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  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 یکم_قسمت#

  هُوُ نام به

 .نباشند ها بعضی و باشند پیشه عاشق ها بعضی که نیست اینطور

  .باشی جویش و جست در اگر آمدنیست؛ عشق

  

  لنگرودی شمس

  

  

  یونا کافه_ریجنت خیابان_لندن
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 .دلم زیر زند می آنتیک سرامیکی بشقاب درون داغ کروسان بوی

 در صبح هشت .خورد می هم به شکالت و وانیل بوی از حالم

 upper)جیمز آپر  فرعی در و*(rejent street ) ریجنت خیابان

james street )* می فرقی چه حاال .است شلوغ همیشه مثل 

 یا حاال است نمناک همیشه لندن هوای .برف یا ببارد باران که کند

 هیچ در هرگز که است دلگیر حالتی و نوعی به !سرد یا گرم مرطوب

 .آمدند و رفت حال در مدام آدمها .کنید اش تجربه توانید نمی جا

 و کت روی ضخیم پالتوهای دسامبر سرد هوای در که مردانی

 با گریبان در سر که زنانی و اند کرده تناشان اداری  شلوارهای

 آدمهای اینها .دارند می بر قدم تند تند بلندشان پاشنه های کفش

 به ای تنه هم گاهی و گذرند می هم کنار از عجله با آنها . اند اداری

 شده سرد شدت به هوا صبح امروز .کنند می خواهی عذر و زده هم

 امسال .اند زده یخ  صبح اول در کافه ورودی در های شیشه و

 درجه ۵ به ماه این در هوا برودت و است قبل سالهای از سردتر

 سُها به .ریزد می قهوه روی را خامه دقت با ادی .رسیده صفر باالی

  :دهم می اشاره

 کم یه !شدی؟ کُند امروز چرا تو . ۸ میز برای الته و کروسان-

  ! بجنب
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  :دهد می تکان سری

  !خوندم می درس صبح تا و داشتم امتحان !آقا ببخشید-

 هرگز ؛ نبود بهروز اصرار اگر .دارد ای بهانه یک روز هر دختر این

 ی حوصله و فراریم بیخودی دردسر از من .کردم نمی استخدامش

 چند بهروز به دلم در .ندارم را پاچلفتی و دست نقوی نق دختران

   .دهممی آبدار فحش تایی

 فنجان و سیاه سینی از نگاهش .کوبم می میز روی را دستم کف

 از که کلماتی با .شود می کشیده من صورت به رنگ کرم ی قهوه

  :بندمش می رگبار به ریزند می بیرون هایم دندان الیالبه

 شبونه پارتی یا خونی می درس که نیست مهم من واسه !ببین-

  ای؟ دیگه غلط هر یا داری نفره دو خوشگذرونی رو شب یا میری

 !کنی کار و باشی اینجا قبراق و مرتب و سرحال باید صبح

  !مفهومه؟

 می قهوه کنار را کروسان ادی . دهد می تکان ترس با را سرش

  :گوید می سها به رو لندنی غلیظ ی لهجه با و گذارد

  !سو منتظره ۸ میز-
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 قدم و دارد می بر را سینی اما . شوند می اشک از پر سها چشمان

 تنگ دامن و آجری ژاکت با زنی که  ۸ میز طرف به کند می تند

 به و انداخته پا روی پا  هست اش شانه سر که پالتویی و سیاه

 کنم می ادی به تندی نگاه من .کند می نگاه آمد و رفت پر خیابان

 سر به کاله و سفید لباسهای با نفر چند .روم می آشپزخانه به و

 را سبزیجات دیگری .کند می سرخ را ها سوسیس یکی .مشغولند

 به را دستهایم .است سوپ کردن آماده حال در یکی و کرده خورد

  :گویم می بلندی صدای با و کوبم می هم

   .شه می شلوغ اینجا دیگه دقیقه چند !کنید عجله-

 تکراری تذکرهای و گردم می فرها و ها اجاق و استیل میزهای بین

 مرد .اینجاست سرآشپز دیوید .دهم می را روز هر ی کننده خسته و

 و استخوانی بدن و آبی چشمان و بور موهای با منظمی شدت به

 هر او .است حرف کم و کرده تتو کامل طور به را دستش یک . الغر

 . زنم می اش شانه سر دستی .دهد می بقیه به دستوری گاهی از

 .کنم خورد بر او با تند دهم نمی اجازه خودم به که ست کسی تنها

 به آنجا از و آشپزخانه پشت رختکن به . شوم می خارج آشپزخانه از

 می باز را در .روم می شده تعبیه آن در کافه پشتی در  که، راهرویی

 سطح روی شالقی .کند می باریدن به شروع یکباره باران .کنم
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 می   بان سایه زیر رو پیاده در من .کوبد می خیابان سنگفرش

 روبرویم برق و زرق پر فروشگاه به و کشم می عمیق نفس .ایستم

 شات یک خاطر به من و است سنگین کافه هوای .شوم می خیره

 میان جایی .دارم عجیبی سردرد ام خورده دیشب که ویسکی اضافه

 از که شبها آن از . بود جهنمی دیشب .است سنگین انگار پیشانیم

  !بیزارم تکرارشان

 و برندها مدیران یا  فروشندگان اکثرشان که ها مشتری اول دور

 دوم دور .اند رفته و آمده هستند ریجنت خیابان های فروشگاه

 این در .اند حومه  و ریجنت اجناس خریداران همان ها مشتری

 اجناس و برندها که دارد قرار پاساژ و فروشگاه زیادی تعداد خیابان

 مارک تا گرفته دندان خمیر و مسواک از .کنند می ارائه را بسیاری

 خرید مرکز در نایاب های پارچه و کفش و لباس آنچنانی های

  .(liberty)لیبرتی

 از که کسانی ها، بازاریاب ها، توریست از اعم ها آدم اقسام و انواع

 بتوانی که آدمی هر !آموزان دانش حتی و. آیند می سوهو ی محله

 سوهو های شاپ سکس در شاغل زنان گاهی حتی !کنی را تصورش

 خیره نگاه با البته صد که .آیند می قهوه یا صبحانه صرف برای هم

 می توبه که دوزد می چشم آنها به آنقدر .شوند می مواجه ادی ی
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 است االصل هلندی یک او . است بار مسوول ادی .آمدنشان از کنند

 اما  خوانده؛ اقتصاد آنکه با و کرده می زندگی لندن در بچگی از که

 خوش و است وارد کارش به .باشد مشغول بار در دهد می ترجیح

 جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#.است فضول و زبان

 

 دوم_قسمت#

 حرفیش پر و فضولی شود می  باعث نوشیدنی تهیه در تبحرش اما

 اکنون تا کودکی از من رفقای بهترین از یکی او .شود تحمل قابل

    .است

  :نشینم می بار پشت صندلی روی

  ! اینور بفرست قهوه یه اد-

 ها مشتری حجم از .اندازد می کار را ساز قهوه و گوید می چشمی

 شود می تعطیل کافه بعد . است ۱۱ تا ۸ از کارمان ساعت .شده کم

   .شویم آماده عصرانه و شام برای تا

 وارد سو همان یا سها .است صبح ۱۰ حدود .کنم می نگاه ساعتم به

 را کوتاهش و سیاه موهای .پاید می را من چشمی زیر .شود می بار

 لباس در .کردهآذیین هست کارش لباس جزو که سفیدی تل با



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 8_pg. 

 

 نظر به تر الغر خیلی رنگش سیاه  شلوار و مردانه سفید پیراهن  فرم

  .رسد می

  :دهد می دستش به را انگلیسی ی صبحانه حاوی سینی ادی 

  !بخور چیزی یه بیا بعد و . ۲۰ میز ببر اینو-

 سها .شود می خارج بار از سرعت به و دهد می تکان را سرش

 به مربوط گارسون چهار او بر عالوه . است بار بخش گارسون

 برای تا دو و صبح برای تا دو چرخشی صورت به  .داریم آشپزخانه

 جوانی پسرهای  کنند می کار صبح شیفت در که دوتایی این .عصر

   .دارند ایتالیایی ملیت  که هستند

 را ام قهوه از کمی تازه .کنند می هم کار خواندن درس کنار در و

 یک و کیک تکه یک ادی .شود می بار وارد مردد سها که ام خورده

  :دهد می دستش به کاکائو شیر فنجان

  !بخور هوایی یه برو-

 ! پشتی در به کشد می را راهش و شود می رد کنارم از سها

 هنوز باران .گیرم می نفس گاهی و روم می هم من که همانجایی

 که پیشخوان روی را دستش دو هر کف ادی .بارد می شدت به هم

  :گوید می وار پچ پچ و گذارد می شده ساخته سیاه مرمر از
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  !کنی می تا بد دختره این با-

  :کنم می نگاهش اخمالود

   !مرد کشن می گند به رو اینجاخودشون حال به کنی ولشون اگه-

  :کند می گشاد را اش تیره آبی چشمان و اندازد می باال ابرویی

 !داره کمک به نیاز و هست جدید طفلک اون !  خدا خاطر به اوه-

  !باشی داشته هواشو دادی قول بهروز به

  :دارم برمی را پیشخوان روی ظرف درون های ترافل از یکی

ایران از که کسی هر داره انتظار .منه دردسر ی مایه همیشه بهروز-

 کیان پسره اون بار آخرین .بگیرم پوشش تحت و اینجا بیارم رو میاد

 به رو اینجا بود نزدیک .آورد بار به افتضاحی چه !یادته؟ که رو

 نمی که هست شده تنظیم و جدی اونقدر من زندگی !بکشه آتیش

  .ست برنامه بی و خیال بی بهروز .کنم قمارش خوام

 داخلش هم یخ تکه دو و ریزد می لیوان درون پرتغال آب کمی ادی

 می قرار لیوان زیر دقت با را چوبی مربعی لیوانی زیر . اندازد می

  :گوید می و کرده ها مشتری به نگاهی .دهد
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 اما !پیکری و در بی از بهروز و بیاری کم نزدیکه بودن جدی از تو-

 با زدم حرف باهاش روزه سه دو این که اونطور سو، ، دختر این

 یه نه و داره پولداری پدر نه !اینجاست االن خودش تالش و زحمت

  !همین کن کمک بهش . فر می توی دار سرمایه مهاجر خانواده

 به جواب عوض در و دردناکم پیشانی به کشم می را انگشتانم نوک

 با زنی پیش وقت خیلی از .دوزم می چشم قدی ی شیشه به ادی

 مغارهبان سایه زیر خیابان سوی آن سیاه های چکمه و قرمز پالتوی

 او حاال . شده سرد خیلی هوا .هست کسی منتظر انگار . ایستاده ای

 ورش و دور جالبی طرز به را موهایش .کافه در به دوخته چشم

 کرده محو را صورتش باران قطرات .کند می پا آن و پا این . ریخته

 جهت ادی .است تشخیص قابل تراششخوش پاهای و بلند قد اما

  :کند می پوفی و بیند می را نگاهم

  !مرد خیال بی-

 در .دارم می بر است مغازه کنار سبد در که چتری و خیزم می بر

 می خیابان سوی آن به و هم را چتر و کنم می باز را سنگین وبزرگ

 چشمان . من سمت گردد می بر زن نگران و ظریف صورت .روم
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 روی نشانم می لبخند .کرده قرمز را لبهایش و دارد حالی بی سبز

  :گویم می لندنی غلیظ لهجه با و لبهایم

 وخیابون طرف اینبیارین تشریف !موندینبارون زیر انگار !خانم-

   .باشید یونا کافه مهمون قهوه یه و بمانید منتظر کافه توی

 زیر که خیابان طرف دو به .دهد نمی جوابی و کند می نگاهم مردد

 و کنم می دراز را دستم .اندازد می نگاهی شده کدر باران بارش

  :گیرم می را خریدش کاغذی های ساک

 !کنم کمکتون بدین اجازه-

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 سوم_قسمت#

 زیر من کنار تا شود؛ می این ترجیحش که شده معطل خیلی انگار

 عطر بوی .شود  همراهم کافه تا شمرده های قدم با و بیاید چتر

 مالی اوضاع که  است؛ معلوم وضعش و سر از و دهد می شیرینی

 نشانش را خالی میزهای از یکی .شویم می کافه وارد .دارد مساعدی

 پیدا را سها تا گردانم می چشم .نشیند می میز پشت .دهم می

  :گذارم می پوششیک زن روی جلوی را منو .نیامده هنوز اما .کنم
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 !گرم های نوشیدنی البته و !خانم داریم ای خوشمزه ی دسرها ما-

  .بمونید اینجا ؛ برسه هستین منتظرش که کسی تا

 و تکاند می دستش با را فوترش پالتوی روی چکیده های باران او

 لهجه و نازک صدای با .دهد می تکان کمی را زیبایش بلوند موهای

  :گوید می امریکاییش ی

  .مهربونید خیلی شما !آقاممنونم-

 چپ چپ ادی . شوم می دور او از و . زنم می ساختگی لبخند

 .روم می پشتی در طرف به آنجا از و آشپزخانه به .کند می نگاهم

 است نخورده دست کیکش و نشسته در کنار تاشو صندلی روی سها

 حالت با .چسبیده سفت  انگشتانش میان در  را شیر فنجان .

  :گویم می طلبکاری

   .داریم مشتری بیا پاشو شده تموم استراحتت اگر-

 بشقاب به خورد می پایش .خیزد می بر ترس با ؛ خورد می یکه

 چشم .کرده گریه انگار . هستند قرمز چشمانش .شکند می و کیک

 زده هول .است آمد و رفت در شکسته بشقاب و او چهره میان من

  :گوید می فارسی به و شود می خم

  !ندیدمش...ببخشید-
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  : کنم می نگاهش جدی و سرد و خشک بار این

 خیریه هم اینجا !کنی صحبت فارسی نداری اجازه کار محیط توی-

 !قیمتن گرون ها بشقاب قطعا و کالسیکه ی کافه یه اینجا ! نیست

   .شه می کم حقوقت از بشقاب هزینه

 زن میز سر ادی .گردم می بر سالن به و کنم می رهایش همانجا و

 راهش سر .گردد می بر و گرفته را سفارشش .است پوش قرمز

 دو .گرداند می بر جایش سر شده جابجا میزی روی که را گلدانی

 .کند می حمل دیگرش دست در هم را سفره دستمال و منو تا سه

 آن  .زند می لبخند من به پوش قرمز زن .بترکد خواهد می سرم

 را موهایش و هست تنش چرم کاپشن که دختری رستوران طرف

 کافه از و زند می روبرویش آسیایی پسر به ای کشیده  کرده؛ کوتاه

 .رساند می بار به را خودش و رسد می راه از سها .دود میبیرون

 خودش کردن جور و جمع حال در که آسیایی پسر به توجه بی ادی

 که دیگری پسر به چیزهایی چینی یا ای کرهزبان به و هست

  :سها به کند می رو گوید، می هست همراهش

  کردی؟ گریه ! عزیزم اوه-

  !دهد می تکان طرفین به را سرش سها
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   .سوزه می چشمام بیداری شب خاطر به !ادی آقای نه-

 و ها سفره دستمال سها . کند می آماده داغ شکالت لیوان یک ادی

 می رصد را کارهایش جیب در دست من .کند می مرتب را ها منو

   .کنم

 سینی در  داغ شکالت لیوان کنار را کت کیت های بیسکویت ادی

  :دهد می سها دست به  گذارد می

 یواش یواش !کنی استراحت و خونه بری تونی می دیگه ساعت یه-

 می تر راحت برات کار و کنی می عادت آدمهاش و محیط این به

  !شه

 ..دوزد می من به را اش آزرده نگاه بعد

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 چهارم_قسمت#

 داوِر _upper richmond hill RDهیل ریچموند آپر _لندن

  روود هاووس
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 .ست بارانی و سرد شدت به هوا .ام نشسته اتومبیلم فرمان پشت

 گرم حال در تمام قدرت بااتومبیلم بخاری و شده بیشتر برودت

 خورده باران هیل ریچموند بلند خیابان .است ماشین اتاقک کردن

 چراغهای . آید می آدم چشم به قبل از بیشتر تمیزیش و است

 تند باران .هستند روشن وقت تمام های فروشی اغذیه های مغازه

 که آدمهایی به . اتومبیلم شیشه روی آیند می فرود صدا بی اما تند

 . آید می آتشنشانی ماشین آژیر صدای .کنم می نگاه گذرند می

 می خیابان کنار الین به را خود سرعت به ها اتومبیل ی همه

 ی میانه به دوباره .شود می رد وار گلوله آتشنشانی ماشین .کشند

 نقل و حمل ناوگان رنگ قرز اتوبوس پشت .گردم می بر خیابان

 .خوابالودند و خسته چشمانم . شوم می معطل  لندن عمومی

 به .رسم می ام روزه هر ی کننده کسل طریق طی از پس  باالخره

 ی طبقه دو ساختمان . هاووس داوور ، همیشگی آشنای فرعی

 اندازه به رنگ سفید های پنجره و قرمز نسوز های آجر با شیروانی

  .زندگیم تمام ی اندازه به .هستند آشنا برایم خودم ی

 به شمشادهای پشت و خانه جلوی کوچک باغ درون را اتومبیل

 ی الله های گل و ها پرتقال حاوی پاکت .برم می سبز شدت
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 به .آورم میبیرون ماشین از را ام ه خرید که کاهی کاغذ در پیچیده

 به ام رسیده تا کشیده طول ساعت یک دقیقا .کنم می نگاه ساعتم

  حلوایی کدو و افتاده وارونه سفید فانوس ورودی در کنار .اینجا

 بلند کمی ها چمن و اند شده تلنبار هم کنار بزرگ و کوچک های

 در و اندازم می کلید  .  است تر مرتب ورودی در جلوی اما .هستند

 دانتل تور های پرده .رفته فرو محض سکوت در خانه.کنم می باز را

 به این و جا همه دهد می نا بوی .اند شده کشیده کیپ تا کیپ

  :زنم می داد  .است لندن نمناک همیشه هوای خاطر

  !بیداری؟  لی لی هی  !اومدم من-

 و بژ صورتی ویکتوریایی سبک های ؛مبل سالن به کشم می سرک و

 نه انگار .هم با دارند خاصی قرابت ایرانی فرش و ها گلدان و گل

  .غربی آسیای ی میانه از دیگری و اروپا قلب مال یکی که انگار

 و سالن وسط به بیافتد چشمم شود می باعث شکستن و تق صدای

 یک که کریستالی از پر لوستر و سقف تا آید می کش نگاهم بعد

 و شده ول سقف به لوستر بسط .شده کج و کرده سنگینی طرفش

 را دیگری چیز شوز دلم حاال اما من . است زیاد سقوطش احتمال

  :زنم می داد دوباره .زند می



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 17_pg. 

 

  دی؟ نمی جوابمو چرا بیداری؟ لی لی-

  

 اجاق و سرد ی آشپزخانه .برم می آشپزخانه به را ها پرتقال و گل

   !خاموش

 و .گیرم می شماره تند تند و آورم می بیرون جیبم از را موبایلم

 اتاق  به بعد و دارم برمی نشیمن طرف به بلندی قدمهای همزمان

  کالفه .زند می تند تند ام زده یخ قلب. شوم می هراسان . ها خواب

 می گوش  پیچیده شنواییم درتارهای که هایی بوق صدای به

 ی خوردهنیم لیوان و مد ی مجله نشیمن اتاق میز روی .سپارم

 عکس .گذاشته درسی کتاب چندین و  زمینیبادام ظرف و نوشیدنی

 از مروارید های رشته که مجله روی بلوند موهای با پوش قرمز زن

 .است ناموفق ارتباط .کند می عصبیم است آویزان تنش جای همه

 و .کنم می باز را پیراهنم باالی ی دکمه دو .پیچد می هم به دلم

 پله از اما است بعید دانم می آنکه با .گلویم به کشم می دست کالفه

 تر خلوت نسبت به اینجا . روم می باال دوم ی طبقه به منتهی های

 .اند استفاده بال حمام و بهداشتی سرویس .ترند نو ها پارکت .است

 در روی ممنوع ورود عالمت .کنم باز را ها اتاق در ندارم را دلش
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 چهل توپ .شوند می سست زانوهایم .فشارد می را قلبم کناری اتاق

 پشیمانم و قلبم به خورد می که ست تیری مثل  راهرو کنار ی تکه

 دارم می بر قدم تند تند بار این .ام آمده باال این تا اینکه از کند می

 می را دستم کف و گیرم می  شماره دوباره و آمده پایین ها پله از و

 انگار و شود می باز ساختمان پشتی در یکهو که پیشانیم به چسبانم

 می انرژیم ی مانده ته با .من ملتهب تن روی ریزند می سردی آب

  :گویم

  بودی؟ کجا . شدم زنده و مردم که من ! جانم لی لی-

 ژاکت ؛ سفیدش و بلند خواب پیراهن روی .کند نمی نگاهم حتی

 که شالی .انداخته نارنجی  بافتنی شال همآن روی و پوشیده سیاهی

 می را دلم همه از بیشتر آنچه اما .نیست خودش مالدانم می

 پشت بندم می را در .روم می جلو .هست اش برهنه پاهای  لرزاند؛

 و .گیرم می را استخوانیش دست و ایستم می کنارش و .سرش

 نشیمن کنار خاکستری ی کاناپه به را خودش تا کنم می کمکش

  :گویم می نشانمش می کاناپه روی وقتی .برساند

 رو غذا و باشه اینجا تایماین در باید اینکه نه مگه کجاست؟ جولی-

 .هست قید بی واقعا دختر این کنه؟ آماده
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 گربه ، پَر ماتِ !کند می حرکتی نه و خورند می تکان چشمانش نه

 روی و هایش پنجه روی گذاشته را سرش پَر .ست ، خاکستری ی

 اش درجه که شوفاژ نزدیک .کشیده دراز سبدش درون  نرم بالش

  !زده یخ خانه کهاستپایین آنقدر

  :گویم می تشر با و برم می باال را شوفاژ ی درجه و روم می

 میاد باز .دم می خودم رو لعنتی این شارژ پول گفتم بهش بار هزار-

  !میارن در رو شورش خسیس های انگلیسی این .کنه می کم رو اینا

  :او به کنم می رو و

   کردی؟ حمام امروز جانم لی لی-

 را تور ی پرده و پنجره طرف روم می !است پنجره به چشمش حاال

  !اتاق درون تابد می ابری آسمان از کمی نور . زنم می کنار

 پنجره ی خیره و شده گلدوزی کوسن روی گذارد می را سرش او

 قلب همه از بدتر و سوزند می چشمانم و گرفته گردنم .شود می
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 حاالهمین تا دیشب مستی .تپد می طور بد که هست دارم جریحه

سردردم و گذاشته را مخربش اثر هم قهوه شات سه خوردن از بعد و

  .برجاست پا صبح اول قوت به

 عالقه مورددانم می که کوکویی مادام نازک موهر پتوی و روم می

 موهای روی کشم می دست و تنش روی اندازم می هست اش

  :ابریشمیش

  بذارم؟ مالیم موزیک یه برات خوای می !بخواب-

  :دهم می ادامه .دهد نمی جواب

 نخوردم چیزی منم راستش .خوردن واسه هست چیببینم برم بذار-

 بود آورده ادی رو پرتقالها . گیرم می پرتقال آب برات !جان لی لی

   !تو واسه

 مور را تنم که مالحظه بی و عمیق نگفتن یک !سکوت پشت سکوت

 و نحیف های شانه روی بگذارم دست خواهد می دلم .کند می مور

 که بخدا !بزن حرف بگویم و بدهم تکانش محکم و استخوانیش

 زخم هم من چند هر .کند تر آرام را تو کمی تواند میزدن حرف

 که کسی تنها با تو، با اما دارم مشکلیک هزارو هم من . ام خورده

 گیرم می دهان به زبان ولی .زنم می حرف هستم وصلش زندگیم در
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 های دکمه .آورم می بیرون تنم از را کاپشنم .گویم نمی چیزی و

 گلهای .روم می آشپزخانه به و زنم می باال و کنم می باز را آستینم

 آپر خیابان اوایل در گلفروشی از که را زرد و صورتی ی الله

 گذارم می آبی کریستال تراش خوشگلدان درون ام خریده ریچموند

 و کنم می باز را یخچال در .دهم می قرار آشپزخانه میز روی و

 سوپ کردن آماده کار بهترین .گذرانم می نظر از را محتویاتش

 بگویم بتوانم شاید .آورم میبیرون را جو و مرغ و سبزیجات .است

 سرخ حین در .آشپزیست من برای دنیا کارترین بخش آرامش که

 پلی بعد و فرستم می پیام جولیا برای مرغ های تکه و پیازکردن

 پختن و آشپزخانهکردن تمیز مشغول و کرده فعال را ادل لیست

 خارج آشپزخانه از دست به گلدان بعد ساعت یک .شوم می سوپ

 عضالت . شوم می اش خیره .خوابیده .روم می نشیمن به وشوم می

 را لبهایش .کشد میرنج عظیمی درد از انگار کرده جمع را صورتش

 زنم می تکیه .دارند اندوهی از پر انحنای ابروهایش و فشرده هم به

 .کنم می نگاهش و در چارچوب به چسبانم می را سرم و ورودی به

 با فاحشی تضاد تازه های الله و دارم آغوش در را کریستال گلدان

 ادامه رنج و درد این کجا به تا دانم نمی .دارند او کسالت و رخوت

 درمانده .اند نبوده ثمر مثمر هایم حل راه از کدام هیچ تقریبا .دارد
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 .رسد نمی ذهنم به مصیبت این از رهایی برای ای ایده هیچ و ام

 همان ی طاقچه روی گذارم می را گلدان .خورد می آرامی تکان

 را آبی کریستال گلدان نور .ام زده کنار را اش پرده که ای پنجره

 بیدار وقتی شاید .تر خواستنی را الله گلهای و کند می تردرخشان

 کارگری باید .شود بهتر کمی بیافتد تازگی این به چشمش و شود

 چیزها از سری یک الاقل .کنم مرتب کمی را پشتی حیاط و بیاورم

 هر و صندلی و میز .بکارند قشنگ گلهای بگویم باید .کنم عوض را

  ... و بریزند دور را آنجاست چه

 می خوردش به را سوپ زور به شود می بیدار وقتی .کشم می آه

  .ندارد من به توجهی چند هر خوانم می موالنا برایش .دهم

 زنگ دومین با .زنم می زنگ بهروز به و کنم می روشن را تلویزیون

  :دهد می را جوابم

  !زنی می زنگ دقیقه هر !مردکبخوابیمکم یه بذار مرگته؟ چه باز-

  .زهر مثل است تلخاوقاتم .ندارم شوخی ی حوصله

 سر دختره این گفتم بهت هم اول روز از !زده غیبش جولی !بهروز-

 تنهاش دیدم و خونه اومدم .خوره نمی پرستاری درد به . هواست به

 توی برهنه پا جان لی لی .بود یخچال مثل خونه .رفته و گذاشته
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 جولی گفتم بارها معناست؟ چه به این دونی می !بود پشتی حیاط

   !اونجا بره نذار

  :گیرد می صدایش بهروز

  !هرزه ی دختره رفته؟ کرده ولش واقعا !کنه لعنتش خدا-

  :دردناکم پیشانی به کشم می دست

 که تایمی روز چند یه !اینجا بفرست رو پونه خدا خاطر به بهروز-

 !کنم پیدا رو یکیبگردم تا .پیشش بیاد نیستم من
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 ششم_قسمت#

  .بیاد و بشه آماده گم می بهش االن ! نباشنگران پسر باشه-

  :برسد دادم به تا هست پونه الاقل که کنم می شکر را خدا دلم در

 و هست سه ساعت میاد؟ کِی فقط !کنم میجبران !مرد ممنون-

 شنبه ! کافه برم و بگیرم دوش باید .  جیمز آپر  برگردم باید من

  .زیاده کارمون و شبه

  :گوید می بهروز
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  !بده اجازه لحظه یه-

 صدای با دوباره و کند می تعریف پونه برای را ماجرا بلند بلند بعد

  :گوید می من به خطاب ای آهسته

   !دیگه ی دقیقه بیست تا میاد !نباش ناراحت مرد-

 ، خورده که آرامبخشی خاطر به که کنم می نگاه جان لی لی به

 فشرده قلبم شدت به . خورم می افسوس .برده خوابش کاناپه روی

  :شود می

 به .هست پادری زیر کلید و خوابه جان لی لی . رم می من پس-

 .نمیده منو تماس جواب چون .باشه کافه هفت بگو بزن زنگ جولیا

  .باشه فکریش بی این پاسخگوی باید

   !اُکی-

 .آید نمیدلم اما کنم قطع خداحافظی بی همیشه مثل خواهم می

  :داده نجات امروز ی مخمصه از مرا بهروز

  ! بهروز گرم دمت-

   .نکند ردیف را بعدی مزخرفات تا کنم؛ می قطع بالفاصله و

  تنهایی کنجِ-جیمز آپر خیابان
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 وارد .ام شده پرت حواس و حال بی خوابی کم زور از و ام کوفته

 من ی خانه اساودیو این .است ساکت جا همه .شوم می استودیو

 رو سرتاسری ی پنجره و رنگش خاکستری آجری دیوارهای .است

 سالن کنار اپن وبزرگ ی آشپزخانه .دارم دوست را خیابانش به

 و ها کوسن از پر سیاهرنگ بزرگ و چرم های کاناپه اما .است مرتب

 مبلمان وسط بزرگ چوبی نیز روی و .اند ریخته بهم مبل شال

 و فلزی های پله از .کنند می کجی دهن من به لیوانها و ها شیشه

 . ام آورده بیرون تنم از را پیراهنم .روم می باال سالن کنار مدرن

 به دستم .برود تنم از رخوت این تا بگیرم گرم آب دوش باید

 زنی بلورین تن و .شوم می تختم ی متوجه یکهو که هست کمربندم

 بغل را بالش .است بیرون ملحفه زیر از نیمه تا که زیتونی موهای با

 .است ظهر از بعد چهار . کنم می نگاه ساعت به .است خواب و کرده

 بیرون رنگ دودی ی ملحفه زیر از هم تراشش خوش پاهای  یکی

 .دارند رنگ تیره خواب ادوات با دلنشینی تضاد پوستش رنگ و زده

 تن دیدن ی خلسه از . تنش روی تابیده بزرگ یپنجره از نور

 می عصبی و محکم های قدم با و پرم می بیرون اش کننده وسوسه

 .بماند نباید و بوده ازحد زیادی بودنش .تخت طرف روم
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  !هانا !ببینم پاشو...دختر هی

 شانه سر گذارم می را دستم و شوم می خم کمی .خورد نمی تکان

 تکان یکهو دستم سرمای از اما .بدهم تکانش که اش برهنه ی

 تمام و است برهنه .شود می پرت عقب به کمی و خورد می شدیدی

 چپش ی سینه زیر بزرگ تتوی .گرفته قرار دیدم معرض در اندامش

   .ام ستوده را آن و کرده دقت آن به زیادی دیشب  .است چشمگیر

 به زنم می پوزخند .بپوشاند را خودش تا زند می چنگ را ملحفه

 اشاره ها ملحفه به .است روشن روز مختص فقط که حیایی همه این

  :کنم می

 نبایداالن تا که دونی می .زندگیت و کار دنبال برو پاشو...پاشو-

  !متعجبم واقعا هانا !موندی؟ می اینجا

 صورتش جلوی وار تهدید را انگشتم و کنم میهم در را اخمهایم

  :دهم میتکان
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 27_pg. 

 

   !بود اشتباه فهمیدی؟ !نکن تکرارش دیگه اما-

 دستش یک با و آید می پایین تخت روی از پیچ ملحفه همانطور او

  :کند می مرتب را موهایش دیگری با و گرفته را ملحفه

 !چیشد نفهمیدم واقعا من .رم می االن !متاسفم من !ببخشید اَل-

  ...اَل

 جمع زمین کف از کافه به رفتن از قبل صبح اول که لباسهایش به

  :کنم می اشاره ام گذاشته صندلی روی مرتب و ام کرده

   !اونجاست لباساالت-

حین .کند می نگاهم واج و هاج او .روم می حمام طرف به بعد و

  :گوید می لرزانی صدای با که هستم حمام داخل رفتن

  .بزنیم حرف باید... لطفا !بمون... اَل-

 و هستند اشک از پر حاال آبیش چشمان دانم می .کنم نمی نگاهش

  :ست پریده رنگش

 من مستی زمان در درست تو .نداشتم خوبی حال دیشب من هانا-

 .شدی قدم پیش تو .داشتم نیاز بهش که خواستی رو چیزی

دادن کش برای ای ایده هیچ من اما بودی؛ کنارم اینکه واسه ممنونم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 28_pg. 

 

 هیچی من چون ! تو بیشتر ...گذروندیم خوش شب یه .ندارم ماجرا

  .نزنیم حرف ازش بهتره .نیست یادم

  :گوید می ناباور

  !البرز ای زاده حروم یه تو-

 می ادامه بلندتری صدای با .گوید می لهجه با و سختی به را البرز

  :دهد

  !داری دوستم کردم می فکر !خرابی مرد یه تو-

 ی همه اما شوم منفجر خواهم می .اند زده بیرون سرم های رگ

  :بمانم سردم ی پوسته همان در که کنم می را تالشم

  !کس هیچ .ندارم دوست رو کسی هیچ من-

  :گوید می گریه با

  !دونی می اینو هم تو دارم دوستت من ولی-

  !هانا حافظ خدا .نکن سختش-

 .سپارم می آب نوازش به را ام کوفته تن و شوم می حمام وارد و

 حالهمان دچار باز .گذرد می نظر جلوی از فیلم مثل دیشب تمام

 .بودم طاقت بی و قرار بی برگشتم که کافه از .بودم شده بد
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 29_pg. 

 

 را فکرم که چیزی تنها .بودند زندان مثل برایم اینجا دیوارهای

 آنقدر رسید؛ که هانا .بود وودکا یا ویسکی نوشیدن کرد می منحرف

  .نداشتم را راندنش حالِ که ؛ بودم خورده

 نیاز من .بود آورده چینی غذای سوهو از خودش با . نشست و آمد

 و بخندد بزند، حرف که !کسی هر حاال . باشد که کسی به داشتم

 و رقصید ، زد حرف هانا .کند منحرف زندگیم زار لجن از را من فکر

 خواست خودش و شد نزدیک خودش و  نابجا اعترافی !کرد اعتراف

 .باشد که

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 هشتم_قسمت#

 !دلخورم خودم از .گیرد می جان اش سینه زیر تتوی فکرم میان

 که هانا با ام جنسی ی رابطه خاطر به نه دارم که بدی احساس

   .ام کرده منتقل او به که بدیست حس خاطر به بیشتر

 تخت روی و کنم می جمع را ها ملحفه ی همه گرفتن دوش از بعد

 عطر بوی آرامشم مکان تنها خواهم نمی .اندازم می تمیز ی ملحفه

 و شیرین .شناسم می خوب را ها ادوکلن بوی من .بدهد را زن یک
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 30_pg. 

 

 خوابم گذارم می بالش روی را سرم اوتا آشنای عطر بوی است گرم

 حالم .شوم می بیدار موبایلم شیپور با بعد ی دقیقه ۴۵ .برد می

   !ام شده هم بدتر !هیچ نشده که بهتر

 آلودگی پف از بینم می آیینه در را خودم وقتی و پوشم می لباس

   .خورم می یکه صورتم

 خانه با است متفاوت کامال اینجا .است شلوغ و مطبوع و گرم کافه

 حرف آدمها .زندگیست حس از پر اینجا .لیلی ی خانه و خودم ی

 پشت در درست و نوشند می قهوه سکوت در خندند، می ، زنند می

 می کار شدت به زن و مرد تعدادی سالن شیک و مرتب ی صحنه

 ها غذا دهند؛تا می یاری یا زنند می پس زده، دور را یکدیگر .کنند

   .ندارد وجودکارشان در خطایی کوچکترین و کنند  آماده را

 طرف به کنم میکج را راهم بعد و اندازم می سالن به اجمالی نگاهی

 را من .مشتریست برای الکی کوکتل کردن آماده حال در ادی .بار

  :گوید می بیند می که

   پسر؟ چطوری-

  :دهم میتکان را سرم

  !افتضاحم !نپرس-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 31_pg. 

 

  :دهد می تکان را سرش

  !پیداست-

  :نشینم می صندلی روی 

  !خوردم سوپ بشقاب یه فقط امروز .بخورم بیار چیزی یه-

  :کند می تمیز را لیوان دقت با و ریزد می لیوان درون را کوکتل

  !حرص کلی و قهوه فنجون چندعالوه به-

  :گذارد میرویم جلوی را چنگال و کیک چیز ای تکه یخچال از بعد

  !بدم بهتتونم می شیر لیوان یه فقط-

 کسی که ام خورده را کیک چیز از تکه اولین تازه .گویم نمی چیزی

  :گوید می

  !اَل آقای-

 تند تندقلبم .ست جولیا .کنم می نگاهش شانه سر از وگردم برمی

 خیلی را موهایش و کرده سیاه را چشمانش دور جولیا .زند می

 شلوارش و چرم وکاپشن ژاکت .کرده جمع سرش باالی نامرتب

 انتخاب جولیا .دهم می فحش بهروز به دلم در . سیاهند همگی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 32_pg. 

 

 و کرده کنترلش میز روی همانجا اما کنم؛ می گره را مشتم .اوست

  :گویم می

 چی هر حاال تا صبح از دیدم؟ رو تو من عجب چه !جولی به به-

   ندادی؟ جوابمو زدم زنگ بهت

 می اشاره صندلی به .شده قرمز دماغش نوک .کند می پا آن و پااین

  :کنم

  !بخوری بیاره برات گرم چیز یه ادی تا بشین بیا-

  :نشیند می صندلی روی

  !خورم نمی چیزی من-

  :اندازم می باال شانه

  !گیرم نمی ازت پولشو ! بخور-

  :گوید می ادی به رو تعارف بی

  !لطفا الته و کوکی-

  :چرخم می او طرف به کامال
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 33_pg. 

 

 تو به بار چند ظهر از من و گذاشتی تنها رو لیلی امروز تو جولی-

 حیاط توی رو لیلی خونه رسیدم وقتی .ندادی جواب و زدم زنگ

 اجازه نباید که بودم گفته تو به که صورتی در .کردم پیدا پشتی

 پیدا خوردن برای غذایی هیچ و سردبود خونه !اونجا بره لیلی بدی

  !داری؟ مباالتی بی همه این برای توضیحی چه .شد نمی

 می است کار انجام حال در که ادی به و گیرد می من از را نگاهش

  :دوزد

  !برم شدم مجبور و اومد پیش مشکلی یه من واسه راستش-

 متوجه کامال و .فهمم می را چیزها خیلی آدمها ی چهره از من

  :هستم جولی  دروغ

لی خونه بری خواد نمی فردا از و اخراجی تو کهبگم بهت باید !باشه-

  !لی

  :دهم می ادامه من .کند می نگاهم چشمی زیر

 توی چون .منه سخاوت ی نشونه نکردم شکایت ازت که همین-

 لیلی از هم لحظه یک حتی بودی ملزم تو  نوشتیم؛ که دادی قرار

  بیچاره اون حق در چقدر که اینم ناراحت فقط من .نشی غافل

  !نگهداریش برای کردم انتخاب رو تو مثل آدمی که کردم کوتاهی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 34_pg. 

 

 از پر دستش انگشتان و زده سیاه الک را کوتاهش های ناخن

  :دهم می فحش دوباره بهروز به دلم در .انگشترند

 کار که روزی بیست این برای الاقل دی؟ نمی بهم حقوقی پس-

  !کردم

 و چراغها و شده تاریک .کنم می نگاه خیابان به قدی ی شیشه از

  :درخشند می ها ویترین

 ! بگیر رو چکت ادی از بیا فردا-

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 نهم_قسمت#

 همان در و خورد می را اش کوکی و الته تند تند .دهد نمی جوابی

 می دست .کند می تایپ موبایلش در هایی پیام سرعت به حین

 کهکنم می فکر خودم پیش .روبرویم دختر به کردن نگاه از کشم

 تا بگذارم؛ کار بسته مدار دوربین را لیلی ی خانه جای همه باید

   .کنم چک را بعدی پرستار

  :گویم می ادی روبه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 35_pg. 

 

 سریع عملکرد و فروش از پس خدمات با معتبر جای یه لطفا ادی-

  ! کن پیدا برام  بسته مدار بین دور نصب برای

 .کشد می بیرون بندش پیش جیب از را موبایلش موقع همان ادی،

 کردن عوض فکر به .ببینم را جولی پرستار رفتن تا مانم نمی دیگر

 و روم می آشپزخانه به .بدهم انجامش باید فردا و .هستم درها قفل

 .شوم می پشتی در راهی بعد و دهم میانجام را روتینم کارهای

 چند در که حدی به .آمده پایین خیلی هوا دمای !شده قطع باران

 تماشای مشغول و دیوار به زنم می تکیه .نداشته سابقه گذشته سال

 باید .کنم لیلی  برای پرستار حال به فکری باید .شوم میخیابان

 روی راحت سر شبها تا ؛ باشد مطمئن آنقدر که کنم انتخاب آدمی

 نمی چگونه؟ دانم نمی اما شود؛ بهتر لیلی حال باید .بگذارم زمین

 تا کنم؛ خارج نکردنی باور و عجیب هپروتآن از را او چطور دانم

 پر و فعال همانطور !شود خودش دوباره .شود قبل آدم همان دوباره

 جایی به راه ام کشیده زحمت سال سه دو این در که چه هر !انرژی

   .ام نبرده

 دنبالش به و آید می سرم پشت از کسی کفش های پاشنه صدای

  :گوید می . کند می پر را مشامم گرمش و شیرین عطر بوی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 36_pg. 

 

  !بزنیم حرف باید !البرز-

  !هاناست با زدن حرف خواهم می حاال که چیزی آخرین

 و و پوشیده شیکی دامن و کت .کنم می نگاهش گردم می بر

 موهای .کرده تنش آن روی هم سیاهی دوخت خوش پالتوی

  .خوبیست برند از بلندش پاشنه کفشهای و ریخته دورش طالییش

 حاال .شود می تر نزدیک و کند می مرتب اش شانه روی را کیفش

 مینگاهم خیره .است هیچ امان فاصله تقریبا ایستاده مقابلم کامال

  :شوند می خالی و پر چشمانش .کند

  !بزنیم حرف باید-

 نمک بی کامال اما زیباست خیلی .کنم می نگاه صورتش اجزای به

  :هاست انگلیسی مختص که عجیب سردی نوعی .است

  !بگو !باشه-

  :گزد می را سرخش لب

 تو !هست تو با حق !بود من ی خواسته افتاد دیشب که اتفاقی-

 واقعا من .نبودم تو با جنسی نیاز سر از من ولی ...ولی بودی مست

   .دارم دوستت
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 37_pg. 

 

  :گویم می چشمانش ی خیره و کشم می آه

 که االن .ندارم رو داشتن دوست و عاشقی موقعیت که دونی می-

 هم مستی حال در حتی دیشب همون بینم می کنم می فکر خوب

  !گفتم بهت اینو

  :دهد می تکان را سرش

   .بدیم خودمون به فرصت یه بهتره که کنم می فکر من اما-

  :زند می داد دیوید

  !دارم نیاز تو به اینجا اَل-

  :کنم می اشاره صدا جهت به

  !نیست وقتش شنوی؟ می-

  :کند می پاک را اشکش

  !بزنیم حرف و  ات خونهبیام امشب بده اجازه-

  :گوید می که است دار معنا آنقدر نگاهم

  !کنم رفتار عاقالنه کنم می سعی-

  :اش شانه سر گذارم می دست
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 38_pg. 

 

  !بری در همین از بهتره !هانا باشه-

 حرف بی و بوسد می نرم را ام گونه ایستدو می کفشش نوک روی

 از که وجدانی عذاب حس  با و زنم می چنگ را موهایم .رود می

   .روم می آشپزخانه به دارم هانا به نزدیکی

 خودش ؛ است تعطیل کافه که  یکشنبه فردا که دهد می قول  ادی

 لی لی ی خانه در او با ظهر . شود ها دوربین گذاشتن کار پیگیر

 با فردا سبزی قرمه "که؛ دهم می پیام پونه به و گذارم می قرار

  "!من

 دوازده ساعت کافه .نیست بیشتر صدمتر کافه تا من ی خانه مسیر

 را آنجا زودتر ساعت دو یکی معموال من و دهد میپایان کارش به

 وقت آخرین تا .ندارم برگشتن به تمایلی اصال امشب .کنم می ترک

 راهی هم من کنند می خداحافظی ایتالیاییبرادران وقتی و مانم می

 .دارد فرق مساله شبها .نباشد منتظرم هانا که امید این به .شوم می

 به فقط و کند می رسوب تنهایی و شوم می دیگری آدم من شبها

   .التیام برای هستم کسی دنبال

 رمز باید آید؛ می موزیک آرام صدای ؛ کنم می باز که را خانه در

   .کنم عوض هم را اینجا در قفل
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 39_pg. 

 

 سبز تنگ دامن .خیزد می بر مندیدن با .نشسته کاناپه روی هانا

 سیاه زیر لباس .کرده ست سفید ابریشمی پیراهن با را اش تیره

 کامال اروپا فرهنگ در البته که هویداست؛ پیراهنش زیر از رنگش

 را رنگ سیاه زیر لباس تنها اینجا در زنان .ست جامعه ارکان مطابق

 و است ناپذیر گریز این و کنند می انتخاب بیرون لباس زیر برای

 فروشگاه  یک مدیر او .شده اینجا راهی کارش محل از هم هانا

 آشنایی ی زمینه اما . ریجنت خیابان در ؛ معروفیست برند از بزرگ

 ! دوستیم دبیرستان از .است قبلتر خیلی از ما

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 دهم_قسمت#

 در را غم من که حالیست در این و بسته نقش لبانش روی لبخند

 دیر بابت او از که بینم می ملزم را خودم .بینم می اش چهره اجزای

  :کنم خواهی عذر آمدنم

  !بود شلوغ کافه امشب ! هانا ببخشید-

  :گویم می یخچال طرف به رفتن حین و

   خوردی؟ چیزی-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 40_pg. 

 

  :گوید می همانجا از

   . خوردم ساالد خورده یه تو یخچال از .خورم نمی شام من-

  : آورم میبیرون را آب بطری

 نمی تنهاییمن رو ساالد همه اون حال هر به !کردی خوبی کار-

  .خورم

  :آید می تر نزدیک

  !درسته؟ ری نمی باشگاه-

  :گردانم می بر یخچال به دوباره را بطری و کشم می سر را آب

   .ندارم رو اش حوصله-

  :نشیند می کانتر پشت صندلی روی او

   باشم؟ کنارت که دی نمی فرصت یه من به چرا !البرز-

  :کنم می نگاهش حال و حس بی

 من زندگی که دونی می توچون .ندارم رو رابطه آمادگی من چون-

   !افتضاحیه چه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 41_pg. 

 

 پاهای سخاوت با و اندازد می پا روی پا و زند می عقب را موهایش

  :گذارد می نمایش به را فرمش خوش

 کی؟ تا اما گذارم می احترام تو های عقیده و ایده به من !خب-

 .داری نیاز زن یه به روحی نظر از هم و جنسی نظر از هم تو باالخره

  !باشه شده عوض ات سلیقه اینکه مگر

 که است ذهن از دور آنقدر حرفش .نیست خودم دست .خندم می

  :گویم می

 جنسیم تمایالت صددرصد من ! کنی می مزخرفی فکرهای چه اوه-

  ندارم تمایل مردها به و ! هست سالم

  :اندازد می باال شانه

 من .کنیم نگاه بهش طرفه دو قرارداد یه شکل به بیا ! پس خب-

 همدم یه به نیاز هم تو و .دارم دوستت چون  باشم؛ کنارت خوام می

  !بشه عوض نظرت شاید .بیاییم کنار هم با تونیم می .داری

 همین تا .  ام بوده تنها خیلی ! خواهم می چه دانم نمی هم خودم

 همسرش از ناگهانی هانا .ام داشته مدت کوتاه روابط گاهی که اواخر

 نمی هم را فکرش حتی من .آورد پناه من به درمانده و شد جدا

 تمایل باعث دوباره دبیرستانمان دوران قدیمی ی عالقه که  کردم؛
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 بدی حس من و !دیشب همین ! افتاد اتفاق اما .شود من به او

 حس هم دیدم خودم کنار را او و شدم بیدار که صبح حتی .نداشتم

 توانست نمی قطعا نوجوانی مقطعی ی عالقه آن اما .نداشتم بدی

  : بیافتد اتفاق دوباره

 چرا ! نداری کم چیزی و هستی جذابی و اخالق خوش زن تو !هانا-

 منو قلب و فکر باید که اونطور تو راستش باشی؟ من کنار خوای می

  ... که دونی می ولی بودی قوی جنسی نظر از !نکردی درگیر

  :کند می اشاره سرم پشت های شیشه ردیف به هانا

  .دارم نیاز بهش !بریز وودکا شات یه-

 شیشه به که همانطور و .ریزم می آبجو خودم برای و وودکا او برای

 کند می مزه را نوشیدنیش کم کم که او به زنم می لب رنگ سبز ی

 و آورم می بیرون یخچال از را زیتون از پر ی کاسه .دوزم می چشم

 و.گذارم می دستش کنار و کانتر زیر ی ازطبقه را شور های بادام

 تکان را لیوانش او .کنم می نگاهش و کابینت به زنم می تکیه دوباره

  :کند می زمزمه و دهد می

 که؛ شه می ماه ۹  ندارم رو تنهایی این تحمل واقعا !دارم نیاز بهت-

 .گذروندم وقت تو با رو ماه ۹ عین و شدم جدا هوسباز مرتیکه اون از
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 بوده بد هم خیلی دیشب ی رابطه مدت این از بعد کنم نمی فکر

 به دو هر و تنهاییم دو هر .بدیم فرصت هم به خوام می االن .باشه

 که دونی می .شم نمی زندگیت توی اضافی بار من .داریم نیاز التیام

  .باشیم هم کنار فقط شبها از بعضی .دارم مشغله کلی

  :گذارم می کانتر  روی را آبجو ی شیشه

  !کنم می فکر بهش باشه-

  : دارد می بر را پالتویش .رود می کاناپه طرف به و خیزد می بر

  !کن خبر تاکسی یه لطفا-

 دریا رابه دلم .گذشته ۱ از و است وقت دیر .کنم می نگاه ساعتم به

  :زنم می

  !بمون اینجا رو امشب-

  :کند می نگاهم گرد چشمان با

  مطمئنی؟-

  :روم می ها پله طرف به

  !کنم نمی  کاری و هوشیارم امشب !آره-
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  :خندد می

  !البرز نیستم مخالف باهاش من-

  :کند می زمزمه گوشم در مدام کسی انگار و روم می باال ها پله از

  ... کردی بزرگی اشتباه...البرز کردی اشتباه-

 به افتد می چشمم همه از اول شوم می بیدار خواب از که صبح

 لندن مدتها از بعد کهشوم زده هیجان باید .بارد می برف . پنجره

 می طول دقیقه چند .شوم می پنجره ی خیره فقط اما ؛ برفیست

 پایین طبقه شوی تخت مبل روی هانا که بیایدیادم تا کشد

 برهنه ی تنه باال با و پوشم می را شلوارم و خیزم می بر .خوابیده

 مرتب پتو و برگشته اولش حالت به مبل .سوم می پایین طبقه راهی

 به .نیست هانا از خبری اما !شده چیده صبحانه کانتر روی . شده تا

  :گذاشته یادداشتی روم می کانتر طرف

 امروز من !دادی دومون هر به فرصت یه که ممنونم !عزیزم البرز"

 خواهر و زنش و پاپا به زدن سر که دونی می .دارم کار خیلی

 خودت مواظب و بخور رو ات صبحونه .مهمه برام خیلی کوچولوم

 "باش
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 آنقدر آرامبخش قرصخوردن اثر در بعد و ام بوده بیدار صبح دم تا

   .ام نشده متوجه را هانا رفتن که بوده سنگین خوابم

 سبد درون را سبزی قرمه تهیه برای الزم وسایل و گیرم می دوش

 که دارم شک آمده که برفی با . پوشم می گرم لباس و گذارم می

   .برساند را خودش بتواند ادی

 یکپارچه درختان   برفند از مملو لندن ی یکشنبه خلوت خیابانهای

 مدام که خاطراتی و پیش سال چند به اند برده را من و سپیدند

 به خوره اندوه .کنند می بارانی را چشمانم و فشارند می را گلویم

 .اندازد می جانم

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 یازدهم_قسمت#

 ندارد فرقی .است انسان زندگی بخش ترین تلخ تداعی من نظر به

 به را چیزی صورت هر در !بد یا باشد خوب خاطرات تداعی که

 نمی عمال تو و است گذشته زمان به متعلق که آورد می خاطرت

 .دهی انجام زندگیت از بخش آن در بودن برای کاری توانی

 برای برفی روز این در مخصوصا لی؛لی ی خانه به منتهی خیابانهای
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 درد قلبم که ؛ دارد همراه به را رنج از نکردنی باور حجم چنان من

   .اند شده کرخت فرمان روی دستانم و گرفته

 می را ادی اتومبیل ؛ رسم می لی لی ی خانه به وقتی طریق هر به

 .شده پارک خانه روبروی باغ ای جاده پارکینگ درون که بینم

 می بر را سبدم .کنم می پارک ماشینش پشت و برممی را اتومبیلم

 صدای ! دیروز برعکس درست است گرم خانه .شوم می وارد و دارم

 پیچیده که ای قهوه بوی با که .آید می سنتی مالیم موسیقی

 چند دردناک ی خلسه از را من کمی و کرده پیدا عجیبی همخوانی

 شود می فراموشم ای لحظه برای .کشد می بیرون پیشم ی لحظه

 به خانه صاحب و مانده جای بر ظاهرش فقط لی لی ی خانه از که

 از پونه ی خنده صدای .رفته فرو زبان سکوت و فکر هذیان از پر قعر

 نشسته میز پشت پونه  .شوم می آشپزخانه راهی .آید می آشپزخانه

 بیند می را من تا پونه . است قهوه کردن درست حال در ادی و

 اما ادی .دهم می را سالمش جواب و زنم می لبخند .کند می سالم

  :گوید می و گردد می بر

 قهوه این چون باشی خورده رو ات صبحونه ی قهوه امیدوارم-

  !نفره دو مختص
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  : کابینت روی گذارم می را سبد

  ؟ کجاست جان لی لی-

 می جواب ادی اما .گویم می پونه به رو و فارسی به را جملهاین

  :دهد

  !نشیمنه اتاق توی جان لیلی-

 ی مراوده حال هر به .گوید می فارسی به و لهجه با را جان لی لی

 مازبان از اندکی که شده؛ باعث ادی با ایرانی چند ی ساله چندین

 با را سبزی قرمه و است بلد را فارسی جمالت بعضی .بیاورد در سر

  :گوید می پونه .کند می بیان مضحکی لحن

 نمی رسیدگی لی لی به اصال دختره این که کنم می فکر !البرز-

 از بیش الغری خاطر به واقعا و دادم حمامش صبح امروز !کرده

   !شدم نگران حدش

 دوری یه اون بر عالوه !تغذیه دکتر پیش برمش می ظهر از بعد فردا

  .براش داشت منفعتی شاید و زنیم می خیابون توی هم

 را دخترک مروتی بی از چشمه یک دیروز .شود می فشرده قلبم

 این روزها که ندارم شک و !خاموش اجاق و سرد ی خانه . ام دیده
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 هیچ بی ؛ شسته دنیا از دست که هم لی لی و کرده تکرار را کار

  :زنم می لب .داده ادامه اعتراضی

 هم گاهی .بزنم سر لی لی به تا اومدم رو مسیر این روز هر تقریبا-

 خیلی .کرد می چکار دختره که نشدم متوجه اما !آوردم غذا براش

  .خودم انگاری سهل و فکری بی بابت دارم وجدان عذاب

  :دهد می تکان تاسف عالمت به را سرش پونه

   !کنه لعنتش خدا-

 طرف به و شوم می خارج آشپزخانه از و پیشانیم به کشم می دست

 سرخ توری عشاب و نشسته کاناپه روی لی لی .روم می نشیمن اتاق

 سرش پشت مرتب خورده سشوار موهایش .پیچیده تنش دور رنگی

 به و گرفته نرگس گل ی شکوفه یک دستانش میان در . شده بسته

 با انگار . کشد می هم به را پاهایش های پنجه ای گونه وسواس طرز

 سر روی و شوم می خم .روم می جلو .خراشد می را دیگری یکی

  :بوسم می دهد می یاسمن بوی که را خوشبویش

  بهتری؟ امروز !جانم لی لی سالم-

 خراشیدن .کند می تکرار را کار همان فقط  !حرکتی هیچ از دریغ

  !دیگری توسط پایش یک روی
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نرم و برم می جلو را دستم احتیاط با .زنم می زانو پاهایش جلوی

 و کنم می نوازش خراشد می را دیگری گونه وسواس که پایی پشت

  :دارم می نگهش ثابت جایک آهسته بعد

  !خاتونم . نفسم ، عزیزم !پاتو کردی زخم !جانم لی لی نکن-

 لی لی .رود فرو تا کنم می سکوت و گلویم بیخ چسبد می بغض

 درون نرگس دسته یک . پنجره جهت در چرخاند می را سرش جان

 تعداد .دارد گلدان کلی جان لی لی .است رنگ صورتی بلور گلدان

 حتی...و شمعدان و گلدان .کمیاب و آنتیک های کریستال زیادی

 در کاری استاد به داده سفارش هم را سقفها به آویزان لوسترهای

 اینکه با و است نور تالئلو عاشق .است درخشش عاشق او . ایتالیا

 زل که حاالهمین مثل .شود می نور جذب اما نیست؛ خوب حالش

   .پنجره از متصاعد نور به زده

 دو انگار .اند عاطفه بی و خشک .زانوانش روی گذارم می را سرم

 بهترین کنم می سعی و بندم می را چشمانم .جانند بی چوب تکه

  : بیایند ذهنم به خاطراتمان

 عجیب هستی حاال که کسی این !شده تنگ خودواقعیت برای دلم-

 از متفاوت یکی شده؛ بدنت وارد دیگه موجود یه انگار . غریبه و
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 این از بیا در .دارم احتیاج بهت !تنهام من !جان لی لی .خودت

  !جانم خلسه

 اتاق از و خیزم می بر ناامید و دارم می بر را سرم .خورد نمی تکان

 می حرف هلندی به تلفنش با دست به قهوه ماگ ادی .رم میبیرون

 :کند می اشاره سالن سقف به کند می که قطع .زند

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 دوازدهم_قسمت#

 روی نخورده که آوردین شانس خیلی .کردم درست رو سالن لوستر-

  !کسی سر

  :دهم می سرتکان

 و گرفت انرژیمو کل پرستار اون اما دیدمش دیروز !ادی ممنون-

  .کنم درستش رفت یادم

  :نوشد می را اش قهوه از کمی
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 رو باال ی طبقه های دوربین .پوشوندم هم رو پشتی در درزهای-

 طریق از بعد به این از  .مونده طبقه این مال فقط و کردم نصب

  !کنی می کنترل رو اینجا تلفنت

  :گویم می شوخی به و زنم می لبخند

  بشی؟ جان لی لی پرستار و کنی ول رو کافه کار که چیه نظرت-

  :اندازد می باال شانه

 شرایط و هستم احساسی شدت به من !نمیام بر پسش از متاسفانه-

 دیده رو خوبش روزهای چون ست کننده ناراحت خیلی برام لی لی

    !بودم

  :دهم میبیرون ناامیدانه را نفسم مستاصل

 برای اونم !بوده لطفش از این و اینجاست حاال تا دیروز از پونه-

  ...و کالس سر بره باید فردا .داره کار و زندگی خودش

  :گوید می رسیده تازه که پونه

 فقط !اینجا میام بعدش .دارم کالس دو ساعت تا صبح ۸ از من-

  !باشه پیشش یکی باید صبح

  :گوید می وار تاکید ادی
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  !دم میانجام رو کافه کارای من !البرز بمون خودت رو صبح-

  :کنم می نگاهش قدردان

  ! پونه شم می مدیونت خیلی-

  :فشارم می را ادی ی شانه و

  !ادی رفیقمی بهترین تو حتم به-

 درست مشغول و روم می آشپزخانه به !شده راحت کمی خیالم

 مرور مثل من برای غذا این پختن اما .شوم می سبزی قرمه کردن

 هر در .هستند آشنا آشپزخانه این وسایل ی همه .هست زندگیم

 لیوان .شود می ایجاد سرم در جرقه یک کنم؛ می باز که را کدام

 سرویس ها، جام رنگی، های بشقاب دیزنی، والت سرامیکی های

 زعفرانی پلوی دادن دم و آشپزیم کردن تمام تا ...و آنتیک های

 سیب ی پوره جان لی لی برای پونه .شوم می کش زجر تقریبا

 دکترش .کرده آماده پز بخار سبزیجات و پز آب گوشت و زمینی

   .است ممنوع شده سرخ و ادویه پر غذای گفته

 ظهر از بعد .خوریم می ادی های خنده و ها ذوق در را ناهارمان

 .خورد می اطوار و ادا با را سبزیش قرمه سهم  !آید می هم بهروز

 تختش کنار ام داده ماساژش . ام برده اتاقش به را جان لی لی
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 کشیده پتو تنش روی دقت با .ام خوانده موالنا برایش و ام نشسته

 ورق نفری چهار که حاال اما ام؛ کرده تنظیم را اتاقش گرمای و ام

 بهروز های لودگی از چیزی و اوست پی حواسم هم کنیم می بازی

  :کوبم می میز روی را هایم ورق هم آخر دست .فهمم نمی

  !ندارم تمرکز-

  :خیزد می بر پونه .فشارم می دستانم کف با را سرم و

  !بیارم نبات و چای براتون برم-

  :کند می ساعتش به نگاهی هم ادی

 و خونه برم باید و دارم قرار یه من !گذشت زود چه ! لعنتی اوه-

  !کنم عوض لباس

  :کند می روشن سیگار بهروز .کند می نگاهش چشمی زیر پونه

  !نباشه خانوم یه با قرارت امیدوارم-

  :کند می تنش پالتو ادی

  هیت کاری قرار یه !بهروز کن فضولی کمتر-

  :زند می نمایی دندان لبخند بهروز
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  یکشنبه؟ عصر در کاری قرار-

  :گوید می پونه به رو و

  شه؟ می باورت تو پونه-

  .رود می آشپزخانه به تفاوت بی پونه

 می نگاه را بهروز مات کمی بعد و کردهنگاه را پونه رفتن جهت ادی

 می خانوادگی ما جمع .رود می سریع و تعارف بی آخر در و کند

  !ام عمه دختر پونه و عمویم پسر بهروز من، شود؛

 شخصیتی بهروز .ایم بوده هم کنار طوالنی روزگار که نفری سه ما

 .است خوشگذران و طبع شوخ شدت به او .دارد من از متفاوت

 قد !خوانده داخلی طراحی و بوده ایتالیا در را تحصیلش دوران

 اگر را رنگش میشی چشمان با اش خرمایی موهای و دارد متوسطی

 نقطه تنها . است جذاب مرد یک بگذاریم روزش مد طبق تیپ کنار

 سالگی ۳۵ سن در هم هنوز که هست خوشگذرانیش بهروز ضعف

 از که ساده دختریست ام؛ عمه دختر پونه .نگذاشته کنارش

 برای و کرده زندگی و خوانده درس ، آمده انگلیس به سالگی۱۵

 معلم که سالیست دو .داشته ای شده تنظیم ی برنامه زندگیش

 او .ست لی لی ی خانه به نزدیک و شین ی محله در ای مدرسه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 55_pg. 

 

 اما ؛ کردن زندگی و زدن حرف ، پوشیدن لباس در ساده .است ساده

 سالگی ۳۰ وارد ماهیست سه دو آنکه با و است بزرگ متفکر یک

   .کند می کار بهتر بهروز از عقلش اما شده؛

 نوع آن از .است اندام  میانه و دارد تیره موهای و ای قهوه چشمان

 .شوند می یافت وفور به که ایرانی دختران

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 سیزدهم_قسمت#

  :گوید می گذارد می میز روی که را نبات و چای

 لی برای مناسب پرستار یه فکر به باید کنم می فکر من !البرز ببین-

  !باشیم جان لی

  !باشه دلسوز و موندگار لی لی برای که یکی

 ذهن ودر تکاند می کریستال سیگاری زیر درون را سیگارش بهروز

 می پرت حال ی لحظه از را حواسم که گیرد می جان چیزی من

 چهار به زده تکیه که بستانه تا خنک پیراهن با لی لی تصویر کند؛

 به کرده نفوذ نور و کند می نگاه را سرسبز فضای و پشتی در چوب



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 56_pg. 

 

 سیگارزنانه و هستند پیدا وار سایه بلندش پاهای و نخیش پیراهن

 گرفته انگشتانش میان و کرده وصل طالییش سیگار چوب به را ای

 از نور و گرفته دست در را کریستال سیگاری زیر دیگرش دست با و

 شده کشیده ها رنگ و شده تجزیه و گذشته کریستال های هندسی

 .تپد می تند دوباره قلبم  .ام کشیده دراز کاناپه روی که من تا اند

  .بود زیبا و جذاب جان لی لی

  :گوید می بهروز

 موندن برای کنیم پیدا هموطن یه زبان؛ فارسی یه باید من نظر به-

  !لی لی کنار

 شلوار و یشمی سبز ژاکت آن با را بهروز من و شوند می محو تصاویر

  : . بینم می جین

 های همخوابه دیگه کنم می خواهش بیارم؟ کجا از رو مورد این-

  !بهروز نده پیشنهاد رو ات روزه چند های معشوقه و گذری

  :کند می ساختگی اخم

   !نزن حرفا این از پونه جلوی-

  :خورد می نبات و چای کمی پونه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 57_pg. 

 

   !بهروز دونم می رو اینا ی همه من خب-

  :زند می نمایی دندان لبخند بهروز

 .ببریم لذتزندگیمون از و بگذرونیم خوش که اومدیم دنیا به ما-

 نیاز جز چیزی نظرم به و ست مسخره کامال عشق ی واژه من برای

 این اندازه به نه و سنتی تو حد به نه من .باشه تونه نمی جسمی

 هر اگر حتی !راضیم هستم که همین به !هستم گرا کمال تحفه

  ...باشه تختم توی زن یه شب

  :کند می نگاهش پوزخند با پونه

 اینکه شنیدن به تمایل من چون نکن بازش این از بیشتر !آقا باشه-

  !ندارم کنی؛ می چکار شبه یه های معشوقه با

  :من طرف به گردد برمی و

 ذهنم به چیزی یه اما کنه ناراحتت حرفم شاید کهدونم می !البرز-

  !بگم باید که رسیده

  :گوید می بهروز من جای به

  چی؟-

  :گزد می را لبش و دهد می کش من به بهروز از را نگاهش پونه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 58_pg. 

 

 شاید بخوایم کمک سهند دایی از اگر کنم می فکر من راستش-

  !کنه معرفی خوب آدم یه بتونه

 حتی .شوم می میز ی خیره من .شود می بزیر سر دراز زبان بهروز

  :شوم می سرم در عجیبی درد دچار هم آید می اسمش وقتی

   !مرده من واسه آدم اون !نکن هم رو فکرش حتی-

 متوجه دو هر که ام رانده زبان به انزجار از پر و سرد را کلمات آنقدر

   .شوند می ام گفته قطعیت ی

  :برد می باال را دستانش پونه

  !بهت گفتم می باید ولی دونم می ! بود اشتباه-

 بر و گوید می چیزی ایتالیایی به بهروز .کنم می پایین و باال را سرم

  :رود می پنجره پشت و خیزد می

  ! کنیم می پیدا که دم می قول !البرز کنیم می پیدا-

  :زند می لبخند هم پونه

 یه بینشون حتما و هست شهر این توی ایرانی کلی !بهروزه با حق-

 می ایمیل تا چند فردا من .شه می پیدا هم متعهد و خوب پرستار

   .بردیم پیش از راهی شاید ایرانیم دوستان به زنم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 59_pg. 

 

 .هستم گرایی درون آدم من .زانوهایم به کشم می را دستانم کف

 .ام نکاسته غرورم از نشیبم و فراز از پر زندگی طول در وقت هیچ

 و متولد اینجا .ام نکرده خم کمر و بوده جنگ میدان ایم بر زندگی

 من برای شرافت .دارم دوست را اصلیم وطن اما ام شده بزرگ

 ام داده ترجیح وقتها بیشتر .پایبندم آن به و دارد متفاوتی معنای

 انگیز وهم سیاهی همان در و بگویم تنهاییم به را حرفهایم که

 وقتی .برسم نظر به جدی و قوی ها صبح و بگذارم جایشان شبهایم

 ناپذیر نفوذ و سخت جلد این در تا کند می تالش سال سالیان آدم

 من !صبوری و سکوت ، نگفتن برایش شود می عادت شود؛ پنهان

 ام کرده فرو را جانم ی فتیله که هستم سوزی پی چراغ همان حاال

 و ندارم کردن خم کمر قصد اما سوزم می صدا بی و دردهایم درون

 .رسم می نظر به روشن

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 چهاردهم_قسمت#

 من و خندند می .دهم می جواب من . زنند می حرف پونه و بهروز 

 آپارتمان برود امشب پونه شود می قرار تهش .زنم می لبخند



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 60_pg. 

 

 این در که زیادیست مدتهای .لی لی کنار !اینجا بمانم من و خودش

 و .باشم باید اجبار به حاال و ماندن از ام کرده فرار .ام نبوده خانه

 وسط ماندن درد که روحم به متصل و است عزیز برایم لی لی آنقدر

 و خرم می جانم به را تیزند های شیشه خورده مثل که خاطراتی

  .کند تیمارم که نیست هم کسی و آید نمی در صدایم

 کردن تمیز با را خودم کمی هم من . کرده تمیز را آشپزخانه پونه

 کرده سیاه را جا همه یکچاره شب .کنم می مشغول نشیمن و سالن

 بیدار .زنم می سر جان لیلی به .است دلگیر برفی سرخ آسمان و

  :گویم می و بیاید بیرون تخت از کنم می کمکش . شده

  !مونم می تو پیش امشب جانم لی لی-

 دست با انگار اما دهنده امید اتفاق انتظارِ یا است وهم دانم نمی

 می دلم من ...هرچه یا وهم .فشاردمی را دستم کمی الغرش

   .بیاندیشم مثبت خواهد

 .هم را تلویزیون .کنم می روشن را نور پر لوستر .سالن به برمش می

 می شیکش ویکتوریایی فنجان در و کنم می درست دمنوش برایش

 می نزدیک لبهایش به را فنجان آهسته و نشینم می کنارش و ریزم

 لیلی چشمان .دهد می نشان را رقص ی مسابقه تلویزیون .کنم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 61_pg. 

 

 جمعیت .رقصد می باله دخترک .نوشد می دمنوش کمی . ماتند

 کل .دیگریست دنیای در لیلی .اند متعجب ها داور .کشند می هورا

 عروسک انگار .نشینم می کنارش و داده خوردش به را دمنوش

 می را سرش و گیرد می تلویزیون از چشم ناگهان . کوکیست

 را چیزی صدا بی و کند می نگاه را آنجا پله راه طرف به چرخاند

 .اندازم می نگاهی نیم تاریک ی پله راه به هم من .کند می زمزمه

 می سقوط اشک قطره یک و .لرزیدن به کنند می شروع دستانش

 بی .ستبرم ی سینه به چسبانم می را سرش من .چشمش از کند

 .کنم می کم را تلویزیون صدای .آغوشم در شود می ول حرکت

 اکو ام سینه روی جانش بی صدای !سرش به چسبانم می را ام چانه

  :نشیند می گوشهایم به بعد و قلبم به اول و شود می

  !البرز بخون-

 گفته کلمه دو ضربتی حاال و ام نشنیده را صدایش ماهها که این

 دست .کنم می جور و جمع را خودم زود اما .کند می ام دستپاچه

  :خوانم می ام گرفته یاد خودش از آنچه و اش شانه دور اندازم می

  

   نی چون  دمی هر



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 62_pg. 

 

  دارم ها شکوه ناالن دل از

  شب هر دل روی

  دارم خدا با سحرگاهان تا 

  غمگین دل کز آهی نفس هر

   سامان بی عمر های لحظه 

  سنگین رود می

   رنگین کند می آلود خون اشک

  زمان سرد سکوت به

  زمان زرد خزان به

  کسی درد را زمان نه

  زمان درد را کسی نه

  شد دِی ها مردمی بهار

  شدد طی مهربانی زمان

  ...خدایا ها سردی دم این از وای

  :گویم می .لرزد نمی دیگر .شود می آرام



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 63_pg. 

 

 آسون چه دیدی .باهام بزن حرف من زندگی !من عمر !جان لیلی-

  کلمه؟ دو اون گفتن بود

 زحمت به .کند نی بلند ام سینه روی از را سرش .دهد نمی جوابی

 کشد می زمین روی را پاهایش الجانی از که همانطور و خیزد می بر

 شام برایش و رم میبیرون ام خلسه از که بعدتر .رود می اتاقش به

 .دهم می را هایش قرص ناچار .خوردنش از کند می امتناع .برم می

 های چراغ .گردم می بر سالن به و کنم می تزریق را ویتامینش

 و نشیمن اتاق به برم می را چایم لیوان .کنم می خاموش را سالن

 در نرگسها عطر .همانجاست هنوز گلدان .نشینم می کاناپه روی

 آبی مبلمان ، کوچک قرمز ایرانی فرش .پیچیده نشیمن اتاق

 روی میناکاری های بشقاب و رنگ به رنگ های کوسن و آسمانی

 دو ، تاپشش لپ وسط میز روی .است جان لی لی ی سلیقه دیوار

 سیگار ی جعبه پیش، وقت خیلی از اش خوانده نیمه کتاب

 می نمایی خود شده غریبه برایش نکردنی باور طرز به که طالییش

 های شمعدان اما .ام برداشته من را شومینه روی قابهای .کند

 .همانجاست هنوز ای نقره غزال دو تندیس و کریستال

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 64_pg. 

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 پانزدهم_قسمت#

 خاموش را ها چراغ و .کنم می روشن را شومینه باالی تلویزیون

 که دانم می هم خودم .کنم می پایین و باال را ها کانال و کرده

 مثل ؛ دارم خواب فقر آنکه با و آمد نخواهد چشمانم به خواب امشب

 دست ولی ؛ زنم می  زلتلویزیون به چقدر دانم نمی .ام شده جغد

 می چک را درها دور یک و روم می .رود می سر ام حوصله آخر

 را لی لی اتاق .کنم می امتحان موبایلم روی  را دوربین برنامه .کنم

 نمی تکان و خوابیده اما نیست واضح زیاد تصویرش .کنم می نگاه

 .کنم می نوازشش و صفحه روی کشم می انگشتم نوک با .خورد

 لپ و گذارم می کنار را گوشی .تاپش لپ به خورد می چشمم بعد

 هنوز که اول روزهای همان .بلدم را رمزش .کنم می باز را تاپ

 یک .کنم می تایپش گرفتم را رمز بود نشده مختل کامل حواسش

  :فارسیست ی جمله

  "دماوندی و البرز و دنا در جانی میان در تو-

 رمز چه .کنم عوض را زخم از پر یجمله این دهم می قول خودم به

   .کند می بیان را جان لی لی درد کامل چقدر و غریبیست و عجیب



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 65_pg. 

 

 از دوستانش، از .کرد می کار که شرکتی از .دارد زیادی ایمیلهای

  ... و دانشگاه انتشارات، فروشگاه،

 جلب را نظرم ها آیدی از یکی اما را ها ایمیل کنم می پایین و باال

 . است عجیب برایم . نوشته التین به را "آفتاب دیار دختر "کند می

 در .کنم می باز را ایمیل .دهد می کنجکاوی به را جایش خوابی بی

  :است اکتبر به مربوط که را ایمیل آخرین واقع

  جانم؛ لی لی سالم

  روبراهی؟ خوبی؟

 دلم و خبرم بی تو از !دی نمی رو هام ایمیل جواب چرا دونم نمی

 اپلیکیشن یه الاقل کاش ای جان لی لی .شده تنگ خیلی برات

 می من اما .شدم می خبر با حالت از طریق اون از تا داشتی مجازی

 ایمیل تو به که بار اولین راستش .هستی آشنا دیر کامال تو کهدونم

 که کسی کردن پیدا !بود رویا یه مثل برام دادی جوابمو و زدم

 بار یه برداشتن مثل کردم فکر بهش و بوده ذهنم توی همیشه

 هست مهر آخرای اینجا عزیزم؛ لی لی .هست دوشم روی ازسنگین

 شعر و بزنه قدم مدام خواد می دلش آدم که انگیزه دل اونقدر ا هو و

   !بخونه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 66_pg. 

 

 و غروب و دریا رم می وقتی .یادتم به همیشه همه برعکس من

 رنگینک مامان وقتی .یادتم به هم بینم می رو قشنگش رنگهای

 بابا وقتی !خونه توی پیچه میزعفرون بوی وقتی ، کنه می درست

 رم می وقتی ، پزه می ماهی قلیه خاتون ننه وقتی ، خونه می شروه

  ...باره میبارون وقتی ، نخلستون

 پنجاهمین این ! دی نمی رو ایمیلهام جوابِ دیگه چرا دونم نمی

  !خونی نمی و فرستم می که هست ایمیلی

  !نه؟ مگه ! خوبه حالت

 می .شه می عصبانی نرم اگر و زنه می صدام خاتون ننه برم باید

  .عزیزم لی لی بوسمت

 فرستاده که ایمیلهایی بقیه به و . خوانم می بار چندین را ایمیل

 و نیست خوب آنقدرها من خواندن فارسی .اندازم می نگاهی

 کسی چه دریا دختر که کنجکاوم .دارد زمان به نیاز ها این خواندن

  !لی لی زندگی های گذشته از ست زنی شاید !باشد تواند می

 .ببرم خودم با را جان لیلی تاپ لپ رفتن وقتِ گیرم می تصمیم

 الاقل .برسد نظر به درستی کار ها ایمیل بعضی به دادن پاسخ شاید



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 67_pg. 

 

 چند ایمیلهای خواندن همینطور و .شود خوب او حال که زمانی تا

 ! آفتاب دیار دختر ای صفحه

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

  شانزدهم_قسمت#

 و دری شدن بسته و باز  صدای با و .ام خوابیده صبح های دم دم

 می خواب از سراسیمه چوبی پارکتهای روی چیزی  شدن کشیده

 دردناک نشیمن اتاق آبی ی کاناپه روی خوابیدن از گردنم .پرم

 .بینند می مات هم هنوز چشمانم در؛ طرف به دوم می تقریبا .است

 ورودی روبروی دقیقاً نشیمن اتاق در .پیچیده راهرو در سردی باد

 باد که شوم سالن وارد خواهم میسردرگم و گیج  .است سالن بزرگ

 حیاط به که راهرو آخر در به .تنم طرف یک به خورد می سرد

 دیشب خودم که ماندهیادم و بسته .کنم می نگاه شود می باز پشتی

 میبیرون هنگش حالت از مغزم لحظه یک در اما .ام کرده قفلش

 ایوان به که همان .دارد پشتی حیاط به در یک آشپزخانه .آید

 صندلی چهار و میز یک همیشه که ایوان همان شود؛ می باز کوچک

 ظرف و خانه چهار رومیزی با که میزی همان داشتیم؛ آن در
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 لیلی میل باب که ظروفی همان شد؛ می پر رنگ به رنگ سرامیکیِ

 می بر پایم شست ناخن .خورم می پا پیش .دوم می .بودند جان

 است؛ شمشیر زخم به شبیه دردی .خیزد می بر نهادم از آه .گردد

 اما .کند می داغ را گوشهایم و کرده منقبض را هایم عضله تمام که

 حدسم .شوم می آشپزخانه وارد .دهم می ادامه رفتنم به هم باز

 قوری آشپزخانه درون میز روی .است باز پشتی در .است درست

 می .روم می در طرف به . گذاشته صبحانه مخلفات و نان و چای

  !سپیدش یکدست خواب پیراهن با .ها برف وسط ایستاده بینمش؛

 چوبی اتاقک به شده خیره .رهاست ورش و دور پریشان موهایش

 پوش سپید زنی !روح یک مثل .است حرکت بی .پشتی حیاط کنار

  .رسد می نظر به ترسناک پریشان موهای با ها برف میان ایستاده

 درون را پاهایم که همین .روم میپایین ها پله از ودوم می برهنه پا

 برطرف پایم شست ی برگشته ناخن داغی و درد .گذارم می ها برف

 درون اصلی درد اما .رود می درد و شوند می یخ پاهایم .شود می

 دسترسی آن به جانم لیلی جز کسی هیچ که جایی در .هست قلبم

 کم مقطعی صورت به حتی را دردش تواتد نمی یخی هیچ و .ندارد

 می عمیق نفس چند .فشارم می سرم روی را دستم دو هر .کند

  :گویم می صدایم تن ترین نرم با و روم می طرفش به آهسته و کشم
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  اینجایی؟ چرا جان؟ لیلی-

 مجسمه انگار .خورد نمیتکان هم سانت یک حتی خورد؛ نمی تکان

 تصمیمی در و .کنم می بغلش پشت از و روم می جلو .ست یخی ی

 .گیرمش می آغوشم در و زانوانش زیر اندازم می دست آنی

 .بندم می پا با را در .خانه داخل آورمش می .بندد می را چشمانش

 و است گرم خانه کف از گرمایش سیستم لطف به خانه چوبی کف

 میان نشیند می باز هم درد و گردد می بر حسشان پاهایم کف

 تا . نشیمن به برمش می .شویم می رد آشپزخانه از .پایم عصبهای

 و کشیدن جیغ و لرزیدن به کند می شروع گذارمش می کاناپه روی

  :گوید می هم سر پشت مدام

  ...نه...نه...نه...خدا...خدا-

 و سرنگ  کابینت از و آشپزخانه به روم می .اضطراریست موقعیت  

 پتو .رود می خواب به بعدتر کمی .آورم می را نیازش مورد داروی

 آنقدر .زنم می زار جسمم و روح تنهایی در و تنش روی کشم می

 او که ای کاناپه کنار حال بی هم من که کنم می گریه و زنم می داد

 را آرنجم و کنم می دراز را ام دیده آسیب پای .شوم می ولو خوابیده

 می پیشانیم به را دستم کف و دهم می تکیه دیگرم پای زانوی روی
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 سیاه روزگارم .ندارم کشش دیگر .است تمام طاقتم دیگر .فشارم

  !است

 بوی با که است مدیتیشن نوعی به شبیه منظمش نفسهای صدای

 .کند میآرام کمی را من و شده مخلوط گلداندرون های نرگس

 شکسته ناخن ی کناره از .خیزم می بر و کشم می عمیق نفسهای

 ترسناک آوری چندش طرز به و .زده بیرون خونشستم انگشت ی

 درد حاال ؛ ام داشته که عصبیشوک از بعد .شوم می بلند .است

 ی جعبه و آشپزخانه به روم می .کرده تابم بی انگشتم دار نبض

 پانسمان را شستم انگشت و گذارم می میز روی را اولیه های کمک

 که چای قوری به افتد می چشمم .خورم میمسکن قرصو کرده

 دنیای به ای لحظه صورت به گاهی جان لیلی .است وارمر روی

 آماده صبحانه و چای که صبح امروز مثل .گرددمی بر قدیمیش

 و سیاهی به برگردد تا کشیده طول چقدر که داند می خدا و کرده

 می قفل را در و شوم می بلند !پشتی حیاط به لعنت !خبریش بی

 را باالیی شیشه های پرده و اندازم می کشو درون را کلیدش و کنم

 جان لیلی دست به که ای صبحانه اجباریِ  توفیق . کشم می هم

 و گوجه دمی برایش . کنم می قبول دل و جان با را شده آماده

   .کنم می آماده محمدی وگل خیار و ماست
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 شوک مواقع در که آرامبخشی .شود نمی بیدار هستم تا دانم می

   !خواباندش می ساعت پنج یا چهار تا زنیم می برایش عصبی

 و شود می خانه وارد .رسد می راه از دقیقه ده و دو ساعت پونه

 :گوید می ای سرزنده صدای با و آورده بیرون تنش از را پالتویش

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

  هفدهم_قسمت#

 خوشمزه غذای که اینه خونه این توی تو بودن های مزیت از یکی-

  !گرفته رو جا همه غذات بوی .شه مینصیبمون

  :خندم می

 ببریش اینکه از قبل !نخورده چیزی هم جان لی لی .جونت نوش-

   .ست گوجه دمی عاشق .بده غذا بهش کلینیک

  :دهد میتکان سر پونه

 حیاط توی رفتیم می و کرد می درست همیشه که یادمه آره-

  !خوردیم می و پشتی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 72_pg. 

 

 پونه  .کنم می تعریف را صبح جریان عوض در .دهم نمی را جوابش

 ما نگاههای .کند می نگاهم نگران و دهد می دست از را انرژیش کل

 شوم، می خم . نشیمن اتاق به روم می .است چنین این مدتهاست

 سفید انگار او اما . بوسم می را سرش .کنم می نوازش را موهایش

 سازش چاره من ی بوسه و زده گاز را سمی سیب که برفیست

  !بخش شفا ی بوسه برای اشتباهیم آدم من .نیست

 خوشمزه غذای که اینه خونه این توی تو بودن های مزیت از یکی-

  !گرفته رو جا همه غذات بوی .شه مینصیبمون

  :خندم می

 ببریش اینکه از قبل !نخورده چیزی هم جان لی لی .جونت نوش-

   .ست گوجه دمی عاشق .بده غذا بهش کلینیک

  :دهد میتکان سر پونه

 حیاط توی رفتیم می و کرد می درست همیشه که یادمه آره-

  !خوردیم می و پشتی

 پونه  .کنم می تعریف را صبح جریان عوض در .دهم نمی را جوابش

 ما نگاههای .کند می نگاهم نگران و دهد می دست از را انرژیش کل

 شوم، می خم . نشیمن اتاق به روم می .است چنین این مدتهاست
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 سفید انگار او اما . بوسم می را سرش .کنم می نوازش را موهایش

 سازش چاره من ی بوسه و زده گاز را سمی سیب که برفیست

  !بخش شفا ی بوسه برای اشتباهیم آدم من .نیست

**  

  یونا کافه_جیمز آپر خیابان 

 جا همه و گرفته کنتراکت را کافه کسی .است تولد اینجا امشب

 کاشته باغچه گلهای مثل هالوژنی سفید و ای نقره های بادکنک

 برافراشته قد ای نقرهروبان با که بادکنکهایی .زمین روی اند شده

 پر میزها .اند ایستاده راست درونشان های هلیوم ی واسطه به و .اند

 میهمانها .است ساله نوزده هجده دختری تولد .است گل و شمع از

 به و کابینت به ام زده تکیه بار پشت فضای درون من . اند آمده

 تا شود می وارد بسته پیشبند سها .کنم می گوش ادی حرفهای

 دو امروز .دزدد می من از را نگاهش .ببرد را دسر دیگر سینی

   .بگیرد بیشتری حقوق اضافه تا مانده را شیفت

  :گویم می ادی به

 شب و آمد و رفت این از !نکردیم پیدا رو کسی هنوز و هفته یه شد-

 می اذیتش من وجود انگار هم جان لی لی .شدم خسته ها موندن
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 جدید شوک یه روز هر .کنه می غریبی و عجیب کارهای  . کنه

 پیراهن و بود برداشته قیچی دیروز !کنه می کاری یه روز هر  !داره

 تا پونزده ده شه؟ می باورت .بود کرده پاره تکه رو مهمونیش های

 !کرد نابود رو بودند بسته جونش به تر قبل که گرونقیمتی لباس

   !کرد غش هم بعدش .بود بدی ی صحنه

  فس فس صدای پشت از و کند می فعال را ساز قهوه شیر کف ادی

  :گوید می دستگاه

 مراکز این از یکی به بهتره !اَل کشه می طول کم یه حال هر به-

 آدم یه باید که دونم می اینو فقط من !بدی تقاضا و بری خدماتی

 روز نصف پونه !معذبه بهروز با جان لیلی آخه .باشه کنارش ثابت

  ...که هم تو و هست

 و دزدد می نگاه من از بازهم و گردد می بر آشپزخانه به دوباره سها

  :گوید می ادی به رو

  ! ندارن هم جدیدی ومهمون بردم رو ها سفارش ی همه-

  :کند می اشاره صندلی به و سها روی به زند می لبخند ادی

 رو کارها بقیه !جون دختر بیارم تست و داغ سوپ برات تا بشین بیا-

  !دن می انجام آلفردو و روبرتو
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 بار میز زیر از و نشیند می صندلی روی و دهد می تکان سری سها

 بی .خواند می تند تند و زند می عینک . کشد میبیرون کتابی

  :گویم می ادی به رو و شوم می او خیالِ

 اونها بین از .کنن می زندگی ایرانی نفر هزار هشتاد لندن توی-

 حاضرم کنه؟ نگهداری جان لی لی از بتونه که بشه پیدا نفر یه نباید

  .بدم پول بهشون بخوان که چقدر هر

  :گذارد می میز روی را سرامیکی ی کاسه ادی

  !شه می سخت کار و نزدیکه هم کریسمس خب-

 که سوپی ی کاسه  ادی .هست کتابش به چشمش هم هنوز سها

 تشکر سها .دهد می او دست به گذاشته کنارش برشته نان ای تکه

  .کند می

  :کنم می نگاه روبرویم الغر دختر به دقت با من

  خونی؟ می درس ای رشته چه توی ؟ سها-

 تعجب با ندارد را خلقش بد کار صاحب با صحبتی هم انتظار که او

  :کند می نگاه من به

  !من؟-
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  :گویم می اخمالود

  هست؟ اینجا هم ای دیگه کس تو از غیر به مگه-

  :شود می بار وارد روبرتو

  !ببرن کیک خوان می ادی آقای-

 روی کیک ی تعبیه مشغول روبرتو با و یخچال طرف به رود می ادی

 شلوغی میان در که سهاست ظریف صدای .شوند می چرخدار میز

  :گوید می روبرتو و ادی های زدن حرف و کافه

 فوق برای . لیسانس فوق مقطع .خونم می بالینی روانشناسی من-

 و کنم شرکت هم رو دکترا که اینه قصدم اما . شدم بورسیه لیسانس

 عنوان به مبلغی یه فقط .نیستم کامل بورسیه دیگه بشم پذیرش اگر

  !دن می من به هزینه کمک

 .دارد ظریفی صورت .کنم می نگاهش حالت بی

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

  هجدهم_قسمت#

  :است تیره کمی هم پوستش .درشت چشمان و مشکی موهای
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 مگه !کنه می ات جریمه بفهمه دولت اگر کنی؟ می کار اینجا چرا-

  نشدی؟ بورسیه

  :دهد میتکان را سرش

 بقیه برای کنم جمع پولی یه که کنم می کار ولی شدم بورسیه-

 رو اتاق یه پول گرفتن رو خوابگاهم که بعدا بتونم الاقل .تحصیلم

  .بدم

 کنجکاو اما ندارم را ناله و آه شنیدن و گرفتار آدم ی حوصله آنکه با

  :شوم می

 این کنه؟ نمی کمک بهت پدرت چرا ای؟ خانواده آور نون تو مگه-

 رو تحصیل خرج و مسوولیت .ست ساده خیلی ایران توی که جریان

  نه؟ مگه دن می پدرها معموال

  :فشارد می هم به را لبهایش

 مستمری یه هم  مامانم .دادم دست از کودکی در رو پدرم من آقا-

 خواهرم تا دو اون .مونده تنها دست دانشجو دختر تا سه با که بگیره

 تحصیلمون خرج خودمون هممون ما  .خونن می پزشکی ایران توی

 در گرفتم تصمیم اینجا؛ اومدم و شدم بورسیه وقتی .دیم می رو

 در کار ساعت چند ی اجازه .بدم انجام قاچاقی کار کمی کنارش
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 در ولی .دم می انجام دارم االن که اینقدری نه اما .دارم رو هفته

 و هفته در ساعت ۲۰ االن شه می بیشتر کارم ی اجازه دکترا مقطع

 هفته در روز دو چون .کنم کار تونم می ساعت ۶۰ تا حتی بعد

  . دارم کالس

  :خورم می را ام قهوه از کمی

  !کرده بزرگی لطف تو به ادی پس-

  :کند می نگاهم مستقیم او

  !بزرگ خیلی-

 زنگ تلفنم .شوم می ام قهوه خوردن مشغول و گیرم میاو از چشم

  :گویممی فارسی به .است بهروز .خورد می

  بهروز؟ جونم-

  :گویدمی خط سوی آن از

 لیلی پیش بیا خودت  صبح فردا لطفا بگم خواستم البرز؟ چطوری-

  .لیورپول  برم باید من



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 79_pg. 

 

 هم طور همین . دارم کار کلی فردا .خیزد می بر نهادم از آه

 صدای با و فشارم می پبشانیم به را دستم کف .است زیاد گرفتاریم

  :گویم می ای آهسته

 کم یه رو رفتنت شه نمی .گرفتارم واقعا من !بهروز خدا خاطر به-

   بندازی؟ عقب

  .برم باید که کرده تاکید عمو و دارم مهمی کار !پسر نه-

  :گویم می دلخوری با

  کنه لعنت رو عموت اون خدا کنی؟ می خر منو واجبیه؟ کار چه-

  :دهم میبیرون حرص با را نفسم بعد و

  !کنممی حلش !باشه-

 و شده تمام کارش ادی .کنم می قطع را ارتباط خداحافظی بدون و

  :شود می نزدیک من به

  شدی؟ دپرس یهو چرا ؟ چیشده-

  :دهم می تکان طرفین به را سرم

 بره خواد می بهروز !ادی ره نمی پایین من گلوی از خوش آب یه-

  !داده دستور جونش عمو  ! سفر
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  :گوید می سها به رو چینی مقدمه هیچ بی ادی

 پرستاری خانم یه از بتونه که شناسی نمی رو کسی تو !سها ببینم-

  .داریم نیاز وقت تمام و متعهد ایرانی پرستار یه به ما کنه؟

  :گوید می حرفش ادامه در ادی .کند می نگاهش متحیر سها

  !غذا و خواب جای .دیم می بهش هم خوب حقوق یه-

 می فرو را دهانش آب .است آمد و رفت در ادی و من بین سها نگاه

  :دهد

  !خودم-

  :گوییم می هم با هردو

  !چی؟-

  :زند می گوشش پشت را موهایش سها

 از و .پاییزه ترم پایان امتحانات دم می رو امتحاناتم  دارم من خب-

 هر و .خونم می درس وقت پاره من .تعطیلم ژانویه ده تا دیگه هفته

 بچه یه پرستار هم قبال .تعطیلم رو آینده ماه یک .ندارم کالس روز

  ...طرفی از و خوبهاطالعاتم خیلی خونم می روانشناسی چون .بودم

  :گوییم می دو هر باز
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  !چی؟-

  :گزد می را لبش او

  .نیست سازگار ام روحیه با !بیزارم کافه توی کار از-

 خیلی آدمها از بعضی اوقات گاهی کنیم؛ می نگاه هم به ادی و من

 و اند حاشیه در انگار و کنند می پیدا حضور آدم زندگی در ناگهانی

   .ندارد اهمیت زیاد نبودنشان و بودن

 هیچ که ممکن؛ حالت ترین کننده ناامید در درست و آن یک در اما

 می الهی کمک ریسمان تنها آدم همان  نمانده؛ یاوری برای کسی

  :کوبد می هم به را دستهایش ادی .ام مانده سها ماتِ من .شوند

 پرستار دنبال چقدر که هست روز چند دونی نمی سها !عالی چه-

  !نکردیم پیدا و گشتیم

  :گویم می هوا بی من

  !ببندیم داد قرار باید-

 هر از دور به و ساده لبخند یک .زند می لبخند .کند می نگاهم

  :اغواگری

  !البرز آقای حتما-
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  :گویم می هول دوباره

 با و بدی تحویل رو اتاقت کنی؛ جمع رو وسایلت زود صبح فردا باید-

  !بیایی من

  :دهد می تکان را سرش

  !البرز آقای چشم-

  :گویم می فارسی به

  !باشی اعتمادی مورد دختر امیدوارم-

  :دهد می تکان وار تاکید را سرش

  .کنممی رو خودم تالش-

  :گوید می ادی

    !رو ماجرا کل .دممی توضیح سها برای رو چیز همه من-

 را تصورش وقت هیچ .اند برداشته دوشم روی از سنگینی بار انگار

 کافه این آدم ترین مضطرب و چلفتی پا و دست که کردم نمی هم

 .دهد نجاتم ام ساله چند گرفتاری از
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  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

  نوزدهم_قسمت#

  :شوم می بلند جایم از

 آدرس ادی از رفتن از قبل .کنی استراحت و خونه بری تونی می-

   .باش اونجا ۸ ساعت سر صبح و بگیر رو کنی کار قراره که جایی

 پیش کردن باز حین در و گذارد می کانتر روی را سوپ ی کاسه

  :گوید می بندش

  !آقا چشم-

  :گویم می ادی به رو

  !خونه رم می من !بگیر سها برای غذا پُرس یه آشپزخونه از ادی-

 فضای به نگاهی .شوم می خارج بار از .کنم می تنم را چرمم کاپشن

 سرشان تولد کاله که شحالی خو پسرهای و دختر و نور از پر

 به اول و کنم می رقصند؛ می خیال بی و خندند می و اند گذاشته

 می حرف جیمز با .کنم می چک را خرید لیست .روم می آشپزخانه

 برف از . تاریکیست شب .شوم می خارج کافه پشتی در از و زنم

 همه  ژانویه از قبل ی کشنده سرمای جز نمانده چیزی قبل ی هفته
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 این در کمی خواهد می دلم .اند کرده چراغانی را جیمز خیابان ی

 اصلی خیابان طرف به کنم می کج را راهم .بزنم قدم شب آخر هوای

 تن انواع در پوشیده زیادی آدمهای .است روشن جا همه !ریجنت

 گذر حال در خرید های کیسه از پر دستان با و زمستانه پوشهای

 مقطعی های خوشبختی .زند می برق هایشان چهره .هستند

 درخشان سبز های کاج و نئونی های نوئل بابا .ست نو سال شبهای

 را جا همه چتری مثل سو آن تا خیابان طرف ازاین ای ریسه

 و است کریسمس با مرتبط ها فروشگاه اکثر دکور .اند پوشانده

 .اند زده درصد پنجاه از بیش های تخفیف ها آن از بسیاری

 که خیابانی .شلوغی قلب در و مرکزی لندن در جاییست  ریجنت؛

 و روم می راه . سوهو و فر می نشین اعیان ی محله بین مرزیست

 به و گذرم می شاد آدمهای کنار از .کنم می نگاه را ها فروشگاه

 که خوشبختی شوهرهای و زن از .کنم می بیشتری توجه هابعضی

 خودم اما .کنم می پوشی چشم گذرند می هم دست در دست

 زنند می عریض لبخند هایشان بعضی .هستم زنها توجه مورد بیشتر

 از باالخره  .کنند می چک را تاپایم سر نگاهشان با بعضی و

 صورتی موهر دوشامبر رب و شیک ای پنبه خواب لباس فروشگاهی

 هدیه عنوان به که کریستالی خرگوش و جان لی لی برای خرم می
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 به و گردم می بر را رفته راه .ام گرفته نظر در برایش کریسمس ی

 که شبهاست آن از امشب .روم می امنم استودیوی آپارتمان طرف

 چهار سه و است کریسمس دسامبر ۲۵ .اند آورده هجوم ها خاطره

 روی پیاده در و آپر جیمز فرعی خیابان در .نمانده بیشتر روز

 وارد ازدحام از انگار .دارد وجود انگیزی وهم خلوتی ؛ آن سنگفرش

 خز پالتوهای و پولکدار لباسهای با مست زن دو .شوم می سکوت

 من به .خورند می تلو تلو رو اند انداخته هم گردن در دست تقلبی

 پلیس ماشین آژیر صدای .زنند می رکیک حرف چند رسند می که

 هنوز زنها .است لندن خیابانهای همیشگی عضو که هم آتشنشانی و

 زمینی زیر های لوله از بخار .هستند چرندیات بافتن حال در هم

  کنند؛ می جنسی های وراجی زنها .زند می بیرون چینی غذاپزی

  :مثل چیزهایی

  !ببین منو های سینه تنهایی؟ شب پسر-

  خوبه؟ خواب واسه بازوهات مرد هی-

  شب؟ یه واسه گیری می پول چقدر-

  !گرایی جنس هم ی زاده حروم یه تو-

  !بگذره خوش بهت که کنم کاری تونم می-
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 های کلوپ و ها کافه ی شبانه های تفریح از آنها که دانم می من اما

 تا و اینجا از تر پایین خیابان چند از درست . اند برگشته سوهو

 بی پس .فهمند نمی را حالشان و اند خورده نوشیدنی بناگوش

 .شود می باز تیکی با در و زنم می را آهنی در رمز .گذرم می تفاوت

 ی متوجه و روم می باال ها پله از .بندم می را در و شوم می وارد

 آپارتمان در  رمز .شوم می آید؛ می داخل از که الیتی آهنگ صدای

 در را کلیدهایم .هستند روشن چراغها .شوم می وارد و زنم می را

  سالن طرف آن قدی ی پنجره کنار در .اندازم نی کنسول روی سبد

 پایه چهار روی و کرده تنش سیاهی کوتاه پیراهن . بینم می را هانا

 را درخت راس دار دنباله ی ستاره دارد؛ سعی و ایستاده کوتاهی ی

 به و گردد می بر .بیند می را من ها شیشه انعکاس در .کند آویزان

 حاال و . نبوده پیدایش روز سه دو .زند می لبخند من روی

  :کند می تزیین من برای را کریسمس درخت . اینجاست

  میاد؟ خوشت چطوره؟ ! اَل سالم-

  :آورم می در را کاپشنم

 عالقه زیاد  من که دونی می .بکنی رو کار این نبود الزم !هانا سالم-

   .ندارم کارا این به ای
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 می پایین پایه چهار از .ماند می ناکام ستاره آویختن برای تالشش

 ام چانه از باالتر تا قدش .آید می من طرف به .است برهنه پا .پرد

 .تنم به چسباند می را خودش و کمرم دور اندازد می دست .هست

 بوسد می را ام شقیقه کنار .کند نمی منتقل من به خاصی احساس

  :گوید می انگیزی هوس صدای با و

 .اینجام تو برای من و داره ادامه زندگی !اَل نباش تلخ اینقدر-

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 بیستم_قسمت#

  :روم می آشپزخانه طرف به و کنم می باز کمرم دور از را دستانش

  خوردی؟ چیزی-

  :شنوم می را صدایش

  چی؟ تو .خوردم آره-

  خوری؟ می نوشیدنی .ندارم شام به میلی-

  :شود می دورتر صدایش

  !حتما آره-
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 و گذارم می سرو تخته روی را بنفش انگور ای خوشه و پنیر ای تکه

 دارم می بر را رنگ زرد  مایع از پر کریستال بطری  روم می سالن به

 وصل را تزیینات ی بقیه هانا .نشینم می چرم بزرگ ی کاناپه روی و

 جان انگار هم خواننده .کنم می نگاهش سکوت در من و کند می

 را لیوانش آید می .کند می رها را درخت هانا .خواندن برای کَنَد می

  :کند می نگاه کارش نتیحه به و نوشد می ای جرعه و دارد می بر

   .رسه نمی قدم !کن وصل خودت رو راس ی ستاره-

  :گویم می زحمتش به احترام خاطر به اما ؛ نیستمهم برایم آنکه با

  !باشه-

 .کرده جمع سرش باالی را موهایش .نوشد می دیگر ای جرعه

  :گوید می و گردنش به کشد می دست

  چطوره؟ لیلی-

  :کنم می نگاه کاج درخت از آویزان های خرگوش به

 ۸ ساعت صبح فردا .کردم پیدا جدید پرستار یه براش امروز و خوبه-

  .دارم قرار باهاش لی لی خونه جلوی
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 هایش شانه روی نازک بند دو با لباسش .من طرف به گردد می بر

  :گیرد می من طرف به را لیوانش .ایستاده

  !دیگه یکی-

 و کند می جمع کاناپه روی را پاهایش و کنارم نشیند می خودش و

  :گذارد می دهانش به  انگور حبه یک

   .بشه آرومکم یه تو فکر تا باشه خوب دیگه یکی این امیدوارم-

  :دهم می تکان را سرم

   !بیشتر اطمینان برای گذاشتم کار هم دوربین !امیدوارم-

  :گوید می .دهم می دستش به را لیوانش

  !لی لی سالمتی به بخوریم پس-

 ابیده خو چطور حاال که کنم می تصورش .فشارد می را گلویم بغض

 می را لیوان . کرده جمع را دهانش هایش کابوس دیدن از چطور و

  :لیوانش به زنم

  !لی لی سالمتی به-

 مرد .بوده داده گیر او به  گالری در امروز که گوید می مردی از هانا

 مرد !بوده آمده گرانقیمتی کفش و کیف خرید برای که اماراتی
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 دبی به تفریحی سفر برای کرده دعوت او از و داده هانا به را کارتش

 با از  .هستند ها عرب هایشان مشتری بهترین که گوید مب .برود

 من و گوید می بوده همراهش که نوکری و مرد زدن حرف لهجه

 تعریفهایش ته  . جاییست چطور دبی که دهم می توضیح برایش

 را خودش تاثیر نوشیدنی که دانم می .شود می نزدیکتر کمی

 کشد می را گرمش دست .اند انداخته گل لپهایش چون . گذاشته

  :ام چانه و گوشم طرف به کند می منحرفش بعد و موهایم به

  ! نبودیمهم با وقته چند-

 تفاوتیم بی ؛ ام شده مست کمی که حاال .کنم می نگاهش مستانه

  : بینم می زیباتر را او .رفته بین از هانا به

  !شی می تر قشنگ کنی می جمع سرت باالی که موهاتو-

 باالی را موهایش که زنی .گیرد می جانذهنم در محو تصویری

 و روشن سالنی در و کند می زمزمه را آوازی و کرده جمع سرش

 روی برد می را دستش و شود می نزدیکتر هانا .رقصد می باله زیبا

 عضالت به کشد می دست و زند می باال را ژاکتم و کمربندم خط

  :ام سینه وشکم
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 چشمات، .هستم جذابیتتاین عاشق !اَل دارم دوستت خیلی من-

 من .شن می منقبض دستم زیر که هات عضله  این وای و موهات

  !داشتم دوست رو تو فقط همیشه

 ران روی و گذارد می میز روی را لیوانش  هانا .نوشم می بازهم من

 در تنم روی دستش .هستند تنم طرف دو پاهایش .نشیند می هایم

 لبهایم و گردنم دور اندازد می را دیگرش دست و است نوازش حال

 گرم عطر همان بوی تنش دهدو می الکل بوی نفسش .بوسد می را

 تصویر تا فشارم می هم به محکم را چشمانم . را همیشگی شیرین و

 دست و کنم می او بوسیدن درگیر را خودم .شود محو رقصنده زن

 می تخت روی .روم می باال ها پله از و کنم می بغلش آخر

  را تخت کنار  کنترل ی دکمه  بوسیدنش؛ حین در و خوابانمش

 می کشیده اتاق سوی یک ای شیشه دیوار های پرده و زنم می

 و ندارم دوستش که زنی با معاشقه ها، تن پیچیدن برهنگی، .شوند

 برای ایست احمقانه فرار راه  کند؛ می تقویت راشهوتم حس فقط

  .آدمهایش و گذشته از گریختن

 رابطه و معاشقه به تن مردی وقتی لزوما که؛ است این تلخ حقیقت

 نداشتن و خواستن درد با مبارزه گاهی !نیست عاشق ؛ دهد می ای

 دو اندشده نوشیدن و هانا .شهوت کردن آرام  گاهی و  ست کسی
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 نکبت زندگی از ساعاتی برای را من که بخش التیام اما مضر قرص

   .کنند می دور ام فاجعه پراز و بار

 توانم نمی درد سر زور از خورد می زنگ موبایلم ساعت وقتی صبح

 می را چشمانم دوباره و کرده فعال غیر را ساعت .کنم باز را چشمانم

 ؛ بروم خواب به خواهم می دوباره که ای لحظه در درست اما .بندم

 می باز حدآخرین تا را چشمانم .گیرد می جان خاطرم در لی لی

 بینم می را هانا و چرخانم می را سرم .است دردناک پیشانیم .کنم

 و صورتش روی ریخته موهایش که حالی در خوابیده کنارم که

 تا بدنش رو های مک و کک و سفیدش تن .است باز نیمه دهانش

 همیشه مثل و پوشانم می را بدنش .زده بیرون لحاف زیر از نیمه

 تند .خیزم می برام گذرانده که شبی از ندامت و عذاب از پر و نادم

 .پوشم می لباس و گیرم می دوش تند

 

 دیرتر ساعت ربعبروم لی لی ی خانه طرف به هم سرعت با اگر حتی

 معطل کمی .بزنم لبخند شود می باعث  خاصی بدجنسی .رسم می

همین را گربه باید حال هر به .باشد نفعم به تواند می سها ماندن

  .بکُشَم حاال
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** 
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 یکموبیست_قسمت#

  لی لی ی خانه_روود ریچوند آپر

بینم می را او پیچم می فرعی داخل تا .ام کرده دیر ساعت نیم دقیقا

 سیاهی بافتنی کاله و رفته فرو خودش در .ایستاده باغ در جلوی که

   .کرده فرو کاپشنش ی یقه درون را دهانش و کرده سرش هم

 مارگریت گل دسته . کنم می راپارک اتومبیل و گذرم می کنارش از

 پا آن و پا این .شوم می پیاده و دارم می بر را تازه تست نان و سفید

  :شوم می نزدیک .کند می

  :کند می دستی پیش

  !البرز آقای سالم-

  :گویم می فارسی به من

 !بود کافه قوانین جزو اون !بزنی حرف انگلیسی خواد نمی اینجا-

  !نشدی معطل که خیلی
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 .ام کرده بدجنسی باره این در شدت به که دانم می هم خودم و

 اواخرماه زود صبح سرمای در لرزد می وجودش تمام بیچاره دختر

  .دسامبر

 سرخ دماغش نوک که حالی در .دهد می تکان طرفین به را سرش

  :کنم می  اشاره ورودی در به .است اشک از پر چشمانش و شده

  .جاست همین !بریم بیا-

 عذر او از معطلی همه این بابت دهم نمی زحمت خودم به حتی

  :ایستم می کنار و کنم می باز کلید با را ورودی در .کنم خواهی

  !بذار در کنار رو کفشهات لطفا اما ! بفرمایید-

 کشد می بیرون پاهایش از را هایش پوتین و دهد می تکان را سرش

  :گذارم می پایش جلوی زنانه دمپایی جفت یک .

  !بفرمایید-

 می نشیمن اتاق طرف به را او من .شود می وارد و کند می تشکر

  :کنم می اشاره  آبی مبل به و .برم

   ! شو گرمکم یه و بشین-
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 و گذاشته کاناپه ی دسته روی و آورد می در را کالهش و کاپشن

  :نشیند می

  !ممنونم-

 .نشینم می نفره تک کاناپه روی و آورم می در را کاپشنم هم من

  :اتاق اطراف چرخند می چشمانش

   ایرانبرگشتم کنم می احساس !قشنگه اینجا چقدر-

 حرفی کهکنم می باز را دهانم .کنم می نگاهش واکنشی هیچ بی

 اش تنه نیم .شود می ظاهر در چارچوب در بهروز ناگهان که . بزنم

 به موهایش .کرده پا خانه چهار ای پنبه  خانگی شلوار و است لخت

 میچشم میز به و  گیرد می چشم سریع سها .است ریخته هم

  :گوید می بهروز .دوزد

   ؟ خبره چه اینجا ! سالم-

  :کنم می نگاه را سرتاپایش به من

   .زنیم می حرف بعد !بهروز بیا و  بپوش چیزی یه برو-

  :خیزم برمی هم خودم و

   درسته؟  نخوردی صبحونه هم تو کنم فکر !آشپزخونه بیا پاشو-
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 دقیقه چند از که نامتعادلی مرد دو و جدید شرایط .دهد نمی جوابی

  :گویم می دوباره . کرده اش شوکه دیده حاال تا پیش

 و .کنه می درد سرم شدت به حاال و کردم روی زیاده دیشب من-

   !خالیه هم شکمم

 ی همه دوباره و آید می سرم پشت هم او و روم می آشپزخانه به

  :کنم می اشاره صندلی به .کند می رصد را آشپزخانه

 در کنار جا همون رو کاپشنت و پالتو هم بعد به این از !بشین اونجا-

  !حساسه کردی انروز که کاری به جان لی لی .کن آویزون

 می چیزها بقیه و تست نان و قهوه کردن آماده حینمن و نشیند می

  :گویم

  داده؟ توضیح برات رو شرایط ادی دیشب-

  :آید می در باالخره صدایش

  ! گفته بله-

  :زنم می را تستر ی دکمه

 ی همه . حساسم خیلی جان لی لی روی من !خوبه خیلی-

  !باشی خوبی دار امانت امیدوارم .زندگیمه
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  :کنم می نگاهش ام شانه سر از

  !هستی؟-

  :دهد میتکان را سرش

  !کنم می سعیمو ی همه-

  :کرده تجربه را لبخندم که است بار اولین این قطعا .زنم می لبخند

 چند باال ی طبقه !بدونی باید که هست هم دیگه ی مساله تا چند-

 مورد کنم نمی فکر اما . بهداشتی سرویس عالوه به هست اتاق تا

 به مجهز خونه این تموم .نری باال بهتره پس . بگیره قرار تو استفاده

 برای اتاقت بهداشتی سرویس و تو خواب اتاق از غیر به .دوربینه

 .شخصیت حریم حفظ
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  :حرفم میان پرد می

  !مهمه واسم حریمم چون .ببینم خودم باید من-

  :گویم می جدی لحن با اما . خندم می دلم در اش دلهره به
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 رفتن دستشویی و کردن عوض  لباس .  نیستم مشتاق زیاد من-

  !ببینم رو کردم استخدام که پرستاری

 به پشتمچون و .نخندم که گزم می را لبم .آید نمی در صدایش

  :شود نمی متوجه اوست

  !دم می بهت رو چیزها بقیه و غذا دارویی، برنامه-

  :گوید می

  بپرسم؟ سوال یه شه می-

  :گذارم می میز روی را ژامبون و پنیر

 مسایل در فضولی من چون !کارت با مرتبط اما !بپرس تا ده-

  .ندارم دوست رو شخصی

  :کند می گره هم به را دستانش

 هم آقا اون مثال....ای دیگه کسی لی لی خانم و  من از غیر به-

  کنه؟ می زندگی اینجا

  :گذارم می میز روی را قهوه های فنجان 

 .باشیش دیده کافه توی شاید .منه عموی پسر بهروز آقا اون ! نه-

 امعمه دختر و بهروز ، من نداشت پرستار جان لی لی که مدت این
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 اینجا هممون روزها از بعضی شاید .کردیم می مواظبت ازش  پونه

 گاهی .باشیم دورهم همه که اینه روال ها یکشنبه مثال .بشیم جمع

   . نداره رو کار این اجازه بهروز اما بمونه و آدمی پونه  هم

  :کشد می ای آسوده نفس

   .شد راحت خیالم-

 سها طرف به . شود می آشپزخانه وارد مرتب لباس با بار این بهروز

 دختر و جذاب ژست همان با و کند می دراز را دستش و رود می

  :گوید می کش

   ! بهروزم منم ! بودمت دیده کافه توی درسته؟ هستی سها ! سالم-

 اکثر .نشیند می دوباره و دهد می دست او با لبخندی هیچ بی سها

 می هول کنی بینند می را بهروز مثل شیکی مرد وقتی دخترها

 عقب را او مقابل صندلی بهروز  .ست خنثی کامال سها اما . .شوند

  :کشد می

 می انتخاب رو جون سها اول همون از خب گشتی همه این-

   !کردی

  :نشینم می میز پشت
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  لیورپول؟ بری خواستی نمی مگه تو-

  :زند می نمایی دندان لبخند

  .رم می عصر فردا ! شد کنسل-

 می و فهمد می چشمانم از که .گویم می او به ناسزا چند دلم در

  :گویم می من .دارد می بر را اش قهوه سها .خندد

  !بخور کامل رو ات صبحونه-

  :گوید می سها به رو بهروز

 ایرانی دختر یه که مطمئنم من اما بود؛ بد خیلی قبلی پرستار-

  .داره رو خودش خاص غیرت

 و کشد می تست نان روی پنیر کمی و زند نمی حرفی هم باز سها

  :گوید می من به رو

  .ببینم رو لی لی خانم تونم می کی-

 و گرفته نادیده را بهروز کامال سها .گذارم می نان روی را ژامبون من

  :شده او اعتنایی بی جذب بهروز

 لی لی همون !لی لی خانم بگی خواد نمی ضمن در .بیدارشد وقتی-

 !زنیم می صداش همینطور که ماها مثل .بهتره جان
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مدام و دارد نمی بر سها ازچشم بهروز .گوید می چشمی لب زیر

 نا که زنم می پایش ساق به ای ضربه میز زیر از .کند می نگاهش

  .کند می جلب را سها متعجب نگاه و گوید می بلندی آخ غافل

 می سها جلوی را ژامبون ظرف و زند می نمایی دندان لبخند بهروز

  :گوید می و گذارد

  !خونی؟ می چی ببینم بگو خب-

 آشپزخانه از و گذارم می تنها را دو آن من.آید می حرف به سها

 میز پشت .شده بیدار .روم می جان لی لی اتاق به .شوم می خارج

 .زند می شانه را موهایش جانش کم دستهای با و نشسته توالتش

  :کنم می نگاهش آیینه از و ایستم می سرش پشت . روم می جلو

  !البرز دل جانسالم-

 ادامه را کشیدن برس بعد و کند می من به خنثی و حس بی نگاه

 از را برس .هایش محلی بی این به ام کرده عادت دیگر .دهد می
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 رها پیراهنش روی دستش که است منتظر انگار .گیرم می دستش

  :کنم می شانه را موهایش .شود می

 بهت !مهربون ایرانی دختر یه .اومده جدید پرستار یه جان لی لی-

 رو حالت روز به روز و هست تو به حواسش کامال که دم می قول

 می کریسمسه؟ دیگه روز چند دونستی می راستی .کنه می بهتر

 نظرت .کنی تزیینش خودت که بیارم کوچولو کاج یه برات خوام

   چیه؟

  :موهایش به کشم می شانه دوباره .دهد می تحویلم سکوت !هیچ

 که گفتم خیابون ته گلفروشی به .آرم نمی نداری دوست اگر باشه-

 چی هر  .خریدم مارگریت برات امروز .بیاره گل واست صبح روز هر

  !پر هزار رز و نرگس و الله .بود تازه که

  :گویم می .کشد می آه

 چی هر گم می بهش .باشه بلد هم ایرانی غذای پرستارت کنم فکر-

 رفت یادم که خریدم برات هدیه یه راستی !بپزه داری دوست

   .بیارم

 همان که دانم می من اما  .گوید می چیزی و لرزند می لبانش

  هست همیشگیش وار دیوانه های زمزمه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 103_pg. 

 

 من .هم سر پشت زند می لب و کند می نگاه را خودش آیینه در .

 به کند می پشت .کنم می بلندش و بازویش زیر اندازم می دست

 را رنگش طالیی ابریشمی شال .شود می قطع اش زمزمه و آیینه

 می بیرون اتاق از واندازم می رنگش سیاه خواب شلوار و بلوز روی

  :زنم می داد و نشانمش می نشیمن اتاق آبی مبل روی . برمش

  ! سها...سها-

 می اشاره جان لی لی به آید می نشیمن اتاق به سها بعد ثانیه چند

  :کنم

  !هست جان لی لی ایشون سها-

 ی اشاره با بعد و کند میجان لی لی به ای خیره و ممتد نگاه سها

 خیره پنجره به که جان لی لی کنار کاناپه روی . رود می جلو من

  :گوید می ای آهسته صدای با و نشیند می شده

 که خوشحالم خیلی !هستم سها من !جان لی لی سالم...سالم-

   .بشیم خوبی دوستای امیدوارم .کنارتونم

 و برد می جلو را دستش سها .خورد نمی هم تکان حتی جان لی لی

 را چشمانش افتادن برق من و زند می پلک .گذارد می او دست روی
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 .بینم میهم را دهد می فرو را دهانش آب وقتی حتی.بینم می

  :کند می نوازشآرام را جان لی لی دست

   !زیبایید چقدر-

 با سها و کنم می نگاه سها  به من .گیرد می بر در را اتاق سکوت 

 چشمش جان لی لی تا گذرد می ثانیه چند .جان لی لی به اطمینان

  :کند می زمزمه و سها طرف به  چرخد می

  !سالم-

 نمی اتفاق زمانی هر که العملیست عکس این  .تپد می تند من قلب

 می بر من .گیرد میچشم سها از بالفاصله جان لی لی اما .افتد

 هم سها بعد ی دقیقه دو .شوم میخارج سها به ای اشاره با و خیزم

 روبرویم بالتکلیف هم سها .راهرو دیوار به زنم می تکیه . آید می

  :گویم می .کند می نگاهم پرسشگرانه  و ایستد می

 کلیداش .بره اونجا  نباید جان لی لی .کردم قفل رو پشتی در تا دو-

 روز هر .رنگه قرمز فلزی ی جعبه داخل ها کابینتسوم کشوی توی

 لی ها قرص بعضی با و وقتها گاهی .فرسته می گل گلفروشی صبح

 می حتی .تو آزاد تایم شه میاون .خوابه می ساعتی چند جان لی
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 که بده اطالع من به اماقبلش .کنی خرید یا بزنی قدم بری تونی

 !بیا من با حاال .باشه ها دوربین به حواسم
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  :زنم می داد حین همان در و

  .بشه گرم بذار رو شیر لطفا بهروز-

 به همیشه .هست کف هم ی طبقه دوم خواب اتاق ورودی در کنار

 کنم می باز را در .کردیم می استفاده آن از میهمان اتاق عنوان

 و کرم چیز همه اینجا .آید می دنبالم به هم سها .شوم می ووارد

  :گویم می .است مرتب تخت و  شده کشیده ها پرده .خاکستریست

 هم خواب ملزومات و شده نو اتاق کف موکت .هست تو اتاق این-

 سیگار با رو موکت تمام قبلی پرستار البته .هستند نشده استفاده

  کشی؟ نمی که سیگار ببینم !بود سوزونده

  :زند می کنار کمی را پرده و رود می پنجره طرف به سها
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 فضای به رو اتاق پنجره که خوب چه !متنفرم دخانیات از !نه-

  !پرستار یه برای خوبیهآیتم این !هست ساختمون ورودی

 و گردد می بر .کنم می نگاهش سکوت در و جیب در دست من

  :کنم می اشاره حمام به .کند می نگاهم سوالی

 چند ظرف .بیا و بده تحویل رو اتاقت .اونجاست بهداشتی سرویس-

  :کنم می اشاره تخت به بعد .باشی اینجا باید آینده ساعت

 و کارت شناختن در خیلی کن؛ مطالعه رو ای سورمه دفترچه اون-

 نشونه و عوارض و داروها لیست .کنه می کمکت هات مسوولیت

 یا و داره دوست جان لی لی که چیزایی ، خوردنشون ساعت و هاش

 بکنی رو فکرش که چیزی هر و بذاری براش باید که موسیقی .نه

  .کردم آسون رو کارت واقع در !شده نوشته اونجا

  :دارد می بر را دفترچه و رود می تخت طرف به

   !البرز آقای چشم-

 ورق را دفترچه که را او و گردم می بر اتاق از رفتن بیرون حین در

  :کنم می نگاه زند می
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 امضا و بخونی تا ده می بهت رو داد قرار و اینجا آد می وکیلم فردا-

 آوردن برای بری تونی می که نیست ای دیگه سوال اگر !کنی

  !وسایلت

  :آورد می باال را سرش

 که گفته ادی .کارتون سر برگردین تونین می شما !البرز آقای-

 لی پیش مونم می من !اینجا گرده می بر دو ساعت اتون عمه دختر

 کالسی هم از یکی و بدم تحویل عصر باید رو اتاقم  چون !جان لی

   .کاره سر االن که کنه کمکم قراره هام

  :بگویم توانم می فقط اما کنم می نگاهش قدرشناسانه

  !مایلی طور هر !باشه-

 یک از را من سها گرچه .آید نمی زبانم به هم تشکر یک حتی و

 بینمان یخی کوه توانم نمی هم هنوز اما  داده؛ نجات بزرگ معضل

   .بشکنم را

  :کنم می نگاه ساعتم به

 می چک یه هم ات معوقه حقوق برای !کافه گردم می بر من پس-

  . نویسم
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  :گوید می که بروم خواهم می

  !البرز آقای-

 می نگاه چشمانم به مستقیم .کنم می نگاهش سوالی و گردم می بر

  :گوید می ام شنیده او از کمتر که قرصی صدای با کندو

  !شه می خوب مطمئنم من و زیباست واقعا جان لی لی-

 هم من که گوید می نفسی به اعتماد چنان با را جمله دو همین

 توانم می فقط و بندد می را گلویم راه چیزی اما . شوم می امیدوار

   .بدهم تکان سری

 و گرم شیر و نشسته جان لی لی کنار بهروز .روم می نشیمن اتاق به

  .هست زانوانش روی چوبی سینی درون عسل و کره ساندویچ

  :گویم می

   !باشه دختره این با رفتارت به حواست !بهروز-

  : گذارد می جان لی لی انگشتان میان را شیر لیوان

 بدبین حتی و هستم اجتماعی من که دونی می !هست حواسم-

  .دارن دوستم هم دخترها و زنها ترین

  :اش شانه سر زنم می و روم می



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 109_pg. 

 

  .دم می رو دلم عزیز ی صبحونه خودم !دیگه برو پاشو-

  :خیزد می بر بهروز

  !معرفتت به تف بیرون؟ ندازیم می داری-

  :گویم می جان لی لی به رو

   !عزیزم بخور-

  :گویم می او به رو و

 و نیای دقیقه هر که اینه شرطش واولین و نیست راحت دختره-

  !تو برعکس درست داره هم حیا و حجب و ایرانیه !بری

  :گوید می و اندازد می باال ابرو

  . بخواد هم دلش !غلطها چه اوه-

  :کنم می نزدیک جان لی لی دهان به را ساندویچ

 یکشنبه شه می دیدارهامون  ببینه؟ کیو باید !خواد نمی دلش حاال-

   !بیایی نباید دیگه روزهای !اینجا ها

  :گیرد می دیوار از تکیه بهروز

  .رفتم من...ها مسخره !بابا باشه-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 110_pg. 

 

 فقط اما .زند می لبخند جان لی لی کنم می حس .رود می و

 !هیچ بعدش و آنیست

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 پنجموبیست_قسمت#

  البرز آپارتمان استودیو_آپرجیمز خیابان

 نرفته کافه را امروز .کنممی خرد سرو تخته روی را پیازها دقت به

 و است ظهر نزدیک .داشتم لرز و تب صبح از و بودم خورده سرما .ام

 و شده متولد عیسی گذشته، کریسمس از روز۵.شده بهترحالم

 این .نوست سال شب فردا اما ؛ اند شده برپا کریسمس درختهای

 نداشته سرخاراندن وقت حتی بوده؛ شلوغ کافه شدت به روز چند

 به .ام کرده کمک ادی و آشپز سر به خودم گاهی که حدی به .ایم

 در !آمد کار بسیار و بلند قد و الغر پسری .آمده دوستش سها جای

 آمده؛ تحصیل برای که سها خود برعکس و دارد رشته سر کاری هر

   .کرده زندگی انگلیس در که سالهاست دوستش

 لیلی ی خانه به کامل طور به را وسایلش سها روز یک عرض در

 به  کافه کار تایم از بعد ظهر هر را بعد روز دو .کرد منتقل جان
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 نزدیک از و لی لی ی خانه تاام رفته خودم و نکرده اکتفا ها دوربین

 انجام را کارهایش سروقت !بوده طبیعی چیز همه و ام کرده چک

 نمانده دور چشمم از حتی .بوده قبل از تر آرام جان لی لی و داده

 ای هفته که ام کرده یادآوری او به و کرده تمیز هم را آشپزخانه که

 نیاز و آیند می خانه کردن تمیز برای خدماتی شرکت از بار یک

 نگاهم سکوت در .کند کاری جان لی لی از پرستاری جز او نیست

 فقط .ام نرفته را گذشته روز پنج .داده تکان را سرش فقط و کرده

 طبیعی غیر چیز هیچ و ام کرده چک ها دوربین طریق از گاهی

 گرفته را کارش گزارش و زده زنگ سها به شب به شب .ام نیافته

   .ام

 بعد و .دهم می ورز و زنم می سیاه فلفل و نمک را بنفش پیازهای

 می فردرون و ریزمشان می کره و رزماری و مرغ های تکه روی

   .گذارم

 شب از .است انگیز رخوت برایم خانه در ماندن . بارانیست هوا امروز

 گرفته گرم آب دوش ام؛ جنگیده سرماخوردگی  با را ظهر از قبل تا

 از اگر .ام خورده فروت گریپ و پرتغال آب بزرگ لیوان دو و ام

 بگذریم؛ اتومبیل یک ممتد بوق و پلیسماشین ناگهانی آژیر صدای

سکوت و سالن انتهای ای شیشه دیوار با باران قطرات برخورد صدای
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 می کانتر پشت صندلی روی .کرده پر را گوشهایم خانه مطلق

 .خورد می زنگ تلفنم که ام زده لب را چایم از کمی تازه و نشینم

   !هاناست

  :کنم می برقرار را ارتباط میلی بی با

  !هاناسالم-

  :زند می داد شلوغ ازجایی

  !بگیرمت تونستم باالخره !سالم البرز !اوه-

 و سرما این در !ای شیشه دیوار فلزی قاب روی نشیند می ای فاخته

  :آمده کجا از بیچاره ی فاخته ایندانم نمی باران

  کجایی؟ ؟ خوبی-

  :زند می داد دوباره

 و آپارتمانم برم داشتم فرصت فقط و فرودگاهم االن !شد یهویی-

  .کنم جمع وسایلمو

   !بپرد و بخورم تکان ترسم می من و شده جمع خودش در فاخته

  ری؟ می کجا ! خب-
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 می ادامه من با مکالمه به بعد و گوید می بلیط مسوول به کلمه چند

  :دهد

 رو نو سال شب خواست میدلم خیلی هانی !  رُم  رم می دارم-

  .ریخت بهم هام برنامه ی همه . باشم تو پیش

  :آورد می پایین را صدایش

  . نشد اما !بودم کرده آماده برات سوپرایز یه سکرت ویکتوریا از-

  : ام نگفته بیراه پر نیست مهم برایم مطلقا بگویم اگر

  !بگذره خوش !باشه-

  :کند می کوتاه مکثی او

 می اشتباه انگار اما . بشی ناراحت اینا از بیشتر کردم می فکر-

  !کردم

  :پیشانیم به کشم می دست

 خوب االنم  که؟ یادته .ندارم آشتی و قهر ی حوصله من هانا -

  ! خونهموندم و خوردم سرما من .نیستم

  :گوید می نگران



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 114_pg. 

 

  ! دکترت به بزن زنگ-

 .چای داغ لیوان دور کنم می حلقه را دستم و زنم می تلخی لبخند

 عادت اروپایی دختران سردی به من .است همین دلنگرانیش نهایت

  :دارم

   !حتما-

  :زند می داد

  !بینمت می بعدا نداری؟ کاری !عزیزم باشه-

 ی رابطه این برای فرستم می لعنت خودم به و کنم می خداحافظی

 در شب چند به که ای رابطه .زنم می پا و دست آن در که عبثی

 صبح آن پوچی و .شود می ختم معاشقه ونوشیدن و هانادیدن میان

 غریبه هانا ی پریده رنگ تن با و شوم می بیدار خواب از که بعد روز

 به . شده پخش آشپزخانه در مرغ پیازو بوی .زند می ذوقم توی  ام؛

 انگار .خورد نمی هم تکان جایش از فاخته . روم می سالن طرف

 روشن را صوتی سیستم .بدهد دست از را امنش جای ندارد حوصله

 مییادم .مانده باقی سرجایش هم هنوز کریسمس درخت .کنم می

 به را جان لی لی های هدیه ام نکرده فرصت حتی اینکه به افتد

 .خریدم رنگ سیاه ابریشمی خواب لباس هانا برای .برسانم دستش
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 خواب لباس این جز و بود ام مستی شبهای ی ملعبه او حال هر به

 .انتخاب برای رسیدنمی ذهنم به چیز هیچ

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 ششموبیست_قسمت#

 در مردم .کنم می نگاه را خیابان و ایستم می ای شیشه دیوار پشت

 هم ها بعضی و دارندمی بر قدم تند تند بعضی  .آمدند و رفت

   . گونه تفنن و آهسته

 می بر .خورد می تکان قلبم در انگارچیزی .رود می و پرد می فاخته

 فرش طرح کاور آن با جان لیلی تاپ لپ به افتد می چشمم و گردم

 شلوار جیبدرون را دیگری و است چای لیوان دستم یک در .

 دارم می بر دست یک با را تاپ لپ و روم می جلو . ام کرده ورزشیم

  :گویم می و کنم می بازش .نشینم می کاناپه روی و

  !بیکاریه از بهتر حال هر به !خبره چه اینجا ببینیم خب-

 کیبورد های دکمه کنم زمزمه را غمناکی ی قصیده که انگار بعد و

  : دهم می فشار را
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  !دماوندی و البرز و دنا در جانی؛ میان در تو-

می  چای ای جرعه گلویم در شده گلوله که بغضی بردن فرو برای و

   .نوشم

 عینک .کنم می پیدا را آفتاب شهر دختر ایمیل اولین و گردم می

 به اندازم می اجمالی نگاهی .چشمانم روی زنم می را ام مطالعه

 یا که کنم می فکر .ای صفحه چند ست؛ ای نامه به شبیه .ها نوشته

 را کنجکاویم هست چه هر .ها گذشته از آشنا یک یا بیکاریست آدم

 لی لی های ایمیل به سامانی و سر خواستم می آنکه با .برانگیخته

  .است جذاببرایم ها نوشته این خواندن اما  بدهم؛ جان

  :جان لیلی سالم

  .نیست مهم هم زیاد اما ! شناسی نمی منو دارم حتم

 داری دوست چی دونم می حتی .شناسم می کامال رو شما من اما 

 شیطنت با اما نه یا کنم معرفی خودمو باید دونم نمی  .نداری چی و

 ایمیلمو جواب اگر وقتی یه بعد و بزنم حرفکم یه خوام میتموم

 درد برای آدم گه می همیشه مامانم . کنم معرفی کامل خودمو بدی

 توی بخوای رو راستش اما .داره نیاز عمیق چاه یه بهکردن دل و

 کسی هیچ .نداره خارجی وجود عمیق چاه هستم؛ من که ای خونه
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 به شه نمی اما ؛ باشن بد اینکه نه .مونه نمی دهنش توی حرف

  .کرد حسابروشون مونس عنوان

 دو ساختمون دور تا دور که هست یادتون میاد؟یادتون رو عمارت 

 یادتون رنگی؟ های شیشه و چوبی های در و پنجره با ست طبقه

 با بزرگه خیلی حیاط یه سری سرتا عمارت این وسط که هست

 یه که مونده یادتون ؟ کاغذی گل و جمبو و لیمو و نخل درختهای

  . داریم؟ هم بزرگ آبی حوض

 و هست تفتان تابستونهاش چجوریه؟ هوا اینجا که دونین می

 دریایی مرغهای که مونده یادتون .بهار مثل پاییزش و شرجی

  !کنن می غوغا و ساحل توی میان زمستون اول درست

 و جاست به حجابش . شده بازسازی و تعمیر .قشنگه خیلی عمارت

   .نداری رو نامحرم و بد چشم غم حیاطی توی وقتی مامان قول به

 اگر البته .کنم می زندگی عمارت این توی که خوشحالم خیلی من

  .نداشتم غمی دیگه بودن بهترکم یه آدمهاش

  !قدیمی ی کتابخونه از کردم؟ پیداتون کجا از که سواله براتون

 ازبابا که ای کتابخونه .داره ساج چوب از کتابخونه یه افراسیاب دایی

 مشتری بنویسم و بخونم شدم بلد وقتی از من .رسیده بهش بزرگ
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 و طوالنی روز که تابستون ظهرهای مخصوصا .بودم دایی کتابخونه

 بودم؛ بیدار من و خوابیدن می همه و شرجیه مواقع اکثر و گرم

  دادم می کشیک حسابی

 می بلند  بی بی دماغ کشیدن سوت و شریف بابا خرناس صدای تا و 

 بد خیلی باباشریف که دونی می  .کردم می شروع کارمو ؛ شد

مطمئن وقتی.ترسیدم می تشرهاش از بچگی همون از من !اخالقه

 میبیرون و کردم می باز رو اتاق چوبی در یواشکی خوابه؛ شدم می

 می بود کرده دم تابستون ظهر گرمای خاطر به که حیاطی از .رفتم

 رد افراسیاب دایی اتاق جلوی از .رفتم می باال ها پله از و گذشتم

 گرما از اتاق  هوای .بود کتابخونه که اتاقی توی رفتم می و شدم می

 از متصاعد رنگی نورهای پشت غبار و گرد ذرات و بود کرده دم

 که بود گرم اونقدر  .رقصیدند می چوبی های پنجره های شیشه

 شریف بابا که چوبی ی چهارپایه من اما .اومد می بند آدم نفس

 پیدا کتاب یه راحت خیال با و پاهام زیر گذاشتم می رو بود ساخته

 بعد اما ؛ بود سخت اولش .خوندن به کردم می شروع و کردم می

 نمی رو چی هر .کردم عادت سلمبه قلنبه های کلمه به یواش یواش

 می ازش داشت حوصله افراسیاب دایی که وقت یه هم فهمیدم

  :گفت می و کرد می گرد رو چشمهاش درسته .پرسیدم
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  تولستوی؟ و کامو و داستایوفسکی به چی رو تو بچه-

 لهستانی صندلی به ؛ کردم می نگاش گرد چشمهای با وقتی اما

  :گفت می و کرد می اشاره اتاقش گوشه

  !بگم برات تا بشین برو-

 اونقدر رو چی همه . من برای بود عیار تموم معلم یه افراسیاب دایی

 سیگار فقط ایرادش .بفهمم من که داد میتوضیح وروان واضح

 ی کتابخونه  .کردمی روشن سیگار آتیش به آتیش .بود کشیدنش

 تجربه برترین و مدرسه بزرگترین من برای بزرگ بابا ساج چوب

 ام حوصله مدرسه ی افتاده پا پیش های درس از که اونقدری .شد

 چنینیاین ی تجربه یه هم شما شاید دونم نمی .رفت می سر

 نه؟ مگه !داشتی
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 هفتموبیست_قسمت#

 اتاق و شد قفل اتاقش در و آلمان رفت افراسیاب دایی که وقتی از

 .من امن ی منطقه شد اونجا نبود؛ مهم کسی برای دیگه کتابخونه

 از نور تابیدن وقت بلده؛ رو چیز همه ریز امنش ی منطقه توی آدم
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 تک پنجره، پشت ها فاخته نشستن موقع ، رنگی های شیشه پشت

 شمعدانهای و قدیمی های مجسمه ها، نوشته دست ، کتابها تک به

 آلومینیومی بزرگ صندوق حتی و مسی لگن و آفتابه حتی و برنجی

  !اتاق کنار

 از پیش سالها شریف بابا رو صندوق این دونی می !صندوق گفتم

 تا گرفته زربفت از .فامیل زنهای برای بود پارچه از پر .آورد کویت

 ؛ شد تموم بیبی های پارچه ی ذخیره که بعدتر .ابریشمی و نخی

 دایی .شد موندگار و گرفت انس و کتابخونه اتاق ی گوشه اومد

   !داخلش ریخت رو اضافی هرچیز و دفتر و کتاب افراسیاب

 صندوق با من خلوتگاه شد هم اتاق و اتاق مونس شدم من وقتی

 نگاه کامل رو داخلش من و دادیم دل و شدیم دوست .شدم آشنا

 البالی اینکه تا کردم رو و زیر رو ها کلمه و نوشته و کتاب و کردم

   ! رو ایمیلت نه، که رو تو کردم؛ پیدا رو تو شمس دیوان

 رو جان لی لی ی قصه تا کنم می امتحان شانسمو دارم حاال و

 و بلند قد و خرماییش بلند موهای و اش تیره چشمای تا .بفهمم

 باهات زدن حرف و دیدنت مشتاق من .بشناسم رو نافذش نگاه

 به من و ای ممنوعه خونه این در تو هرچند .جان لی لی هستم
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 اینجا شما از زدن حرف . شده عاق ولی و عمارته اهل که یکی دنبال

 .شماست با من دل  . بشناسمتون خوام می من . گفتنه کفر مثل

  . شماست دنبال

   زنم می حرف و میام بازم ولی برم باید !عمیق چاه یه دنبال به

    آفتاب شهر دختر

 قرار چه از ماجرا دانم نمی .آن به زنم می زل و بندم می را تاپ لپ

 ی فرستنده بگوید و بزند حرف توانست می جان لی لی کاش .است

  !بود داده را جوابش بار یک حداقل کاش .کیست ها ایمیل

 در شهری در او که را ای خانه کنم تصور تا بندم می را چشمانم

 نمی موفق اما .نگاهم در ببندد نقش کرده توصیف ایران جنوب

 را تبریز و شیراز و تهران فقط من . است شهر کدام دانم نمی .شوم

 ناخوشی و خوش های خاطره و .پیش سالها هم آن ام دیده ایران در

   .ام داشته

 بشقاب درون را ای تکه .آورم میبیرون فر از را مرغها .خیزم برمی

 می لیمو و ریزم می زیتون و پخته اسفناج کمی کنارش و گذاشته

 نگاهشان بعد و گذارم می بشقاب کنار هم را چنگال و کارد . چکانم

 به و کنم می رها را بشقاب .ندارم خوردنش برای تمایلی .کنم می
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 چشمانم دقیقه چند . کشم می دراز تخت روی .روم می خواب اتاق

 .پوشم می گرم لباس . نهایت در .بخوابم توانم نمی اما بندم می را

 !جان لی لی پیش بروم باید .زنم می بیرون خانه از و زنم می ماسک

   .شوم نمی خوب نروم تا !شده تنگ برایش دلم

 چند حتی .خرم می فرنگی توت و لیمو و پرتغال ، تازه نانراهم سر

 و دست همه این .خرم می سها برای هم کیک وکاپ دونات تایی

 میدلم علت بی .کند می خطورذهنم به یکهو دختر آن برای دلبازی

 و شلوغند نو سال خاطر به خیابانها  .کنم خوشحالش خواهد

 در .زنم می در اما دارم کلید .کشد می طول دقیقه چهل رسیدنم

 در کتابی و زده طبی عینک .کند می باز را در سها ثانیه چند عرض

  :شود می هول بیند می که را من .هست دستش

  !البرز آقای سالم-

  : کنم می نگاهش چشمی زیر و کرده پاک در جلوی را کفشهایم

  !ایرانیه زن یه ی خونه اینجا !بزن حرف فارسی-

 شیرینی ی جعبه و ها پاکت .شوم می وارد من و ایستد می در کنار

 لی لی کادوی و کنم می آویزان را پالتویم  .دهم می دستش به را

  :گویم می حین همان در و  گذارم می کنسول روی همانجا را جان
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  !کافه نرفتم و خوردم سرما-

 می آشپزخانه طرف به و دهد می تکان فهمیدن معنای به را سرش

  :.رود

  !نشیمنه اتاق توی جان لی لی .میارم گرم شیر براتون-

 پتوی پاهایش روی و کاناپه روی نشسته .شوم می نشیمن اتاق وارد

  : موهایش روی کشم می دست .انداخته نرمی

 .خوردم سرما شدت به !ببوسمت تونم نمی !جانم لی لی سالم-

 . بودم نشین خونه امروز

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 هشتموبیست_قسمت#

 تا دیشب از زن سه به است دار خنده .دهد می تکان کمی را سرش

 دیگری داده، پیشنهاد را دکتر یکی بیمارم؛ که ام کرده اعتراف حاال

 عکس اصال زن ترین مهم و آخرین نهایت در و گرم شیر لیوان یک

  کنم؛ می نگاه میز به  !نداده نشان العملی
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 روشن تلویزیون .گذاشته میز رو رویش جلوی دمنوش از پر لیوانی 

 کتابی دفترو دیگر ی کاناپه روی .شود می پخش فیلمی و است

  !دمنوش همان از خورده نیم لیوان یک و هست

  :دیوار به زنم می تکیه

  هستی؟ راضی سها از روبراهی؟ خوبی؟-

 او به و پرسم می را سوالها این  دهد؛ نمی جواب دانم می آنکه با

 قبل از بهتر !شده عوض رویش و رنگ کمی نظرم به .شوم می خیره

 و کوتاه ناخنهایش و شده بافته موهایش .تمیزند لباسهایش . است

   .مرتبند

 از گیرم نمی جوابی چون و کنم می نگاهش همانطور دقیقه چند

 را گرم شیر دقت با سها .روم می آشپزخانه به و شوممی خارج اتاق

 می و کشم می عقب را صندلی .ریزد می سرامیکی لیوان درون

  : نشینم

  نیومده؟ کسی-

  :کند می نگاهم چشمی زیر

  !اومد خانوم پونه دیروز-
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  :آید می طرفم به

  . بیارین در رو ماسکتون-

  :گذارد می رویم پیش را شیر لیوان

  بیارم؟ استامینوفن-

 یک های دلسوزی خرده به ندارم عادت .کنم نمی هم نگاهش حتی

  :زند نمی دلم به چنگی . دختر

  !خورم نمی نه-

  : زنم می پایین را ماسک و دارم می بر را شیر لیوان

  هستی؟ راضی کارت از-

 که ام نداده نشان خوش روی دخترک به و ام بوده اخالق بد آنقدر

 ورزشی شلوار .زند می تکیه آشپزخانه کابینت دورترین به وارفته

 باال موهایش روی را عینکش و کرده تنش بنفش سوییشرت و سفید

  :است ساده و آرایش بدون .زده

  . آرومه و آزار بی خیلی جان لی لی .هستم راضی البرز آقای بله-
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 آیتم هیچ الغر دختر این که کنم می فکر و نوشم می شیر کمی

 را او انگار .نامحسوس اندامش و الغرند پاهایش .ندارد انگیزی هوس

  :بخواند درس که اند آفریده

  خوره؟ می رو داروهاش و غذا-

  :دهد می تکان سر

  !خوره می خودش رو غذا اما دم می بهشون خودم رو داروهاش-

  :کنم می نگاهش گرد چشمان با

  گی؟ می راست-

  :دهد می تکان را سرش

 رو قاشق خودش اما دهنشون بذارم غذا قاشق با خواستم بار چند-

  !گرفته

  :گویم می زده هیجان

   زنه؟ می هم حرف-

  :دهد می تکان طرفین به را سرش

  !نگفته هیچی نه-
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 دلم کمی . خورد می غذا خودش که امیدواریست جای من برای اما

  :گوید می سها .شده روشن

   !البرز آقا-

  :دزدد می چشم .کنم می نگاهش

  ...که افتاده اتفاقی یه-

  :شود می زایل خوشحالیم تمام

  اومده؟ سرش بالیی چه کردی؟ چیکار-

  :دهد می تکان هوا در را دستش

 صدا زود صبح روز یه فقط !نشده هیچی .باشین آروم !نترسین-

 و ست آشپزخونه توی جان لی لی دیدم شدم بیدار وقتی و شنیدم

 طور به تا کردم صبر . نگرفتم جلوشونو من .کنه می آماده صبحونه

 .قبراق و سالم زن یه !بودن دیگه یکی که انگار .چیدن رو میز کامل

 چای تا دو میز پشت نشستن بعد .کردن می زمزمه رو چیزی یه

 افتاد چشمشون یهو و خوردن چای و پنیر و نون لقمه دو و ریختن

 اینطوری دیدم وقتی . زدن زل .برد ماتشون بعد و پشتی در به
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 دیگه اما دادم، ماساژ رو اش شونه آشپزخونه توی اومدم ؛ شدن

  !قبل حال به برنگشت

 می ام فشرده هم به را هایم دندان زدنش حرف ابتدای از که من

  :گویم

  کرد؟ تشنج-

  :دهد می تکان طرفیت به را سرش

 و چای براشون . نشیمن اتاق تویبردمشون من بعدش !آقا نه-

 یه اشون کتابخونه توی راستش .خوندم کتاب  .بردم بیسکوییت

 .خونم می براشون روز هر .خانم آهو شوهر اسم به بود قدیمی رمان

 رو چایشون یا دمنوش خودشون حتی و کنن می گوش سکوت در

  .دادم دستشون به رو بیسکویت من گاهی فقط . خورن می

  :ریخته هم به اعصابم .زنم می ضربه سه دو میز روی

  چیه؟ دی می بهش که دمنوشی-

 ها دانه و گیاه از مر های شیشه .کند می باز را ها کابینت از یکی در

  :دهد می نشانم را

 !ببینید رو ها شیشه این-
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  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 نهموبیست_قسمت#

  :کشد میبیرون کناری از را جان لی لی کوچک قرمز ی دفترچه و

  !دارن دوست هم خیلی و کنم می استفاده خودشون دستورهای از-

  

 در جان لی لی بگویم !بوده محشر کارش بگویم او به خواهد می دلم

 نیافتاده اتفاق این تو حضور در اینکه و کند می تشنج بار چند هفته

 اما بگویم؛ چیزها خیلی اهد خو می دلم .خوبیست ی نشانه خیلی

 از .دهم میتکان را سرم فقط پس . شود رو پر دخترک ترسم می

 و آید می سراغم به ناگهانی ای ضعفه دل اما خیزم می بر میز پشت

 طرف وبه گذارم می شکمم روی را دستم  . فشارد می را ام معده

 .روم می نشیمن اتاق به  و دارم می بر را کادو . روم می ورودی

 کادو .شده نصف جان لی لی دمنوش که بینم می و شده تمام فیلم

  :گذارم می الغرش پاهای روی را

  !خریدم تو برای .هست نو سال  ی هدیه این !جانم لی لی-

  :نشینم می زمین روی و زنم می را ماسکم .کند نمی حرکتی هیچ
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   !کنم بازش برات خودم که بده اجازه-

 لباس و شال .کنم می باز را کادو خوانم می آواز برایش که همانطور

 ای پنبه خواب لباس نرمی روی را دستش .کشم میبیرون را خواب

  :گذارم می

 هموناس از داره؟ خوبی جنس چه ببین !جانم خریدم تو برای اینو-

   !پسندی می که

 نگاه با را قدمهایش .دارد دست در سینی .شود می اتاق وارد سها

 نفره تک مبل جلوی کوچک میز روی را سینی .کنم می دنبال

  :گوید می و گذاشته

 مقوی خیلی و داخلش ریختم ماهیچه .کردم گرم جو سوپ براتون-

 رو سوپ این بهتره !آوردین خودتون که هم تازه نون و لیمو .هست

  !بشه بهتر حالتون تا بخورین

 و شده هول بعد و فشارد می هم به را دستانش او .کنم می نگاهش

  :گوید می داردو می بر را آنها . رود می کتابش و دفتر طرف به

  .کنید خبرم بود کاری اگر .ذارم می تنهاتون-
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 دختری که گرمی غذای ی وعده به من و رود می بیرون اتاق از

 .دوزم می چشم پخته ایرانی

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

  امسی_قسمت#

 سبک را او آرام حرکات و سکوت و ام کرده نگاه جان لی لی به آنقدر

 و خوشمزه سوپ .ام شده خوابالود و خسته که ام کرده سنگین و

 و ام آمده بر غذایم پس از خودم همیشه که منی برای و بود متفاوت

 جان لیلی .بود دلچسب زیادی ؛ ام بوده کافه غذای به متوسل یا

 هم هنوز ای پنبه خواب لباس و کرده گره هم در را دستهایش

 می باز دهان بار چند !نه یا بگویم دانم نمی .است مبل روی کنارش

 با ام رابطه ی درباره خواهد می دلم .توانم نمی اما بزنم حرف تا کنم

 آمادگیش ترسم می .شود بد حالش ترسم می اما ؛ بگویم او به هانا

 که من به و چرخاند می را سرش باالخره وقتی .باشد نداشته را

 صدای با بیند؛ می را ام خیره او به و امزده ام چانه زیر را دستم

  :گویم می آرامی

  !جانم لیلی-
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 وجود داشتنی دوست حس هیچ چشمانش در اما کند می نگاهم

  :دوخته چشم من به نابینا آدمهای به شبیه .ندارد

 بهش سامونی و سر یه که بردم  !منه ی خونه تاپتلپ جان لی لی-

   .بدم

   :گویم می مقدمه بی .گیرد می من از نگاه و چرخاند می را سرش

  کیه؟ آفتاب شهر دختر  -

 سها .ریزد می بیرون دهانش از هیچ اما .شوند می وا هم از لبهایش

 که است معلوم .زده چشمش به عینک .شود می وارد چای سینی با

  :بوده خواندن درس مشغول

  ! آوردم چای براتون آقا-

  : شود می کنده نگاهم لی لی چشمان از زحمت به

 احتماال .دیدنتون میام و ست یکشنبه فردا !برم باید من ! مرسی-

  !میان هم پونه و بهروز

  :کند میپایین و باال را سرش

  .برین بعد و بخورین .باشه مفید براتون چایاینکنم می فکر-
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 الغر دختر به .کند نثارم بیخودی محبت کسی که آید نمی خوشم

 .کنم می مرتب را شلوارم و خیزم می بر.اندازم می نگاهی روبرویم

  : بوسم می را جان لی لی سر

  .ست دیگه روز یه هم فردا .نداره اشکال اما ! نزدی حرف امروزم-

  :شوم می رد سها کنار از

  !بخور خودت هم رو چای اون .بزن زنگ اومد پیش چیزی اگر-

 خاطر به دختر این با ترشرویی همه این دانم؛ نمی هم خودم

  !چیست

 نگاهش آنکه بدون .زند می ای سرفه تک که کنم؛ می تنم پالتو

  :گویم می  کنم،

  چیشده؟-

 . هست پالتویم ی یقه به دستم . طرفش به گردم می بر بعد و

 به افتد می چشمم آگاه ناخود .کند می گره هم در را دستانش

 اضافه تیپش به  شلختگی نوعی که .صورتیش ای هوله جورابهای

  :دهم می تکان را سرم .کرده

  بایستی؟ اینجا قراره کی تا !خب بزن حرف !چیه؟-
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  : فشارد می هم به را لبهایش

 می تمیز رو خونه و میاد که خانومی اون بگم خواستم می راستش-

  ...کنه

  :حرفش وسط پرم می حوصله بی

 .اعتماده قابل عوض در  ولی عادتشه نکرده؟ تمیز درست رو جایی-

 رو  معنیش که تو !زنه می غرهایی یه التین به لب زیر وقتهایی یه

  !نکن توجه زیاد پس !دونی نمی

  :گوید می رساتری صدای با

 به من نداره اشکالی اگر که بگم خواستم می راستش !آقا نه نه-

 انجام رو نظافت کارهای و کنم می تمیز رو خونه خانوم اون جای

   .دم می

  :کند می نگاه چشمانم به خجالتی هیچ بی

 پولش به طرفی از و دم می انجام رو کارها تر تمیز خیلی من قطعا-

  ...انداز پس دارم که گفتم .دارم احتیاج

  :شود می حرکت بی دهانش او و برم می باال را دستم
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 !پسندیدم من و نشدی خسته اگر !بده انجامش تو هفته این !باشه-

  .تو به سپارمش می

  : زند می لبخند

  !ممنونم-

  :اندازم می او به نگاهی نیم خروجی در کردن باز حین در

   !باش جانم لیلی مواظب-

 از که چیزی .شود می گم در شدن بسته میان گفتنش چشم

 برای .هست حدش بی تالش و مقاومت ام فهمیده سها شخصیت

 لی لی کنار بودن چند هر .کشد می زحمتی هر اش آینده ساختن

 در چطور که مانده یادم .است کافه در بودن از تر راحت خیلی جان

 به متفکر و پشتی خروجی در ی گوشه کرد می کز استراحتش وقت

   .کرد می نگاه گذر حال در آدمهای

  : است بهروز .خورد می زنگ موبایلم که ام شده اتومبیل سوار تازه

  !بهروز بله-

  :خندد می

  نمیاد؟ در دهنت از که چیه ناقابل سالم یه-
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  :کنم می حرکت

  !سالم خب-

 شده تلخ چقدر اخیر سال چند که داند می .داند می را اخالقم

  :آید می کوتاه.ام

  !اینجا بیا پاشو !نرفتی کافه گفت ادی-

 کننده خفه لندن دلگیر هوای و است کردن غروب حال در خورشید

  :شده

 لی لی خونه میایی که هم فردا .کنم استراحت خونه که نرفتم من-

  چیه؟ واسه اومدنم اونجا دیگه !جان

  :دهد می ادامه و دهد می رکیکی فحش  بهروز

 سوپرایز واست .اینجا بیا راهت سر !جان لی لی ی خونه بودی رفته-

   .دارم

  ؟ دونی می کجا از تو- 

  :گوید می لودگی با

 گیرم می خبر و شدیم خوب هم با آخه !جون سها به زدم زنگ-

  !ازش
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  :کنم نمی شک سها نیت به هم ای لحظه برای حتی

 و مونم می من بعد !نشو مزاحمش هی !بهروز نپرون رو دختره این-

 .ندارم کشش !بهروز ام خسته و درمونده واقعا .حوضم
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  :خندد می

 و زنم می زنگ روز هر که نگفته بهت !مراحمم من مزاحمتی؟ چه-

  پرسم؟ می رو جان لی لی احوال

  : بهروز شیطنت به زنم می لبخند

  !کردنش بزرگ بچه این با لعنت برپدرت-

  :گوید می ای مسخره لحن با

  !گذاشته تموم سنگ واست که تو پدر جیگر-

  :گذشته حدش از که فهمد می .شوم می ساکت ای لحظه برای
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  .خداحافظ و منتظرم دیگه بیا پس ! خیال بی-

 منتظر که ؛ هست همیشگیش زشت عادت .کند می قطع را ارتباط

 به گذارد می را گیری تصمیم یهمه .ماند نمی مقابل طرف نه یا بله

 هم نیامدی و بهتر چه که آمدی اگر یعنی !مقابلش فرد ی عهده

  .پردازم می خودم کار به من صورت هر در و بوده خودت میل

 دور را بزرگراه ناخواه و خواه بینم می که است افکار این حین در و

  .او ی خانه به رفتن برای ام زده

 باغیست طرفش یک که ست ویالیی ساختمان یک بهروز ی خانه

 به شبیه حدی تا .دارد هم پشتی باغ و شود می خیابان به ختم که

 و خوانده که درسی به عنایت با بهروز اما است جان لی لی ی خانه

 ای خانه به ظاهرش حفظ با را ساله صد ی خانه دارد؛ که شغلی

 اصول اساس بر اش خانه ی نقطه به نقطه .کرده تبدیل مدرن

 .است عموسردار ی خانه اینجا واقع در .شده دکوراسیون معماری

 می سر به ایران در را ماهی چند بعد به سنی یک از عمو زن و عمو

 پس را کوچکش آپارتمان  .است جور هم بهروز نوش و عیش .برند

 می باز در تاخیر کمی با .زنم می را در زنگ .برگزیده را اینجا و داده
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 و جین شلوارک .شود می ظاهر روبرویم متوسط قد با دختری .شود

  .هست دستش در کوکتل لیوانی و کرده تنش تاپ

  :دهم می تکان سر من و کند می سالم که اوست

  کجاست؟ بهروز-

  :ایستد می کنار

  !داخل بیا باشی البرز باید تو-

 همان در درست و .شوم می وارد .کند می بیان سختی به را البرز

 آنجا هم دیگر مرد و  زن دو.شوم می پشیمان آمدنم از لحظه اولین

 شلوار و کرده تنش سخیفی پلنگی ابریشمی پیراهن بهروز .هستند

 می طرفم به .رنگ سیاه ورنی کالج کفشهای و دار پیلی ای پارچه

  :آید

  اومدی؟ ال-

  :گویم می فارسی به

 وضعی چه به ببین !داری مهمون کلی که نگفتی من به تو مرتیکه-

  !منو انداختی

  :زند می نمایی دندان لبخند
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  !ایرانیه طناز .باشه زدنت حرف به حواست-

 .دختر طرف به شود می کشیده چشمم .کند می اشاره دختری به و

 ای برجسته لبهای و هستند فر موهایش . روست سبزه و قامت بلند

 .کند می پیشکش را دستش . آید می طرفم به قدم چند .دارد

 خیلی چشمانش و پوست رنگ تناقض این و .هستند سبز چشمانش

  :زند می لبخند .دلچسبند

  !گفته تو از خیلی بهروز !البرز سالم-

  :فشارم می را دستش

  .داره لطف بهروز  .آشناییتون از خوشحالم-

  :زند می ام شانه سر ای ضربه بهروز

   . رو پالتوت آر در-

 کانترآشپزخانه پشت که مردی طرف به .دهم می دستش به را پالتو

  :رود می است

  . ونیز از من دوست کارلو-

 و است الغر شدت به و کرده کوتاه پسرانه را موهایش که زنی به و

  :کند می اشاره دارد استخوانی دماغ و گندمی پوست
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  !هستن ایتالیا معروف دیزاینرهای از دو هر ! کارلو همسر . ماریا آنا-

  قامت متوسط دختر .کنم می احوالپرسی و دهم می دست دو هر با

  :شود می آشپزخانه وارد

  !معماره لوچیا !دیدی که هم رو لوچیا-

 گفته بهروز که زنی کنار دختر .زنم می دختر به زورکی لبخند

 نگاه را من خیالی بی با که همانطور و ایستد می آناماریاست نامش

  :گوید می بهروز .زند می لب لیوانش به کند؛ می

 عالی کار یه هم با قراره . اومدن ایتالیا از پروژه یه برای ها بچه-

  !سهند لطف به البته .بدیم انجام

  :گوید می .ندهم نشان آنچنانی توجه حرفش به کنم می سعی

  خوری؟ می چی-

 روی و روم می .داند می را ام سلیقه خودش .دهم نمی را جوابش

 پیراهن طناز .اندازم می پا روی پا و دهم می لم  نشیمن های کاناپه

 و چرم دوخت خوش شلوار و کرده تنش سیاهی بلند آستین

 و کوتاه های ناخن مثل کرده قرمز را لبهایش .بلند پاشنه کفشهای

 .آیند می زیبا چشمم به حجیمش فر موهای .اش شده مانیکور
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 شکل به بزگی طالیی انگشتر من و انداخته پا روی پا مودبانه خیلی

 نوشیدنی لیوان دو بهروز .بینم می اش اشاره انگشت در را سرشیر

  :آید می و گذاشته سینی در

 پنه یه .پختن لوچیا و ماریا آنا !داریم ایتالیایی غذای امشب-

 تونه می چی که هم دسر و ریحون سوپ ، میگو با خوشمزه پاستای

  !داری دوست تو که تیرامیسو جز باشه

  :گوید می داری لهجه فارسی با و زند می لبخند طناز

 !دارین کافه شما که گفته بهروز-
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  :دارم می بر جام یک کرده تعارف بهروز که سینی از

  بلدی؟ رو ریجنت خیابون شما ! بله-

  :کند می فکر کمی

  !اونجاست زیادی خریدهای مرکز !بله-

   .دارم کافه یه خیابون همون از فرعی یه توی من !درسته-
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 به رو .است خوش دلش چقدر خندد؟ می مدام چرا .خندد می

  :گوید می بهروز

  .البرز ی کافه بریم سر یه هستیم تا که کن هماهنگ بهروز-

  :دهد می هل طرفم به را میز روی های مزه بهروز

   .ریم می حتما-

 پیراهن پشت .است بلند و ظریف سرو یک مثل .خیزد می بر طناز

 هویدا استخوانهایش و زنانه های عضله و است لخت ابریشمیش

 تا آمد در کم از آدمها ایتالیا در که بوده معروف قدیم از .هستند

 در .پوشند می لباس روز مد طبق و پوش شیک خیلی ثروتمند

 به خرامان او .اند سلیقه خوش بسیار و زنند می را اول حرف فشن

 از .زند می حرف ایتالیایی به کارلو با و .رود می آشپزخانه طرف

  :گویم می بهروز به و کنم می استفاده فرصت

 من !داری خبر من حال از که تو !هستی بیشعوری آدم واقعا-

  .ندارم رو غریبه آدمهای ی حوصله

 می انگشتانش میان شیکی ژست با و زند می آتش سیگاری بهروز

  :گوید
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 می دلت و بودی آدم وقتی یه !البرز شدی خلقی بد آدم عجب-

 دختره نگاه !ببر حالشو آخه؟ مرگته چه !باشی جمع توی خواست

  بود؟ مجذوبت چطور ندیدی رو

  :کشم می سر را جام-

 رو سرنوشت من مگه کنم؟ چکار !نیستم االن !بودم آدم وقتی یه-

  .زنم می رقم

 با بهروز .زند می بیرون خاکستر زیر از آتشی انگار و سوزد می قلبم

  :گوید می مالطفت

   .بشی روبراه که کنم کمکی یه .بشه بهتر حالت خواستم می-

 زرد مایع از خودم برای و دارم می بر را میز روی کریستال ساغر

  :ریزم می جام درون رنگ

  !نیست خوش حالم من !کردی غلط-

   .دهد نمی جوابی

  .برقصیم بذار موزیک یه لوچیا-

   .بنشین سکوت در و ببند را دهنت البرز یعنی این
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 هر و کشد می را طناز دست و گذارد می التین موزیک یک لوچیا

 نوشیدنی من و .خودشان دادن قوس و کش به کنند می شروع دو

 لندن ی درباره هم با آید می کارلو .کنم می نگاهشان و خورم می

 آنا .شود می اکو سرم در طناز های خنده صدای .کنیم می صحبت

 خرید ی درباره بهروز با و نشیند می شوهرش دل تنگ هم ماریا

 به و شوم می بلند رود می سر ام حوصله .زنند می حرف مصالح

 می نگاه ای مجله در را چیزی طناز و لوچیا .روم می پنجره طرف

 که ام ایستاده پنجره کنار شده گرم سرم .خندند می ریز و کنند

  :گوید می فارسی به باز .ایستد می کنار و آید می طناز

   .متاسفم افتاده برات که هایی اتفاق خاطر به-

  :کنم می نگاهش شانه سر از

 خثوصی مسایل درباره کردم نمی فکر !شده ول خیلی بهروز دهن-

  .بزنید حرف من

  :زند می محزونی لبخند

 پیش سال چهار حدودا قبلی، پروژه توی .داره دوست رو شما بهروز-

 بد خیلی بهروز حال و بود افتاده ها اتفاق اون تازه ؛ رُم بود اومده که

  .بودیم رابطه توی ها موقع اون بهروز و من .شد
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  :خندد می .کنم می نگاهش

 بهتره که رسیدیم نتیجه این به بعد . بود کوتاه زمانی مقطع یه-

  .باشیم عادی دوست

 روی گذارد می را دستش مقدمه بی خیلی او .گویم نمی چیزی

  :کند می نوازشم و بازویم

  !شنمی تر کمرنگ زمان گذر در بد اتفاقهای و داره ادامه زندگی-

  :کنم می نگاهش اندوهناک و گردم برمی

  !کنی درک رو بزرگش حجم تا باشی کرده تجربه باید-

 اش تیره پوست در چشمانش سبزی .کند می نگاه چشمانم به

 درون بکنم انگشت خواهد میدلم که طوری به .است بکر خیلی

 کسی هر با کردن دل و درد آدم من .کنم لمسشان و چشمش

  :کنم می عوض را صحبت جهت پس .نیستم

  هستی؟ رگه دو-

  :دهد می تکان سری

  !پرتغالیه مامانم و ایرانی پدرم .آره-

  :کنم می اش چهره به ای اشاره
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  !شده قشنگی خیلی ترکیب-

  :زند می لبخند

 به و رم می همیشه رو پرتغال .نرفتم  ایران حاال تا من !ممنون-

 به . دونم نمی جا هیچ اهل خودمو اصال .زنم می سر مامانم اقوام

  .فهمم می هم پرتغالی ، بلدم ایرانی که اندازه همون

  !خوبه خیلی-

  :زند می داد بهروز

 !حاضرهشام بفرمایید-
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 شده پخته ایتالیایی زن یک دست به که ایتالیایی غذاهای خوردن

 .ام خورده ها رستوران در که آنچه از است متفاوت درصد صد .اند

 . پرند می التین به انگلیسی از .زنند می حرف بلند بلند خندند، می

   .سرخوشند و نوشند می
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 خواهم می .دارم می نگه سرپا را خودم اما .ام شده مست شب آخر

 باال ی طبقه فرستد می را من .گذارد نمی بهروز اما آپارتمانم بروم

 پیش را چیز همه او . است گرم اتاق .میهمان های اتاق از یکی به

 نوشیدن در رویم زیاده و رفتارم آنقدر .مرا ماندن حتی .کرده بینی

 بندش پشت و آورم می در را ژاکتم .زده حدسش که شده تکراری

 انگار .شود می باز آهستگی به در .کشم میبیرون سرم از را بلوزم

 به طناز . نیست خیال فهمم می و زنم می پلک .کنم می خیال

 .ایستد می مقابلم دقیقا .کنم می نگاهش واج و هاج .آید می طرفم

 لبهایم ناغافل بعد و کشد می ام گونه روی .آورد می باال را دستش

 می همراهیش .دارند خوبی حس اش برجسته لبهای .بوسد می را

  :کند می زمزمه .کنم

  !باشم تو با خوام می-

 مستی .فهمم می را هوس فقط !کنم درک که آنم از تر مست من

 به را ذهنم در شده ذخیره های منش و افکار و عبارتها ی همه

 برم می را دستم  .اند زده پر که ها غصه و درد مثل .برده خانوشی

 چفت او دست و .کشم می لختش کتف روی و کمرش پشت

 زخم و  تن ارضای .نیست یادم را بعدش .شود می شکمم عضالت

 در کنم؛ می باز را چشمم و زند می زنگ که موبایلم ساعت ! روح
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 موی تار سه دو بعد و بینم می را کنارم بالش فقط اول پلک چند

 انگشت نوک با .زنم می پلک !را سفید ی ملحفه به چسبیده فنری

 آید می یادم و کنم می فکر !دارم می بر را یکی ام اشاره و شست

 حسش درستی به مستی در که ام بوده کسی با دیگر بار یک که

  !جدید خیانت یک دیگر، نیاز یک دیگر، فضاحت یک .ام نکرده

 همگی روم؛ می پایین مرطوب نیمه موهای با گرفته دوش وقتی

 موزیک .اند صبحانه خوردن درحال و اند نشسته میز پشت اشان

 و بلوز در که طناز به نگاهم کنم می سعی .شود می پخش ایتالیایی

 میز پشت سکرت ویکتوریا سیاه و صورتی ابریشمی خواب شلوار

 انگور، و پنیر میز روی  .نشینم می و کنم می سالمی .نیافتد نشسته

 لیوان بهروز .اند گرفته قرار هم کنار زیبایی طرز به زیتون روغن

 تست نان روی را خامه دقت با طناز .گذارد می من جلوی را قهوه

 نان البالی را ژامبون و ای ورقه پنیر تند تند هم بهروز .کشد می

 به .دهد می من دست به و گذارد می بشقابی درون  بعد و تست

  :گویم می بهروز به رو فارسی

 تو کردم می فکر .جان لی لی ی خونه برم خوام می و ست یکشنبه-

   .شلوغه سرت که انگار ولی . میایی هم
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  :گوید می بهروز

 که نکن شک .کنن گردی لندن رو امروز و هتل برن خوان می-

  .میام

 اندازم می طناز به نگاهی نیم باالخره .زند می نما دندان لبخندی و

 اصال که انگار .نیست خیالش عین اصال .زند می حرف کارلو با که

   .نیافتاده اتفاقی

 به !چه؟ باشد فهمیده بهروز اگر .ام زده خجالت مضحکی شکل به

  .آمده سراغم به گناه از بعد ندامت !ام شده تبدیل انگلی  چه

 می سینک درون را بشقاب .برم می آشپزخانه به را بشقابم و لیوان

 نمی .کنم می نگاهش و گردم می بر .آید می هم طناز که گذارم؛

 پیشقدم خودش و کند می راحت را کار طناز و بگویم چه باید دانم

  :شود می

   !باشم تو با که خواستم خودم و نبودم مست من-

  :دهم می تکان را سرم

 هیچ بود خوب حالم اگر .نمیاد یادم چیزی و بودم مست من ولی-

  .کردم نمی رو کار این وقت
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 ادامه بالفاصله و گوید می التین به چیزی و زند می ای خنده تک

  :دهد می

 در !طبیعیه نیاز و شده تعریف جریان یه این !نباشپشیمون اوه-

  .کن فراموشش ضمن

 بهروز ی خانه از زود خیلی هم من .شود می خارج آشپزخانه از و

 خیلی و ام شده بزرگ ام، آمده دنیا به اینجا آنکه با .زنم میبیرون

 گرفته آغوش در را کسی مستانه که هربار اما ؛ هستم دین بی و آزاد

 .گرفته فرا را وجودم تمام پوچی نوعی . ام شده پشیمان بعدش ام

 می فرمان به ضربه چند خشم با نشینم می که اتومبیل فرمان پشت

    .کوبم

 خفگی احساس لندن ی گرفته هوای از من و باردمی هم باز باران

 خراب روز هر .ام درمانده من و  شده ریخته هم به زندگیم .کنم می

 خسته وضعیتم از  .ام کرده گم را  درست حل راه و کنم می ترش

 خودم میل به نه کارهایم بیشتر .هستم آهنی آدم مثل .ام شده

 حس ژاکتم؛ ی یقه طرف به برم می دست .ام اراده به نه و هست

 خورد می هُل سرد هوای .دهم می پایین را شیشه .دارم خفگی

 می سر چشمم ی گوشه از اختیار بی اشک .اتومبیل اتاقک درون
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 دیگر که جایی تا زنم می فریاد گلویم ته از .زنم می فریاد .خورد

 اش ادامه و ام شده خسته زندگی این از من .آید نمی در صدایم

 .شده ناممکن و سخت برایم
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 ؛ بیند می که را من هیبت .کند می باز را در پونه ؛ سها جای به

  :رود می هم در اخمهایش

  خوبی؟ تو !البرز؟-

  :گذارم می جاکفشی کنار را خرید های کیسه 

  کجاست؟ جان لی لی !خوبم ! پونه سالم-

 می سوالم به دادن پاسخ جای به و کند می نگاه ها کیسه به پونه

  :گوید

  خرید؟ همه این ؟ خبره چه-

  :آورم میبیرون تنم از را پالتو

   کنم؟ دعوتتون کباب به خوام می که بده-
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  :زند می مالیمی لبخند

 از !خوبه حالش خیلی امروز هم جان لی لی باشه؟ بد چرا ! نه-

  .لبشه روی لبخند صبح

  :شوند می گرد چشمانم

  !گی می دروغ-

  :اندازد می باال شانه

  .بیاد کنار باهاش بلده خوب دختره .آد می خوشش سها از-

 نور .اند زده کنار را سالن های پرده .پوشم می را روفرشی دمپایی

 مبلمان و بافت دست ی ها فرش به پاشیده بارانی روز جانِ کم

 حصیری ننویی صندلی روی جان لی لی   .ها کریستال و شیک

 آن روی و هست تنش ام خریده برایش که خوابی پیراهن .نشسته

 باالی جالبی طرز به موهایش .کرده تنش صورتی مخمل ربدوشامبر

 جفت یک ؛ اینها ی همه از تر انگیز شگفت و شده جمع سرش

 بعد .کرده آویزان هایش گوش به که ست ای فیروزه ی گوشواره

  :طرفش به کنم می تند قدم اولیه ازشوک

  !جانم بانو !قشنگم !جانم لی لی سالم-
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 صدایم ا خد انگار .زند می تند قلبم .چشمانم به سپرده را نگاهش

 بنفش دار خز های دمپایی .زنم می زانو پاهایش جلوی .راشنیده

 ناخن به خورد می چشمم .پوشانده را استخوانیش پاهای ای تیره

 پشت چسبانم می را لبم .اند شده پوشانده زرشکی الک با که هایش

 می ملتهبم چشمان به را دستش پشت بعد و !بوسمش می .دستش

  :کنم می زمزمه و فشارم

  !شدی خوشگل چقدر-

 از صندلیش .  گذارم می زانوانش روی را سرم .دهد نمی جوابی

 جاهمین  سکوت؛ در ها قرن خواهد می دلم .ایستد می باز حرکت

 ی خاطره هیچ بی و نگرانی و استرس هیچ بی .بخوابم زانوانش روی

 را تنش بوی فقط خواهد می دلم .گذشته از جانسوزی و تلخ

 می تداعیبرایم را حد بی عشق و پاکی  که بویی .کنم استشمام

  !تداعی از آخ .کند

  :گوید می که پونه صدای اما

  !آشپزخونه بیا پاشو ! گیره می درد پاهاش !البرز-

 او امن مامن از کنم می دل زحمت به .کند می ناامید را امیدم تمام

  :لبهایم روی نشانم می لبخند و خیزم می بر .
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  !دلم جانِ  خوشگلن هات گوشواره-

 گلویش آب دادن فرو وقت را فکش لرزش و بندد می را چشمانش

   !بینم می

 از را خریدها پونه .روم می آشپزخانه به .است ختام حسن این و

  :گویم می .آورد می بیرون ها نایلکس

  کجاست؟ سها-

  :گذارد می کابینت روی را شده چرخ گوشت های بسته

  !بزنه قدمی یه رفته-

  :زنم می باال را هایم آستین

  شده؟ خل مگه بارون؟ این توی-

  :خواند می را ترشی ی شیشه روی های نوشته پونه

  !ام لیته ترشی عاشق من ایرانی؟ مارکت بودی رفته-

 او خاطر به را ترشی که داند می هم خودش .دهم می تکان را سرم

  :دهد می ادامه .ام خریده

  !شده بستری بیمارستان مامانش !بود گرفته دلش-
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 را ها ظرف استیل ی کاسه دنبال به و کنم می باز را کابینت در

  :کنم می جابجا

  داره؟ خاصی مشکل چرا؟ واقعا؟-

  صبح .شده بیمارستان راهی و خورده سرما انگار و داره شدید آسم-

  !کرد گریه کلی  گفت؛ و زد زنگ خواهرش که

 می و است ارزشمند خیلی مادر .شوم می ناراحت سها برای دلم ته

 .گذارد می فرد دوش بر را سنگینی بار چه بودن والد تک که دانم

  :کنم می پیدا را کاسه باالخره . دختر سه وجود با هم آن

 کار بعد و خوره می سرما اونم حاال !بود اشتباه رفتنش بیرون خب-

  !شه می زار من

  :کند می نگاهم نکوهش نوعی و تعجب با و گردد می بر پونه

  !البرز داره خجالت-

  :شویم می سینک درون را دستانم

 و کشم می راحت نفس یه دارم تازه !بینی می که منو اوضاع خب-

  !نیست سها که  هستم وقتی فکر به حاال از که نشه باورت  شایدم
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 و ریزد می چایلیوان یک خودش برای عوض در .دهد نمی جوابی

 می خنده با و شوم می اجاق روی قوری و کتری ی متوجه تازه من

  :گویم

  سهاست؟ کار اینم-

  .افتم می تهرونی مامانی ی خونه یاد نه؟ خوبه ! آره-

 قوری کتری یک همیشه مادربزرگمان ی خانه .گوید می راست

 لحظه در .ندیدمشان که است وقت خیلی .دارد اجاق روی آماده

 ی حومه در بزرگم پدر و مادربزرگ .شود می تنگ برایشان دلم

 مرد بزرگم پدر .زیبا ای باغچه با ای خانه در .کنند می زندگی لندن

 خانه شدت به زنیم می صدا مامانی را او کهمادربزرگم و .ست دانایی

   .است دار

 وجود علت اصال .برسد سال پنجاه به اینجا در بودنشان قدمت شاید

 که ؛ بوده نظامی یک بزرگم پدر .هستند آنها اینجا در ما همگی

 زن دست  جنوب؛ به شود می تبعید عقایدش و رفتار خاطر به وقتی

 از و کویت رود می قاچاقی و  لنج بر سوار  گیرد؛ می را هایش بچه و

 پول ی واسطه به و .شود می انگلستان بعد و ترکیه راهی هم آنجا

 می راه را زندگیش و کار و کسب و ماند می اینجا اش خانواده
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 و لندن ی حومه به رفته زحمت و تالش سالها از بعد حاال و .اندازد

 !پسرهایش به سپرده را چیز همه و برگزیده را طبیعت و سکوت
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 مخلوط پونه با کردن صحبت حین را شده رنده پیازهای و گوشت

 .آید می هم بهروز که هستم دادنشان ورز حال در . کنم می

 که لذتی از اما .کنم می فکر قبل شب به  .است قید بی و سرخوش

 و کوتاه تصویر چند جز .نمانده یادم چیزیام داشته طناز کنار

   .مبهم

 گذارد می پونه سر به سر بهروز .رسد می راه از هم ادی سرش پشت

 سیخ را کبابها که من دستان به دقت با و ایستاده من کنار ادی و

 در که آسیایی دختر با اش رابطه اتمام از و .کند می نگاه گیرم می

  :گوید می شده آشنا او با سوهو

 ریخته هم به اعصابمو تمام سال یک .کردم تمومش باالخره پسر-

 می .خواست می غریب و عجیب چیزای .بود دیوونه دختره .بود

   .بود کرده روانی منو واقعا .کنیم زندگی جنگل توی بریم گفت
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 !چیست اعصاب ریختگی هم به از هلندی مرداین تعریفدانم نمی

 بخواهم حاال که ام ندیده افسرده یا عصبی آنچنان را او وقت هیچ اما

    .کنم درکش

 نی هم در اخمهایم .خواند می را هشتی و شش آواز بلند بلند بهروز

  :گویم می ادی به رو و روند

 یه .بود خبر چه اش خونه دیشب دونی نمی !ببین رو  دیوونه این-

 از یکی با و کردم مست .هچل توی انداخت منو !غریبه آدم مشت

   !خوابیدم دخترا

  :کشد می هینی ادی

 حد چه !بود بعید تو از کارااین ؟ اومده سرت بالیی چه ! البرز-

  ؟!شه می مگه کنی؟ می چکار فهمی نمی که شی می مست

 را حقش حرف جواب آنکه برای .هست مخم روی بهروز صدای

  :گویم می ؛ ندهم

  !کن خفه رو لندهور این برو-

  :گوید می سرخوشی با ادی

  .خوبه جان لی لی برای !کنه خالی رو انرژیش بذار-
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 یاد به عالقمند شدت به او .کند می ادا قشنگ خیلی را جان لی لی

  :گویم می و شویم می را دستانم .فارسیست گرفتن

  بمونی؟ باقی مجرد خوای می حاال خب-

  :کند می ام حواله چشمکی هم بندش پشت و زند می لبخندی

دونم نمی !نگفتم بهش احساسمو هنوز ولی . دارم دوست رو یکی-

 اهل طرفی از .نیستم موندن مجرد آدم من !نه یا کنه می استقبال

  .ثباتم عاشق .نیستم هم شبه یه رابطه

 کامال خوشبختی و ثبات داشتن اما نیست؟ ثبات عاشق کسی چه

 و شود می سلب تو از بخواهی آنکه بدون هم گاهی و  ست نسبی

بیرون یخچال از را ها گوجه سبد .گذارد نمی برایت گریزی راه هیچ

  :آورم می

  !شی نمی متوجه نکنیامتحان تا خب-

  !باشه داشته خوبی برخورد که امیدوارم-

 حال در که بهروز و پونه به جان لی لی .رویم میسالن به بعد چندی

 هم ادی و من .دوخته چشم تفاوتی بی با هستندکردن بازی منچ
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 آجیل کمی ادی .سوزند می چشمانم هنوز .نشینیم می کاناپه روی

  :فرستادهپیام هانا .کنم می چک را تلفنم من و دارد می بر

 عالی تعطیالت یه .بودی هم تو کاش ای .ست معرکه اینجا !عزیزم"

  " .شد می

 از عکسی و بیند می بالفاصله  .کنم می تایپ  کلمه چند برایش

  :فرستد می خوابیده تخت روی برهنه نیمه که خودش

  "دارم نیاز آغوشت به"

 .ست جنسی فقط ما ی رابطه !دوزم می چشم نقصش بی اندام به

 و است نیازش خاطر به فقط  دارد؛ دوست را من هم درصدی او اگر

  .بس

  :گوید می بلند باصدای بهروز همزمان .آید می ورودی در صدای

  .بردم من ! خانوم پونه کن جمع پاشو-

  :گوید می پونه .خندند می

  .دادی انجام اضافه حرکت و متقلبی تو-
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 می ورودی طرف به ؛ آید نمی کس وقتی .ست ورودی به من چشم

 به موهایش و لرزد می .شده آبکشیده موش !سهاست .روم

  :گوید می لرزانی صدای با .چسبیده پیشانیش

  !آقا سالم-

  :کشد می هین سرم پشت از بهروز

  شدی؟ خیس چرا وای ای !جون سهاسالم-

 و آورد می باال را اش زده یخ دستان .کند می نگاهش حال بی سها

  :کشد می موهایش به

  .اتاقم برم من ببخشید !خان بهروز سالم-

 شود می رد من کنار از هم بهروز و اتاقش طرف به کند می تند پا او

 من .بندد می را در و شود می اتاق وارد سها .رود می دنبالش و

  :کشم می را بهروز  بازوی

 کجا؟ !یابو آهای-
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  :گوید می نگرانی با .کند می نگاهم و گردد می بر

  بود؟ مرگش چه این-

  :کنم می رها را بازویش

  .بندازیم راه رو باربیکیو بریم بیا چه؟ تو به ؟ چه من به چمیدونم؟-

 در به ضربه دو و سها اتاق در پشت رود می و گوید می بابایی برو

  :زند می

  نداری؟ الزم کمک خوبی؟ جون؟ سها-

  :گویم می ای آهسته صدای با و شوم می عصبانی

  آخه؟ خواد می تو از کمکی چه !مردک گمشو برو بیا-

 باشدش گرفته برق که انگار بعد .چسباند می در به را گوشش بهروز

  :گوید می مضطرب و عقب پرد می

  !کنه می گریه داره-

 گیرم می او از نگاه دار کش  .است سفیهه اندر عاقل بهروز به نگاهم

 لی لی دستان پونه و نشسته سکوت در ادی .گردم می بر سالن به و

  :گویم می .است پونه میخ ادی نگاه .دهد می مالش را جان
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 برگشته آبکشیده موش مثل دختره !ندارم شانس پرستار از من-

 داغ ی کاسه شده هم بهروز  .کردنه گریه حال در هم حاال . خونه

  !آش از تر

 !سهاست نگران پس .رسد می من به و آید می باال  جان لی لی نگاه

  : شود می بلند هم پونه

  کنه؟ می گریه چرا !وای ای-

  :گوید می ادی

   !داره مشکلی شاید-

  :کنم می ادی به رو من

   ! داره آسم .بستریه بیمارستان و شده مریض مامانش-

  :گوید می متاسف پونه

   باشه؟ نگرانش نباید دیگه؟ مامانشه-

  !سها اتاق طرف به رود می و

 چرا  است؟ مرگشان چه اینها  .آید می بهروز اندکی ی فاصله با و

 سنگدلی  ام؟ نشده متاسف زیاد من چرا ناراحتند؟ سها برای اینقدر

   .ام نفهمیده و شده اضافه معضالتم به هم
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 من .خیزد می بر صندلی روی از زحمت به جان لی لی همزمان

 .زند می پس را دستم جان لی لی  .او به کمک برای شوم می هول

 می بر واج و هاج .بندد می را در و رود می اتاقش به سالنه سالنه و

  :کنم می نگاه اتاق درون مرد دو به و گردم

 ای کردم؟ مریض رو مامانش من مگه دارم؟ تقصیری چه من االن-

  !نداره منو دیدن چشم که هم جان لی لی !بابا

 بر را پشتی در کلید کابینت کشوی درون از روم می آشپزخانه به و

 درون به آورد می هجوم سرد هوای .کنم می باز را در و دارم می

 .گذاشته چوبی ایوان کنار همانجا رنگ سیاه ی باربیکیو .آشپزخانه

 . کنم می باز را باربیکیو در و زنم می کنار را محافظ پالستیک

 دشمنش انگار .ندارد دوستم اصال جان لی لی .دهم می فرو را بغضم

 به که هایی مهری بی .ام شده خسته هایش مهری بی از .هستم

 آتش روی را ها کباب .ام کرده تحمل حادش افسردگی ی واسطه

 آید میبیرون دست به سیگار بهروز .ایستم می همانجا و .گذارم می

  :کنم می نگاهش شانه سر از .بندد می سرش پشت را در و

  !اینجا نیاد جان لی لی که باشه مواظب گفتی می پونه به-

  :دهد می بیرون لبهایش بین از را سیگارش سفید و غلیظ دود
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 .هست پیشش پونه-
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 هفتموسی_قسمت#

 و چشمانم به زند می دودش .کرده پر را جا همه کباب خوش بوی

  :گویم می .سوزد می کمی

  چیشد؟ دختره-

  :کشد می گردنش به دستی بهروز

 و ادی پیشسالن توی نشسته که  سهاست؛ دختره از منظورت اگر-

 خوابشو رگ !دوسته باهاش خیلی ادی انگار . زنن می حرف دارن

  !شیرینه اون واسه اخالقش !داره اعتماد ادی به !بلده

  :دهم میتکان سر

  .دوستن آره-

  :زند می تکیه چوبی های نرده به

  !هست معصوم خیلی دختر این-
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  :گویم می طعنه با

  ببری؟ بین از رو معصومیتش خوای می-

 و زنم می گاز را لبم کنم می نگاهش  .کند می نثارم رکیکی حرف

  :گویم می

 خیلی نگو اما !بلدی خوب خیلی رو فارسی ناروای حرفهای تو-

  !زشته

  :گیرد می کام سیگارش از دوباره

  !کنم می کمکش خودم من داره الزم مالی کمک اگر-

 که ست ساده و صاف ایرانی دختر یه اون !نداره نیاز کمکی هیچ-

 می کار داره .ایستاده خودش پاهای روی و بخونه درس اینجا اومده

 سر از که .نکنه دراز الدنگ توی مثل یکی جلوی رو دستش که کنه

 . نشه کشیده بقیه و من و تو رختخواب به کارش کمک و دوستی

 بازی رو خوب آدمهای نقش و دلسوزی وسیله به که کردی فکر اگر

  ... تونی می کردن

  :حرفم وسط پرد می

   !شناسم می خودمو آدم من !اشتباهه قضاوتت-
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 به تفادت بی کنم می سعی ولی ام رفته تند .کند می سکوت بعد و

  :برسم نظر

  !بیار دیس و نون برو-

  :گوید می رفتن حین

  !بوده تو با دیشب گفت طناز-

  :گوید می دوباره .دهم نمی جوابی

 کاری تازه تو . آشغالیم یه دومون هر !البرز نداری من از کم چیزی-

  !البته

 کم چیزی او از هم من . گوید می راست .است تلنگر یک مثل

 زنی هر با نیاز رفع جهت که ام شده حیوان یک مثل هم من .ندارم

 کند اثبات خواهد می که بالتکلیف آدم یک .شوم می رابطه وارد

   .کرده سقوط افسردگی چاه به که حالی در ؛ ست طبیعی

 می میز وسط را ها گوجه و کباب و نان .اند چیده را میز سها و پونه

 و  کرده عوض را لباسهایش . اندازم می سها به نگاهی نیم و .گذارم

 را نگاهم . است پریده رنگ صورتش .بسته موهایش روی دستمالی

  :زنم می لب .کند می غافلگیر
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  خوبی؟-

 دختری از من پرسی احوال تمام !همین .دهد می تکان را سرش

 و است همین ؛ هست مادرش دلنگران و کرده گیر غربت در که

 می جان لی لی بازوی در دست پونه .آید نمی بر من از هم بیشتر

  :گویم می ساختگی هیجان با من .آید

 دونم می ! کردم درست کوبیده کباب برات ببین !برم قربونت بیا-

   !داری دوست خیلی که

 کباب ادی .ندارم خارجی وجود من که انگار .سهاست پی او نگاه اما

 می بزرگ های لقمه که ما به و خورد می چنگال و کارد با را

 و کند نمی نگاه سها به .است بزیر سر بهروز .خندد می ریز  گیریم؛

 ما حرفهای به و خورد می را کبابش . آورد نمی در بازی مسخره

 سیخ یک و دستش کنار گذارم می را دوغ لیوان .دهد می گوش

 این  .کنم می قاچ برایش لیمو و چپانم می بشقابش درون کباب

 یعنی !هستی دوستم بهترین تو یعنی .حرفهایم از پشیمانم یعنی

 و ام شده هرزه بیچارگی سر از من فقط .جوریم یک دو هر تو و من

  !تفنن سر از تو



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 170_pg. 

 

 می جان لی لی دهان به و چنگال سر زند می کباب ای تکه سها

 می من .زند می پس را او پیشانی روی موهای عشق با و گذارد

  :گویم

  خوری؟ نمی چرا ! سها-

  :گزد می را لبش

  !آقا ندارم دوست کوبیده کباب من-

 می مهربانی با پونه !آید می بدم اسمم پشت اندازد می که آقایی از

  :گوید

 می درست دیگه چیز یه تو برای بودی گفته کاش !عزیزم وای ای-

  !کردیم

  :گزد می را لبش سها

  .دارم یخچال توی دیروز غذای از من !جون پونه کنم می خواهش-

  .ندارم میل اصال االن .خورم می بعد همونو

  :بگویم تا آورم می فشار خودم  به زور به
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 اگر و هستن کنارش که داری خواهر تا دو !نباش مادرت نگران-

 ما ی همه !کنی حساب ما روی تونی می داشتی الزم هم کمکی

 !بهروز و من مخصوصا
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 می خواهی عذر بهروز از هم و آورم می دست به را او دل هم اینطور

   .کنم

 اندازد می دست ؛ نشسته سها کنار که ادی .کند می نگاهم قدردان

  :گوید می و سها گردن دور

  !هست قوی دختر یه سها .دارم دوستمو هوای خودم من-

  :گوید می جان لی لی به سها

  خورین؟ می دوغ کم یه-

 عکس هیچ  بهروز .دهد می تکانطرفین به را سرش جان لی لی

   .شده ناراحت واقعا انگار .دهد نمی نشان العملی
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 و نبات و چای .نشینیم می هم دور .نوازد می پیانو پونه ناهار از بعد

 شمع تایی چند ادی .است میز روی فرستاده مامانی که نارگیلی لوز

 و گذارد می عباسی شاه طرح با رنگ شرابی های الله درون

 و اتاقش به برد می را جان لی لی سها .کند می روشنشان

 حرف و کرده کز هنوز بهروز .خواباندش می و دهد می را داروهایش

  :گویم می .زند نمی

  شدی؟ افسرده مرگته؟ چه بهروز؟-

  :کند می تایپ تلفنش در چیزی

 دست از رو پرستارت توکنم حرکتی یه ترسم می !نیست چیزی-

  !بدی

  :کشد می صوتی ادی

  تا؟ دو شما خبرتونه چه-

  :گوید می پونه

 می خودش که بود ناراحت اگر سها !ها حساسی زیادی تو البرز-

  !گفت

  :گوید می پونه به ادی .دهم نمی جوابی
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 !داریم خونه توی کوچیک تولد جشن یه آینده ی هفته آخر!پونه-

   !دعوتی هم تو

 شانه او .دهیم میتکان سر هردو .کند می نگاه بهروز و من به پونه

  :اندازد می باال

  .میام منم  بیان زهرمار برج تا دو این اگر-

 می چای پونه .شوند می سرخ هایش گونه .زند می لبخند ادی

 چای استکان من .نشیند می پونه کنار گرددو می بر هم سها .ریزد

  : گیرد می دستم از را استکان .گیرم می او طرف به را

  !آقا ممنون-

  :گوید می عصبی بهروز

   آقا؟ گی می البرز به چرا-

 بعد . کند می تقسیم بینمان تعجب با را نگاهش .خورد می جا سها

  :کند می نگاه چایش استکان به

  !آقا گفتم می خان البرز به کافه توی چون !کردم عادت-

  :گوید می فارسی به بهروز

  !البرز .البرزه فقط این اینجا و فارسی توی .انگلیسیه زبون واسه آقا-
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 خنده بهروز عجیب حرکات از .کند می نگاه را من چشمی زیر سها

  :گویم می دارد سراغ من از کمتر سها که شوخی لحن با .گرفته ام

   !نباشه ناراحت ایشون که کن حذف رو آقا !سها آره-

 گره استکانش دور را استخوانیش انگشتان و .دهد میتکان را سرش

  :گویم می من .زند می

 هم رو غذا حتی ترها قبل .قبله از بهتر خیلی جانم لی لی حال-

   .خورد نمی خودش

 می بهروز .شود می نشین ته بعد و آید می زبانم نوک تا تشکرم

  :گوید

 لی لی حال که جون سها ممنونیم خیلی که اینه آقا منظور-

 عتیقه های گوشواره اون که امروز مخصوصا !کردی بهتر رو جانمون

  .گوشش توی بود انداخته رو اش

  :گوید می زده هیجان ادی

  نه؟ قدیمیه این .بود خوشگل خیلی ! آره-

  :گوید می جوابش در پونه

  .مادرشه یادگار ! قدیمیه خیلی-
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  :کند می نگاه پونه چشمان به ادی

  .هستم ها قصه و قدیمی اشیا اصیل، آدمهای عاشق من-

 نشان و خط لعنتی بهروز برای فکرم در من .دهد میتکان سر پونه

 تشکر سها از و کنم باز دهان تا روم می کلنجار خودم با . کشم می

 نگاه .کوبد می محکم را در کسی ؛ زنم می صدا را نامش تا اما .کنم

 می بر بهروز من از قبل .گردد می بر صدا جهت به امان همگی

  :خیزد

  دیگه؟ کیهاین-

 دید اینجا از .رود می در طرف به بهروز.ندارم احتمالی و ایده هیچ

 صدا .آید می زدن حرف صدای اما .ندارم ورودی به درستی

 .کند می نگاه ماها به سها .پرد می جا از فنر مثل پونه .آشناست

  :کند می نگاه من به التماس با پونه

  !کنم می خواهش بشین البرز...البرز-

 طرف به کنم می پاتند .ام گرفته گُر من .شود می بلند هم ادی

 عضالت روی گذارد می را دستش .ایستد می مقابلم پونه که ورودی

  :بازویم منقبض
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  !نرو تداعی روح رو تو-

  :گویم می آرامی صدای با

  !کنار برو .آرومم من !پونه بده اجازه-

 و کت .ایستاده آنجا .روم می ورودی طرف به و زنم می پسش و

 و زده کراوات .پوشیده رنگ شتری پالتوی و رنگ سیاه شیک شلوار

 صورتی پیراهنآن با بهروز .کرده کوتاه روز به را سفیدش موهای

 می نظر به ناچیز و خرد او مقابل در دارش پیلی شلوار و ابریشم

  :گویم می عجیبی آرامش با .رسد

  کجا؟ اینجا ؟ کجا شما !افراسیابی خانِ  سهند !به به-

  :روم می جلوتر قدم دو .هستند هم در هایش سگرمه

  جناب؟ افتاده اینجا به گذرتون چطور چیشده؟-

 صدای ترین آهنگ خوش و گیراترین او کهام داشته اعتقاد همیشه

 خود به خود که است خوب صدایش ی جاذبه آنقدر .دارد را دنیا

 کالس و تیپ جذب همه اول نگاه در .کند می جذب را آدمها

 زده پس ها آیتم ی همه ؛ زند می حرف تا ولی شوند می ظاهریش

 .ندارد و نداشته را لیاقتش هرگز که دارد صدایی او .شوند می



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 177_pg. 

 

 و گیرد می باال کمی را سرش . کند می هم در را هایش سگرمه

  :گوید می عامرانه

   بگیرم؟ اجازه بچه الف یه تو از باید اومدنم اینجا  برای-

  :کنم می اشاره اطراف به و کنم می باز هم از را دستانم

 !کنم نمی باور که برگشتین خانواده آغوش به که نگین-

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#
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  :گوید می بهروز .آید می ورودی ی میانه به و زند می کنار را بهروز

 بریم بیایین کنیم؟ صحبت آرامش در که نیست بهتر !جان عمو-

  !شه می بد بشنوه جان لی لی !سالن

  :شوم می سد مقابلش من . دارد می بر شمرده های قدم او

 نهمنم خونه صاحب بهروز؟ !؟ بیایی داری اجازه که گفته کی-

  !بهروز

  :چسبد می را ساعدم دوباره پونه
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  !بفرمایید !جان دایی سالم-

  :گوید می من به رو و

  ! لطفا !نیست خوبی کار !البرز-

 اینجا از را هدفش من .ببینم را ولزش و جلز که مشتاقم هم خودم

 ؛ ام بوده او اکشن ری منتظر و ام کرده را خودم کار .دانم می آمدن

  !اینجا نه اما

  :کند می دراز دست مودبانه آید می جلو ادی .شود می سالن وارد

  !سهند آقای-

  :دهد می دست ادی با او

  !ادی؟ چطوری-

  :زند می لبخند ادی

   !متشکرم-

 غرور با او و کند می سالم دستپاچه سها .اندازد می سها به نگاهی

  :گویم می سها به رو آرامش با من .دهد می تکان سری فقط

  !جان لی لی پیش بری تونی می تو !جان سها-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 179_pg. 

 

 می کند می نگاهش مغموم که بهروز کنار از .کند می پاتند سریع او

  :گوید می بهروز .شود می خارجسالن از و  گذرد

  !جانعمو بفرمایید-

 تازه .نشیند می مبل روی بعد و اندازد می نگاهی را ورش و دور او

 لی لی ی خانه قوانین  خالف !شده وارد کفش با که ام شده متوجه

   !چیست اینجا قوانین که نیست مهم برایش اصال او  !جان

 به ادی .نشیند می بهروز . ایستم می روبرویش جیب در دست من

  !کجاست دانم نمی هم پونه و رود می آشپزخانه

  :کند می من سرتاپای به نگاهی

  چیه؟ کارها این از هدفت-

  :گویم می تفاوت بی

  کارها؟کدوم دقیقا-

 من؟ ی اجازه بی فروختی؟ رو سهامت  چرا !نزن راه اون به خودتو-

  بشه؟ چی که فروختی قیمت نصف به رو ارزشمندی اون به سهام

  :گویم می سرد و کنم می نگاهش
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 یه خصوصیات از یک کدوم دقیقا پدرم؟ منی؟ ی چکاره دقیقا تو-

   بگیرم؟ اجازه ازت کارهام برای بخوام من که داری رو پدر

  :دهد می هشدار

  !زنی می حرف کی با داری بدون !باش زدنت حرف مواظب-

  :خندم می

 من سهام . بزرگ سهامدار افراسیابی سهند جناب !دونم می بله-

 و دست توی خواسته نمی دلم چون بفروشمش دادم ترجیح و بوده

 زانویش به را دستش کف و اندازد می هم روی را پایش!باشه تو بال

  :گوید می بهروز به درو .کشد می

 می شرایطش خاطر به فقط پسر این ادبی بی و توهین همه این از-

 و اینجا اومدم می باید ولی .گرفتم پس رو سهام اون من .گذرم

 کار من برای مگه تو نگرفتی؟ جلوشو چرا تو اما  .کردم می ادبش

  کنی؟ نمی

  :گوید می دستپاچه بهروز

 داشته شنوی حرف من از بخواد که نیست بچه که البرز !عموجان-

  .کرد خودشو کاراون ولی دادم تذکر من !باشه
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  :گوید می من به تشر با اینبار

 مامانتاون رو ها خطاین بکنی؟ غلطی چه که فروختی رو سهام-

  کردی؟ الواتی خرج اینکه یا بگیری؟ انتقام من از که  ده؟ می بهت

  :طرفش به روم می .شود می طاق طاقتم

 زبونت به منو مادر اسم .کن گم گورتو خونه این از پاشو...پاشو-

   هستی؟ کی تو اصال !نیار

 دلم در خیلی .ام کرده سکوت خیلی که خدا به .رود می باال صدایم

  :ام ریخته

 توی پیش؟ وقت چند گرفتی؟ رو ماها سراغ موقع چه لعنتی توی-

   !بکش خجالت پیش؟ سال چهار ؟ عزیزات مراسم

  :زنم می داد و

 برو پاشو !دنیایی آدم ترین نامرد تو !نیار دهنت به منو مامان اسم-

 دو و بیخودت و دراز انگلیسی زن کنار .اشرافیت زندگی و خونه سر

  !بیار در رو انگلیسی اصیل مردهای ادای و برو !هات بچه تا

   .ندادم دستت کاری یه  تا پاشو
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  :شود می بلند جایش از پدرم . هم بهروز . آیند می ادی و پونه

 ی همه از وقتی .حروم به نمک ی پسره نکن توهین من زن به-

 که کجاست مامانت این ببینم .نکن اضافه غلط نداری خبر ماجرا

 طالق که اونی مقصر؟ شدم من حاال بزنه؟ حرف کلمه دو نمیاد

   ! بود مامانت گرفت

  :زند می داد و ما به کند می پشت بعد و

  هستی؟ گوری کدوم  لی لی...لی لی-

 یقه .گردد می بر .گیرم می را اش شانه پشت از . طرفش دوم می

 یکدیگریم چشم در چشم .است هیچ امان فاصله .چسبم می را اش

 می نزدیک خیلی از سالها از بعد را اش تیره خاکستری چشمان .

  :را پرش ابروهای و چشمش کنار های چین .بینم

  !اینجا از برو .نیست خوب حالش اون داری؟ چکار مامانم با-

  :زند می داد صورتم در

  !توام با لیلی...لی لی-

  :گوید می گریه با پونه
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 البرز با حرفی هر کنم می خواهش !بده دایی زن حال !جان دایی-

  !خونه این بیرون واسه بذارین دارین

  :گوید می . کنم نمی رها را اش یقه .دهد می نعنا بوی نفسش

 مخ روی اون  !شه نمی راحت نکشه منو تا لیلی !هست لی لی کار-

  !کس همه بی لی لی اون !کنه می کار ندار هیچی ی پسره این

 را پیراهنش ی یقه پدرم .کند می جدا او از را من زور به بهروز

 :گوید می ضعیفی صدای .کند می مرتب

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

  چهلم_قسمت#

  !من عزیز اومدی؟ سهند-

 لی .بیند می را مامان .گردد می بر پدرم .شود می محض سکوت

 کج رژی .لبهایش به کشیده لب رژ و ایستاده آنجا ! را من جانِ لی

 عوض رنگ سیاه و دار چین پیراهنی با را خوابش پیراهن . معوج و

 آویز هنوز ها گوشواره .افتاده برق رنگش بی صورت .کرده

   .هستند گوشهایش
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 .کند می نگاهش خوب پدر .دارد روزمان و حال با فاحشی تناقض

  :گوید می جان لی لی

 که حاال کنی؟ می احترامی بی پدرت به چرا البرز !اومدی خوش-

  ... برگشته باالخره

  :آید می پدرم طرف به سالنه سالنه و

  !منتظرتم وقته خیلی عزیزم خوردی؟ ناهار-

 میان سها .شوم می زنده دوباره و میرم می .شود می پاره تکه قلبم

 مامان .چکد می من اشک .ایستاده جان لی لی خواب اتاق درگاه

 دور و چیده را اش گذشته زندگی از تکه یک و برداشته قیچی

  :گوید می او به رو پدرم  .هم به دوخته نو از دوباره و انداخته

 می پسر این پای زیر چرا هست؟ وضعی چه این ؟ شدی دیوونه-

 که ساله  پونزده تو و من زندگی که کنی نمی قبول چرا شینی؟

 جونم به رو الدنگ این و کشتی منو دنای زدی شده؟ تموم

   انداختی؟

  :زند می لبخند .کند می نگاهش گرد چشمان با جان لی لی
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 کم یه باید !کنه می شیطنت خیلی .پایین بیاد گم می دنا به االن-

  !خونه نمی درس !نداره شنوی حرف من از !بزنی حرف باهاش

  :رود می ها پله راه طرف به

   !اومده بابات ببین بیا ! پایین بیا مامان دنا...دنا-

  : طرفش به روم می من

 گورتو .نیست خوب حالشگم می بهت !مرتیکه کنه لعنتت خدا-

   !کن گم

  :گیرم می آغوش در را مامان

  !کن استراحتبریم بیا عزیزم بیا !جانم لی لی-

  :کند می تقال

  ...دنا...دنا-

 همگی گردد می بر .ماند می خیره پله راه به .کند می سکوت بعد

  :گوید می گلویش ته از .کند می نگاه را ما

  !هام بچه...هام بچه... تداعی...من نفس .من دنای !پسرم دنا-

  :زنم می فریاد .لرزد می جور بد . لرزد می و
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   !مامانم بهروز-

   .آورد می باال کف . لرزد می آغوشم در

  :کشد می جیغ پونه

  !اورژانس بزن زنگ سها-

 .پیچد می خودش به زمین روی مامان .من طرف به دود می و

  :پدرم طرف به گردم برمی

 گم گورتو .باز هوس ی مرتیکه .کشم می آتیش به رو ات خونه-

  !کن

 پشت گذارد می دست بهروز .کند می نگاه را مامان پریده رنگ با

بیرون اش راننده .کند می هدایتش خروجی در طرف به و کمرش

 به را است ترس و تعجب از پر که نگاهش آخرین .هست منتظرش

 سالگی هجده در که زنی به .اش گذشته عشق به .دوزد می مامان

 که زنی به .کرده زنده و کشته را او بارها و کرده غربتش ی آواره

 و آور تهوع زندگی .داند می عزیزانش مرگ مسبب را خودش

 .عجیبیست
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  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

  یکموچهل_قسمت#

 جن زنان انگار و برگشته چشمهایش جان لی لی  رسد؛ می اورژانس

 اثر در .بودند شده جمع سرش باالی که  سیاهش موهای .شده گیر

 هم در خاکستری های رگه آن با .اند شده باز تشنج از حاصل تقالی

 و ایستاده کناری سها .اند ریخته ورش و دور و خورده گره

 کنار بهروز .کند می پاک بارند می هم سر پشت که را اشکهایش

 هستند مردی و زن که پرستار و بهیار .نشسته پاهایش روی دیوار

 قطره جان لی لی دماغ از .دهند می انجام را اولیه های کمک جدی؛

 که  اش؛ کشیده استخوانی دستان از امان .ریخته بیرون خون ای

  !اش فیروزه های گوشواره از وای و اند شده پر لب هایش الک

 روی استرس فرط از من و رود می آمبوالنس با پونه . برندش می

  من .رود می خانه جلوی باغ از بیرون تا ادی .شوم می خم زانوهایم

 و کنم می بند زانوهایم ی کاسه به را دستانم و کنم غش خواهم می

 بر .ام شانه روی نشیند می ظریفی دست .شوم می زمین ی خیره

 بهروز . گرفته دست در را من پالتوی که بینم می را سها و گردم می

  "هست کنارش هم
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   !داداش البرز-

 می سها .کنم می حس کمرم در عجیبی درد .کنم می راست قد

  :گوید

  بیمارستان؟ بریم !خان البرز-

 .کنم می تنم و گیرم می دستش از .گیرد می من طرف به را پالتو و

  :کند می اشاره بهروز به ادی

  !من با خونه !برین شما-

 سها که حاال . من چشمان عکس بر درست .بارد نمی دیگر آسمان 

 به دانه شود؛ نمی کم ریختنم اشک با ابهتم از چیزی و نشسته عقب

 سنگین سکوت .گیرند می راه چشمم ی گوشه از هایم اشک دانه

 .کند می رانندگی مپ گوگل روی از و رفته فرو خود در بهروز .است

 ممکن راه ترین خلوت دنبال به اما !را خیابانها نباشد بلد اینکه نه

 می هم سها فین فین صدای .برسیم بیمارستان به زودتر تا است

 که ؛ بود ظهر امروز همین .است غریب و عجیب واقعا خدا کار !آید

 دیگری غم از خیالی بی با .نشدم ناراحت سها مادر بیماری از

 از غافل .نیامدنظرم در او رنج و درد !نبود من غم چون ! گذشتم
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 !جانم لی لی آه .شوم دچارش خودم بود ممکن لحظه هر اینکه

  !مهربانم مامان !سیاهم چشم آهوی

 اورژانس در هنوز .زنم می زنگ پونه به رسیم؛ می که بیمارستان به

 سها و روم می پیشاپیش من .شویم می اورژانس بخش وارد .هستند

 به و دیوار به چسبیده که میبینم را پونه .هستند سرم پشت بهروز و

  :گویم می .ست خیره روبرو

  کجاست؟ جان لی لی پونه؟-

  :دهد می تکان نه ی نشانه به را سرش

  .نیومده توضیح برای کسیهنوزم و اتاق توی بردنش ! دونم نمی-

 و تیره شب یک .شده شب زندگیم .موهایم به کشم می دست کالفه

 سپیدی صبح .کند نمی طلوع خورشیدیکنم می صبر چه هر و تار

  .نیست کار در

 می دست بهروز .دهد میسرتکان سها و زنند می حرف سها و پونه

  :من کتف روی کشد

  !شه می خوب-

  :فشارم میهم به راهایم دندان
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  !واسش کنم می جبرانش-

  :کنم می نگاهش گردم می بر و

 خونه اومده پاشده شرف بی ی مرتیکه !کنم می جبرانش جور بد-

 که رفته یادش ؟ رویی چه با واقعا بخوره؟ گوهی چه که منمامان ی

  کرد؟ خراب رو زندگیمون چطور

 در ! کنیم فراموش توانیم نمی کداممان هیچ .زند نمی حرفی بهروز

 و دارد بلندی قرمز  موهای .آید می بیرون دکتر و شود می باز

 ای قهوه مک و کک از پر پوستش روی . سبز روح بی چشمان

  .رنگش کم پوست روی اند کرده خانه ها مورچه که انگار  است؛

  :گویم می همزمان و دارم می بر بلند قدمهای

  چطوره؟ حالش مامانم !دکتر خانم-

  :اندازد می پایم سرتا به نگاهی

  !شما داشتن برای هستن جوون زیادی هستین؟ پسرشون شما اوه-

  :زنم می زورکی لبخند

  !بگین مامانم حال از !درسته-

  :گوید می و کند می تازه نفس .زند می گوشش پشت را موهایش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 191_pg. 

 

 استفاده داروهایی چه که گفتنهمراهشون !بوده شدید شوک یه-

 آرامبخش براش .نباشین نگران  !دارن مشکلی چه و کنن می

  !شه می بهتر بعد و .مونه می اینجا روزی دو  .زدیم

 اورژانس بخش در به من چشم .است سرد و نمک بی لبخندش

  :دهد می ادامه او .شود می خشک

 موندنتون !خونه برین دیدین رو مامانتون اینکه از بعد هم شما-

   .نیست ضروری

  : شود می جلب توجهم

  ببینمش؟ تونم می یعتی-

  :دهد می تکان را سرش

 و خوابه فردا تا فقط .ببینینش تونید می بعد و بخش توی میارنش-

 خواب یه به بشه خارج عصبی حالت از اینکه برای .فهمه نمی چیزی

 هرچه امیدواریم که هست سرش توی هم التهاب یه !رفته مصنوعی

 !بشه رفع زودتر

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#
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 دوموچهل_قسمت#

 نزدیک سها .رود می دکتر .دهم می تکان تشکر ی نشانه به را سرم

 بوی. دوزم می چشم رویش و رنگ بی ی چهره به .شود می من

  :دهد می وانیل

  ...آقا-

 می دوباره و کند می مکث . بهروز طرف به گردد می بر نگاهش

  :گوید

 می پیشش من .کنید استراحت و خونه برین شما !خان البرز-

   .مونم

  :گوید می طرف آن از پونه

 .نیست همراه به نیازی صورت هر در .اشتباهیه کار من نظر به-

 فردا  !خونهبریم هم ما .کنه استراحت آپارتمانش بره البرز که بهتره

 شب من !جان لی لی پیش اینجا میاییم سها و من .ست کافه البرز

  .مونم می سها پیش

  :کند می من به رو و

  !بیا صبح شیفت از بعد-
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  :فشارد می را ام شانه بهروز

  .ست پونه با حق-

  :کنم می زمزمه

   .گیرم می تاکسی بعد و بینمش می رم می-

  :دهم می قرار خطاب را سها و

  .برم می ماشینمومیام فردا-

 خفیفیتکان را سرش و .کند می نگاهم براقش درشت چشمان با او

  .دهد می

 لبهایم  ناراحتی شدت شوم؛از می جان لیلی اتاق وارد باالخره وقتی

 لباس در پریده رنگ و الغر .هستم تنها او با اتاق در .لرزند می

 زیر تا نازکی پتوی .خوابیده تخت روی رنگ آبی های طرح با سفید

 وصل دستش به هم سرمی و بسته چشمانش  .اند کشیده اش سینه

 روی مرتب موهایش  آرامند؛ هایش نفس .روم می کنارش .اند کرده

  : بوسم می را پیشانیش و شوم می خم .اند شده رها هایش شانه

    !چشمهات فدای ! نفسهاتقربون !قشنگم مامانِ !جانم لی لی-
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 دستهایم  . پیشانیش روی چکد می اشکم اما کشم می عقب را سرم

 کج ام شانه روی کمی را گردنم .کنم می گره هم در تنم جلوی را

 چند این جهنمی زندگی تمام .شوم می اش خیره و کنم می

 حالت در را او .کنند می عبور چشمم جلوی از فیلم مثل سالمان

 و بلند پاشنه کفشهای با سیاه دامن و کت در .بینم می مختلف های

 استکان و دار گل ی تابستانه خنک پیراهن در .دست به اداری کیف

 لبی رژ با ابریشمی رنگ سیاه خواب پیراهن در .دست به چای

 .دست در سفیدی گل با عزا لباس در !کبود ای گونه و شده پخش

 از را نگاهم بعد و  .آورم می یاد به و کنم می تصور طور همه را او

 دوزم؛ می چشم دستانش به و گیرم می داشتنیش دوست ی چهره

 با !جان لی لی آه .پرش لب های الک اش، کشیده و مهربان دستان

   کردی؟ چه خودت و ما

 چشمان و فرمش خوش موهای .شود می پیدا بهروز سر در الی از

 می آرامش انسان به که هستند آشنا آنچنان درشتش و کشیده

  :گوید می من به رو و اندازد می جان لی لی به نگاهی .دهند

  !خونه برو بیا تمومه کارت اگر !داداش-
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 و زنم می حرف او با دلم در .جان لی لی موهای به کشم می دست

  .کند می خبر سیم بی تاکسی بهروز .شوم می خارج اتاق از

 رفع سر از کنند می لطف من به که کسانی ی همه با خداحافظیم

 .کنند می درکم معمول طبق . استدگرگون حالم .است تکلیف

 زور تمام سرما .لندن دلگیر هوای به لعنت .شده شروع باز باران

 می سرم .شوم می تاکسی سوار .بلرزاند را آدم تا زند رامی خودش

 .کشم می منقطع های نفس و بندم می را چشمانم .بترکد خواهد

 جلوی از سهند ی چهره .  شیشه به خورند می باران ریز های دانه

 موهای مرتبش، و شیک شلوار و کت .رود نمی کنار نظرم

 ظاهر پشت در !اش هستی کل !گرانقیمتش تلخِ عطر آالگارسونش،

 یکهو چطور !جان لی لی بیچاره .خوابیده سر چند دیو یک شیکش

 می چنگ روحش به سهند عشق هنوز چطور .آمد شمایل آن با

 حد این تا را مردی زن یک که است سخت کردنش باور اندازد؟

 وهمیشه ببخشد و بگذارد کنار را زده که آسیبهایی که بدارددوست

 و خبری بی وضعیت این در حاال حتی !مهربانی برای شود پیشقدم

 قرمز رژ برایش هم هنوز .بود نکرده فراموش را سهندش هم گیجی

 !بود معوج و کج که هم چقدر هر ؛ زد می
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  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 سوموچهل_قسمت#

 زنگ ادی که هستم در کردن باز حال در ؛ رسم می که آپارتمانم به

  .بود مانده خانه در ادی که آید مییادم تازه زند؛ می

 می وصل را ارتباط .کردم فراموش را او که بودم ماجرا گرفتار آنقدر

  :کنم

  !ادی سالم-

  :گوید می آرامی صدای با

   چطوری؟ !رفیق سالم-

 را ماجرا حین همان در و کنم میروشن را چراغها وشوم می وارد

 و دهد می را جوابم کوتاه کلمات با ادی .کنم می تعریف برایش

  :گوید می آخر دست

 و بستم رو درها و کردم مرتب رو خونه شما رفتن از بعد من !مرد-

   !نباشم پدرت با تو مسایل توی کهدیدم بهتر .خونهرفتم

 می نگاه زند می ذوق توی پنجره کنار که کریسمسی کاج درخت به

  :کنم
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  . بینمت می صبح !رفیق ممنونم-

 می دراز چرمی ی کاناپه روی همانجا و .کنم می قطع را ارتباط

 به وبندم می را چشمانم .کنم عوض را لباسهایم آنکه بدون .کشم

  !شود خفه آرامش کمی برای دهم می دستور مغزم

 .است طوفان از بعد آرامش لختی برای فقط خواب این !خوابم می

 دیده را واقعه روز خواب که حالی در پرم می خواب از شب نیمه اما

 هم خواب در حتی !خداوندا .است عرق از خیس تنم تمام و ام

   !ندارم آرامش

 لیوان یک خودم برای و آشپزخانه به روم می .شود می حرام خوابم

 روی هانا صورتی ماگ .گذارم می ویو ماکرو در و ریزم می شیر

 هیچ به هم حاال و ندارم او از خبری حال به تا عصر از .است کابینت

 و .کند می کجی دهان من به ماگش اما . را اش حوصله وجه

  .شود می متذکر  زندگیم در را حضورش

 می روشن را آباژور .گردم می بر سالن به ودارم می بر را شیر لیوان

 باعث فقط که مردی .کنم می فکر سهند به ام خانه خلوت در و کنم

 .دارم او از بد خاطرات فقط آن از بعد  .ام ژنتیکی پدر . بوده تولدم

 را خیانتش بزرگترین و ام دیده کودکی از که را هایش خیانت خرده
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 ظاهر .کرد ترکمان و زد را آخر تیر که هم بعدش و نوجوانی در هم

  .را خودمان حتی .زده گول را ها خیلی زندگیمان

 اولین .جان لی لی تاپ لپ سراغروم می .شود می طوالنی شب

   .کنم عوض را رمزش عبارت که است این کارم

  !است من عمر جان لیلی-

 باز را آفتاب شهر دختر های ایمیل .لبهایم روی نشیند می لبخند

 نیمه یک همیشه جان لی لی که است این کنجکاویم علت .کنم می

 بقیه و من برای آن از کمتر که ای نیمه .دارد و داشته تاریک ی

 ؛ کنم کشفش خواسته می دلم همیشه که دنیایی . زند می حرف

 ندارم دوست کن ولش ست، کافی "مثل؛ او کوتاه های جمله با ولی

 از داری موقوف، فضولی ، بعد برای باشه کنم، صحبت اش درباره

  .برده بین از نطفه در را کنجکاویم ."شی می رد قرمزهات خط

  :شده فرستاده اولی از بعد هفته یک آفتاب دخترشهر دوم ایمیل

  !جان لی لی سالم

 بچگی از .باشه سرد هوا لندن توی االن که کنم می فکر من خوبی؟

 که وقتی از .ببینم رو لندن وبیام روز یه که بوده اینآرزوم هام

 تحقیق لندن ی درباره مدام کنید؛ می زندگی اونجا شما فهمیدم
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 و خیابوناش و غذاهاش هاش، دیدنی تاریخیش، های مکان کردم؛

 و کنه می مسخره منو همیشه داداش !بکنی فکرشو که چیزی هر

 لندن میام روز یه که خورم می قسم ولی .گیره نمی جدی حرفهامو

 آرزو .رم می زبان کالس و خونم می درس کلی من .بینمت می و

 اینجا ! باشم نداشته دوست رو اینجا اینکه نه .بگیرم بورسیهدارم

 .ورزم می عشق خیابونهاش و کوچه و مردم و دریا بوی به .شهرمه

 کسی !شدم خسته واقعا ولی؛ .نیست اینجا مثل برام جایی هیچ

 تره برام کسی .ده نمی بها من به کسی هیچ اینجا !کنه نمی درکم

 ازبی !غریبن و عجیب خونه این آدمهای اصال .کنه نمی خورد هم

 بی ی مجسمه  شده که هم مامان .داداشم تا گرفته شریف بابا و بی

 رو روز هر تکراری کارهای و ست زنده فقط واقعی معنای به . خیالی

 ؛  بود افراسیاب دایی کرد می درک منو که کسی تنها .ده میانجام

 افراسیاب دایی  .کردین می درک منو بودین هم شما اگر مطمئنم

 و اتاقش رفتم می که وقتهایی اون .داد می رو تعریفتون همیشه

 منتظر که منی به و برداره مطالعه از دست تا نشستم می اونقدر

  :بگه و بزنه لبخند بعد و بندازه نگاه بودم

  ! بزن حرفتو-

  :گفتم میهم من و
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  !بگو جان لی لی از-

 آه بعد . کرد می تکرار رو خیره نگاهاین سری هر .کرد می نگاهم

 توی و رفت می وقتا بعضی کرد می روشن سیگار و کشید می

 و گرفت می روبغل زانوهاش و نشست می ایوان به رو در چارچوب

 هم وقتها بعضی !کرد می تعریف هی و کرد می دود سیگار هی

 می خیره و خورد نمی تکون صندلیش روی از و موند می همونجا

   .گفت می شما از بازم و درها های رنگی شیشه به شد

 بی از .ناراحتم خیلی امروز !نیست خوب حالم امروز !جان لی لی

 بارم حرف عمارت حیاط وسط کلی و داد گیر موهام به .دلخورم بی

 براش بی بی و خبره چه پرسید و رسید راه از باباشریف بعد .کرد

 خونه تا خیال بی من و افتاده سرم از شالم کوچه توی که گفت

 بگه بهشون نیست یکی !دیده و بوده سرم پشت بی بی .اومدم

   " اجباریه؟ مگه"؛

 یه حتی و کرد نگاهشون فقط بر و بر و اومد مامانم هم بعد

 شه؟ می باورتون !نکرد هم طرفداری

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#
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 چهارموچهل_قسمت#

 ی خانواده این دست از خودمو و کنم تالشمو تموم گرفتم تصمیم

   .بدم نجات سختگیر و متحجر

 درس ی حوصله حتی .زنم نمی حرف کسی با پیش روز چند از

   .کردم کز کتابخونه توی و اومدم .ندارم هم رو خوندن

 کردم پیداتون تازه !ندارم اعتماد شما جز هیچکس به من ؛ ببخشید

  !دارم گفتن برای حرف حسابی و

   !بده جوابمو خدا رو تو !جان لی لی

  .دارم دوستتون خیلی

 او ام فهمیده  .خوانم می هم را بعدترش های ایمیل از تا چند

 در و  هست اقوامش از .است جان لی لی به شبیه که دختریست

 . حرف پر دختریست هست چه هر .کند می زندگی سنتی ای خانه

 از خریدنش، لباس از گفته، هایش روزمرگی از  بعدی های ایمیل در

   !آیلزش مدرک گرفتن از !رفتنش مهمانی یواشکی

 هم را جنوبی غذایی پخت دستور حتی زده؛ حرف زیبا و نرم

 دوباره خواب اما .کیست بدانم که کنجکاوم شدت به  .نوشته
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بیرون تنم از همانجا را لباسهایم تمام بار این .شده چشمانم میهمان

 از .دارم کار کلی فردا .شوم می خواب اتاق راهی برهنه و آورم می

  ... تا گرفته کافه

  یونا کافه_ریجنت خیابان

 .دیشبم از بهتر اما کرده پف چشمانم .است خلوت کافه صبح اول

 شهر دختر به افتد مییادم صبح اول تست و قهوه خوردنحین

 چه ببینم خواهد می دلم شدت به چرا دروغ !تعریفهایش و آفتاب

 از حرف جان لی لی اما !است جان لی لی ی چکاره و شکلیست

   .ریزد نمیبیرون دهانش

 عجله با که زنانی و مردان از شده پر کافه و کاریست روز اولین

 در را نانشان و کشند می سر داغ را اشان قهوه .خورند می صبحانه

 با هم دیگر بعضی و آیند می تنها ها بعضی .کنند می خورد سوپ

 نوبت حاال .شود می خلوت کافه ۹ ساعت .پارتنرشان یا همکارشان

 .هستند صدا سرو پر و رنگ به رنگ . ست فروشگاهها های مشتری

 بقیه و پیداست چشمانشان فقط که زنهایشان با مردعرب چند امروز

 .اند آمده کافه به اند پوشانده سیاه های پارچه با را سرشان و تن ی

 برادر دو.اند داده سفارش بوده منو در  چه هر که است ساعت دو
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 که چیزی تنها من .زند می لبخند ادی و کنند می پچ پچ ایتالیایی

 دیدن به وکنم ریس و راست را کارها زودتر که است این خواهم می

  :گوید می ادی باالخره .بروم جانم لی لی

  !من به بسپر رو اش بقیه برو !مرد-

 را ظهر از بعد خریدهای باید حاال که دانم می .هستم قدردانش

 سریع خیلی . نظارت پرسنل کار بر و کند مرتب را کند،مِنو چک

 اولین جلوی و زنم میبیرون کافه از و کنم میتنم را چرمم کاپشن

 همه از اول رسم؛ می که بیمارستان به .دهم می تکان دست تاکسی

گلویم و شود می کنده جا از قلبم .بینم می را پریده زنگ ی پونه

  :گویم می دور همان از .خشک

  چیشده؟-

 می من با همزمان بهروز .گیرد می دهانش جلوی را دستش پونه

 می فشار سرم رگهای به .ندارم خبرآن از من که افتاده اتفاقی .رسد

  :گوید می پونه .دارم خفگی حس .آید

  !عمل اتاق بردنش و شد بد حالش دوباره-

 .نیافتم که دیوار به گیرم می را دستم .شوند می سست زانوهایم

  :گویم می وار ضجه
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  اومده؟ سرش بالیی چه چرا؟-

  :ریزد می اشک پونه

   .شده پاره سرش تویرگ یه گفتن-

  :گیرد می را بازویم زیر بهروز

   .آروم !مرد باش آروم-

 می سقوط صندلی روی بهروز کمک به .باشم آرام توانم می چطور

 می شدت به را سرم .دارم عرضگی بی و پوچی احساس .کنم

  :گویم می بهروز به رو و خیزم می بر .ام شده دیوانه .فشارم

  !بده رو ماشینت سوییچ-

  :زنم می داد .کند می نگاهم سوالی بهروز

  !بده رو سوییچ گفتم-

  :گوید می پونه .شود می مستاصل بهروز

  !باشی اینجا االن باید تو !جان البرز...البرز-

 رو عصبی شدت به و جدی حالتی با و گیرم می نشنیده را حرفش

  :گویم می بهروز به
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  !رو سوییچ بده-

 .دم می در طرف به و قاپمش می .گیرد میمقابلم را سویبچ ناگزیر

 !کنم تمامش باید

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 پنجموچهل_قسمت#

 .رانم می چطور را "فر می" تا طوالنی مسیر که داند می خدا فقط

 باالی نشین اعیان ی محله خلوت خیابانهای . رسم می چطور

 و بزرگ های باغ .زند نمی پر پشه .هستند مردگان شهر مثل  شهر؛

 گلهای و کوتوله ی شده هَرَس های درخت با چمن های زمین

 مانند کاخ ساختمانهای .ماند می را سکنه از خالی بهشت  فراوان؛

 مدل آخرین های اتومبیل و ! زیبا و بلند های ستون با رنگ سفید

 دیگری کس هر .ها باغ میان مسقف های پارکینگ زیر شده پارک

 همه این دیدن از بعد شود می خاکستر درونش آتش از کمی باشد

 .زنند می من جان به آتش که هستند ها همین اما !شکوه و زیبایی

 یک .اندازند می مرد یک رزالت یاد به را من که هستند ها همین

   ! بیولوژیکی پدر
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 آن در که را ای خانه کسی شود می مگر !شناسم می خوب را خانه

 که تناوری درخت شود می مگر نشناسد؟ را زیسته و شده متولد

 .ببرد یاد از را بوده امنش مامن کودکی در  اش درختی ی خانه

 نگار و نقش از پر ای میله در .کنم می پارک خیابان کنار را اتومبیل

 سه دو کنار پدر فاخر اتومبیل .شوم می باغ وارد و کنم می باز را

 وقت این قطعا .کنم می نگاه ساعتم به .شده پارک دیگر اتومبیل

 در طرف به . نیستم اینجا او خاطر به من اما ! است خانه روز

 طول کمی .زنم می را  زنگ و روم می رنگ سفید عمارت ورودی

 سرش پشت و کشیده شدت به که قرمز موهای با زنی تا کشد می

 . پوشیده سفید و سیاه کوتاه پیراهن .کند می باز را در کرده جمع

 بیند؛ می را عصبانی منِ وقتی اما هست لبهایش روی تصنعی لبخند

  :گوید می گرد چشمان با

  !بفرمایید-

  :زند می تند قلبم .انفجارند حال در سرم رگهای تمام

  !در دم بیان بگو آقا یا خانم به برو-

  :شود می مردد

  داره؟ کار باهاشون کی بگم-
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  :غرم می

  !البرز... اَل-

 کشم می دست .رود می داخل و بندد می را در .دهد می تکان سر

 باز را در او که پاید نمی دیری .شده بسته انگار تنفسم راه .گردنم به

 باریکش و بلند اندام .کرده تن ای سورمه چسبان پیراهن .کند می

 و انداخته الماس های گوشواره .رسد می نظر به تر الغر پیراهن در

 سر به نگاهی .کرده جمع ی رفته و شسته طرز به را بلوندش موهای

  :کند می تاپایم

  هستیم؟ چی مدیون رو بودنت اینجا ؟ اَل-

  :اندازم می او به تمسخری از پر نگاه

 هرزه توی همیشه چرا دارم؟ چکارش ببینه آد نمی سهند خود چرا-

  هستی؟ پیشقدم

  :کند می اخم

 برادرت و خواهر مادر و تو بابای زن من !باش زدنت حرف مواظب-

  !هستم

  :خندم می
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معلوم !من برادر و خواهر ها حرومزادهاون نه و منه پدر مرداون نه-

   !هستن خری کدوم ی بچه که نیست

  :است خیال بی و یخ نگاهش

 من به داری حرفی اگر هم تو !نداره تو با کاری و داره جلسه سهند-

   !بزنی حرف من با میاد بدت نکنه !بزن

   .گزد می را لبش کردنم عصبانی برای و کند میسرتاپایم به نگاهی

  :نیستم قبل سال ده ی بیچاره پسرآن من .زنم می لبخند

   !سهندی وصی و وکیل تو پس-

 را نگاهش .اندازد می من به هوسی از پر نگاه و گزد می را لبش

  :شناسم می خوب

 بینی می !کارش و کس و زندگیش ی همه !سهندم چیز همه من-

  !ها وحشی شما نه منم مونده کنارش که اونی که

  :دهم می تکان را سرم

 رو انتقامم بگو !کردی مامانم با کاری بد بگو بهش سهند؛ چیز همه-

 جمع یکی یکی .نکردم فراموش هم رو تو کارای . گیرم می ازت

   !الیزابت باش خودت مواظب خیلی !هم روی شدن
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  :دهم می ادامه کالفه و گیرم می نفسی

 جان لی لی ی خونه به اومدنش با که بود؛ کم کاراش ی همه بگو -

 می .گذرم نمی ازش .شد لی لی ی سکته باعث افتضاحش اون و

   نرفته؟ که یادت هان؟ میاد؟ بر من دست از کارایی چه که دونی

  .بازد نمی را خودش اما پریده کمی رنگش

 را گوشش ی الله دیگرش دست وبا  زده کمرش به ناز با را دستش

  :گویدمی کندومی لمس

  بگیری؟ انتقامی چه قراره خب-

 تمام .باسد هم عواقبش منتظر باید پس  کند؛ می بازی شیر دم با

 می دستش کف را حسابش باید .ام کرده کنترل را درونم طوفان

می جلو قدم دو .بنشانم جایش سر باید را هرزه افعی این .گذارم

 عوض در و نخورده تکان جایش از .ایمشده چشم در چشم .روم

 .دارم تنفر نگاهش این از چقدر که آخ .ماند می چشمانم ی خیره

 را انگیزش نفرت عطر بوی حتی .آورد نمی یادم به که را چیزها چه

 حرکتی در را دستم برود؟ یادم شود می مگر .هستم بلد خوب هم

می هایم دندان الی از و چسبم می را گردنش و برده پیش سریع

  :گویم
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 آویزون خودت از هم رو دنیا های الماس تمام اگر و ای هرزه یه تو-

  !ای شده آذین ی هرزه یه تو !کنه نمی عوض رو چیزی ؛ کنی

 رهایش ضرب با بعد و کرده تقال ثانیه چند .شودمی بنفش رنگش

 را تعادلش کفشش بلند های پاشنه و  شده پرت عقب به .کنم می

  :زنممی داد قدرتم تمام با .شودمی زمین نقش و زندمی  هم به

 ترجیح .کنم نمی ولت من چون بترس هم ات سایه از !نامرد سهند-

 .تو مثل پدری ی بچه تا باشم حرومزاده دادم می

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 ششموچهل_قسمت#

 را عقب صندوق .بهروز مبیلاتو طرف به روم می و گردمبرمی بعد و

 را هست عقبش درصندوق همیشه که بالی بیس چوب .کنم می باز

 را در . نیست الیزابت  از خبری .گردم برمی باغ به  و آورده بیرون

  ضربه  اولین .روم می سهند اتومبیل طرف به  .رفته داخل و بسته

  : زنم می را

  !جان لی لی خاطر به این-
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  :زنممی محکمتر را دومی

  !اشکهاش خاطر به-

  :زنمم می  شدت به را سومی

  !لطیفش روح خاطر به-

 به وقتی و زنم می فریاد را هایم عقده تمام و زنم می ...زنممی

 بندش پشت و آمده پلیس ماشین آژیر صدای ؛ که آیم می  خودم

 می زمین به و گیرندمی را دستانم و آیند می طرفم به مامور دو

  دورتر در ها پله روی الیزا و سهند .زنند می دستبند و کوبانندم

  . کرده فروکش عصبانیتم .کنند می تماشا را من و  اند ایستاده

 را الیزابت سهند .  دیده آسیب شدت به گرانقیمتش و فاخر اتومبیل

 لبهایش روی استرس ا شدت از را دستانش او و فشارد می بغلش در

 جیغویش جیغ صدای با ؛ شویممی نزدیک که آنها به .فشارد می

  :گوید می

  ! متجاوزه یه اون !ببرین رو وحشی این-

 را لبخندم ترین زشت !زشت نمای دندان ی خنده یک .خندم می

 به تجاوز قصد روزی که زنی .دارم آتو او از که کنم می زنی خرج

   .داند می متجاوز را من حاال و داشت را من
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  :زنم می چشمکی  برایش

  ! باشه حرفات به حواست شدت به-

 به کند می فکر سالهاست که پدری .کند می نگاهم اخمالود سهند

   .دارم بد چشم زنش

 سرعت به بهروز و او . اند زده زنگ وکیلم به .روم می بازداشتگاه به

 و آرامش عصبی ی حمله آن  از بعد .اند رسانده من به را خودشان

 و  بهروز هیجان و شور به !است آمده سراغم به عجیبی خونسردی

 زندان ماجرا این ته کهدانستم می اولش از خودم .ام عالقه بی وکیل

 ترجیح که دارم چیزهایی خودم برای و شده خنک دلم اما .است

 اظهار بگذار .رسم می را حسابشان وقتش به .نکنم رو فعال ام داده

   . کنند قدرت

  : گویدمی بهروز و ام گرفته را جان لی لی سراغ تنها

  !نیامده هوش به هنوز-

  دادگاه روز تا باید  .خواهد می خسارت و دهد نمی رضایت سهند

 روی من زندگی تمام  .نیست مهمبرایم .بخورم خنک آب و بمانم

 داده دست از قبال را زندگیم ی بقیه ! است بیهوش بیمارستان تخت
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 ای مسخره شدت به زندگی  ! کرده قیام من علیه بر پدرم و ام

  :گویممی بهروز به موقت زندان به رفتن از قبل .دارم

 می !باش داشته رو سها هوای روز چند این !خبربده ادی به لطفا-

   !میایی بر پسش از که دونم

  :گویدمی حرص با  .است مستاصل و عصبی خیلی بهروز

 رفتی نمی هی داشتی شعور اگر تو  !بدی تکلیف من به نکرده الزم-

 که شد خوبت ؟ رسید بهت چی حاال !بدی انگولک رو بابات اون

  !باشی جان لی لی پیش باید حاال تو جهنمی؟ این توی االن

  :کنم می نگاهش قید بی و اندازم می باال شانه

 کنیاک و یخ از پر دلم ته االن !دم می رو خسارتش !شد خنک دلم-

  !انتقام این کرده مستم چطور دونی نمی .هست

  :ندارم شک !است فحش .گوید می چیزی لب زیر

 جریمه باید چقدر دونی می چقدره؟ ماشین اون پول دونی می-

   !البرز بیشعوری واقعا تو بدی؟

 !هست لطفش ابراز نوعی به ها توهین این و است من ناراحت او

   :کشم می پریشانم موهای به دستی
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 اون . خوابت اتاق توی نکشون رو دختره خواهشا !کارت پی برو-

   !امانته طفلک

 .رودمی بیرون وکیل از قبل تند قدمهای با دهدومی رکیکی فحش

  :گویدمی و بسته را پرونده وکیلم

 جدایی شکایت نامادریت فقط .ال نباشنگران !کنم می حلش-

 گردنش دور البته و  ؛ کردی مرگش به تهدید اینکه بر مبنی نوشته

   !ادعاش این به ذاره می صحه که داره هایی کبودی

  .هستم او از بلدتر کار من اما  !کند چکار که است بلد خوب الیزابت

 هم قبال !نبود اولم بار . ملحفه و بهداشتی وسایل و لباس دست یک

 و فرنگی توالت و دیوار ی گوشه در تخت یک با اتاقک .ام بوده اینجا

می تخت روی را ها ملحفه  !کهنه انجیل یک و مجله تایی دوسه

 لندن سرد زمستان در و کند می کار خوب اتاق ی تهویه . کشم

 آبی و سرد دیوار به و نشینم می تخت روی .کنم می گرما احساس

  .شوممی خیره روبرو

  !چیزی هر از تهی  .است شده وصل دیوار روی چوبی شلف یک

 باید پیش وقت خیلی که را کاری .ام شده عجیبی رخوت دچار

 دوباره حس  از  !نیستم پشیمان  آن از و ام کرده دادم؛ می انجام
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 تصویر بعد . کنم می مشت را دستانم الیزابت گردن دادن فشار

   گیرد؛می جان ذهنم در اش کننده منزجر

 خانه به ام آمده سهند تمنای و جان لی لی اصرار به ام؛ ساله بیست

 بوده؛ جان لی لی آنِ از روزی که ای خانه .ندارم دوستش که ای

 پانزده تولد از بعد درست .ایم کرده ترک را اینجا پیش سال پنج

 حال به را بوالهوس سهند .ایم کرده سوا را زندگیمان . سالگیم

 حاال اما  ؛ اند رفته و آمده زیادی های زن .ایم گذاشته خودش

 که ساله هفت و بیست دختری .است الیزابت به متعلق  اینجا

 ثروت خاطر به که خالی و خط خوش مار .است سهند ی معشوقه

 سود سر دو انتخابی !برده را سهند عقل و دل و شده ماندگار پدرش

 . داشته جراحی عمل سهند !سهند برای

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 هفتموچهل_قسمت#
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 که ام آمده .اند کرده اش پاکسازی که بوده اش روده در مرگی یک

 مهم برایش که کرده هندوستانی یاد فیلش .باشم کنارش اجبار به

   .هندوستانم همان من نبوده؛

 

 و جان پدر عصر .است حال بی سهند .ایم نشسته شام میز سر

 .کرده پذیرایی هاآن لز سردی به الیزابت و اند آمده تهرونی مامان

 حال خاطر به و داده تکان سر اخمالود جان پدر همان یا سرهنگ

  :گفته گوشم کنار رفتن دم .کرده سکوت سهند نامساعد

  !پیششبمون مریضه تا !کنه می نابود رو سهند آخرش زن این-

 بدتر ناپدری هر از که پدری به کمک انتظار .دارند انتظار من از همه

  است

 با را سوپ .کند می رفتار ها معشوقه ی همه به شبیه الیزابت  .

 به ساله ۲۷ دختر یک عشق  است؛ عجیب .خوراند می او به مهربانی

 .هست سالش و سن از جوانتر سهند چند هر !ساله پنجاه مرد یک

   !است پوش شیک و قوی و شانه چهار

 .ندارد معنایی اینجا در بودنم .کنم می نگاهشان چشمی زیر من

 به حتی .ام آمده جان لی لی اصرار خاطر به فقط که داند می خدا
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 تیم عضو .بورزم عشق سهند به توانم نمی هم ارزن یک ی اندازه

 و رسم می نظر به قوی .است ورزیده و درشت اندامم .هستم بیسبال

 تمام را دبیرستان .ام زده هم به هانا با تازه .سالم و سن از بزرگتر

 با را شبم و روز .ندارم تصمیمی هیچ ام آینده برای هنوز و ام کرده

 یا سیگار یواشکی گاهی .گذرانم می خودم سال و سن هم ارازل

 علیه کودتاست نوعی فقط . ندارد لذتی .کشم می جوانا ماری

 و قواعد به که پدری  .ندارم دوستش که پدری ! پدرم !سهند

 همه صاحب  پدرش برکت به که پدری .نازد می اسرافیش زندگی

 را اوقاتش بیشتر .زندگیست و کار درگیر جان لی لی .شده چیز

 شفیقم رفیق تنها .بخواند درس ایتالیا رفته بهروز .است سرکار

 شفقتش .کرده جراحی عمل را اش روده سهند .نیست که ؛ اوست

 شاید .ندارم را دیدنش چشم .خواسته را بزرگش پسر و کرده گل

  !بکشد زجر خواهد می دلم ولی برسم نظر به سادیسمی

 پزشک مادرش پدرو ؛ دختریست دنبال به چشمم مدتیست 

 عنوان هیچ به !ساله هجده مثال .است کوچکتر من از .هستند

 .کند می کوتاه گردنش توی تا را موهایش .دهد نمی پاسخ را نگاهم

 صدایش تاتا .آید می بند نفسم دیدنش با من و دارد موزونی اندام

 می کلوپ در گاهی فقط !چیست ملیتشدانم نمی .زنند می
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 .رود می باله ی مدرسه بگویم؛ است بهتر .رقصد می باله .بینمش

 زوج .تمرینشان سالن به ام رفته و ام داده جرات خودم به بار یک

 و آبی چشمان با عضالنی و بلند قد .ست روسی پسری رقصش

 نگاهم حتی .دهد نمی راه عنوان هیچ به تاتا .استخوانی ای چهره

 ام رسیده نتیجه این به تازگی  .دارم دوستش مخفیانه من .نکرده

 در روسی پسر که آنطور .هست اش رقصنده زوج عاشق او که

 به را صورتش .چرخاندش می دست یک روی .کشد می آغوشش

 دختری هر خب !گرداندش می و چسباند می تنش جای به جای

 دختر چنین تن خواهد می باشد مردی هر و دهد می دل باشد

   .کند تصاحب را زیبایی

 اشتباه تاتا آوردن دست به برای تالش که ام رسیده نتیجه این به

 هستند مزاجی سرد و پریده رنگ پسران من انگلیسی رفقای .است

 به که حیف اما .هستم سرزندگی و حرارت مظهر برایشان من و

 شبه یک روابط گاهی  هانا جدایی از بعد .آیم نمی دخترک چشم

  .تاتاست پی دلم اما. ام داشته ای

 اتاق .است سرد گور مثل برایم پدرم ی آشنا ی خانه در شب

 برگردم فردا که دهم می قول خودم به .ندارم دوست را خاکستری

 لی لی چرا که ام مانده .شود ناراحت جان لی لی اگر حتی .خانه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 219_pg. 

 

 بوده ظلم چه هر که مردی .دارد دوست را پدرم چون مردی جان

 ی همه حتی و کرده رهایش کرده، خیانت که داشته، روا حقش در

   !گرفته او از را امکانات

 روی به آنکه با است؛ مستقل مالی نظر از آنکه با جان لی لی 

 آنکه با ؛ زندگی بار از کشد می دردی چه که آورد نمی خودش

 نزد در اما ؛ کند می کباب را ما دل اشکش از سرخ چشمان همیشه

 دنای .کند می یاد پدرمان از احترام با همیشه ؛ برادرم دنا و من ؛ ما

 در .شد متولد مادرش تنهایی در که فرزندی !ساله پنج ی بیچاره

 سهند !بزرگترش برادر .کنم می بازی را دنا پدر نقش من امان خانه

 نزدیک ما به وقت هیچ اصال .شود نزدیک او به نخواسته وقت هیچ

 البته مانده؛ بردلم خوب پدر داشتن ی عقده تمام سال پنج .نشده

 تولد بدو از هم من واقع در ! بگذریم ام گذشته عمر ی بقیه از اگر

 وکنارش داشتمش من که است این در دنا و من فرق .ام بوده یتیم

 که داند می .است معلوم تکلیفش دنا ولی نداشتمش انگار اما ؛ بودم

 و عشقبازی به خواهد می دلش او که داند می .نیست درکار پدری

 .بچسبد تجردش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 220_pg. 

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 هفتموچهل_قسمت#

 نمی هم خودم کنم؟ می چه خاکستری و سرد اتاق این در حاال

 و کرده واسطه را تهرونی مامان که ترسیده مرگ از سهند انگار .دانم

 برابر در دارم ضعف که هم من و .کرده طلب مرا جان لی لی از

   !جان پدر به گذارم می احترام و !مادرم ی خواسته

 سفید اسلیپ شورت .بخوابم لباس بدون دارم عادت .ام شده لخت

 دست .کنم می دود سیگار و ام ایستاده پنجره کنار .هست تنم رنگ

 که عکسی به .کند می درد شکمم .ندارم دوست را آشپزشان پخت

 بین سیگار .ام دوخته چشم دارم رقص حین در تاتا از موبایلم در

 و انگشتم نوک به کشم می را زبانم .هست وسط و اشاره انگشتان

 زنم می پک . هستم گرفتارش اما ؛ بدیست عادت  .سیگار سفید تن

 می بر در طرف به حوصله بی .آید می تیکی صدای .سیگارم به

 بلند و باریک .است الیزابت .خورم می یکه بینم می آنچه از .گردم

 رانش باالی تا سیاهش ربدوشامبر .درخشد می تاریکی میان در

 .ام شده میخکوب .ریخته هایش شانه روی بلوندش موهای .هست
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 221_pg. 

 

 حداقل که آید می یادم تازه .نیست خودم دست چشمانم اختیار

  :گویم می .شده خشکدهانم .دارم را پوشش

  کنی؟ می چکار اینجا-

 .سفیدم زیر لباس روی زنند می دو دو چشمانش .زند می لبخند

  :گویم می عذرخواهانه .ام نکرده درک هنوز

   .پوشم می لباس االن !زدی می در باید !ببخشید اوه-

 را ام تنه پایین تاالاقل  راحتیم؛ شلوار طرف به برم می هجوم

 روی نشیند می نرمش دست .آید می جلو وقفه بی او اما .بپوشانم

 نگاهش گیج و سوالی .طرفش به گردم می بر دست به شلوار .بازویم

  :گویم می گلویم اعماق از باالخره .کنم می

  شده؟ چیزیش بابا-

  :دهد می تکان طرفین به را سرش

  ...راستش خب !خوابیده که وقته خیلی سهند-

 به کشاند می را نگاهش عوض در  .خورد می را حرفش ی ادامه

 بند آهسته .شکمم های عضله تا پایین آید می و گردنم بعد و دهانم

 نیت .بپرند بیرون خواهند می چشمانم .کند می باز را ربدوشامبرش
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 این های شیادی هنوز و ام ساله بیست من .فهمم می را شومش

 می نامادری یک که ام نفهمیده هنوز .ام نکرده درک را چنینی

 .اند شده قفل پایم و دست .باشد داشته ناپسریش به بد چشم تواند

 .چشمانم در بندد می نقش جان لی لی .آورد می جلو را سرش

 می پشت .روم می عقب .دهم می هُلَش !نامردم پدر همان حتی

  :گویم می عصبانیت با و او به کنم

  !بیرون من اتاق از برو-

  :گوید می انگیزش هوس نازک صدای با

 نیست کاربدی .کنیم می حالکم یه !نباش ندیده اینقدر !پسر اوه-

 تو .خواد می رو تو دلم . شدم خسته سهند از من راستش !که

  .عضالتتاون از و میاد خوشم ات چهره از من و قدرتی پرو جوونی

  !شود نمی باورم !اند زده قفل انگار را دهانم

 می ای شرمانه بی ی اشاره .کند می بدنم میانه به نگاهی  دوباره او

  :کند

 شکر رو خدا باید !بشه؟ بهتر حالت خوای نمی !شدی تحریک-

  .گرفته رو تو چشمم که کنی
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 تجربه بی .لرزد می دستم .نیست کردنی باور فضاحت از اندازه این

 تا دو هانا و من .ام ندیده چیزی چنین هرگز زندگیم کل در !ام

 اولین .ایم بوده درگیر خودمان ی تجربه کم دنیای با که نوجوان

 سر از که هم بقیه و !کلکبدون و ناشیانه !بوده هم با هایمان

  .اند بوده کنجکاوی

  .گم می سهند به چیزو همه وگرنه !بیرون برو اتاق این از-

 اهند خو می چشمانم .ایستد می روبرویم . آید می جلو و خندد می

 می را هایش ناخن زیرش لباس طرف به برد می دست .بپرند بیرون

 را دستش پشت .کند می اش پاره و زیرش لباس دانتل میان اندازد

 زل چشمانم در .کند می پخش را رژش و لبهایش روی کشد می

  :گوید می . صورتش به کوبد می محکم بار دو .زن می

بگم و بزنم داد یا دی می انجامش کنیم؟ عشقبازی هم با کهاومدم-

  داشتی؟ درازی دست قصد تو

 .کنم هضمتوانم نمی را زورگویی .شوم می زخمی شیر یک مثل

 می شروع .کشانمش می اتاق در طرف به و چسبم می را بازویش

می  زمین .بیرون کنم می پرتش .کشیدن فریاد و زدن جیغ به کند
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 دوباره و دیوار کنار کشاند می را خودش و کند می بازی فیلم .خورد

 رسند می راه از خوابالود دو هر سهند و مستخدم .کشد می جیغ

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 هشتموچهل_قسمت#

 تمام با .است آمد و رفت حال در من و الیزابت روی سهند چشمان

  :کنم می نگاه او به صداقتم

  !من اتاق توی اومد خودش این بخدا بابا...بابا-

  :کند می نگاه پدر به و لرزد می الیزابت

  .کنه تجاوز من به خواست می !بیرون بنداز اینو ! عزیزم اوه-

 و الیزابت به کنم می حمله من .خورند می گره هم در زمان و زمین

  :بازویش روی کوبم می مشت با

   !من اتاق توی اومدی تو گی؟ می دروغ چرا عوضی ی هرزه-

  :زند می فریاد .آید می طرفمان به سهند .زنم می را بعدی ی ضربه

 چشم من زن به لقمه حروم .بکش رو دستت شرف بی ی پسره-

  داری؟
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 بر الیزابت .پریده رنگم مطمئنم و لرزم می بید مثل .روم می عقب

 می حال از ومثال اندازد می پدرم آغوش به را خودش و خیزد می

  !رود

  :گویم می التماس با

 بار یه !کن پدری بار یه پرستی می چی هر به رو تو بابا...سهند-

گم می راست خدا به .نیستم ها خیانت این آدم من !کن باور حرفمو

  

  :گوید می من به رو سهند

 آشغال .بیرون برو من ی خونه از !کن گم گورتو حاال همین-

   !عوضی

  :گویم می التماس با و کنم می گریه !بله .چکد می اشکم

 که کردم می دود سیگار داشتم من .گم می رو راستش دارم بابا-

 لباسشو خودش ؛ باشم باهاش نکردم قبول وقتی !اتاق توی اومد

  ...خودش و کرد پاره

  :آورد می باال را دستش
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 شکایت !نریبیرون من ی خونه از حاالهمین اگر !البرز شو خفه-

  !کنم می رسمی

  !نکردم کاری من دنا جون به جان لی لی جون به-

 را او ربدوشامبر سهند .کند می نگاهم روباهیش چشمان با الیزابت

  :گوید می من به رو و .نبینم را اندامش مثال که کشد می تنش دور

  !کنگم گورتو-

 .خورند می سُر هم سر پشت اشکهایم که حالی در  پوشم؛ می لباس

 ور و دور آن کسی شوم میخارج اتاق از وقتی و دارم می بر را ساکم

بیرون تند قدمهای با آنها جهنمی ی خانه از . روم می بیرون .نیست

 و گم را خودم لندن خیابانهای در . روم می راه را شب کل .روم می

 لی ی خانه به خیزان و افتان وقتی .برسد راه از فردا تا کنم می گور

 داخل هوای . گرمیست تابستان . است سرکار او رسم؛ می جان لی

 .است جریان در تازه هوای و است باز پشتی در .است خنک خانه

 می بازی او با پشتی حیاط در آید؛ می دنا از پرستاری برای که زنی

زمین روی و خورم می سر .بندم می را در و روم می اتاقم به .کند

 شده باز دری انگار .بوده عجیب کابوس یک دیشب انگار .نشینم می

   .ام برگشته و رفته جهنم به و
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 227_pg. 

 

 .کند می بغلم محکم بیند؛ می را من و آید می جان لیلی وقتی

  .داده خبر او به را چیز همه سهند که ندارم شک

 خوشم شدن غرق مادر آغوش در از زیاد کههستم جوانی پسر من 

 جان لی لی .فراریم بیایم نظر به نیازمند و ضعیف اینکه از .آید نمی

  :کند می زمزمه گوشم کنار

  نه؟ مگه کافیه همین !دارم اعتماد تو به من-

 خودش تاثیر دیشب اتفاق . شوم می آرام کمی اما .دهم نمی جوابی

 و درست غذای حتی و مانم می اتاقم در روز چند و گذاشته را

 با که وقتی درست .شود می بهتر حالم بعد اما .خورم نمی حسابی

 چند ؛ هستم پارک به رفتن حال در سالنه سالنه و دارم قرار رفقایم

 زیر مرا و رحم بی و تنومند مرد چند !من به کنند می حمله نفر

 در من قدرت .بکنم توانم نمی دفاعی هیچ .گیرند می لگد و مشت

 و درد .روم می هوش از تا زنند می کتکم آنفدر .است هیچ آنها برابر

 کشم می پر من و کند می پر را وجودم تمام و دهانم و چشم خون

  !خبری بی به

 به .مانم می کما در روز چند که  است؛ زیاد آنقدر ها ضربه شدت

 می مواجه تهرونی مامان و عمو و جان لی لی با آیم می که هوش
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 روز چند گوید می تهرونی مامان .شده تکیده جان لی لی .شوم

 ذره ذره جان لی لی گوید می .خورده غذا نه و خوابیده نه که است

 آن به یادم .شوند می اکو سرم در صداها !گوید می راست .شده آب

 کار باشد؟ تواند می کسی چه کار سهند جز ! افتد می مرد چند

 منی خدمت به .برسد خدمتم به بعد تا کرد رهایم شب آن .اوست

 هر جان لیلی .نگرفته را سراغم هم یکبار حتی .بودم گناه بی که

 بوده سهند طرف از آنها که کند اثبات تواند نمی کند می تالش چه

   .دهیم می فیصله را جریان و  سهند مثل ؛ کنیم می سکوت ما .اند

 زندگیم از را سهند .بشوم دیگری آدم گیرم می تصمیم من اما

 رها را سیگار و کرد خواهم ورزش شدت به .کنم می نهایی حذف

 سهند مقابل قدرت ی نقطه باید .خواند خواهم درس و کنم می

 .بسازم را زندگیم باید .بگیرم او از را انتقامم آرام آرام باید .باشم

 به را راهم و کنم پیدا نجات تخت این از باید .کافیست بودن الابالی

   .کنم باز آینده

 میبیرون ام گذشته و افکار از .آید می بازداشتگاه اتاقک در صدای

  !پرم



@shahregoftegoo 
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 سبزیجات تست، نان حاوی استیل سینی یک اند؛ آورده را غذایم

 می هم به را حالم بدش بوی !چنگال یک و مرغ ای تکه پز، بخار

   .زند

 .بندم می را چشمانم و کشم می دراز تخت روی

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 نهموچهل_قسمت#

 سیاه محاسن به ریشم ته .نشستهروبرویم و آمده سهند .ام کالفه

 نگاهش حس بی .هستم اینجا که است هفته یک .اند شده تبدیل

 از کفشهایش .است خونسرد و مرتب همیشه مثل او .کنم می

 که کسی به نسبت احساسی هیچ .ست ایتالیایی کفش برند بهترین

 و نداشتم اعتماد جان لی لی شرافت به اگر .ندارم  هستم؛ خونش از

 پدرم او که کردم می شک نبود؛ سهند به شبیه حدی تا ام قیافه اگر

 پدرش به نسبت تنفری احساس چنین پسر یک شود می مگر .باشد

  : کنم می گره میز روی را دستانم حوصله بی .باشد داشته

   خب؟-

  :دهد می باال را ابرویش یک
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 !منه با حق بار این که دونی می خودت ! هستی هم طلبکار انگار-

 !زدی کتک رو همسرم طرفی از و زدی ضرر من به پوند هزار چند

 که هم حسابی و درست ی سابقه !کردی رفتار متجاوز یه مثل

   !نداری

 یعنی کنم؛ می نگاهش ندارد دوست او که آنطور و زنم می پوزخند

  :چشمانش به زنم می زُل

 اگر تازه حرف !دونم می هم خودم که رو اینا بگی؟ رو اینا اومدی-

  !بزن داری

 گالس فایبر میز روی را دستش یک و اندازد می هم روی را پاهایش

  : گذارد می مالقات اتاق

 که داره شان کسر من برای اما !ری نمی بار زیر تو که دونم می-

 گناهی چه من کنی؟ می رفتار اینطور چرا تو !باشه اینحا پسرم

  پسرمی؟ تو که کردم

  :غرم می

 دوره رو ات پرونده ای خ می نکنه .هست توگردن گناه ی همه-

  !نمونه؟ پدر برات کنم



@shahregoftegoo 
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  :گوید می حرصی

 تو به مامانت و من خصوصی زندگی !نکن قاطی هم با چیزو همه-

   !نداره ربطی

  :اش شده مانیکور  و کوتاه های ناخن به .کنم می نگاه انگشتانش به

  میاد؟ بر من دست از کاری چه خب-

  :کند میاخم

  !البرز هستی رو پر واقعا-

  :اندازم می باال شانه

 وابسته پسری هر زندگی اول سال پونزده !هستم تو ی شده تربیت-

 الگوی انگار !بودی تومن کمال و تمام الگوی یعنی .هست پدرش به

  .صولتی سهند جناب نبودی خوبی

 می ای دهنده هشدار لحن با و فشارد می هم به را هایش دندان

  :گوید

 نمی ازت هم پوند یه .گرفتم پس رو شکایتم ودادم رضایت من-

  !ده نمی رضایت الیزابت اما !خوام
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 232_pg. 

 

 طی رو زندان مدت و بدی خسارت باید که کفش یه توی کرده پاشو

  !بود الیزابت مالماشین اون !کنی

 های عضله .نیستمهمبرایم اصال اما . ام فهمیده را جریاناین تازه

  :دهم میتکان راسرم !هیجان شدت از شوند می منقبض ام سینه

   !الیزابته من حساب طرف پس خب-

 نگاهی رولکسش ساعت به سهند .کشم میهم به را دستهایم کف

  :اندازد می

 همیشه داری که تعصبی و غرور این !بذار کنار رو لجبازی این-

 ماجرای ؟ !داری الیزابت با مشکلی چه تو !شه می دردسرت باعث

 می و کردی ادبی بی حقش در اینکه با که؟ یادته رو پیش سال چند

 !داشت برات عواقبی چه که دونی می و بکشونت دادگاه به تونست

  .گذشت خطات از من احترام به اما

 می  تکان طرفین به را سرم .ست نمایی دندان ی خنده .خندم می

  :دهم

 دردناکه خیلی !بودم گناه بی من که کنی باور نخواستی وقت هیچ-

 !پسرتم من !عزیز پدر هستم خونت و گوشت از من !

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 233_pg. 

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 پنجاهم_قسمت#

  :خیزم می بر

 محکم بخوای که شناختی نمی اونقدر رو خودت پسر تو ! تو-

 یه !بودم غریبه یه برات همیشه من .نبوده مقصر بگی و بایستی

   !ناخواسته فرزند

 تو زندگی ی تفاله دنبال چشمم کهدارم و داشتم شرافت اونقدر اما

 از کاری هیچ دیگه که فهمی می رو ماجرا اصل روزی یه .نباشه

 برای من چون ! نداره سودی پشیمونی وقت اون .برنمیاد دستت

  انداختمتبیرون  همیشه

 زدن حرف به نیاز .دهم می تکان سر ایستاده در کنار که افسری به

   .گذارم می جا سرم پشت را سهند من و کند می باز را در او .نیست

 برمی زنگ اولین با .زنم می زنگ بهروز به بازداشتگاه راهروی  از

  :دارد

  !البرز الو-

  :گویم می فارسی به .است گرم و آشنا صدایش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 234_pg. 

 

  بهروز؟ چطوری-

 این تا کنی نمی همکاری چرا پسر خوبه؟ حالت تو !البرز خوبم-

  !نخواسته خسارت که عمو بشه؟ حل مساله

  :پیشانیم به کشم می دست

 من !مرد بردار دست اوه ببخشه؟ منو که بشم ناپدری این آویزون-

 بردار دست الیزابت بگذره؛ هم اون اگر حتی !نمیام بر پسش از

   !نیست

  :گوید می بهروز

 سها و من !ببمارستان گوشه افتاده ! داره احتیاج تو به جان لی لی-

 انرژی یه تو مطمئنا اما .دیم می انجام براش بتونیم کاری هر پونه و

 بسپارش !البرز مباداست روز همون االن  !داری مامانت برای دیگه

  !من به

  :دهم میبیرون ناراحتی با را نفسم !گیرد می درد قلبم

  !ناراحتم چطور وهستم دلتنگش چقدر من دونی نمی تو-

  :گوید می بهروز



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 235_pg. 

 

 وکیلت به الیزابت !وقتشه االن !بده انجام باید که رو کاری پس-

 نداره شوخی قانون . برن میزندان برات !کشه نمی دست که گفته

   !البرز

  !سهند بدون !ببینمش باید !سراغش برو فردا !خوریا گوه چه !هه-

  :گوید می زده ذوق

  !مرد حتما-

 حتی .باشه استودیو مراقب گفتم هم هانا به !درسته کارش ادی-

 اینجام هم دیگه روز چهار سه من !بشه کنیم می فکر که چیزی اگر

  .سپرم می شماها به هم رو جانم لی لی پس ؛

  !راحت خیالت-

  : گذارم می دیوار  روی را دستم کف

 می حساب باهم بعد !بده انجام براش داره الزم سها هرچیزی-

 حساب باهاش هفتگی !حسابش به بریز براش هم رو حقوقش .کنیم

  .کنم می

  !میل کمال با-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 236_pg. 

 

 ! آبی روح بی اتاق همان به گردم می بر من و کنیم می خداحافظی

 گذرانده مکافات و جنایت کتاب خواندن به را گذشته روز چند این

 با را تکلیفم باید .ام کرده دوره را زندگیم و ام کرده حل جدول .ام

 های ایمیل باید باشم، جان لی لی با بیشتر باید کنم، معلوم هانا

 نوسازی را کافه ی آشپزخانه و بخوانم آخر تا را آفتاب شهر دختر

 ی دغدغه اما . دارم حل قابل ی دغدغه خیلی .دارم کار خیلی !کنم

 اما ؛ آید می کنارفقدان درد با آدمی .شد نخواهد حل هرگز اصلیم

 . کند فراموشش تواند نمی گز هر

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 یکموپنجاه_قسمت#

 و شوند میپایین و باال خطها ؛ کنم می باز را مکافات و جنایت کتاب

 روی چکد می اشکم وقتی .رقصند میچشمانم مقابل در حروف

   .گذشته به کنم می پرواز هم من ماند می اثرش و کتاب کاغذ

 دفاع های کالس در بیمارستان از شدن مرخص از بعد درست

 در ایرانیرستوران در وقت نیمه کاریک .کنم می نام ثبت شخصی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 237_pg. 

 

  آورده بیرون خانه زمین زیر از را کتابهایم . ام کرده پیدا لندن قلب

  .ام کرده خواندن درس به شروع و

 هم را تداعی حتی که  ؛ گذاشته منفی تاثیرمن بر آدمها رفتار آنقدر 

  نیست؛ مهم زنی هیچ برایم  .کاریست روحم زخم .ام گذاشته کنار

  .جان لی لی جز به

 روز بدنم .کنممی تالش و خوانم می درس سختی به تمام سال یک 

 توانم می چه هر درسی کتابهای کنار در .شود می تر قوی روز به

 تنها ... و شناسی خود روانشناسی، کتب دنیا، روز اخبار .خوانم می

 لی به شبیه گویند می همه . کوچکترم برادر ! دناست من سرگرمی

  .بینی و لبها همان و سیاه درشت چشمان همان .است جان لی

 نقش او برای بتوانم که  ؛ شده باعث مابین سنی تفاوت سال پانزده

 برادرش و اوسن هم شهربازی در .کنم بازی همزمان را برادر و پدر

 هم با وقتی و هستم پدرش تربیت وقت به  و خانه در  .شوم می

   . پشتیبانش و دوست ؛ شود می دعوایش سالهایش و سن

 در را سرم و کرده روشن را مطالعه چراغ من که شب نیمه گاهی

 عروسک که حالی در شود می وارد نزده در ؛ ام کرده فرو کتابها

 شش کوچک برادر .کشد می زمین روی را درازش خرگوش ی کهنه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 238_pg. 

 

 بیدار که صبح گاهی .بماند من پیش را شب خواهد می من ی ساله

 کرده ادرار دنا .است مرطوبپاهایم زیر کنم می احساس ؛ شوم می

 سرویسدرون دود میگریان و شرمنده ؛ شود می بیدار که بعد !

 حمامش من !است سرکار جان لی لی صبح از وقت آن !بهداشتی

 مهیا را اش تغذیه و صبحانه .کنم می تنش مدرسه لباس .دهم می

 مسیر به من و رود می او و  کنم می مدرسه سرویس سوار و کرده

    .مانم می خیره رفتنش

 خانه نزدیک بزرگ پارک به روم می :شود می شروع تازه من روز

 پنج از وقتم نیمه کار .شوم می باشگاه راهی بعد .دوم می و امان

 عاشق من که  است؛ این جدیدم کشف  است شب دوازده تا عصر

 ایرانی رستوران مهربان سرآشپز از که ایرانی غذاهای .هستم آشپزی

 می دنا و جان لی لی برای خانه در را گیرم می یاد لندن قلب در

 اینطور .کند می پرخوری دنا و شود می زده حیرت جان لی لی .پزم

 زن جان  لی لی !کارش به چسبد می و کرده آشپزی کمتر لی لی

 که طوری !رسیده اینجا به هیچ از او ؛ ایست خودساخته و قوی

   !کرده رشد چنین این ایرانیش یساده زن !شود نمی باورش پدرم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 239_pg. 

 

 آن در کردن کار من؛ فارسی زبان شدن خوب دالیل از یکی 

 الفاظ .هستند ایرانی پرسنلش ی همه که جایی . است رستوران

    .گیرم می یاد را اصطالحات و بد و خوب

 که  ؛ گذاشته من روی بدی تاثیر آنچنان پدرم و الیزابت رفتار

 است چنین این .کنم می حفظ دخترها و زنها با را ام فاصله همیشه

 .شود می کمتر روز به روز آنها به روحیم و جنسی تمایالت که ؛

  !ام سرخورده هم شاید ؛ کرده سرکوبشان

 با من و شودمی ارسال برایم دانشگاه ایمیل که روزی همان درست

 می بر ایتالیا از بهروز شوم؛می قبول تجارت ی رشته در باال ی نمره

 تا بچگی رفیق .عموست پسر یک از فراتر من برای بهروز  .گردد

   . رازهایم محرم و .جوانیم

 و دلواپسی و غصه و درد تمام رود؛ نمی خاطر از وقت هیچ 

 عجیب رفتار از که بهروز .ام کرده اشک را سال یک این سرخوردگی

 را اوضاع بهروز با دل و درد .کندمی نگاهم فقط ؛ شده متعجب من

 دودکردن از بعد بهروز . شده تقسیممیانمان درد حاال . کرده بدتر

  : زندمی ام سینه به محکمی مشت سیگار نخ چند

  !نگیری هرجایی ی زنیکه این از رو انتقامت اگر روزگاری نامرد-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 240_pg. 

 

  : کنم می نگاهش

 !باشه زندان عاقبتم که نکردم تالش سال یه بگیرم؟ انتقام چطور-

 و درست آدم یه خودم برای خوام می !شدم قبول دانشگاه تازه

 !بزهکار یه نه بشم حسابی

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 دوموپنجاه_قسمت#

  :دهد می تکان فهمیدن ی نشانه به را سرش

  !نداری بر هم خش یه دم می قول !من به بسپارش-

 ها کوکتل ریختن حال در جان لی لی .کنم می نگاه سرم پشت به

 قرمز عینک و داده لم اش بادی استخر در دنا .لیوانهاست درون

   .زده چشمانش روی رنگی

  !شکنه می دلش چی؟ بفهمه جان لی لی اگر-

  :خندد می بهروز

 صحبت اش درباره نیستالزم هم االن !فهمه نمی چیزی کس هیچ-

  رن میدارن مامان و بابا .خونمون بیا .منی مهمون شب فردا .کنیم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 241_pg. 

 

 می حال هم !دلبر دختر تا چند و هستیم ما .تهرونی مامان ی خونه

  .گم می برات امو نقشه هم و کنیم

  :خوشرنگش عسلی چشمان به زنم می زل

 تا عصر پنج از کنم؟ می کار ایرانی رستوران یه توی که نگفتم بهت-

  !شب دوازده

  :دهد می تکان طرفین به را سرش

 باید زودی به تو صورت هر در .بگیر مرخصی شب یه خب !نه-

  !کنیترک رو کارت

  :پرند می باال ایروهایم

 پنج واقع در و ندارم کالس که روز هر .مونم می همونجا من !نه-

  .نیست دادن انجام برای کاری هیچ شب دوازده تا عصر

  :اندازد می باال شانه

 بهش ! بگیری مرخصی رو شب فردا بهتره ولی !خودته با تصمیم-

  !داری نیاز

  :کنم می فرو جیبم در را دستهایم

   !نشمنزدیک دخترا و زن به دم می ترجیح من-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 242_pg. 

 

  :شوند می گرد چشمانش

 رو مردونگیت کاری کتک اون نکنه البرز؟ اومده سرت به بالیی چه-

 اکیپ هات پسر تو !نبودی آدمی همچنین تو وگرنه برده؟ بین از

  !بودی

   

 تلخی ؛ کالمش در خوابیده مزاح پشت در .بدهم ندارم جوابی

  .هویداست عجیبی

 .روم می بهروز ی خانه به و گیرم می مرخصی را بعد شب باالخره

   !تنهاست زده؛ بلوف

  :گویم می خوشحالی با

   !گرم دمت-

  :گوید می

  .کردم کنسل دخترا با رو قرارم جوانمون کشیش خاطر به-

  :گوید می .زنم می لبخند

 حرف و بخوریم شامبریم بیا !پخته برامون ایرانی غذای مامانم بیا-

  .بزنیم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 243_pg. 

 

 و ها مزه به من که ورمیشلی سوپ پلو زرشک خوردن حین در

  !گوید می را اش نقشه ؛ کنم می زیادی دقت مخلفاتش

 می نگاهشحالت بی .ماند می من العمل عکس منتظر آخر در و

  :کنم

 خوردم هامو کتک که من رسه؟ می من به چی بشه؟ چی که خب-

   !چسبوندن پیشونیم بههم رو تهمت و

  :زند می پوزخند

 این از برنده برگ یه که  بکنی؛ رو کاراین باید تو !دیگه همین-

  !مبادا برای .باشی داشته لعنتی ی فاحشه

 الیزابت با هم مبادا در اینکه تصور حتی !کنم می فکر مبادا به

  !کند می اذیتم  باشم؛ داشته برخوردی

 زده الیزابت که زخمی .موافقم بهروز حرفهای با هم طرفی از ولی

 و است فکر از پر من ذهن شب آخر .کنم جبرانش باید و بوده کاری

  .کند می نگاه فیلم خیال بی و مست بهروز

 حومهبرویم دنا و من است قرار سال هر مثل .است سرهنگ بابا تولد

 در ای خانه .تهرونی مامان و سرهنگ بابا ییالقی ی خانه به لندن ی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 244_pg. 

 

 از که ای رودخانه و چمن های زمین و  میوه درختان انبوهمیان

 آرزوی همیشه که دغدغه بی و آرام فضایی .گذرد می نزدیکی همان

 .بوده جان لی لی

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 سوموپنجاه_قسمت#

 که کشد می را دنا لپ  !انرژیست پر .آید می دنبالمان به بهروز

  :کند می نگاه را من شانه سر از .شود می دنا عصبانیت باعث

  !زدم رو مُخش-

  :دهم میتکان را سرم

  چجوری؟-

 از  تا کنم می می نگاه آیینه از من و کند می بیشتر را سرعتش

  :گوید می بهروز .شوم مطمئن  دنا ایمنی کمربند بودن بسته

 ونیز توی رو عمو کارهای که دونی می .بودم عمو ی خونه دیروز-

   .دم می انجام من
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 245_pg. 

 

 را بهروز همیشه او .ندارم را پدرم کاسبی و کار شنیدن ی حوصله

 بوده زیادتر هم او به اطمینانش درصد و داشته دوست من از بیشتر

  !بهتر دورتر چه هر !کنم نمی حسادت اصال من اما !

  :دهد می ادامه بهروز

 هم دیگه حرف تا چند !هستی هم تو که رسوندم بهش جوری یه-

 امروز که ندارم شک !شد جذب اما !بهتره نفهمی اگر کهزدم

  !اونجاست

 غریب و عجیب لندن و است تابستان وسط .شوم می خیره جاده به

  !شرجیست و گرم

 یادم به را کودکی خوب خاطرات ؛ سرهنگ بابا وجور جمع عمارت

   .است تر خنک و بهتر هوا اینجا .آورد می

 مختلف های بهانه به ما و کرد نمی کار جان لی لی ها زمان آن 

 بابا ی کرده عزیز جان لی لی .ماندیم می سرهنگ بابا ی خانه

 سالِ  و سن کم و جوان زن که  بود؛ خدایش از پدرم و !بود سرهنگ

 صف در جایگزینیش برای زیادی دلبران چون !نباشد ایرانیش

   .بودند ایستاده
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 بلوندش کوتاه موهای و دوخت خوش دامن و کت با تهرانی مامان 

 به .بوسدش می و کشد می آغوش در را دنا .آید میاستقبالمان به

 زمختش کمی صدای با و است سرزنده او . هم را بهروز و من نوبت

  :گوید می

  نیومد؟ چرا لی لی-

  :گوید می اش گانه بچه صدای همان با دنا

  .لیورپول  رفتهمامان-

  :کنم می اضافه .من طرف به گردد برمی تهرونی مامان

  !داشت روزه دو ماموریت یه-

  :خاراند می را لبش پشت انگشت نوک با تهرونی مامان

  !داخل بیایین !باشه-

 خیلی برایمان سرهنگ بابا تولد .بمانیم را هفته آخر روز دو ایم آمده

 پونه .شویم می جمع هم دور جا همین همگی سال هر و است مهم

 الغر و دنسی ارتو دندانهای با ؛ برگشته کالج از تازه که ام عمه دختر

  :کشد می را لپش بهروز .شود می پیدایش  رو؛ سبزه و

  !من سیاه موشک موش  به به-
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 من به رو و گیرد می را دنا دست و آورد می در ادایی برایش پونه

  :گوید می

  !ندیدمت وقته کلی !البرز اومدی خوش-

  :زند می غُر بهروز

 گیره می تحویل رو البرز چقدر !نیاوردم شانسهم سیاه موشابن از-

   !نکبت

 کالجی در و آمده انگلیس به که سالیست سه پونه .زنم می لبخند

 .ندارد کسی برای دردسری و خوبیست دختر .خواند می درس

 لی لی .ماند می سهراب عمو ی خانه گاهی و ماست میهمان گاهی

   .دارد دوستش خیلیجان

 و رنگ کرم کوتاه آستین پیراهن .است همیشه مثل سرهنگ بابا

 پشتش پر قجری سبیل . پوشیده طبی کفش و ای قهکه شلوار

 .انداخته چین را چشمانش کنار لبخندش اما . کرده پنهان را لبش

 اما ؛ باشد عجیب شاید .بوسیم می را دستش و رویم می یکی یکی

   .اند داده یادمان کودکی همان از را رسم این
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 ی نقطهعمو !خانواده نشدنی جدا جفت .هستند هم عمو زن و عمو

 .است متعهد و دوست خانواده .است من معرفت بی پدر مقابل

  .برد می لذت مصاحبتش از آدم و است زیاد وجودش صفای

 و دهد میقرارمان مخاطب یکی یکی سرهنگ بابا .پیچیده غذا بوی

 خورده سنگ به من سر باالخره اینکه از .پرسد می را روزمان و حال

  .است خوشحال خیلی  شوم؛ می زندگی و درس مشغول و

 .است سرهنگ بابا  تولد روز ناهار ؛ ماهیچه با پلو باقالی همیشه مثل

 زن . است سوار بهروز دوش روی دنا . چینیم می را میز پونه و من

 در .کند می کمک تهرونی مامان و مستخدم به آشپزخانه در عمو

 می باز که ودر . ورودی طرف به کند می تند پا مستخدم .زنند می

 صداها .شوند می ظاهر دستانش در ای بقچه با زنش و پدرم شود؛

 تهرونیمامان صدای .شود می غالب سکوت .شوند می قطع یکهو

  :شکند می را سکوت کهست

  عجب؟ چه !جانم سهند !جان مادرسالم-

 .کند میسالم فارسی به زشتی لهجه با الیزابت

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#
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 چهارموپنجاه_قسمت#

  :گوید می پدر

 که بود وقتش . ایم خانواده یه ما باالخره !اومدیم الیزابت اصرار به-

   !برگردیم قبل روال به

 .گذارند می داخل به قدم آنها .شود میقایم بهروز سر پشت دنا

 سهند .شده آهنینفکم و زند می کند قلبم. اند شده سنگین پاهایم

 می او اما .کنم نمیهم سالم حتیمن . کند می نگاهم چشمی زیر

  :گوید

  البرز؟ چطوری-

  بپرسد؟ را حالم که دارد را رویش چجور چطورم؟

 برد کما به مرا که ای وحشیانه ی حملهآن از بعد تواند می چطور

 بعد و زده کاری زخم  نیفتاده؟ اتفاقی هیچ انگار ؛ کند رفتار اینطور

  !پاشد می نمک

 .شود می نزدیک کنان تق تق هم الیزابت .دهم نمی را جوابش

 پتویی در پیچیده کوچک نوزادیست هست؛ دستش در که ای بقچه

 تهرونی مامان  !اند شده دار بچه .گیرد می آتش دلم .رنگ صورتی
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 با  .رنجاند نمی را مهمان اما  ندارد؛ را الیزابت دیدن چشم آنکه با

 می زده هیجان پونه .سرهنگ بابا طرف به کند می تعارفش دست

  :گوید

  شماست؟ ی بچه این !سهند دایی وای-

  :گوید می و بوسد می را سرش پدرم

 می نگاه در طرف به و هست اش دونه یه این تازه ! دخترم آره-

 می پدرم .شود می وارد آغوشش در دیگری ی بچه با زنی .کند

  :گوید

 آوردمشون !ساندرا و سامی !پسر یه و دختر یه .هستن قلو دو-

  !سرهنگ بابا بوس ددست

 دلم .کند می نگاهشان درشتچشم تا دو با دنا !کند لعنتش خدا

 .سوزد می شناسد نمی را پدرم حتی که ام ندیده محبت برادر برای

 هم بهروز .میز سر برمش می و کنم می بغلش و دنا طرف بهروم می

  :گیرمش می حرف باد به هایم دندان ازمیان .آید می

  !ساختی وضعی چه !بهروز کنه لعنتت خدا-

  :کشد می دنا سر به دستی بهروز
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   !باش صبور و آروم-

 .برد می باال ی طبقه به را ها نوزاد پرستار .آیند می میز سر همگی

 .شده قبل از پرتر الیزابت .آنهاست به متعلق ها اتاق از یکی حتما

 زیر از سیاهش زیر لباس و کرده جمع سرش باالی را موهایش

 صورتش انگار و شده تر درشت اندامش . پیداست ابریشمیشپیراهن

 به و خورد می چاقو و چنگال با را برنج .کرده دستکاری هم را

 حق کسی هیچ که خانواده جمع در هم آن .زند می حرف انگلیسی

 نمی هم نگاهش حتی سرهنگ بابا .ندارد را زدن حرف انگلیسی

 به که پدرم به افتد می نگاهم .هست حرفهایش مخاطب بهروز .کند

 غذا خاصی ادب با که من کوچک و مظلوم دنای .دوخته چشم دنا

 خانه به کنم فرار اینجا از و بردارم را دنا خواهد می دلم .خورد می

 پسرش تازه انگار  .دناست به حواسش کل پدر .جانم لی لی امن ی

 می .کنم می نگاهش .کشد می را من آستین دنا  .کرده کشف را

  :گوید

  باغ؟ توی برم شه می !شدم سیر من-

  :دهم می تکانطرفین به را سرم

   !ری نمی بیرون تنهایی !نه-
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 بازی رومیزی اطراف های منگوله با و رود می فرو صندلیش در او

  !من گناه بی دنای .کند می

 نجات الیزابت نگاه سنگینی از من و شود می تمام عذاب این باالخره

 می بازی او .رویم می باغ به و گیرم می را دنا دست .کنم می پیدا

 .آید می هم پونه بعد چندی .دارم می بر قدم کنارش در من و کند

  :زند می داد خوشحالی با دنا

  !بسازیم خونه بریم بیا پونه-

  :زند می لبخند من به پونه

  !هست دنا به حواسم من !داخل برو تو-

  :گویم می ؛ کنم نگاهش حتی آنکه بی

  .باشم کنارش خودم بهتره !راحتم-

 ی سایه زیر آنها .کند مجادله من با آنکه بدون .رود می دنا طرف به

 زمین در را خشکیده های شاخه و ها چوب و نشینند می درختی

 دو با بهروز .نشینم می ای کُنده  روی همانجا هم من .کنند می فرو

  :آید می نوشیدنی لیوان

  البرز؟ حالی؟ چه در-
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  :کشم می آه

   !گذشت سخت خیلی امروز-

  :کنم می نگاهش بار شماتت گردم می بر

  شدن؟ دار بچه نگفتی چرا-

  :دهد می دستم به را خنک نوشیدنی لیوان

  مهمه؟ تو برای مگه !نبود مهمبرام چون-

  :اندازم می باال شانه

 و گرفته نادیده منومظلوم برادر بینم می چون مهمه !مهمه آره-

   !مهمن براش اونا !داره دوست رو زاده حروم ی بچه دوتا

  :کند می نگاه پونه و دنا به بهروز

 و خواهر حال هر به داری؟ چکارشون !گناهن بی نوزاد تا دو اونا-

  !هستن برادرت

  :دوزم می چشم لیواندرون های یخ به .خونسردم شدت به

 که باشه آخرت بار !دنا فقط . دناست اونم . دارم برادر یه فقط من-

 !کنی می نشخوار رو چیزا این
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 پنجموپنجاه_قسمت#

  :گوید می عوض در .دهد نمی جوابی بهروز

 قول بهت .تمومه ماجرا فردا !بیا راه رو امشب و امروز همین البرز-

   .دم می

  !سخته-

   !تونی می تو-

 لحظه برای .روم می دنا و پونه طرف به و شوم می بلند کُنده روی از

 بالکن در که شوم می الیزابت متوجه گردانم؛ می بر را سرم که ای

 بهروز که داند می خدا .کند می نگاه را ما و ایستاده دوم ی طبقه

 اینجا به خانواده از تنفرش تمام با که داده خوردش به خزعبالتی چه

  .آمده

 جلوی بزرگ ایوان  ای ریسه چراغهای و موسیقی و کباب بساط

 سیاه جذب پوش تک بهروز ی سلیقه به .کرده دلنشین را عمارت

 می خودنمایی بازویم عضالت .روشن رنگ جین با ام پوشیده رنگ



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 255_pg. 

 

 بهروز .ام کرده مرتب و کشیده سشوار هم را سیاهم موهای .کنند

 .کنم می فکر الیزابت کشتن به فقط من و ام شده کش دختر گفته

 توجه الیزابت به نیست حواسش سهند تا بهروز ی خواسته طبق

 .اند آمده هم سرهنگ بابا دوستان از تایی چند  .دهم می نشان

  !هایش همسایه و قدیمی رفقای

بتوانم و شود گرم سرم کمی تا خورم می مشروب .ست خوبی جمع

 در را دنا که بینم می را پدرم .بیاورم جا به را بهروز ی خواسته

 از را دستش و بروم خواهم می .زند می حرف او با و کشیده آغوش

 با .چسبد می را دستم مچ بهروز که ؛ بزنم پس عزیزم دنای تن

  :کند می زمزمه .کنم می نگاهش خشم

  !آشپزخونه بری که وقتشه االن !باشه سرگرم بذار !کن ولش لطفا-

 به را خودم و شوم می عمارت وارد و کشم می عمیق نفس چند

 که نرسیده ده به . شمردن به کنم می شروع .رسانم می آشپزخانه

 تکیه را پشتم و گردم می بر .شنوم می را کفشش ی پاشنه صدای

 مثل سیاه .پوشیده آستین بدون پیراهن .ها کابینت به دهم می

 .کنم می نگاهش فقط   .هویداست اندامش های خم و پیچ  .قلبش

  :کند می زمزمه .آید می جلوتر .شدهه هول او
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  البرز؟ چطوری-

  :زنم می پوزخند

  شده؟ مهم واست من حال-

  :کند می نازکچشم پشت

  !چموشی تو اما ! بود مهمهم اول همون از-

  :بگویم تا آید می باال جانم

  جیه؟ ات برنامه .برداشتم چموشی از دست حاال خب-

 رفته تند انگار .فرستم می لعنت خودم به .شوند می گرد چشمانش

  :گوید می خنده با او .ام

  مخفیه؟ دوربین  خبره؟ چه-

  :دهم می تکان طرفین به را سرم

  !شدی خوشگل زیادی تو فقط ! نه-

  :گزد می را لبش

  !البرز-
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 طرف به کند می تند پا او .آید می زن دو زدن حرف بلند صدای

 دوستش و تهرونی مامان .روم می در طرف به قید بی من و یخچال

  :گوید می و رود می ام صدقه قربان بیند؛ می که را من .هستند

 و بشقاب تا چند زحمت بی !مامان عزیز بشم چشمات اون قربون-

   .ایوون ببر چنگال

  : الیزابت به افتد می چشمش بعد و

  خوای؟ می چیزی ! الیزا-

  :گیرد می خودش به مظلومی حالت الیزابت

  !خواستم می شیر لیوان یه !ببخشید اوه-

 مانم نمی دیگر و شوم می خارج آشپزخانه از و دارم می بر را ظرفها

   .بشنوم را ماجرا بقیه که

  در را جشن ی بقیه .دهد می نشان پیروزی عالمتبرایم بهروز

 به هم ما و روند می همه که شب آخر .گذرانم می استرس و هپروت

 روی بهروز و من .شده تخت راهی زودتر دنا . رویم می هایمان اتاق

  :غرم می من .آورد می بیرون سیگاری بهروز .ایم نشسته تخت

 ! خوابیده بچه !نکن روشن-
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 ششموپنجاه_قسمت#

 می هم به را دستانم .کند نمی روشنش و زند می لیس را سیگار تن

  :فشارم

  نشد؟ خبری چرا-

  :گذارد می گوشش پشت را سیگار بهروز

  !باش داشته صبر-

 می خودنماییتلفنم روی پیامی کههستیم اتاق در تمام ساعت یک

  :کند

  !بزنیم حرف باید-

  :نویسم می اما کیست دانم می آنکه با

  شما؟-

  !دارم باهات واجب کار یه !هستم الیزابت-

  !ندارم تو با کاری من-
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  !البرز شی می پشیمون-

  واجبه؟ انقدر یعنی-

  اتاقت؟ بیام ! آره-

  :گوید می بهروز .کنم می نگاه بهروز به

  !خونه پشت گاراژ بیا بگو-

  :دهد می جواب او و نویسم می را همین برایش

  !باش گاراژ توی !دیگه ی دقیقه پنج-

  :ام شانه سر زند می بهروز

  !برو .پسر وقتشه-

 قال کهروم می .روم می اما هستند شک به دو و سنگین هایمقدم 

 همیشه مثل چراغش .است خلوت و ساکت گاراژ . بکنم را قضیه

 وسایل از پر گاراژ این .است سرهنگ بابا عادت این .استروشن

 روی .ست نجاری و خراطیسرهنگ بابا سرگرمی . نجاریست

 را من تا  .آید می او بعد ی دقیقه پنج درست و نشینم می صندلی

 با که  ببوسد؛ مرا خواهد می و طرفم به کند می تند پا بیند می
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 بهقدم یک .گیرم می را او جلوی اش سینه روی گذاشتن دست

  :گویم می .رود می عقب

  :دهد میتکان را سرش .زنیم می حرف اول

  !بدونی خوای می چی-

  :فشارم می هم به را لبهایم

  شی؟ می نزدیک من به چرا-

  :گردنش به کشد میدست

  عاشقتم؟ که نیست پیدا-

  چرا؟-

  :اندازد می باال شانه

 دوست و تو شب یه من ولی ؛ نیست یادت تو !میاد خوشم ازت-

 !باشم دختر اون جای خواست می دلم .دیدم کالب توی دو دخترت

   !خوره می مغزمو کرم موقع همون از

  :شده خشک گلویم و تلخدهانم

  کردی؟ قصد سو به متهم منو شب اون چرا پس خب-
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  :شود می مظلوم نگاهش

  !گی می بابت به رو چیز همه توکردم می فکر که چون-

  !نکرد باور اون اما گفتم خب-

  :خندد می

 از دفاع برای فقط کار اون اما .کردم بازی خوب نقشمو معلومه-

 پس ! خوام می رو تو چقدر که بفهمی خواستی نمی تو !بود خودم

  ... که بود بهتر

  :حرفش وسط پرم می

  بگیری؟ آتو من از که اومدی بازم چی؟ االن-

  :دهد می تکان طرفین به را سرش

 به که بدم پیشنهاد و .کنم خواهی معذرت ازت کهاومدم نه... نه-

 داشته دوستت تونه نمی اینطوری زنی هیچ !کنی فکر بیشتر من

  !باشه

  :دهد می ادامه او .کنم می نگاهش فقط

 گاهیتونیم می .نیست بلد کسی رو اونجا .دارم آپارتمان یه من-

 بذار .کنم آرومت بده اجازه البرز آه ! تو و من .بگذرونیم خوش
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 کهبدم نشون بهت بذار !داره نیازهم تو تن کهدونم می .ببوسمت

  !چیه واقعی ی معاشقه

 می .خورم نمی تکان جایم از . روباهیش چشماندرون زنم می زل

  :گویم

 نیستم حاضر هرگز اما ؛ ندارم قبول رو پدرم ابنکه  با !روباهی یه تو-

 تو کثیفتن به انگشتم یه حتینیستم حاضر !کنم خیانت بهش

  ! من نه . پدرمه ی شایسته فقط زار لجن این !بخوره

  :دهم می ادامه .مانده باز دهانش

  !کن گم گورتو هم حاال-

  :گوید می و کند می نگاه ورش و دور به

   بود؟ چی تمنا اون و نگاه اون پس .فهمم نمی-

  :گذرم می کنارش از .دهم نمی جوابی

 .بشنوم حرفاتو و بزنم بهت حرفامو که اینجا بیایی خواستم می-

  .نداری جایی هر زن یه با فرقی تو من برای

  :گوید می حرص با

  !بیشعور ی پسره کنم می تالفی-
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 می نگاه چشمانش به خوب و کنم می صورتش نزدیک را صورتم

  :کنم

 به مادرمو کهپدرم بیچاره .نیستی هم مامانم موی یه ی اندازه به تو-

  !هرزه  .زد پس تو خاطر

 خارج گاراژآن از سرعتم آخرین با و صورتش به کنم می پرت تف

 اتاق وارد احتیاط با وقتی .رسم می عمارت به  تادوم می و شوم می

 نگاهش ترسیده و پریده رنگ من .زند می لبخند بهروز شوم؛ می

  :گوید می او .کنم می

   !شد حل-

  .رفته فرو ناز خواب در که دنا به دوزم می چشم من و

 . اند رفته .نیست الیزابت و پدرم از خبریرویم میپایین وقتی صبح

 سرحالم و ام گرفته انرژی آنقدر !الیزابت ناگهانی بیماری ی بهانه به

 گلهایو زنم می بیل را عمارت ورودی جلوی های باغچه تمام که

 !ام کردهکم را شرش باالخره .کارم می را جدید

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#
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 هفتموپنجاه_قسمت#

 اتفاق بوده انتظارم در آنچه طبق و ام بوده منتظرش ! دارم مالقاتی

 رنگ کرم شلوار و کت .است پوش شیک همیشه مثل .افتد می

 .دهد میادوکلن شدید بوی نفیسش رنگ سیاه پالتوی و کرده تنش

 شجاعت نوعی و کرده آویزان گوشهایش و گردن از را هایش الماس

 دقت اش چهره به اگر .کرده براق را روحش بی چشمان  خاص؛

 نگاه من به جوری  .است لبانش کنج هم کمرنگی نیشخند ؛ کنی

 شروع اینطور .دوخته چشم زندگیش ی تفاله به که انگار ؛ کند می

  :کند می

 چه آسیب و توهین اون از بعد !داری من با مهمی کار گفته بهروز-

  مونده؟ گفتن برای حرفی

 و زنم می لبخند .کشد می پالتویش ی یقه به دستی اطوار و ادا با و

  :شوم می خیره اش چهره به دقت با

 خیلی رو لبهات قرمز رژ اون و !الیزابت شدی خوشگل خیلی امروز-

  !کرده قشنگ

  :گوید می بعد و کند می مکث .ماند می باز نیمه دهانش کمی
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 برای دیگه تو .گذرم نمی شکایتم از من البرز؟ داری ای نقشه چه-

 ولی ؛ هستم خواستنی که دونم نمی من !نداری جذابیتی هیچ من

 عقب که دم نمی اجازههم سهند به ضمن در .نیستمهم برام تو نظر

   !بکشه

 کنم عصبانیش آنکه برای و دهم می تکان تایید ی نشانه به را سرم

  :گویم می

  هست؟ سهند باباشون یعنی منه؟ پدر از دوقلوها اون واقعا-

  :اندازند می گل هایش گونه

 سیاه رو ات پرونده داری هستم؟ خراب من مگه ! بیشعوری واقعا-

  !باش زدنت حرف مواظب پس  !کنی می تر

  :گویم می خنده با و آورم می باال را دستم دو هر

  .ای فرشته تو اصالً  !نشو عصبانی !باشه !باشه-

  : گیرم می نفس

 !خونریزی و جنگبدون !بیام بیرون اینجا از من که بده رضایت-

  !شوهرتم پسر ناسالمتی
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 هویدا سرباالیش و تراش خوش دماغ .برد می باال را اش چانه کمی

  :کند می باریک کمی را چشمانش .شود می تر

 یه شاید !ای غریبه یه من واسه تو ای؟ بهونه چه به و بهایی چه به-

 شپش یه به شبیه االن ولی بشم؛ نزدیک تو بهداشتم دوست وقتی

  !بینمت می

 می او نگاه و کشم می ام سینه به دستی .توهینش به زنم می لبخند

 .  گذراند می نظر از را ستبرم ی سینه .دستم حرکت روی لغزد

 میز روی  استخوانیش و سفید دست .گذارم می میز روی را دستم

 می نگاهش .گیرم می آرام را دستش و برم می پیش را دستم .است

 پشت شستم انگشت نوک با .زند نمی حرفی .دستانمان به افتد

 به من نگاه و دستانمان به او نگاه .کنم می نوازش آرام را دستش

 کنم رها کمان از را انتقامم تیر که هست وقتش حاال .است صورتش

  :سیاهش قلب وسط بزنم و

  میاد؟ یادت سرهنگ بابا ی خونه گاراژ توی رو روز اون الیزابت-

 دوزد می را تردیدش از پر نگاه فقط .زند نمی حرفی .کند مینگاهم

  :نگاهم به

  گفتی؟ ها چی و بودی اومده کاری چه ای بر یادته-
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 شدت با دستم زیر را دستش دهدو می تکان طرفین به را سرش

  :گوید می و کشد میبیرون

 هم کسی هیچ .نمیاد یادم چیزی و نیومدم جایی من روز؟ کدوم-

  !کنه نمی باور رو تو حرف

  :کوبم می میز روی را دستم دو هر کف و اندازم می باال شانه

خوام می صبح فردا !فهمی می رو جریان ! بهروز پیش برو امشب-

  .باشم جان لی لی پیش

  : خیزم می بر

  .شد تموم حرفام-

 و گردم می بر مالقات اتاق از خروج ی لحظه و کنم می پشت و

  :کنم می نگاهش

   !بودی شده خوشگل خیلی امروز-

 .نیست مهم برایم .کند می نگاهم طور بد مامور . خندم می بلند و

 انتقامم صورت هر در .هستم خرابیآدم من که کند فکر هم او بگذار

 !ام گرفته را
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  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 هشتموپنجاه_قسمت#

 و اند آورده تمیز لباس برایم .هستند منتظرم در جلوی هانا و بهروز

 به محکم مرا و آید میطرفم به هانا .ام پوشیده را ها همان من

  :بوسد می سخت را لبهایم و فشارد می خودش

   ! بود شده تنگ برات دلم !البرز-

 او به هوس جز حسی که روبرویم زیبای زن به . کنم می نگاهش

   !نبوده سرکار است معلوم . هست تنشجین و ژاکت .ندارم

  :کنم می بغل هم را بهروز

   !مرد اومدی خوش-

  :خندم می

 ماجرا کل بدی شرح برام باید !دادی انجام خوب خیلی رو کارت-

  !بیمارستان بریم فعال !رو

  : کتفم پشت زند می

   !جان لی لی خونه بریم باید !رفیق حتما-
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  :گویم می زده هیجان

  !شده مرخص-

 خوشحالی از . چسبیده را بازویم سخت هانا .دهد می تکان را سرش

 .کنم می تر نزدیکخودم به را او و هانا گردن دور اندازم می دست

 به جدی حرفهایزدن با را خوشیاین باشد بهتر شاید کنم می فکر

   .بگویم او به را تصمیمم شب شاید .نکنم زایل هانا

  :گوید می بهروز اتومبیل در

 نسون بهش رو فیلم کپی منم .ما ی خونه اومد شب !دیگه هیچی-

 فحش تا چند !کردنلرزیدن به شروع دستاش و پرید رنگش .دادم

  !کنه ادبی بی اینطوری که بود بعید الیزابت از . داد من به رکیک

  :خندم می

 اون از که گنجید نمی هم خاطرش در حتی .نداشته ای چاره راه-

  .باشیم داشته فیلم حرفاش و شب

  :بهروز ی شانه سر زنم می

  !ابد تا مدیونتم !گرم دمت-
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 پاشو اگر کهکردم تهدیدش . شه نمی مزاحمت دیگه !پسر مخلصم-

   !عمو به دم می فیلمو برداره کج

  .دادم هشدار بهش هم سهامت و االرث سهم با رابطه در

  !کافیست ام گرفته را انتقامم که همین !نیست مهمبرایم اصال

  

  

 یه .زرد و سفیدلیلیوم .خرم می گل جان لی لی برای راهمان سر

 وجد به هم را خودم که کاهی کاغذ در پیچیده گل بزرگ ی دسته

 وقت چند ؛ شده کاستهآن برودت و ابریست نیمه هوا .آورد می

 برایش باید و است نوروز عاشق جان لی لی . است نوروز عید دیگر

  ! بکنم کاری

 و کرده تنش خوشرنگی صورتی ژاکت .کند می باز را در سها

  : زند می لبخند .اند ریخته دورش موهایش

  ! خان البرز اومدین خوش-

 تلخ همیشه مثلتوانم می چطور .زند می موج چشمانش در صداقت

  باشم؟
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  :گیرم می آغوش در را او ناگهانی و روم می جلوتر کمی

  ! اینجام که خوشحالم !سها ممنونم-

 .بینم می چشمانش در را تعجب اما . کنم می رهایش زود خیلی

 قدو به نگاهی .بیند می را او تازه سها و چسبد می را دستم هانا

 پشت را موهایش هولکی هول و اندازد می هانا خواستنی باالی

 می او به را گلها .ایستد می کنار کندو میسالم . زند می گوشش

  :دهم

  !بذارشون نشیمن و سالن ، اتاقش توی .بکش رو اینا زحمت-

 زیادو انرژی با و شود می وارد هم بهروز .دهد می تکان را سرش

  :گوید می بلندی صدای

  جون؟ سها چطوری !ایم همدیگه کنار حاال و شد حل !دیگه خب-

 بوی .رود می آشپزخانه به و .زند می او به بندی نیم لبخند سها

 .دهد مینشان هانا به را سالن بهروز .آید می کاری ادویه و مرغ

  :گوید می که شنوم می را صدایش

  !شده عوض چقدر اینجا وای-
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 و خانه ذوق . نیامده اینجا به حال به تا دبیرستان زمان از

 بسترش در .شوم می جان لی لی اتاق وارد من .دارد را دکوراسیون

 روی رنگی یاسی موهر پتوی .اند بسته چشمهایش و کشیده دراز

  از زیادی حجم با مردی من و زند می پر برایش دلم . کشیده تنش

 و خرد را خودم لحظه در ؛آنچنان ام پرورانده کینه با که عضالتی

دهانم جلوی را دستم .ترکد می صدا بی بغضم که بینم می کوچک

 می زمزمه . روم می جلو .بماند خفهگلویم در صدا تا گذارم می

  :کنم

  !البرز منم ! کن وا چشماتو مامان !مامان-

 است جان بی لبخندش .شوند می باز آرام و لرزند می چشمانش

  :گوید می وقتی

   !البرز-

 روی را صورتم و بوسم می را پیشانیش .کشد می پر برایش دلم

  :فشارم می دستش

  !گذاشتم تنهات که ببخشید-

 نداده رخ آمدی پیش اصال که انگار عادیست؛ شدت به که صدایی با

  :گوید می
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  !پیشش بیارم رو ایران که دادم قول دنا به-

  :گوید می دوباره .دانم نمی را حرفهایشمفهوم

 الگوش باید تو سالگی دوازده سن توی  ست؛ وابسته تو به بچه این-

 می دلتنگ رو بچه ؛ ری می کنی می ول روز چند که این .باشی

  !کنه

 کرده سکوت که جانی لی لی افتاده؟ اتفافی چه !کنم می سکوت

 اش نادیده که پسری از خواهد می جواب !آمده حرف به یکهو بود؛

 !ام شوکه من اما گرفت؛ می

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 نهموپنجاه_قسمت#

 زمان در که بفهمانم مادرم زن؛ این به چگونه بگویم؟ که دارم چه

 شرح برایش را خبری بی سال سه این چطور مانده؟ جا گذشته

 .کرده فراموش تعمدا را ها اتفاق خیلی که بگویم او به چطور !دهم

 و ماهیچه جای اگر ؛ باشی هم کوه اگر حتی . بندم می را چشمانم

 شکنی می آوری، می کم جایی ؛ باشد هم آهن و سنگ ؛ ات جوارح

 خوبت حال برای و بماند و باشد پشتت کسی خواهد می دلت و
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 دوباره مامان . ندارم را کدام هیچ من که شکر را خدا .کند مبارزه

  :گوید می

 کی؟ تا باالخره .شدم خستههم خودم !ایران برمش می تابستون-

 به که سهند !البرز شده تنگ دلم !ببینمشون باید ! برگردم باید

  !تنهایی و کسی بی ازمُردم !نیست ما فکر

  :بوسم می را دستش

 می ؛ کنی گوشحرفام به و باشه خوب حالت که بدی قول اگر-

  !داری دوست که اونجایی برمت می ! ایران برمت

  :گوید می ناباوری صدای با ادامه در و کند می سکوت کمی

 و بگردیم باید !هستن کجا که نمیاد یادم ؛ کنم می فکر چی هر-

 می !باشم سرحال خیلی باید بخرم، سوغاتی باید !کنیم پیداشون

  .برسم نظر به موفق و زیبا باید !منه به چشمشون اونا دونی

 سکته این انگار کنم؛ می نگاه جان لی لی به و کنم می بلند را سرم

 گنگ نوعی به حرفهایش .داده تغییر تفکرش در را چیزی مغزی ی

  . نامفهومند و

   .بزنم حرف دکترش با باید
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  :زنم می لبخند

 رو دبیرستانم دوران دوست سالن؟ توی ببرمت خوای می مامان-

 نمی !داشتی دوستش خیلی تو ! موقرمز دختر همون !هانا یادته؟

  ببینیش؟ خوای

  :روند می هم در اخمهایش بعد و کند می نگاهم خیره کمی

  !شه می ناراحت چی؟ بفهمه تداعی اگر-

 می انفجار حد به پیشانیم رگ و شده ریش دلم .شود می باز زخمم

  :خیزم می بر .رسد

  !کنه کمکت بیاد سها که گم می !جانم لی لی-

 می را من تا هانا  که ملتهبم  زیادی انگار .شوم می خارج اتاق از و

  :گوید می بیند

  خوبی؟ شدی؟ سرخ اینقدر چرا البرز وای ای-

  :زند می داد و رفته باال فشارم که فهمد می زود خیلی بهروز

  !بیار البرز برای آب لیوان  یه !جان سها...سها-

 .رود می آشپزخانه به بلند های قدم با خودش و شود نمی راضی و

 گذاشته کار ساعتی بمب سرم در انگار .نشینم می کاناپه روی من
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 دست هانا  .بترکد سرم است ممکن آن هر کنم می احساس . اند

  !عزیزم تداعی .هستم تداعی در غرق من و هایم شانه به کشد می

 آن با تداعی . وجودیش همیشگی نرمش و کشیده پاهای آن با

  !تداعی آه !عیارش تمام لبخندهای

 به را سرد آب بندش پشت و گذارد میدهانم در را قرص بهروز

  :گوید می هانا .دهد می خوردم

  !بود نرفته باال فشارش که بود وقت خیلی-

 ی تازه آدمهای ما غریب و عجیب های حالت از متعجب و الغر سها

  :گوید می من به رو بهروز  !ایستاده ای گوشه زندگیش

  یهو؟ چیشد !داداش شی می بهتر االن-

  :گویم می و خیسم لبهای به کشم می دست

 توی هنوز اما !زنه می حرف  !بهروز آوردم کم !شه نمی خوب-

 !اینجا بیارم رو ایران .ایران ببرم رو دنا خوام می گه می  !هپروته

    !گه می هذیان منطقیه؟

  : است من نگران واقع به که ؛ کنم می هانا به نگاهی نیم

   !کنم؟ چکار باید-
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  :گوید می فارسی به سها ؛ فاصله  با .دهد نمی جوابی کسی هیچ

   .هست قبل از بهتر جان لی لی اوضاع من نظر از اما  ! خان البرز-

 سها معطوف توجهمان بهروز و من ولی فهمد نمی چیزی که هانا

  :کند می پاآن و پااین او .شود می

 اما .زدن نمی حرف اصال بیوفته روز اون اتفاق اینکه از قبل تا آخه-

 براش خودم از  کهگفتن من به حتی .زنن می حرف حاال تا دیروز از

 .هستم کنارش من که خوشحاله گفت و  .بگم

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 شصتم_قسمت#

 به هم من .است مهم برایم جان لی لیاالن اما .است کالفه هانا

  :گویم می فارسی

  خوبیه؟ ی  نشونه  این کنی می فکر تو !سها-

  :دهد می تکان را سرش

 و خوندم می کتاب زدم، می حرفباهاشون خیلیمنهم موقعاون-

  ... حتی
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  :دزدد می نگاه

 !بود یکطرفه ارتباط اون اما .کردم می دل و درد باهاشون گاهی-

 آدم .گرفت نتیجه شه می بهتر خیلی زنن می حرف  که االن

   .دونه می بهتر تکلیفشو

  :اندازد می سها به عطوفتی پر نگاه بهروز

 اون توی معلومه !تو به باریکال !جون سها باهوشی تو چقدر-

  !گرفتی یاد خوب چیزای دانشگاه

 از قبل تا .ست جدیدی رفتار هم این .بهروز به زند می لبخند سها

 است معلوم .گرفت می نادیده کامال را او سها  ؛ من رفتن زندان

 ایفا زیبایی به را شرک ی گربه نقش و کرده چاپلوسی حسابی بهروز

 پر چشمانش .کنم نگاه او به شود می باعث هانا عصبی صدای .کرده

  :است سوال از

   زنین؟ نمی حرف انگلیسی چرا چیشده؟-

 .گوید می هانا به را چیز همه تند تند و کند می دستی پیش بهروز

  :چسبد می من به خاصی دلبری با هانا

  !بهتره جان لی لی حال که خوشحالم البرز اوه-
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   .گیرم نمی آنچنانی حس زند می ام گونه به که ای بوسه از

  :گویم می سها به  .کنم می حس فشار سرم روی هنوز

  اینجا؟ بیاد که کنی کمکش شه می-

  :گوید می هانا به بهروز .بندم می راچشمانممن و رود می سها

   .کنیم دود سیگار نخ یه بریم بیا قدیمی رفیق خب-

  !بشه نرمال کم یه البرز تا

   !بهروزم مدیون

 شلوار و بلوز روی .آید می سها با جان لی لی بعد ی دقیقه چند

 !بودم خریده برایش که  کرده تن را ربدوشامبری همان خوابش

 های دمپایی .انداخته اش شانه یک روی و کرده گیس را موهایش

 او سها .زیباست هم حال این در حتی . کرده پا به  بسته جلو ظریف

 حرفی و میز روی گلهای به شود می خیره .نشاند می مبل روی را

 باید .کنم می فکر او به و .نشینم می همانطور هم من .زند نمی

   دهم؟ نجات وضعیت این از را او توانم می چطور کنم؟ چکار

  :گویم می جان لی لی به من . رود می آشپزخانه به سها

  ؟ بیارم چای یه برات داری دوست-
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 در سها .روم می آشپزخانه به .شده گلها محو .دهد نمی جوابی

  :کنم می اشاره اجاق به .گذارد می را قابلمه

  !نیست تو وظیفه کارهاایندونم می ! شدیم زحمتت باعث-

  :گوید می ؛ بزند لبخند آنکه بدون

 که شکر رو خدا !خان البرز بود پیدا نبودنتون !نکردم کاری-

   .برگشتین

 می چایجان لی لی و  خودم برای و دارم می بر استکان کابینت از

  :شنوم می را دارش کش و زیر صدای .ریزم

  !باالست فشارتون آخه !بخورین تلخ رو چاییتون کنید سعی-

 دلواپسی از جنس این !دارم خوبی حس هست حالمنگران اینکه از

   .ندارد هانا را ها

 به را چای استکان و نشینم می جان لی لی کنار و روم می سالن به

  :گوید می .دهم می دستش

  !بزن صدا رو دنا برو-

  :دهم می تکان را سرم

  ! بخور رو چاییت شما ! چشم-
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  :گوید می دوباره

  پختی؟ مرغ-

 های صحبت خرده سال سه از بعد  اینکه؛ از ام زده هیجان هم

  :اش حواسی بی از گرفته دلم هم و شنوم می او از را روزمره

  !کرده درست ناهاربرامون سها-

   !مهربونه-

  :زنم می لبخند

  .آد می خوشت ازش کهخوشحالم ! مهربونه خیلی-

  :کشد می بو را چای

  مونه؟ می پیشمون بیاد سفر از تداعی تا-

   .است مستمر عذاب این !کن کمکم خدایا .دهم میتکان را سرم

 .بوسد می را جان لی لی سر و آمده جلو هانا  .آیند می بهروز و هانا

  :زند می او به را اش جاذبه از پر قدیمی لبخند همان جان لی لی

   !عزیزم هانا-

  :شوند می گرد چشمانش هانا
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 آخر سال از تقریبا .هستیادتون منو که خوشحالم جان لی لی-

   .بودم نیومده اینجا دبیرستان

  :نوشد می چای جان لی لی

  !دارم خوبی ی حافظهمن-

  :گوید می ناگهانی لی لی .زند می لبخند هانا

 کسی با البرز از بعد هاناببینم !گرده می بر اما !سفر رفته تداعی-

  شدی؟ رابطه وارد

 می چشم من به ملتمس و .کند می گم را پایش و دست هانا 

  :گوید می بهروز  .دوزد

 چطوری؟ جان لی لی-

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 یکموشصت_قسمت#

 دوباره و کشد می دست هم هانا از اما .دهد نمی جوابی جان لی لی

  ! ست قلمکاری شله آش عجب .شود می خیره گلها به
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 با را خودش هانا گرچه .است خوشمزه اما عادی سها پخت دست

 به پونه که ام شده متوجه .کند می سرگرم ساالد و مرغ ای تکه

 که هم ادی و .کارش طرف از اجباری اردوی . رفته مدرسه اردوی

 و  .بپردازم ام روزمره کار به باید فردا از .است کافه مشغول سخت

   .بفرستم حسابی و درست مرخصی یک به را ادی

  :کند می زمزمه گوشم کنار هانا ناهار از بعد

   ! استودیو بریم بیا !شده تنگ برات خیلی دلم-

 می دست من به عجیبی حس  .کند می من به  تمنایی پر نگاه و

 میان اشتیاق اما .بزنم حرف هانا با شدم آزاد تا داشتم تصمیم .دهد

 جنگ حال در عقلم و قلب .دهد نمی من به را اجازه این صدایش

   .هستند

 یا باشم خوشحال اکنونش حال از دانم نمی که را جان لی لی

 می خودم آپارتمان راهی غروب دم و . سپارم می سها به غمگین

 !مانده پارکینگ در ماشینم ام بوده اینجا که باری آخرین از .شویم

 از هر .کند می رسیدگی هایش ایمیل و پیامها به هانا را راه کل

   .نوازد می من گردن به ای بوسه هم گاهی
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 چیز همه .ام شده وارد بهشت به انگار ؛ رسیم می که ام خانه به

 و مجله تعدادی سالن بزرگ و چرم ی کاناپه روی فقط .است مرتب

 یک و پیتزا ی جعبه آشپزخانه کانتر روی و افتاده پتو یک و کتاب

   .دارد قرار کوکا ی خورده نیم لیوان

  :گویم می هانا به

  !گیرم می دوش یه من-

 که آید می یادم تازه  ایستم؛ می گرم آب زیر وقتی .زند می لبخند

 آبی و سرد اتاق آن در چطور و ام کشیده سختی مدت این در چقدر

 خواهد می دلم آنکه با و غمگینم خیلی آنکه با .ام آورده دوام رنگ

   !توانم نمی اما بریزم؛ اشک قطره چند

 و شود می باز حمام ای شیشه در که ؛ هستم بدنم شستن حال در

  اش کشیده و موزون اندام و شده برهنه .شود میحمام وارد هانا

 نمی ممانعتی .گیرد می دستم از را اسفنج و آید می جلو .زیباست

  :گوید می داری کش صدای با .کنم

  !کنم کمکت بذار-

 حسب بر من که ایست معاشقه  کردن؛ کمک این ته دانم می من و

   .دارم احتیاج آن به غریزه
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 ام؛ دوخته چشم قدی ی پنجره به و ام کشیده دراز تخت روی وقتی

 پوشیده را پوشش تن ی حوله . آید می باال نوشیدنی لیوان دو با او

 می شدت به پوستش .کرده جمع سرش باالی را مرطوبش موهای و

 .نیستند پیدا هایش مک و کک خواب اتاق کم نور در  و درخشد

 و زنم می تکیه ها بالش به من .نشیند می من عریض تخت روی

  :گیرم می را نوشیدنی لیوان

  !ننوشیدم چیزی که وقته خیلی-

  :زند می کمرنگی لبخند

  گذشت؟ سخت خیلی-

  :نوشیدنی به زنم می لب

 و تنهاست خیلی وقتی آدم .بودم تنها که بود این برای سختیش-

 و خودش کنکاش به کنه می شروع ؛ ندارهدادن انجام برای هم کاری

 که کارهایی و زندگیش آدمهای ، زندگیش کردن سنگین و سبک

   .ناپذیره گریز که آزاری خود نوعی ! نباید یا و داده می انجام باید

  :دهد می تکان را سرش
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 از که وقتی اون !بودم اینجوری مشابه شرایط یه در منم خب-

   .بودم تنها واقعا مدتی برای . شدم جدا شوهرم

  :شود می گرم ام معده .خورم می دیگر قلپ یک

 توی آدم .گم می من که اینی با تنهاییاون داره بزرگی فرق یه-

 وقتی که گرفتم تصمیم اونجا من !داره عجیبی های حس زندان

  !کنم تموم رو تموم نیمه کار تا چند اومدم بیرون

  چی؟ مثال-

 پیش ی دقیقه چند که زنی به است درست .کنم می نگاهش

 توانم می چطور خواهمش؟ نمی بگویم ام؛ داشته او با گرمی لحظات

 هانا بگیرم؛ نظر در هم را ترینش کم اگر حتی .باشم سنگدل اینطور

 را روحم و بیشتر را تنم .کرده آرامم وقتها خیلی که ست کسی

  :گویم می  !کمتر

   .جدید تجهیزات خرید و کافه ی آشپزخونه تعمیر مثال-

 .بخوانمشان باید .آفتاب شهر دختر های ایمیل به افتد می یادم بعد

   !کند کمکی من به ها ایمیل این شاید
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 از را حوله و کند می باز را موهایش .کشد می سر را نوشیدنیش هانا

 .کنم می نگاهش اتاق روشن و تاریک در من .کشد میبیرون تنش

  :لحاف زیر خزد می

 جدیدی تصمیمات یه انگار ! مرکزی دفتر برم زود صبح باید فردا-

  .گرفتن برام

 خنک را دستم مرطوبش موهای و بازویم روی گذارد می را سرش

  :گویم می .کند می

   بود؟ چطور ایتالیا-

  :کند مینگاهم

 کاش ای !بردم پیش هم رو کارم و گذشت خوش خیلی !بود خوب-

  !کردیم می حال حسابی !بودی هم تو

  :گوید می او .دهد می رخ بینمان سکوت کمی .دهم نمی جوابی

 از بعد کردم نمی فکر !جوانه و خوشگل خیلی هم هنوز جان لی لی-

  !باشه جذابهم هنوز سال همه این

 رنگ زرد مایع و دهم می تکانش .کنم می نگاه نوشیدنی لیوان به

  :لیوان درون رقصد می
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   .کرده ازدواج پایین خیلیسن توی جان لی لی خب-

  :شود می کنجکاو او

  سالگی؟ چند-

  ! سالگی شونزده-

  :کشد می بلندی هین

  !نبوده قانونی سنش-

 یعنی !اومدم دنیا به سالگیش هفده توی من !مفصله اش قصه !آره-

 یک و پنجاه فقط اون .بزرگتره ازم سال هفده فقط من مامان

  !سالشه

 اندام .اندازد می تنم دور را دستش بار این و شود می جابجا هانا

 :چسبیده تنم به لحاف زیر اش برهنه

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 دوموشصت_قسمت#

 زودتر چه هر که کنی تالش باید .هست جوان خیلی جان لی لی

 در حالاین از شه می باعث کنی می فکر که کاری هر .بشه خوب
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 دوباره شانس شاید حتی . زندگی به برگرده باید !بده انجام بیاد

  !باشه داشته هم شدن عاشق

 یک مستحق او .مادرم احساسی مسایل به ندارم تعصبی هیچ من

 اگر .برود ذهنش از سهند یاد اگر البته .است  پاک و واقعی عشق

 تنگ در بیشتر اگر که  است؛ مرده ماهییک سهند که کند قبول

   .گندد می بماند زندگیش

  :کشم می آه

   !کنم چکار باید کهدونم نمی واقعا من-

  :کشد می خمیازه هانا

 رو واقعیت شده منوال هر به کنی کمک بهش باید معلومه؛ کامال-

  !میاد کنار زندگی با و شه می بهتر حالش بعد !کنه قبول

  :کنم می نوازش را سرش .زده را حرف ترین کامل و ترین ساده

  چجوری؟ اما !دونم می-

  : لغزاند می ام تنه پایین روی را دستش و کند می شیطنت کمی
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 انجامش تونی می تو و مادرته اون !کن پیدا رو حل راه و بگرد-

 !کن عوض رو روانشناسش !ای حرفه روانشناش یه مثال !بدی

   !کنه کمک بهش تونه می هم پرستارش

   .ام گونه به چسباند می ناگهانی ای بوسه بعد

 می وگرنه !سرکار بریم صبح باید و ایم خسته دومون هر که حیف-

  !کنم امتحانش دیگه بار یه تونستم

  : زند می لبخند

  !البرز بخیر شب-

   .ست انگلیسی دختر این قانونمند و جدی وجه این

 و گذارم می پاتختی روی را لیوان و کشم می سر را نوشیدنیمن

 شبها از بعد .شود می عجیبی رخوت دچار تنم .بندم می را چشمانم

  .هستم امنم مکان و ام خانه و خودم رختخواب در باالخره

 .پیچد می اتاقم شبِ در که ست آهنگی  هانا  آرام های نفس صدای
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  یونا کافه_ریجنت خیابان

 چیز همه یونا کافه در اینجا باشد؛ ریخته هم به که دنیا جای هر

 سفری به من که گفته همه به ادی .است قاعده طبق بر و مرتب

 گشاده روی با کافه اهالی  .ام برگشته و ام رفته اضطراری

 شوند؛ می خودشان کار به مشغول دوباره و کنند می احوالپرسی

 می شیر کف ادی .برند می را غذاها مشکی پیشبند با گارسونها

 که دیگرانی به فراوان جدیت با آشپز سر .ساز کف دستگاه از  گیرد؛

 آدمهایی آنها زنم؛ می لبخند .دهد می دستور مشغولند آشپزخانه در

 ارجحیت کار محیط در احساساتی نوع هر بر کارشان که هستند

 ی پارچه در پیچیده حجیم های نان و رسد می راه از نانوا .دارد

 می امضا را کاغذش .دهد می تحویل حصیری های سبد در را کتانی

  :گویم می و کنم

  !جدیدی؟ پرسنل-

  :دهد می تکان را سرش

  !قربان بله-

  :دهم می پس را خودکارش و کاغذ

  !بیا وقت سر  همینطور همیشه و باشی موفق-
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   .رود می و دهد میتکان سری

 و تازه های هویج به که همانطور و  ایستم می پشتی در کنار

 می را داغم اسپرسوی کنم؛ می نگاه ها سبد درون بنفش پیازهای

 تنگ دلم هم ایستادن اینجا برای حتی چرخان؛ می را سرم  .خورم

 را آن ارمنی زنی که کوچکیست ی مغازه خیابان سوی آن بود؛ شده

 تعطیل مدتی .عتیقه ویترینی با نوستالژیک ای مغازه .کند می اداره

 کار به شروع  دوباره ام نبوده من که زمانی در و یکسال شاید بوده؛

  زن .ابریشمیست های دستمال و شانه و گیرمو فروش کارش .کرده

 و پنجاه ی دهه از انگار رسد؛ می نظر به ساله شصت که مُسنی

 زانو زیر تا دار چین زمستانه پیراهن .پریده بیرون میالدی شصت

 زرد موهای و کرده تنش رنگ کرم ژاکت آن روی و پوشیده

 و دستمال .بسته رنگی سرخابی ابریشم دستمال با را مجعدش

   .کند می پاک را اش مغازه ویترین و هست دستش کن پاک شیشه

 اش مغازه از که آرامی موزیک صدای من و ست خلوتی صبح

  :زند می صدایم ادی .شنوم می  را برخاسته

  !داری مهمون بیا !مرد هی-
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 ملموس و گرم فضای وارد .زند می لبخند !کنم می نگاهش سوالی

  موهای . است وسیع لبخندش .بینم می را پونه شوم؛ می که کافه

 طرف به آید می .زده کمرنگی رژ و بسته سرش باالی را سیاهش

  :گیرد می آغوشم در و من

  !اینجایی که شکر رو خدا !البرز آه-

 با ی چهره در ردیفش های دندان .خندد می .بوسم می را سرش

 تحمل که کنم می فکر .است قوت ی نقطه یک اش سبزه نمک

 سود بهروز متلکهای تحمل آن از بدتر و نوجوانیش در ارتودنسی

  :داشته برایش بزرگی

   خوبی؟ ! پونه سالم-

  :زنند می برق اشک از چشمانش و دهد می تکان را سرش

  !بود سخت واقعا !نیاد پیش برات چیزا این از دیگه امیدوارم-

  :کنم می هدایتش بار طرف به و کمرش پشت گذارم می دست

  !بخور چیزی یه بریم بیا ! امیدوارم-

  :گویم می ادی به و

  !بیار سبک الکلی نوشیدنی یه ادی-
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  :گوید می پونه

  ! داغ شیر لیوان یه لطفا !خورم نمی الکل من ادی-

  :گوید می گشاده ای  چهره با ادی

 مافین یه عوض در .نیست مفید الکل !کنی می کاری خوب-

  ! داغ شیر کنار ذارم می خوشمزه فندوقی

 من .کشد می گردنش به دستی بعد و کند می نگاهش فقط پونه

  :کنم می سرم ستون را دستم و ام انداخته دیگری روی را پایم یک

  ! کشیدی زحمت خیلی مامانم برای مدتاین-

  :اندازد می باال شانه

 واقعا !داد انجام سها رو کارها ی همه واقع در !نکردم کاری من-

 !هست ای عرضه با دختر
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  :زنم می لبخند
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 اینطور بتونه سها که کردم نمی هم فکرشو وقت هیچ !عزیز سهای-

 گردنم به اینها از بیشتر خیلی انگار اما .کنه کمک مامان و من به

  !داره حق

  :کند می نگاهم دقیق خیلی  پونه

 مورد سها بگم تونستم می بودی؛ نشده رابطه وارد هانا با اگر ! خب-

 یه تو برات تونست می سخت ی دوره اون از بعد واقع در !خوبیه

  !باشه کمال و تمام التیام

 معلوم .کند می دلسوزی من برای پونه .کنم می نگاهش خیره

 برایم حاال آنچه اما .هستم داغان و تنها زیادی بقیه دید از که  است؛

  که؛ داند می هم روبرویم مهربان دختر که  است؛ این ؛ دارد اهمیت

  :زانویم سر زنم می را دستم .نیست من مناسب هانا

 هم هانا به من .نیست کنی می فکر که اونجور هانا و من ی رابطه-

 حتی !بیشتر ست شبانه ی رابطه یه .نیستم جدی اصال که گفتم

 بر نوجوانی دوران آتشین عشق اون به دیگه ما که دونه می هم هانا

 یه !نبود روبراه هم من اوضاع و خورده شکست هانا .گردیم نمی

 چی هر اما .کنیم میآروم رو همدیگه کم یه !ست طرفه دو توافق
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 ساخته هم برای ما  که؛ رسممی نتیجه این به بیشتر گذره می که

   .داریم تفاهم رختخواب در فقط و نشدیم

  :شوند می گشاد چشمانش

 بهروز به هانا !باشه اینطور ماجرا که کردم نمی هم فکرشو حتی-

  !جدیه اتون رابطه که گفته

  :روند می هم در اخمهایم

 دیگه کهبودم گفته بهش !شده کار به دست نبودم من وقتی پس-

 ور و دور دخترای به هم ها موقع اون .ندارم رو نوجوانی ی حوصله

 سها به .گفت می بودنش جدی درصد و امون رابطه از و داشت شک

   !داره شک تو و

  :کند می نگاهم سوالی

   !میایین هم به نظرم به ! بمون هانا با !چیه؟ ایرادش خب-

 تلخ کمی کنارم در هانا همیشگی بودن تصور .دهم می تکان را سرم

  :است

  .داره فاصله خیلی منه ذهن توی که اونچه با هانا-

  :برم می جلو کمی را سرم
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 که دونی می رو چیزا خیلی و خواهرمی مثل که تویی ؛ تو برای-

 عاشق تونم نمی دیگه که اینه موضوع کنم؛ بازی نقش تونم نمی

 منفعت برام که اون از بیشتر .نیستم هم پریدن هرز اهل !بشم

 جنسی  بیماری سن این توی خوام نمی !آفرینه مشکل باشه؛ داشته

   !بگیرم

 شیر لیوان به .گذارد می پونه جلوی را مافین و شیر و آید می ادی

 گل تا دو که را عزیزش ی مجموعه سرامیکی لیوان !کنم می دقت

 می ادی به نگاهی نیم !آورده پونه برای بسته نقشآن روی بابونه

 قرمز هم گوشهایش .زند می سرخی به سفیدش ی چهره .کنم

 دختر  یک عاشق ؛ هلندی مرد این .است درست حدسم پس  !شده

   !شده ایرانی روی سبزه

  :گویم می من .کند می تشکر پونه

  !مخصوصه کامال لیوانش که رو شیر این بخور-

  :زند می نق ادی

   !البرز-

  :گوید می پونه .زنم می چشمک  برایش  من
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 نیست الزم واقعا البرز !میاد گرون نظر به !خوشگلیه لیوان خیلی-

   !بخری گرون ظروف کافه واسه

  :گویم می عوض در . دهم نمی جوابی

  !پونه نگرانم خیلی من-

  :زند می مافین در را چنگالش

 مامانت !گذاشتی دستش کف که رو الیزابت حق نگرانی؟ چرا دیگه-

 !زده حرف حسابی و درست  یکلمه چند سال سه از بعد که هم

 فکر به کم یه که وقتشه  !ده می انجام درست کارشو که هم سها

   !عزیزم باشی خودت

 همراهم بچگی از که عادتیست ؛ لبهایم پشت به کشم می دست

  :کنم می نگاهش متفکر !بوده

 تونه نمی ناخواه و خواه و شه می زیاد درسش سها دیگه وقت چند-

 می کاسه همون و آش همون بلز !باشه جان لی لی کنار همیشه

  !شه

  :نوشد می شیر کمی پونه
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 با دختر !موندن برای خوبیه مورد سها گم می که همینه واسه خب-

 به نگاهش آخه .کنی فکر بهش بتونی شاید .هست شعوری و درک

  !متفاوتیه جور یه هم تو

  :خندم می

   !باشیم بهروز دل فکر به باید که من نظر به !کردی فکر اشتباه-

  :گوید می بلند

  !چی؟-

 اند نشسته  ما  نزدیکی در میزی پشت که  جوان دختر دو  

 یک از حرکت این .کنند می نگاهمان دو هر و شنوند می را صدایش

 که شود می باعث حرکت همین ! است بعید اروپایی یا انگلییسی

  :کند می جور و جمع را خودش پونه .نیستند اروپایی آنها بفهمم

 !بود بلند زیادی وای-
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  :دهم میتکان را سرم
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  عالقمنده؟ سها به که نشدی متوجه حرکاتش از تو یعنی-

  :کند می فکر کمی

  !وله دنیا هفت از اون !نمیاد بهروز به حرفها این آخه-

  :کنم می تاییدش

 پا امن و کوچیک دنیای یه به خواد می !اومده پیش حاال اما-

   !بذاره

 می را کیکش و شیر ؛ است فکر در که همانطور و کند می سکوت

 می عجیبی چیز ناگهان که است کافه سالن به چشمم من .خورد

  !جهت آن از گیرم می نگاه سریع اما . بینم

  :آیم می پایین بار صندلی از

  !باش مشغول !پونه میام االن-

 هر .آید می پونه طرف به ؛ بیند می رفتن حال در را من تا ادی

 روبرتو به . حاال همین مثل !شود خیری ی واسطه تواند می شری

 در بعد و آشپزخانه طرف به تند قدمهای با خودم و .دهم می اشاره

   .شوم می خارج در از .روم می پشتی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 301_pg. 

 

 ی مغازه این ی جاذبه امروز !رفته  اش مغازه داخل ارمنی زن

 می بر قدم تند  .گرفته مرا زرد چراغهای و  تند رنگهای با کوچک

 دو هر به و است خیابان نبش از بعد کمی ما ی کافه واقع در .دارم

 را مچش خیابان نبش درست و زنم می دور را کافه .دارد راه خیابان

  :گیرم می

  !ببینم وایسا-

 می را او پشت از روبرتو .رود می عقب قدم دو و کشد می را دستش

 و کرده سیاه و سبز که موهایی با الغریست و دراز پسر .گیرد

 هایش ناخن  .کرده تنش چرم کت و گوشش در سیاه  ی گوشواره

 شلوار را الغرش پاهای و پوشیده بلند ساق پوتین و زده سیاه الک را

  :گوید می غلیظی لندنی ی لهجه با .پوشانده زنجیری از پر چسبان

  !بکش رو دستت چیشده؟-

 کنم می دست .گرفته پشت از را دستانش  تمام؛ قدرت با روبرتو

 کتابی پول کیف یک .آورم می بیرون را کیف و کتش جیب درون

 اش حاشیه در کوچکی صورتی خوک که است روشن ای قهوه

  :کنم می زمزمه .شده نقاشی
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 وسایل به نکنه کنه؟ می چکار تو جیب توی !دخترونه کیف ! خب-

   داری؟ اعتیاد دخترونه

  :گویم می .کند می نگاهم گردش نخودی چشمان با و پریده رنگش

  کنیم؟ چکار این با !روبرتو-

  :گوید می روبرتو .دهد می فرو را دهانش آب

  !اَل آقای بزنیم زنگ پلیس به-

  :کند می باز را لرزانش دهان پسر

 اشتباه اما !داشتم احتیاج پول به واقعا !برم من بدین اجازه لطفا آقا-

   .کردم

  :کنم می نوچی نوچ

 توجیهش تونه نمی پول به نیازت و کردی اشتباهی کار قطعا-

  !بدم اطالع پلیس به مجبورم!کنه

  :گوید می گریه با

  !بود بارم اولین .کردم اشتباه !برم بذارین لطفا-

  :فشارم می دستم در را کیف
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  !شی می زندان راهی روز یه باالخره کارها این با-

  :شود می حال بی زیاد استرس از

  !کنم نمی تکرارش آقا-

 هم بارش اولین اگر حتی و .ست ناشی و کار تازه که است معلوم

  .است کار تازه هم باز نباشد؛

 پسرک .کند می رها را دستش او .دهم می اشاره روبرتو به

  :کنم می اشاره خیابان به .زده خشکش سرجایش

 نمی یادم ات قیافه اما ! بخشمت می رو دفعه این !بری تونی می-

   !ره

 می خیابان به پا آهسته اول و کند می روبرتو به بعد و من به نگاهی

  :زند دادمی روبرتو .دود می بعد و گذارد

  !نبینمت ورا این دیگه-

 می تکان برایمان را وسطش انگشت و کند می نگاهمان گردد می بر

 شانه سر زنم می من .دارند نوجوانها اکثر که زشتیست عادت .دهد

 که دختری .شویم می کافه وارد پشتی در  از دو هر و روبرتو ی

 نشده متوجه هم هنوز دارد کمرنگ صورتی پالتوی و کوتاه موهای
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 روی را کیف .رود می طرفش به روبرتو .اند دزدیده را کیفش که

 و دختر و شود می توضیح مشغول که بینمش می و . گذارد می میز

   .شوند می متحیر دوستش

 ادی درگیر و آمده من ی بهانه به .ست ادی با زدن حرف گرم پونه

 توانم نمی قطعا اما .کند تا ادی با خواهد می چطور دانم نمی !شده

 قبول خیلی را ادی چند هر .کنم دخالتی آنها خصوصی مسایل در

  .نیستم مطمئن هم برای آنها بودن مناسب از اما دارم؛

 و کنیم می چک را حسابها ادی با و مانم می کافه در هم را ظهر

 آدمها .است شلوغ شدت به کافه شب و عصر .خوریم می استیک

 فرعی در ما ی کافه و ریجنت خیابان در اند ریخته ملخ مور مثل

 غذا شب ۹ ساعت که طوری .است همیشه از تر رونق پر هم بایکر

   !گذاریم می در جلوی را غذا سرو اتمام تابلوی و شود می تمام

  :گویم می ادی به

  !هاشون خونه برن زودتر امشب !برن بگو ها بچه به-

  :گوید می زده هیجان ادی

  مطمئنی؟-
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  :زنم می لبخند

 موندنشون و شده تموم دسر و غذا ولی ! نمیاد من به مهربونی-

   .نیست ضروری

  :زنم می ادی ی سینه به آرامی مشت بعد و

 هم بود؛ دوشت روی کار بار و نبودم که روزهایی این ی همه برای-

 !ممنونم هم و متاسفم
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 پنجموشصت_قسمت#

 که دارم می بر را کاپشنم .دهد می تکان سری فقط و شود می سرخ

  :گوید می

  !ال-

  :گوید می .کنم می نگاهش کاپشن پوشیدن حین

  باشگاه؟ برگردی خوای نمی-

  :او از دزدم می نگاه
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  !مرد بخیر شبت-

 .است باز هم هنوز ارمنی زن ی مغازه .روم می بیرون درپشتی از و

 طرف آن به و کنم می طی را خیابان عرض .گیرم می را تصمیمم

 چه پار و قدیمی خیاطی چرخ .کنم می نگاه را ویترین .روم می

 تزیین را ویترین شده دوزی زر و سبز و سرخ دوزی سوزن های

 از بخشی زیبا های جعبه در کاری طال و میناکاری های شانه و کرده

   .کرده پر را ویترین

 زیبایی فضای .شوم می وارد و کنم می باز را براق و سبز  چوبی در

 انگار .کند می مسحور را آدم چشمهای که جات عتیقه از پر .دارد

 سبز اینجا و پریده بیرون دور خاور بازارهای از یکی از مغازه این

  .شده

  :گویم می بلندی صدای با

  !مادام سالم-

 من سرتاپای به نگاهی .شود می پیدایش دست به قوری مغازه ته از

  :اندازد می

  !اومدی یونا کافه از شما !اوه-
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  :کنم می اشاره اطراف به و دهم می تکان را سرم

  !دارین قشنگی ی مغازه-

 را قوری .خندند می لبهایش همراه سبزش چشمان و زند می لبخند

  :گذارد می ویترین روی چینی سینی در

  !میاد بر من دست از کاری چه !خب !داری لطف-

  :کنم می ؛نگاه ایست شیشه میزی که مغازه داخل ویترین به

  !بخرم هدیه تا دو خوام می-

  :گوید می شیرینی ی لهجه با

  جوان؟ مرد مدنظرته چی-

  :گذرانم می نظر از را موها گیر و ها گوشواره

  !مو گیر یه و گوشواره جفت یه مثال-

 یک .دهد می توضیحاتیکدام هر درمورد و داده  نشانم را اجناسش

 زرد میناکاری با ایست پرنده به شبیه که مراکشی ی گوشواره جفت

  گوید؛ می که آنطور  ؛ زیبا نقوش با طالیی موی گیر یک و رنگ

  :کنم می انتخاب ارمنیست کارهنرمندی
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  !زیباست خیلی-

  :کند می اشاره قوری به

 همسایه حال هر به بخوری؟ من با دمنوش فنجون یه داری دوست-

  !ایم

  :دهم میتکان را سرم

  !مادام میل کمال با-

  :گوید می و ریزد می دمنوش اش انگلیسی گلسرخی های فنجان در

   ! لیداس مناسم-

  !لیدا مادام !بله-

  :شوند می براق و گرد گوی دو هایش گونه و خندد می

   هستی؟ ملیتی چه از تو-

  :دهد می دستم به را فنجان

  !البرز .هست ال مناسم-

  :گوید می داری لهجه فارسی با و شود می باز نیمه دهانش

  هستی؟ ایرانی تو  !البرز کوه !البرز-
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 می  فارسی به  باشم؛ یافته آب از اثری ماه ی کره در که انگار من

  :گویم

  بلدین؟ فارسی !قشنگی اتفاق چه !لیدا  مادام بله-

  :دهد میتکان را سرش

 دونی می !آبادان  .بودم ایران  انقالب  از بعد  تا من !جوان مرد بله-

  کجاست؟

  .دهم می تکان نه ی نشانه به را سرم

  : صندلی روی نشیند می

 و آب پر ی رودخانه تا دو با بود قشنگی خیلی شهر !آبادان آه-

 و مهربونمردم و خوشمزه غذاهای ! سرسبز و زیبا خیابونهای

  !مرطوب و گرم !گرم هوای و !روشن شبهای و موسیقی

طوفان انگار .دهد نمی بیشتری توضیح شود؛ می خیره روبرو دیوار به

   .کند می مهار را خاطراتش

  :گویم می

 لیدا؟ مادامنشدم آشنا شما با زودتر چرا-
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 ششموشصت_قسمت#

  :خورد می را دمنوشش

 بودم رفته !نبودم مدتها هم من !خودته کار توی سرت همیشه-

   !برگشتم من و مُرد خواهرم اما ! خواهرم پیش ارمنستان

  :زنم می لب

   !متاسفم-

  :کند می اشاره فنجانم به

 گرمت ؛ گرفتم یاد مادرم از که هست جادویی معجون یه !بخور-

  !متنفرم لندن سرد هوای از من !کنه می

 اش جرعه دو ! عجیبی تندی و دارد خوبی خیلی بوی دمنوشش

  :کند می گرم را تنم واقعا

  !ست معجزه مثل دمنوش این مادام-

  :خندد می دوباره

  !خریدی همسرت برای رو ها هدیه کهزنم می حدس-
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 و ام نشسته چوبی پایه چهار روی .دهم میتکان طرفین به را سرم

 عنصر چه زن این دانم نمی .فشارم میدستام میان را فنجان

  :آورد می حرف به را دار تو و ساکت منِ که دارد جادویی

 می !کریستاله و جات عتیقه عاشق !مادام دارم مریض مادر یه من-

   !کنم خوشحالش خوام

 چون ام؛ خریده مادرم پرستار برای را ها گوشواره که گویم نمی و

 دانم نمی هم هنوز !نیستم مطمئن ام کرده که کاری به هم هنوز

  !نه یا بدهم سها به را آنها خواهم می که

  :گذارد میویترین روی را خالیش فنجان مادام

 دیده وقتها خیلی ! البرز بشه خوب زود خیلی مادرت امیدوارم-

 حاال !میایی و ری می زمان و مکان به توجه بی و متفکر که بودمت

   .فهمم می رو مساله این از بخشی یه دلیل

  :سوزد میقلبم چرا دانم نمی

 آدم من و نیست شیرین همیشه که داره ای قصه یه آدمی هر-

  !مادام نیستم ها غریبه با زدن حرف

  :دهد می تکان هوا در را دستش
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 ی وصله یه لندن توی اینجا و هستم خونگرم زیادی من ! بله-

   . دوستم ادی با من ! ادی !کافه توی هلندی مرد اون اما .نچسبم

  :روند می هم در اخمهایم

  !زدین حرف هم من ی درباره ادی با پس-

  :دهد می باال را ابروهایش

 نمیاد یادم اصال بزنم؟ حرف تو ی درباره ادی با من داره دلیلی  چه-

   !هستی ایرانی تو دونستم نمی حتی من ! باشه افتاده اتفاق که

  :خیزم می بر و گذارم می ویترین روی را فنجان

   !مادام ممنونم خیلی دمنوش برای-

  :گوید می

  !جوان مرد کن صبرکم یه-

 می انجام کاری و کند می باز را ای جعبه در و اش مغازه ته رود می

 مکان این به امشب به تا چرا که کنم می فکر خودم پیش .دهد

 لی لی برای او از گاهی  بود؛ باز مغازه که زمان آن چرا ام؟ نیامده

 یکبار حتی من و آشناست او با ادی چطور ام؟ نخریده چیزی جان

 یادم فقط !نیامده چشمم به قدیمی و کوچک ی مغازه این هم
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 چوبی به کهربایی چوبی از درهایش بوده، بسته مدتی که هست

 وقت هیچ اصال اما اند؛ کرده پیدا تغییر سبز ی خورده واکس

 ناگهانی که است جواهر تکه یک انگار حاال !ام نکرده آن به توجهی

  !زمردیش درهای مثل درست شده سبز

  :آورد می حالزمان به را من مادام صدای

 به ایران و ارمنستان و آسیا از رو وسایل این ی همه من !مردجوان-

 !خره می من از رو عجیبش های لیوان همیشه ادی .آوردم اینجا

 بیشتر نبودم؛ که یکسالی این !داره عالی ی مجموعه یه که گفته

 بیمه با من !سرگرمیه من برای اینجا .کردم جمع زنونه اکسسواری

 آپارتمان یه کوچک ی مغازه همین باالی.کنم می زندگی شوهرم ی

   !دارم قدیمی

 پشت همیشه زن این که کنم می فکر این به و دهم میتکان را سرم

 و کرده می نگاه را خیابان و ایستاده می باال ی طبقه های پنجره

 چند صدو ساختمان این از جزئی که انگار بوده ساکن اینجا سالها

  .ام نشده اش متوجه من و باشد ساله

  :گوید می مادام

  ! مادرته برای این ولی ! ندیدم رو تو مادر من-
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 .ای شیشه ویترین روی به شوند می کشیده اش چهره از چشمانم

 شکل به ست چوبی برس یک قرمز مخمل ی پارچه یک البالی

 است گل و پرنده نقاشی برس پشت .شده خراطی ای دسته با بیضی

   !شده نقاشی ظریف خیلی .

  :کنم می نگاه خوب را برس

  چقدره؟ قیمتش ببرم؟ اینو مو گیر جای به یعنی-

  :زند می لبخند .کنم می نگاهش و

 مرد با بخوام ساله ۷۰ زن یه من که افته می اتفاق بار چند مگر-

 که جوانی مرد باشم؟ صحبت هم البرز، ، تو مثل جذابی و جوان

   !خره می هدیه مادرش برای

  :دهد می ادامه و کند می اشاره برس به

  !جوان مرد تو مادر برای ست هدیه یه برس این-

  ...که داره قصه یه و

  :زند می لبخند

   !کنم تعریف برات تا بیا  داشتی؛ رو وقتش موقع هر-
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 برای که مردی من؛ به اینطور غریبه زنی ، او اینکه از ام حیرتزده

 در چیزی چنین !دهد می هدیه گذاشته اش مغازه به پا بار اولین

 برای و شود می محسوب غلو کمی لندن سرد و صنعتی ی جامعه

 حد از بیش لطف نوعی هستم اینجا ای شده تربیت و عضو که من

  :گذارم می مخمل ی پارچه روی را برس .است

 اش هزینه که برمش می شرطی به !کنم قبول اینو تونم نمی من-

 شما که نمیاد در جور عقل با اصال من نظر به چون کنید؟ حساب رو

  !بدی هدیه من به

 :فشارد می هم به را لبهایش او
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  !پوند دو تو برای قیمتش !هست تو با حق !باشه-

  !ارزه می اینها از بیشتر نه-

  :پیچد می قرمز مخمل ی پارچه الی را برس
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 من ولی . حرفهاستاین از ترگرون خیلی و هست معنوی ارزشش-

   .بفروشم پوند دو تو به رو  برس این امشب دارم دوست

  :گویم می مردد

 کاری از فردا خوام نمی و !بذارم کاله شما سر خوام نمی من !مادام-

 گولتون که کنی شکایت پلیس به من از و ! بشیپشیمون کردی که

   !زدم

  :گذارد می قلبش روی را دستش و خندد می بلند .خندد می

 به و !ندادم دست از هم رو عقلم و هستم راضی قلبم صمیم از-

   !جوان مرد زنم نمی حرفی هم پلیس

 خریدهایم حاوی کاغذی کیف یک با و کنم می پرداخت را پوند دو

 می را صدایش .متحیرم هم هنوز که حالی در روم می در طرف به

  :گوید می که شنوم

 من و بخوریم دمنوش یا قهوه هم با بیا داشتی دوست وقت هر-

  !بگم رو برس این ی قصه برات

  :کنم می زمزمه

  !مادام شاید-
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 ؛ صورتم به خورد می شب دار سوز سرمای .شوم می خارج در از و

 ی مغازه در که عود نوعی خوب بوی .سوزد می  درونم که حالی در

 می احساس من و هست مشامم در هم هنوز  آمد؛ می لیدا مادام

 برسم ام خانه به تا ترسم می و ام رفته جادویی جایی به کهکنم

 .برود بین از جادو و بشوند دود ام خریده که ؛چیزهایی
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 کمی به .ندارم را اش حوصله زیاد .هستمنتظرم هانا آپارتمانم در

 طنازی با نخواهد کسی که مردانه ی خلسه کمی .نیازمندم تنهایی

 و گرفته دوش .کند اش منتهی تخت در عملیاتی به وسوسه یا

 گشاد های پوش تک از یکی .کرده جمع سرش باالی را موهایش

 .است لخت رانش از تر پایین کمی تا بلندش پاهای و پوشیده را من

 انگشتانش میان در ریخته تهش شراب کمی که بزرگ جام یک

 .زده زل تلویزیون به و ایستاده نشیمن ی میانه در و هست

 گردد برمی .کنسول میز روی سبد درون اندازم می را کلیدهایم

  : زند می لبخند .است آرایش بدون اش چهره .کند می نگاهم
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 ناب ایتالیایی مدل یه کردم آماده پاستا !خوب چقدر اومدی؟ !ال-

!   

  :کنم می اشاره تنش به و کنم می سالم

  پوشیدی؟ منو پوش تک که نداری لباس مگه-

  اندازد؛ می خودش به نگاهی

   !کنم تنم اینو داشتم دوست !اوه-

 کمد درون را کاغذی پاکت و آورم میبیرون تنم از را کاپشنم

  :گذارم می کنسول

  خوری؟ می شراب شب وقت این-

  :کند می نگاهم خورده گره ابروهای با

  !البرز نیستی سرحال امشب-

 طرف به و کند می مزه را شرابش از کمی هم او .دهم نمی جوابی

 تیره چوبی کف با پاهایش سفید پوست تمایز .رود می آشپزخانه

 به من که هست عادتهایش از یکی .است برهنه پا .پیداست خیلی

   !دارم دوست شدت

  :روم می باال ها پله از
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  ! میام-

 لباس با بعد و گیرم می فوری دوش و آورم می در را لباسهایم

 های بشقاب درون پاستا ریختن حال در او .روم می پایین خانگی

  :کند می من به نگاهی نیم .است سفید بزرگ و گود

  !داده یادم ایتالیاییم میزبان رو پاستااین-

 حاال و !مانده هتل در که بود گفته قبال .کنم می نگاهش متفکر

  :داده یادش میزبانش که پزد می را پاستایی

  !خوبی میزبان چه-

  :کند می جمع را لبهایش

  !میاد خوشت اش مزه از حتما-

 .را بلند لیوانی کابینت از و .آورم می را پرتقال آب پاکت یخچال از

 .داشتنی دوست و عجیب زنی پیر  .لیداست مادام درگیر ذهنم

   .ببینم را او هم دیگر بار ام شده ترغیب

 برمی و گذارد می میز روی را چاقو و چنگال و سفره دستمال هانا

 به . ریزد می شده گریل مرغ گوشت های تکه پاستاها روی و گردد

  :کند می نگاهی منلیوان
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  کنی؟ قاطیش لیکور کم یه خوای می-

 الکلی هاینوشیدنی انواع از یکی (Liqueur :فرانسوی به) لیکور(

 و شوندمی تهیه تقطیری هاینوشیدنی از یکی از لیکورها .است

 یا گل ادویه، دارویی، گیاهان خامه، میوه، از هاآن به دادن مزه برای

 در دیگر هایکنندهشیرین یا شکر همراه به و شده استفاده آجیل

 و هستند شیرین کامالً معموالً لیکورها .شوندمی بندیبسته بطری

 جا برای را ایطوالنی دوره دهنده، تشکیل مواد ترکیب از بعد اغلب

 برای تولید، فرآیند طول در است ممکن البته .کنندنمی طی افتادن

 اصطالحا یا - کنند نگهداری مدتی برای را هاآن طعم، و عطر ترکیب

 از یکی (Liqueur :فرانسوی به) لیکور .بدهند استراحت هاآن به

 هاینوشیدنی از یکی از لیکورها .است الکلی هاینوشیدنی انواع

 خامه، میوه، از هاآن به دادن مزه برای و شوندمی تهیه تقطیری

 یا شکر همراه به و شده استفاده آجیل یا گل ادویه، دارویی، گیاهان

 لیکورها .شوندمی بندیبسته بطری در دیگر هایکنندهشیرین

 تشکیل مواد ترکیب از بعد اغلب و هستند شیرین کامالً معموالً

 البته .کنندنمی طی افتادن جا برای را ایطوالنی دوره دهنده،

 را هاآن طعم، و عطر ترکیب برای تولید، فرآیند طول در است ممکن

  ).بدهند استراحت هاآن به اصطالحا یا - کنند نگهداری مدتی برای
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 321_pg. 

 

  :دهم می تکان نه ی نشانه به را سرم

  .کنم مصرف الکل خوام نمی-

  :گوید می شوخی به و خندد می

  کردی؟ زوم خاصی ی مساله روی-

  :نشینم می آن روی و کشم می عقب را صندلی

 کم یه خواد می دلم و ام خسته واقعا دربدری همه اون از بعد-

  .باشم داشته آرامش

 نگاه مرا دقت به جویدنش حین و گذارد می دهانش در پاستا کمی

  :کند می

  !هستی تنهایی محتاج که اینه اش خالصه-

 با . است من ایرانی شخصیت از بخشی هم این .دهم نمی جوابی

 از خیلی هرگز و ام نکرده زندگی کشورم مردممیان در هرگز آنکه

 اما ام؛ اروپایی کامال مرد یک خودم نظر به و نیستم بلد را تعارفات

  :گویم می عوض در    .کنم می گیر اینگونه های تعارف در گاهی

  !بوده وارد حسابی میزبانت معلومه .شده ای خوشمزه پاستای-

  :جود می مرغ ای تکه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 322_pg. 

 

 البته .لباسه و مد کار توی که هست اصیل سیسیلی یه اون آره-

    .کنه می زندگی رم که سالهاست

  :زنم می لب

  !خوبه خیلی-

  :دارد می بر پاستاخوردن از دست

  کنی؟ بیشتری کنجکاوی خوای نمی همین؟-

 وارد الکل کمی باید و اوست با حق شاید .کنم می نگاهش حالت بی

 از بعد من .کند می پاک سفره دستمال با را لبش او .کردم می بدنم

  :گویم می گذرانم می نظر از را حرکاتش آنکه

 رو همدیگه های نیاز گاهی تو و من که ؛ بود قرار هم اولش از ! هانا-

 نشیم همدیگه مانع .نکنیم دخالت هم کار توی اما .کنیم برطرف

 ...و
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  :حرفم میان پرد می
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 عوض نظرت بگذره کم یه وقتی کردم می فکر  اما؛ !نرفته یادم-

  !بشه

  !کردی فکر اینطوری تو که کردم کاری اگر متاسفم من-

 هم را اش بقیه باید ام آمده اینجا تا که حاال .افتد می اشتها از

  :بگویم

  ... اما ! عزیزی من برای تو !کنیم اساسی فکر یه که بهتره نظرم به-

  :آورد می باال را دستش

  !ال  نده ادامه-

 یک را شرابش او .شده سنگین بینمان جو .دهم می تکان را سرم

 کانتر ی گوشه  از .خیزد می بر میزپشت از و رود می باال نفس

 رود می و زند می آتش سیگاری .دارد می بر را سیگارش پاکت

 بیرون را دود تا زند می را ها دکمه و ایستد می هوود نزدیک

 را خودم و کشم می دست و خورم می را پاستا از کمی من . بفرستد

 ایش دقیقه سه دو سکوت از بعد هانا .کنم می سرگرم پرتقال آب با

  :گوید می

   رم ی شعبه برم که دم می انجام کارامو دارم-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 324_pg. 

 

 مثال . کند بیان را چیزی او که نیست الزم .کند می عمل ضربتی

 حتی و آمده خوشم است سیسیل اهل که رم در میزبانم از ؛ بگوید

 بهتر ایم داشته باهم که تفریحاتی از بعد و ام خوابیده او با بار سه دو

 التیام برای فقط مرا و هستی یخی و سرد مرد که را تو که ام دیده

 مرد با و بروم و کنم رها  خواهی می تختت در ای دقیقه چند

  !کنم زندگی سیسیل اهل خونگرم و تیپ خوش ایتالیایی

  :زنم می لبخند

  !رسیدی نتیجه به باالخره که خوشحالم-

 می سرزنشگری لحن با و روند می باال ابروهایش .ندارد را انتظارش

  :گوید

 کنم ول رو لندن خوام می من چرا که !کن تعجب کم یه الاقل !ال-

  !کن کنجکاوی کم یه فقط... کم یه .برم و

  :خیزم می بر

 !کنم دخالت کارت توی ندارم دوست من .نداره تعجب ! هانا-

 بهت هم اولش از !کنی کنترل منو تو خواد نمی دلم که همونطور

  !بری خواستی وقت هر که آزادی تو که گفتم
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 باال را دستش .ایستد می روبرویم .آید می طرفم به دست به سیگار

  :ام گونه به کشد می و آورد می

 می باورت .برسیم پایدار ی رابطه یه به تونیم نمی تو و من چرا !ال-

 اون به دبیرستان؟ دوران به برگردیم کنم می آرزو همیشه که شه

  بودی؟ عاشقم که ها موقع

  : رویش به زنم می لبخند

 االنم .داشتم دوستت واقعا من و !بودیم نوجوون موقع اون !هانا-

  !رفیق یه عنوان به بیشتر اما دارم دوستت

 لبخندم نیمچه با هنوز  من و لبهایم روی کشد می را انگشتش

  :کنم می نگاهش

   !خوابه نمی رفیقش با آدم ! البرز-

    !خوابد نمی رفیقش با آدم گوید؛ می راست ! ندارم جوابی

  :تنم به چسبند می اندامش و ام سینه روی گذارد می را سرش

 من البرز !شه  می من نصیب تو از اندکی بخش یه !ندارم رو تو من-

   !خوشحالم  سیسیلی مرد او با

  :موهایش روی کشم می دست
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 گی می راست  !گرفتی نمی رو بزرگ تصمیم این وگرنه !دونم می-

  .کردم خاک زیر رو شخصیتم از بزرگی بخش یه

  :کند می حلقهتنم دور را دستانش

 نمی !چرا دونم نمی !هستی ذهنم ی گوشه تو صورتی هر در اما-

   .داشتنت دوست ازبردارم دست تونم

  :سرش روی چسبانم می را ام چانه

 تو و من وقتی یه چون !بیاری دست به منو که شدی شرطی چون-

 هر باید کنی می فکر و ناراحتی بابتش موقع اون از تو و زدیم هم به

  !بیخودیه وسواس یه !کنی ترمیم رو رابطه این شده طور

 من !زنم می آسیب بهت کنم؛ خوشحالت اونکه از بیشتر من

 کم جذابیتت از چیزی این !دوست یه عنوان به اما دارم دوستت

 اما !خوبی رابطه توی خیلی !دلبری و زیبا خیلی تو .کنه نمی

  که؟ فهمی می !شه نمی خالصه وقیافه تخت به همش زندگی

 افتاده من .کشد می کمرم پشت را دستانش فقط .دهد نمی جوابی

   !وراجی روی ام
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 و همینم من .ببندم کسی به دوباره بخوام که ندارم دلی من !هانا-

 دوباره تعهدآدم .شم می بدتر روز به روز تازه .شم نمی هم عوض

 کس هر یا تو با ! کنم می برطرف  هم رو نیاز و هوس اون !نیستم

 بابتش مدت ن ای توی که هست مهمی ی مساله یه ولی !ای دیگه

 و منی رفیق و دوست . عزیزی برام تو که؛ اینه اونم . کشیدم عذاب

   .بزنم آسیب بهت کارهام با خوام نمی

 مرد اون مطمئنم و هست یمن خوش برات ایتالیا .زندگیت پی برو

 در که همین ! بکن فکرشو اصال .دونی می رو تو قدر خوب خیلی

 حتی و داشتی رابطه و کردی فکر مرداون به بودی من با که حالی

 کنار و اونجا تو که  معناست؛ این به کنی مهاجرت خوای می بابتش

  !نیست؟ دلیل بهترین این نظرت به .خوشحالی مرد اون

 .ام دیده تازه من و اند شده خیس چشمانش .شود می جدا من از

  :گوید می

 !دونم نمی-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 328_pg. 

 

 می سالن به او و کنم جمع را ها بشقاب تاروم می میز  طرف به من

 پالتو که حالی در بلند آستین بلوز و جین با بعد ی دقیقه پنج . رود

 کردن خالی  حال در من .گردد می بر گرفته دستش در را کیفش و

  :شوم می متعجب او عمل سرعت از و هستم بشقابها

  !کجا؟-

  :زند می غمگینی لبخند

    !باشه درستی کار نم موند کنم نمی فکر-

  :کند می نگاه اطرافش به

 و من نظرم به ! خب !کنم می جمع وسایلمو میان نیستی که فردا-

  !منطقی ی خاتمه این به داشتیم نیاز تو

 این ی دهنده نشان هم و دارد تازگی برایم هم ؛ هانا منطقی رفتار

 کمی دلم ته ! چرا دروغ .داده دل من جز کسی به واقعا او که است

 و ببوسمش جلو بروم ؛  زند می سرم به حتی و کنم می حسادت

 فردا صبح که دانم می اما !برود ندارد حق بگویم و تختم به ببرمش

   .شد خواهم پشیمان کارم از کامال

  :روم می جلو و  کنم می پاک دستمال با را دستم و رها را بشقاب
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   ! هانا-

  :کند می تنش را پالتو

   !نگو بیشتری چیز-

 از و اندازد می اش شانه روی را کیفش او .دهم می تکان را سرم

 می  فارسی به و برداشته را اتومبیلش سوییچ کنسول روی سبد

  :گوید

  !البرز خداحافظ-

  :گویم می فارسی به هم من

  !هانا خدانگهدار-

  !شود می بسته تیکی دربا و رود می و زند می را در رمز

 .کند می درد ام سینه ی قفسه .مانم می در به خیره ثانیه چند من

 عمیق نفس چند .ام پرانده را تنهاییم شبهای التیام خودم دست با

  .نیست بد حالم آنقدرها .کشم می

 این به و بعدتر تا مدرسه زمان از کنم؛ می فکر هانا به را شب نیمه تا

  از خواب .ام نداشته دوستش باید که آنطور که ؛ رسم می نتیجه

 .کنم استراحت باید که آنطور ام نتوانسته هم را امشب . پریده سرم
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 آفتاب شهر دختر های ایمیل خواندن کار بهترین خیزم؛ می بر

 کانتر پشت همانجا و  کنم می درست کاکائو شیر خودم برای .است

 ی فاثله ها تاریخ .کنم می باز را تاپ لپ و نشینم می آشپزخانه

   .اند کرده پیدا بیشتری

  کنم؛ می باز دیگری ایمیل

  !جان لی لی سالم

 رو قدم اولین . زدم حرف افراسیاب دایی با چون خوشحالم امروز

 انگلیسی چقدر که فهمیدم تازه و زبان کالس رم میدارم .برداشتم

 تن که اونطوری نه ولی شده سرد هوا .نداشتم خبرخودم و بودم بلد

 تازه .نداره سرما زیاد اینجا دونی می بهتر که اصالشما.بلرزونه آدمو

  شرجی و کولر از خبری دیگه که چون ؛ هست ما خوشی اول

 مرغهای .قشنگه چقدر دریا که دونی نمی جان لی لی .نیست

 عالمه یه  ساحل لب ری می وقتی .اینجا به کردن مهاجرت دریایی

 غروب .رن می پایین و باال و کنن می پرواز که بینی می دریایی مرغ

 نارنجیش و قرمز .تره قشنگ زمستون روزای این توی هم خورشید

 زبانم کالس از بعد گاهی من .هست سال ی دیگه وقتهای از بیشتر
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 به .کنم می نگاه موجها به و نشینم می تنها اونجا . دریا لب رم می

   .رن می و میان که آدمهایی به و کنه می غروب که خورشیدی

 رابطه مردی هیچ با حاال تا من بکنم؛ بهت باید اعترافی یه راستش

 چند یه بگم؛ دروغ چرا البته .نداشتم دوست رو کسی هیچ .نداشتم

 می که دیدمش می ساحل لب گاهی که بودم پسری یه عاشق ماهی

 بافته هم به شیرین تخیالتسرم توی کلی کرد؛ می ورزش اومد

   .ندیدمش وقت هیچ دیگه و زد غیبش روز یه ولی  بودم؛

 مثلهم اسمش ! ماهور . دارم دوست یه فقط من جان لی لی

 بهش خیلی مادرش و پدر و کنه می عکاسی ماهور .قشنگه خودش

 داشتم بابا یه منم اگر که خورم می حسرت همیشه .دن می اهمیت

 توی شریف بابا و بی بی اینطوری شاید .بود بهتر روزم و حال شاید ؛

 همه بخدا .هستن سنتی و قدیمی اونا آخه .کردن نمی دخالت کارم

 اما .کنن می زندگی خودشون برای من سال و سن هم آدمهای ی

 بی گه، می چیزی یه باباشریف  .بازی شب خیمه عروسک شدم من

   .چیزی یه بی

 که کاری هر خودش .منه مخالف همش !قوز باال قوز شده هم لیان

 کنه، می گردی طبیعت ره، می باشگاه کنه؛ می بخواد دلش
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 کاری کس هیچ اما شه می فارغ ، شه می عاشق ره، می مسافرت

  .ناامیدکم یه و ! شدم خسته من  !نداره بهش

 حجر عصر مگر که کنم می فکر من و شود می تمام اینطور ایمیلش

 چند اصال !است؟ ناراحت وغمگین اینطور دختر این که هست

   کند؟ استفاده قانونیش حق از تواند نمی که هست سالش

    چیست؟ ماجرا

  شده؛ فرستاده ای هفته دو ای فاصله با بعدی ایمیل

  !جان لی لی سالم

دلم خیلی من دی؟ نمی جواب ولی خونی می رو من های ایمیل چرا

 !بزنی حرف باهام که خواد می

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 یکموهفتاد_قسمت#

 اما خونید می که دونم می و زنم می ایمیل شما به که ساله یک

   !دین نمی جواب
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 333_pg. 

 

 سبزی داشت و آفتاب بَر ؛ حیاط توی بود نشسته مامانم که امروز

 ازبرام گفتم بهش و کنارش نشستمرفتم منم ؛ کرد می پاک ماهی

  :گفت و کرد نگام چشمی زیر .بگو جان لی لی

 بابا اگر دونی می جان؟ لی لی دنبال افتادی مدتیه که چیشده-

  اینکه و لِیلی نه و جان لی لی اونم و میاری اسمشو بفهمه شریف

 به برو دختر؟ داری آزار مگه کنه؟ می سیاه رو روزگارت دنبالشی

 دانشگاه هنوز و گرفتی ریپلم ساله دو ! برس کنکورت و درس

  !منه شانس اینم  !نرفتی

 به ! میادبدشون شما از اینقدر خانواده این چرا که گرفت حرصم

  :گفتم مامانم

 بدش خودش دختر از اینقدر شریف بابا چرا بگو !کن ول منو حاال -

  !میاد

  :زد تشر مامانم

 می سکته رو پیرمرد !رو حرفا این نگی جلوش وقت یه ! بمیری-

  !دی
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 با یواشکی که شدم پاپیچ انقدر و نداشتم بر سرش از دست من ولی

 خواهرشو مامانم کهفهمیدم تازه من و .گفت شما از برام آروم صدای

  :گفت مامان .نکرده فراموش

 هیچی قشنگی از و بود خونهبزرگ دختر  !بود خوشگل خیلی لیلی-

 و درشت چشماش !شبق مثل بود بلند و سیاه موهاش .نداشتکم

 می همیشه !بود تمیز ترو همیشه !آهو چشمهای مثل کشیده

 .زد میبیرون ازش تا ده و گفتن می  لیلی یه فامیل توی !خندید

 باید بود گفته باباشریف ولی داشت خاطرخواه کلی !بود هنرمند

 زنده رو رسممون و اسم باید !بشه کسی خودش برای و بخونه درس

 افراسیاب و لیلی !بود سفر و کتاب اهل همیشه باباشریف .داره نگه

 آزاد خیلی لیلی  !بود پرشور لیلی سر !بودن گرفته یاد بابا از هم

 نمی رو لیلی من و .گرفت رو قربش و ارج و آزادی خودش اما !بود

 بیشترش  اینطوریه اگر من روزگار .نکرد خواهریبرام چون بخشم

   !هست لیلی تقصیر

 به ولی !کنه می رو فکر این مامانم چرادونم نمی من !جان لی لی

 رو زندگیش خودش کسی هر من نظر به .مخالفم نظرش با  شدت

 ول رو اش بچه و زن و دراومد آب از معتاد من بابای اگر .سازه می

   !نیست شما تقصیر رفت؛ و کرد
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 داشتین تمایل موقع هر !جان لی لی منه ی شماره این ....۰۹۱۷

  !کنم کمک امون همه به خوام می من .بزنین زنگ یا بدین پیام

 بی و کنه می نابود رو دیگران و خودش داره کارش این با  باباشریف

 قربانی آخرین منم !بریزه اشک خلوتش توی بلده فقط که هم بی

 و تصمیم این به داده تن که  هم بیچاره مامان .هستم ماجرا این

 که ای کینه و بغض ی همه و موندم من . رفتی که شما .اجبارها

  .شه می خالی سرم

   !نزدم ایمیل مدتی شاید !جان لی لی ندارم حوصله زیاد روزها این

 اسیر زندانی در انگار که دختری برای سوزد می قلبم چرا دانم نمی

   .است

 و هوش دیگر جان لی لی که زمانیست به مربوط بعدی های ایمیل

 عکس تایی چند .احوالپرسی حد در و هستند کوتاه .نداشته حواس

 و کم های فاصله به که نخلستان و قایق و دریا و قدیمی ای محله از

 روی که پیرمردیست هم عکس آخرین و .شده فرستاده هم از زیاد

 است الغر .هستند سپید یکدست موهایش .نشسته ایوانی های پله

 با بزرگی درخت ها پله کنار از .جدیست شدت به اش چهره و

 به شبیه .پوشانده را دیوار از بزرگی بخش و روییده سرخابی گلهای
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 روی هم گل تعدادی .ام دیده استانبول و  یونان در که گلهایی

 های شیشه و هستند قدیمی و چوبی ها پنجره و درها .ریخته زمین

 مثل  .کند می جذب شدت به را آدم ایوان هاللی سقف و رنگی

 کتابهای در  کودکی زمان که ها همان از .هاست قصه ی خانه

 قصه شهرزاد جان لی لی یعنی !بودند شرقی داستان مصوربا

  !هاست؟

 مبارزه او  برای ایمیل فرستادن ی وسوسه با و .بندم می را تاپ لپ

 شود بهتر جان لی لی حال تا باشم داشته صبر کمی باید  .کنم می

  .بیاورم در هست ام خاله دختر انگار که دختر این کار از سر بعد و

 دنا خواهد می ؛ گفت می  که جان لی لی حرفهای به افتد مییادم

 ترغیب او که شده باعث دختر این های ایمیل شاید !ایران ببرد را

 حتی و .نزده حرفی آنها از حال به تا که ای خانوادهدیدن برای شود

 خواهد می دلم !کرده مقاومت همیشه هم دنا و من سواالت برابر در

 و مهربانی همه آن با جان لی لی که شده باعث چیزی چهبدانم

  !بگیرد قرار اش خانواده خشم مورد اینطور عطوفتش

 .خیزم می بر سردرد با را صبح .خوابم می که است صبح دم تقریبا

 عقب کارهایم اما ؛ نرمم و گرم تختدرون بمانم خواهد می دلم

 تا دو ام کرده تعیین خودم برای زندان در که  هدفهایی از .هستند
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 دختر های ایمیل خواندن و هانا با حجت اتمام م؛ ا داده انجام را

 همینطوری .بدهم انجامش باید و مانده مهمترینش اما !آفتاب شهر

 غیبتی با حاال و بودم کرده موکول بعد به را کافه کارهای تمام هم

 می حرف ادی با امروز !کنم شروع جایی یک از باید ؛ ام داشته که

 !کنیم میتنظیم ای برنامه و  زنم

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 دوموهفتاد_قسمت#

 خاطر به که من  مثل ! جان کم اما .بارد میباران هم امروز

 آب لیوان یک حتی .شده نصیبم مفرط خستگی نوعی  نخوابیدن

 خلوت نسبتا خیابان .شوم می کافه راهی زنان قدم و خورم نمی هم

 های نگاه که حالی در هم دردست دست جوان پسر دو .است

 که زنی جلوتر کمی .گذرند می کنارم از کنند میهم به ای عاشقانه

 .زند می ای تنه من به دارد می بر قدم تند و گرفته را ای بچه دست

 دقت با و دارم می بر .افتد می سنگفرش روی دخترک قرمز کاله

 لبخندی ساله پنج چهار دخترک .گذارم می طالییش موهای روی

    .زند می
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 و کند می خشکی تشکر زن .شود می باز هم از من عبوس ی چهره

 می نظر از را من دوباره و گردد می بر دخترک .افتند می راه دوباره

 جلوتر کمی .دهم می تکان برایش و آورم می باال را دستم .گذراند

 دوباره قبل شب و لیدا مادام کوچک ی مغازه به خورد می چشمم

 را کارش هنوز و است تعطیل مغازه .گیرد می جان خاطرم در

  .نکرده  شروع

 در آشپزخانه ی خدمه و گارسونها  .شوم می کافه وارد پشتی در از

 دست .شود می بلند ها سالم صدای .هستند صبحانه خوردن حال

   .شوم می کافه سالن وارد و دارم می بر را لیست و دهم می تکان

 روی شده تست نان و سوپ ای کاسه آلبرتو . نرسیده هنوز ادی

  :گذارد می پیشخوان

  ؟!خورین می صبحونه ! ال آقای-

 که سیسیلی مرد به افتد می یادم چرا دانم نمی  .کنم می نگاهش

 موهای همیشه و است تیپ خوش شدت به آلبرتو !بود گفته هانا

 مثل کامال هم دوقلویش برادر . زند می باال مرتب را سیاهش

   .اوست
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 لیست دهد؛ می سیر ی مزه که تستی و قارچ سوپ خوردن حین در

 میتلفن چندتایی و کرده چک را خرید موارد و کنم می بررسی را

   .زنم

 شدت به  دماغش که حالی در ؛ رسد می راه از ادی حین همان در

 .پیچیده کاله و شال در را خودش و خمارند چشمانش و شده قرمز

  :کنم می وضعش سرو به نگاهی

  حالیه؟ چه این !سالم-

  :کند می پاک بادستمال را دماغش

   !نیست خوب حالم اصال و !خوردم سرما-

  :دهم میتکان تاسف ی نشانه به سری

  !مرد کنی می چکار اینجا پس-

  :کند می اشاره بار به

  !بگذارمت تنها دستتونستم نمی و هست کار کلی-

  :گویم می متعجب

 و خونه برگردی که بهتره اما !ممنونم شناسیت وظیفه از واقعا-

  !برو و بخور سوپ کاسه یه بشین بیا قبلش البته !کنی استراحت



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 340_pg. 

 

 دارد نامسوزان که گارسونها از یکی .نشیند می میزها از یکی پشت

  :گوید می ادی .دهم می سوپ کاسهیک دستور و زنم می صدا را

 یه کنم می فکر اما .نخوردم هیچی دیشب از که بود بد حالم اینقدر-

  !باشه کافی برام استراحت روز

  :گویم می ادی به .آورد می را سوپ سوزی

 و ات خونه برو بعد و بخور !شده هم تر خوشمزه و مونده دیشب از-

هم که خوای نمی !بمون خونه بشه خوب حالت که موقع هر تا

  !کنی؟ مبتالرو اینجا آدمهای ی همه هم و ببری بین از رو خودت

  :دهد می تکان سر

  !منطقیه-

 می مجبور من و رود می ادی .کنم می چک او با کاررا تا چند من

 تعطیلی وقت در هم ظهر .بمانم بار در او جای به را روز کل شوم

 همه از بعد شب آخر .بدهم انجام را اضافه کارهای تا مانم می کافه

 در !شود می تکرار هفته آخر تا جریاناین و .آپارتمانم گردم می بر

 ها صبح طرفی از و بزنم سر جان لی لی به توانم نمی مدتاین تمام

 و کرده تعطیل ما از زودتر او هم شبها و نیست لیدا مادام آیم می که

 از که را اش خانهروشن چراغ فقط شب هر من و اش خانه به رفته
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 آمده ؛ نبودنم وقت به هم هانا .بینم می تابد می تور های پرده پشت

 و  !را هایش آهنگ فلش و مسواک و ماگ حتی .برده را وسایلش و

  :نوشته زیبایی خط با و چسبانده یخچال روی یادداشتی

  "! البرزکنم نمی فراموشت !من برای الاقل .داشتیم خوبی روزهای"

 .بماند یخچال روی گذارم می و دارم نمی بر را یادداشت !همین

 .کشد می شعله تنهاییم

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 سوموهفتاد_قسمت#

  جان لی لی خانه_روود ریچموند آپر خیابان

 رطوبت و مه از هم خبری .آفتابیست کامال آسمان امروز شکر را خدا

 یک .دهد می نشانمان را خودش دارد کم کم بهار انگار .نیست باال

 کرده کار بند بک که من برای مخصوصا .شده بخشی فرح ی شنبه

 ام آمده ؛ آرام ای یکشنبه امید به حاال و شب آخر تا صبح از ؛ ام

 بر سرحال هم صبح و .امخوابیده خوب خیلی را قبل شب !اینجا

 .ام خورده  غلیظ ی قهوه فنجان یک ام گرفته دوش .ام خواسته

 گوشت .ام کرده مرتب را خانه و ام داده گوش کالم بی موسیقی
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 و تازه و تر سفید مارگریت های گل ، خامه و قارچ بنفش، پیاز تازه،

 فروشگاه که ای تازه سنگک نان و .ام خریده هم پامچال گلدانیک

 .کرد خواهد خوشحال را مامان حتما .ام خریده ایرانی غذایی مواد

 را در پونه .زنم می زنگ کنم؛ باز را در و بیندازم کلید آنکه جای به

  !لبهایم روی نشاند می لبخند که جدید شمایلی با ؛ کند می باز

  کردی؟ تغییر چقدر !پونه-

  :گوید می و رنگش شرابی و کوتاه بشدت موهای به کشد می دست

  !اومدم بیرون تکراری حال اون از و بودم موفق انگار پس-

  :کنم می اشاره ست بادمجانی گلهای از پر که سیاهش پیراهن به

  !شده عوض هم استایلت حتی !کردی تغییر کال نه-

 کرده سرخ بادمجان بوی . گیرد می من دست از را خرید های پاکت

 درون شده ساطع خورشید نور .اند شده زده کنار ها پرده و آید؛ می

 .کرده درخشنده را سالن درون مبل نورش از پهنی خط و خانه

 دهد می هل دمپایی جفت یک پونه . کنم میآویزان را کاپشنم

  :پاهایم جلوی

  !بپوش رو اینا بیا-
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 نگاه را ور و دور ! سالن طرف به روم می و .پوشم می را ها دمپایی

  :پونه طرف به گردم می بر .نیست خبری .کنم می

  کجاست؟ جان لی لی-

  :کند می دست به دست را ها پاکت او

  !ببین برو !نشسته نشیمن توی-

 به و نشسته مبل روی جان لی لی .رسم می نشیمن به قدم چند با

 زدن چهچهه حال در قدیمی ی خواننده یک .است خیره تلویزیون

  :گویم می بلند .است

  !جانم لی لی سالم-

  :گوید می فقط و زند می پلک .کند می نگاهم و گردد می بر

  !البرز-

  :گیرم می طرفش را گلها و زنم می لبخند من

  !داری دوست که گلهاییهمون .آوردم مارگریت گل برات !ببین-

 گلبرگ به کشد می دست .گذارم می پاهایش روی را گل دسته و

  :کند می نگاهم و ها
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  بودی؟ کجا-

  :کنارش نشینم می

  ! داشتم کار خیلی !بود شلوغ سرم خیلی-

  :کند می تامل کمی

  کاری؟ چه-

 آلزایمر که او که  کنم؛ می فکر بدهم؛ را جوابش چه باید  دانم نمی

  .گرفته من از را توجهش فقط !ندارد

  رفته؟ یادت نکنه دارم کافه من !جان لی لی-

  :کند می نگاه دیوار روی ساعت به عوض در .دهد نمی جوابی

  !خونه؟ نیومد دنا چرا-

 من جان سوالها این با روز هر خواهد می یا دارد عقل زوال خداوندا

 .کنم پیدا کنترل اعصابم بر کمی تا کشم می نفس بیاورد؟ لبم به را

 خاطرش از را کننده ناراحت حوادث از خیلی تعمدا او گفته دکتر

  :گویم می .دهد میالتیام خودش به اینطور .کرده حذف

  !تهرونی مامان ی خونه رفته دنا-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 345_pg. 

 

  :رود می هم در اخمهایش

 گفته بهش ! ندارم دادگاه وقته چند من بریم؟ هم با نکرد صبر چرا-

  !گذرونیم می وقت هم با بیشتر که بودم

  :کند می فکر کمی بعد

   !بکشیم نفس روزی چند یه بریم؟ هم ما نیست بهتر-

  بیاورمش؛ بیرون حالآن از که آن برای و دهم میتکان را سرم

  :گیرم می روبرویش ام پیچیده مخمل ی پارچهدرون که ای آیینه

  !میاد خوشت حتما !آوردم چی برات ببین-

 و مخملی دستمال قاب روی کشد می را استخوانیش و ظریف دست

 روی گذارم می را گلها .گیرد می مندست از را آن احتیاط با بعد

 .آورد میبیرون را آیینه و کند می باز را پارچه دقت با او و میز

  :ماند می باز نیمه دهانش

  !قشنگه چقدر !البرز وای ای-

  :بوسم می را پیشانیش !شود می آب دلم ته قند

   .داده هدیه تو به اینو اون !شدم آشنا ارمنی مسن خانم یه با-

  :گیرم می طرفش به را مو ی گیره بعد و
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 وقتی !قشنگه؟ و ظریف چقدر ببین .خریدم تو برای هم اینو-

 می ها ملکهبه شبیه ؛ بهشون بزنی و کنی جمع سرت باالی موهاتو

  !شی

  :خندد می

 !آنتیکم چیزای عاشق من !البرز ذوقی خوش خیلی تو-

 

 جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 چهارموهفتاد_قسمت#

  :دهم میتکان را سرم 

  .خریدم کوچولو ی هدیه یه هم سها برای-

  :گوید می کند می بررسی را مو ی گیره دقت به که همانطور

  !خوبیه دختر-

 و گل ی آیینه در را خودش و گیرد می سرش کنار را گیره بعد و

 .شود می محو لبخندش !مغمومو خیره نگاهی .کند می نگاه مرغی

 بغضی با و کند می رها پاهایش روی را آیینه . لرزد می دستش

  :گوید می ها بچه به شبیه
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  !شده تنگ دنا برای دلم-

  :اش سینه ی قفسه وسط گذارد می دست 

  !خونه برگرده دنا کاش !بکشم تونم نمی نفس !سوزه می اینجام-

 به و دهم می کش را لبهایم و  دهم می فرو را بغض عظیم حجم

  :گویم می ای قواره بی شوخی

   !گذره می خوش داره اون به !نکن فکر بهش-

 حجمآن برود تا کنم می رو و زیر را نفسم بیشتر !کشم می آه  بعد

  : کرده غلبه ام سینه بر که ای افسرده

 خوام می انداختن؟ راه بویی چه کنن؟ می چکار دارن دخترا این-

 یادم آقا قاسم که همونی مثل !کنم درست استراگانوف بیف براتون

  !داد

 دستش در و دستی ی آیینه ی شده نقاشی قاب به است خیره هنوز

  :گویم می .فشارد می را مو ی گیره هم

 توی بذاری رو گلها تا بیارم خالیگلدون و قیچی برم چیه نظرت-

  گلدون؟
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 می گداز و سوز پر ویگن . خیزم می بر کنارش از .دهد نمی جوابی

 به و ذهنش های ناباوری و ها هذیان با گذارم می تنها را او .خواند

 پوشیده ای ساده شلوار و بلوز همیشه مثل سها  .روم می آشپزخانه

 پونه .آید می وپیاز سیر بوی . ایستاده  اجاق کنار  برهنه پا .است

  :بیند می را من او از زودتر

  ؟ !البرز  اومدی-

  :من طرف به گردد می بر سها

  !خان البرز سالم-

  :کشم می سرک است اجاق روی که ای ماهیتابه به

  کنی؟ می درست بادمجون و کشک !خوبی؟ !سها سالم-

  :گوید می زیری صدای با

  . شماست قانون این ! ایرانی غذای فقط ها یکشنبه !آره-

  :فشارم می هم به را لبهایم

 بیف امروز خوام می من اما !کن گوش حرف دختر به آفرین-

  !کنم درست هم استراگانوف

  :گوید می سیب یک زدن گاز حین در پونه
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  !ایرانیه؟ هم استراگانوف بیف که دونستی نمی مگه-

 می بر و  جان لی لی برای برم می را گلدان و قیچی  .زنم می لبخند

 کنم؛ می جدا را سنگک نان از ای تکه و روم می میز سراغ به .گردم

 روی گذارم می و دارم می بر کمی داغ پیاز و بادمجان و کشک از

  .است منتظر سها نگاه .جوم ومی دهانم در چپانم می و نان

  :دهم می تکان را سرم

  !بزن فلفل بهش کم یه فقط ! شده عالی-

 باز را در الی و رفته سها اتاق طرف به .روم میبیرون آشپزخانه از و

 خود تاپش لپ و ها کتاب تخت روی .است مرتب و ساده .کنم می

 جهت که یادداشتی و پیچ کادو کوچک ی بسته .کنند می نمایی

 روی عکس به . گذارم می آرایشی میز روی را ام کرده آماده تشکر

 اند کرده اش احاطه دختر سه که میانسال زنی دوزم؛ می چشم میز

 نظر به صمیمی و خوشحال .اند زده دوربین به وسیعی های لبخند و

   .رسند می

 می را در کسیهمزمان .بندم می را در وشوم می خارج اتاق از

 تعجب از دهانم بهروز شمایل دیدن از و کنم می باز که  را در .کوبد

  :ماند می باز
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  ؟ وضعیه چه این !سالم-

 آورد می در را کالهش و کاپشن .شود می وارد و زند می کنار را من

:  

  !دیدیمت؟ عجب چه خوبی؟ !سالم-

 می اشاره کاشته بزرگ بادمجان یک کسی آن زیر که چشمش به

  :کنم

  شدی؟ دعوا اهل حاال تا کی از کوفتیه؟ چه دیگه این-

  :کند می نگاه کنسول ی آیینه در را خودش

  !شد یهویی-

  :گویم می حرصی

  !ببینم بزن حرفآدم مثل-

  :دهد می تکان هوا در را دستش

 ندیدی؟ بادمجون شاید زا نخوردی؟ کتک حاال تا  !بابا کن ولش-

  هستن؟ کجا دخترا

 اما !داده آب به گلی دسته که دانم می رسد؛ می نظر به مشکوک

   .زنم نمی حرفی
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 انگار .شوم می راهی سرش پشت هم من و رود می آشپزخانه به او

 به بهروز .کنند نمی تعجب اصال  چون ؛ هستند مطلع سها و پونه

 نگاه ساعتش به سها .زند می ناخونک ؛ باشد خوردن قابل چه هر

  :گوید می و کند می

 !بدم رو جان لی لی های قرص برم من-
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  :کند می زمزمه بهروز

  !بده رو جان لی لی های قرص برو برو !بهتره فرار دیگه آره-

 پیشبند .اندازد می باال شانه پونه .دهم می تکان سر پونه برای من

 پشت که بهروز .شوم می ها گوشت کردن خرد مشغول و بندم می

 می  چای خودش برای و گردد می بر دوباره ؛ رفته ها دختر سر

  :کند می نگاه من دست حرکات به !نشیند می میز پشت و ریزد

  !زدین بهم گفت هانا-

  :کنم می نگاهش چشمی زیر
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  ... و نبوده توافقی !نبوده چیزی البته !گفته راست-

  :کند می مزه را چایش بهروز .کنم می سکوت

 یه !خیابون سر دیدم رو سها که اینجا میومدمداشتم پیش روز دو-

 .زد می حرف باهاش ترس با هم سها . بود گرفته جلوشو  پسری

 می و کرده تهدید رو سها چاقو با یارو که اومد عمل به کاشف بعدش

   کردم پارش و لت زدم !بدزده  رو تلفنش و کیف خواسته

   .خوردم هم مشت یه  میون اون

  :گویم می اخم با و ایستند می حرکت از دستانم

  !پلیس؟ به نزدی زنگ چرا-

  :دارد می بر نبات ای تکه

  !کنه فرار که بود کافی دقیقه سه دو .شدم گیج زد که مشتو-

  :دهم می تکان تاسف به سری

  ! نبوده بد هم شستش ضرب-

  :زند می چشمک

  !داشت رو ارزشش-
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  :بشویم تا آب زیر گذارم می را گوشتها و خندم می

  بهت؟ داده نشون خوش روی داشته؟ هم اثری حاال-

  :کند می ای سرفه تک

 داد پیامبعدم !گذاشت یخ کسیه و کرد دلسوزی کلی !داری اختیار-

  !میاد راه کم کم داره !پرسید حالمو و

  :گویم می و کنم می خشک را دستانم

  !بهروز-

  :حرفم وسط پرد می

  !کنم می چکار دارم دونم می و هست حواسم باشه-

  :دهم می تکان سر

  !خوبه-

  :کنم می خرد تخته روی را ها قارچ

  !زده؟ موهاشو رفته چرا پونه این-

  :خندد می بلند

  !بادمجون شبیه شده-
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  :گوید می او .برایش کنم میاخم

   ! چمیدونم-

 به سها که هستم گوشتها کردن سرخ حال در من بعد چندی

 چشمانش در شعفی .اند انداخته گل هایش گونه .آید می آشپزخانه

 جعبه .آورد می باال را دستانش و زند می لبخند من به .هویداست

 می او دستان قفل بهروز نگاه.هست انگشتانش میان کوچک ی

  :گوید می .شود

  !نداشتم رو انتظارش اصال .ممنونم واقعا !خان البرز-

  :کنم می نگاهش دست به کفگیر من

 ببینم !کشیدی مدت این که زحماتی از تشکر برای !باشه مبارکت-

  !که؟ داری دوست گوشواره

  :گوید می زده هیجان سها .روند می هم در بهروز اخمهای

   !هست نفیس  خیلی ! ارزشمنده خیلی-

  :گویم می است بهروز پیش حواسم ی همه که من

 اخالق خوش زیاد درسته !بدون برادرت مثل هم من حال هر به-

    !کنم می پشتیبانی تو از ولی ؛ تلخم وقتها اکثر و نیستم
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  :کنم می اشاره بهروز به و خندم می

  !ذاره می مایه جونش از که  !داری خوبپشتیبان یه تو البته-

 من .شود می چشمانش ی خیره بهروزو طرف به چرخد می نگاهش

 .روم میبیرون آشپزخانه از هدف بی و گذارم می را قابلمه درب

   .دارند تنهایی کمی به احتیاج دو آن کنم می احساس چون

 گلدان درون گلها .است جان لی لی موهای زدن شانه حال در پونه

 میز کنار  ها برگ و شاخ ی اضافه و قیچی .کنند می خودنمایی

  :گوید می من به رو پونه   .اند شده تلنبار

 به بزنه خواد می جان لی لی !خوشگله چقدر مو ی گیره این !البرز-

   !موهاش

  :نشیمن درگاه به زنم می تکیه جیب در دست

 خانوم یه  صاحبش . هست کوچک ی مغازه یه کافه روبروی-

  !عجیبیه و داشتنی دوست زن واقعا !لیدا مادام .ارمنیه

  :گوید می و زند می جان لی لی موهای کنار را مو ی گیره پونه

  .ببینم رو اش مغازهنزدیک از و بیام که شد الزم پس-

  :زند می لبخند و کند می نگاه را خودش آیینه در جان لی لی
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  !سرهنگ بابا ی خونه بریم ناهار از بعد-

  ! کنیم می نگاههم به پونه و من

  :دیگریست دنیای در اما جان لی لی

 می ؛ رم نمی سرکار که حاال .شده تنگ براش دلم .اونجاست دنا-

 ایران ببرمش تابستون که دادم قول بهش .باشم ام بچه کنار خوام

  !ببینه رو

  :بوسد می را جان لی لی ی گونه پونه

  !خوبی کار چه-

  :گوید می جان لی لی

   !هستن منتظرم-

   !آفتاب شهر دختر های ایمیل طرف به رود می ذهنم

  :زند می داد بهروز .گیرم می درگاه از تکیه

  !برس غذات داد به بیا البرز-

 می نگاهم ژکوند لبخند با بهروز و نیست سها !آشپزخانه به روم می

  :کنم می اضافه شده سرخ گوشت به را ها قارچ .کند
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  !کوکه کیفت !خندی می چیشده؟ ها-

  :کند می باز هم از را دستانش

  !بغلم بیا بدو-

  :گویم می تشر با

 !سبک مرتیکه !گمشو برو-
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 ای ضربه بعد و کشد می سرک ماهیتابه به و آید می ؛ خیزد می بر

  :زند می ام شانه سر

 برگ نه بهروز گن می من به !کنم می هم ترش نرم !شده نرم-

  !چغندر

 بد حال پیش فکرم تمام  کنم؛ آماده را غذا تا.رود می آشپزخانه از و

 آمده پیش وقایع از .بزنم ایمیل دکترش به باید .است جان لی لی

زدن حرف با همراه جنون حالتاین !کنیم پیدا حلی راه وبگویم

   .است قبل خیرگی و سکوت از تر سخت خیلی
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 فشار از که دانم می خودم .کند می داغ را سرم پشت زیادی درد

 آمده سراغم به اندوه و معضل زیاد حجم از کهست دردی .است زیاد

 می آشپزخانه وارد شده استفاده های لیوان حاوی سینی با پونه  .

  :گوید می و کند می من به نگاهی .شود

  شدی؟ قرمز چرا البرز؟-

  :نشینم می صندلی روی

  !باال رفته فشارم-

 و آورد می را من قرص ها قرص ی جعبه از و گذارد می را سینی او

  : خورم می آب کمی با .دستم دهد می

 آروم کم یه ممکنه بیوفته؟ اتفاق معجزه یه ممکنه یعنی ! پونه-

   !ندارم دلخوشی .ویرونه شده زندگیم !میارم کم دارم من بشیم؟

  :فشارد می را ام شانه پونه

 چه که نیست یادت مگه !شه می آروم و شه می حل چی  همه-

 چطور که نیست یادت مگه گذاشتیم؟ سر پشت رو سختی روزهای

 اونا کرد؟ دیوونگی !خورد قرص !بزنه آتیش خودشو خواست می
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 کهکن فکر اینطوری .گذره می اینم .شد تموم هم سکوتش !گذشت

   !شه می بهتر داره کم کم اوضاع

  :دهم می تکان را سرم

  !کنم؟ چکار گشتنش دنا دنبال این با-

  :گوید می ثانیه سه دو از بعد و کند می مکث

 کرده انتخاب مغزش که هست راهی یه این که  گفت؛ روانشناسش-

 آسیب بهش که خاطراتش از بخشی بریدن و ناباوری !التیام برای

  !بشه باورش کم کم که کنیم ایجاد شرایطی باید اما !زنه می

  ! دونم نمی من همونو چطور؟-

  !روانشناس با بکنی مشاوره یه بهتره !کنی می پیدا رو راه-

  :شود می آشپزخانه وارد سها

   !شنیدم حرفاتونو ناخواسته !ببخشید-

  :گوید می پونه .ام خیره ها پارکتمیان در و آشپزخانه کف به من

  !نداره اشکال-

  :آید می جلو کمی سها
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 زمینه این در اطالعاتکم یه و خونم می روانشناسی دارم من خب-

 اتفاقات کنه قبول خواد نمی جان لی لی هم من نظر به .دارم

 این طی در و . زنه می حرف الاقل !شده بهتر االن ولی !رو گذشته

ایران از گاهی از هر ؛ شنیدم رو تعریفهاش و حرفاش که وقتی چند

  !کنه کمک بهش بتونه ایران به سفر یه شاید !گه می

  :دهد می ادامه او .کنم می نگاهش متفکر من

  !اقوامتون پیش ببرینش مثال-

  :گویم می ناامید

  !شناسم نمی رو مامانم اقوام اصال من یعنی .نداریم اقوامی-

   .زنم نمی حرفی آفتاب شهر دختر های ایمیل از و

  : فشارد می هم به را لبهایش سها

 بهترین  از یکی موقع اون تا و !کنید پیدا و بگردین بهتره پس-

 عید دیگه ی هفته .بزرگتون پدر ی خونه ببرینش که اینه کارها

 خانواده جمع توی سال سه از بعد اگر شه می خوب !هست نوروز

  !باشه

  :گویم می .کنیم می نگاه هم به پونه و من
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  !چی؟ بشه وارد شوک بهش اگر-

  :گوید می سها

 وقایع .مونه می باقی مرحله همین توی نشه وارد بهش شوک تا-

  ! واهی های امید و خیالی

  :خیزم می بر و شلوارم را کشم می را دستانم کف

  !بخوریم رو ناهارمون قعال !کنم می کاریش یه !باشه-

 پشت مخاطبش با ایتالیایی به بهروز و هستیم میزچیدن مشغول ما

 .زند می حرف تلفن
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 می بادمجان و کشک فقط و گذارد می پونه سربسر  هم میز سر

 به رفتن وقت غروب دم .کند می لوس را خودش سها برای و خورد

  :گوید نی من

  !لندن اومده طناز-

  :گویم می بعد و را طناز بیاید یادم تاکنم می فکر کمی
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  !چه من به خب-

  !کنم نمی درکش .رود می و خندد می

  البرز آپارتمان -جیمز آپر خیابان

 و ها هزینه بررسی مشغول من و فرستاده پیک با را ها نقشه  ادی

 کارکنان و خدمه به خواهم می .هستم تعمیرات های کاری ریزه

 .کنم تمام را تعمیرات بتوانم تا ؛ بدهم روزه چند استراحت یک کافه

 را کافه و  !ایرانی نو سال از بعد روز دو ام گذاشته را تعمیرات تاریخ

 جمع برای روز یک اینطور  .کرد خواهم تعطیل ترش قبل روز سه از

 خواهم سر ام خانواده کنار در را روز دو و داریم وقت وسایل آوری

 میسامان و سر را کارها خودم و اینجا به گردم می بر بعد و کرد

   !سفر برود کنم می مجبور هم را ادی .دهم

 لی لی تاپ لپ به افتد می چشمم که ؛ کنم می جمع را کاغذهایم

  !جان

 تاپ لپ .زن می دریا به دل بعد و غرقم تفکراتم در دقیقه پنج شاید

 برایش و .آورم می را آفتاب شهر دختر های ایمیل و کنم می باز را

  :نویسم می

    !سالم-
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  خوبی؟ ! آفتاب شهر دختر

   !نفرستادی پیام که مدتیه

 .بده اطالع من به لطفا ؛ کنی می استفاده آدرس این از هنوز اگر

  !بزنیم حرف باید

 می را تاپ لپ و کنم می سالش ار ؛ بشوم پشیمان آنکه از قبل و

   .بندم

 .کنم می نگاه ساعت به !آید می در زنگ صدای حین همین در

 پایین کن باز در و روم می در طرف به !ام داده چینی غذای سفارش

 سوپرایز ثانیه چند در اما .کنم می باز را ورودی در بعد و .زنم می را

 .زند می لبخند من به که بینم می را طناز تعجب کمال در !شوم می
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  :گوید می و گیرد می باال را نوشیدنی بطری او

  ! ناخوانده مهمون-
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 در او ناگهانی حضوراین برای ای ایده اصال آنکه با .زنم می لبخند

  :گویم می و .ندارد وجود ذهنم

  کردی؟ پیدا چطور رو اینجا آدرس اومدی؟ خوش-

  :گذارد می ام خانهدرون به پا حین همان در و زند می چشمکی

  !خوبیه دوست بهروز-

من حال وخامت از او انگار !عجیبش رفتار و بهروز ازمتعجبم واقعا

 باال من کول و سر از مشکالت چطور که داند نمی یا و ندارد خبر

 را طناز بعد و ام شده جدا هانا از تازه که داند نمی احمق .روند می

   !نمانم تنها آنکه برای فرستد می

 ی مردانه پیراهن و تیره جین .است شیک قبل ی دفعه مثل طناز

 تنش به آن روی دوختی خوش پالتوی و پوشیده سرخابی ابریشمی

 کانتر روی را بطری .است گذار تاثیر هم ادوکلنش بوی .کرده

  :کندمی نگاه ورش و دور به و گذارد می آشپزخانه

 دیولر چه و داری دنجی ی خونه چه !ال ای سلیقه خوش خیلی تو-

   !قشنگی ای شیشه
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 اشاره کاناپه به .رسد نمی ذهنم به دیگری کار آخر . زنم می لبخند

  :کنم می

  قهوه؟ یا !نوشیدنی؟ !بشین اینجا بفرما-

  :گوید می ؛ کند می بررسی را ور و دور که همانطور

  !نوشیدنی-

 می پا روی پا خاصی ژست با و نشیند می کاناپه روی رود ومی 

 .کند میمرتبشان کمی و  موهایش میان کند می دست و اندازد

  :گویم می .سیاهست جنگل مثل مواجش موهای

  !امشب بخوری چینی غذای باید انگار خب-

  : شنوم می را صدایش .روم می آشپزخانه به و

  . رو لندن ی آماده غذای مخصوصا !دارم دوست چینی غذای من-

 . است گرانقیمت و کهنه شرابی .دارم می بر را نوشیدنی ی شیشه

  :گویم می

  !گرونقیمته خیلی !ممنونم بطری این برای-

  :گوید می ؛ کند می نگاه میز روی تندیس به که همانطور
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 وقتی .هایت بهترین از .خریدم آلبا از رو این !نداره رو تو قابل-

 مثل .خریدم تو به مخصوص اینو و اومدی یادم به تو ؛ بودم اونجا

  !هست قوی و اصیل خودت

 را آنجا هرگز من ولی انگور بزرگ مزارع با ست کوچکی شهر آلبا

 به قدیمی بطری این دادن هدیه برای او که دانم می اما .ام ندیده

 می فرو فکر به او تشبیه از البته و .داده خرج به زیادی سخاوت من

 پنیر و میوه کردن آماده  حال در و دارم می بر جام تا دو  .روم

  :گوید می طناز .زنند می را زنگ که هستم

  !رسید شما چینی غذای-

 مقابل در هم آن ؛ کند می برخورد صمیمانه . رود می در طرف به و

 فکر اینطور خودم الاقل !نیستم اجتماعی زیاد که من مثل مردی

   .کنم می

 مقوایی ظروف درون چینی غذاهای و ایم نشسته هم روبروی بعدتر

 گرانقیمت و  کهنه شراب با سنخیتی هیچ که خوریم می را میز روی

 درباره را گذشته زمان کل و ندارم او با صمیمیتی حس هیچ .ندارند

 طناز به . .ایم زده حرف معماریش مسایل و کافه و آپارتمان این ی

  :گویم می
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  ؟ چیه اینجایی اینکه علت !خب-

  :اندازد می باال شانه

  !علتشه دوست یه برای دلتنگی که کن فکر تو-

  : دهم میتکان را سرم

 همدیگه یکبار فقط و نیستیم دوست هم با اونقدرها تو و من البته-

 زدن حرف دلتنگ که گفت شه نمی پس !درسته؟ . دیدیم رو

  !بودی

 .شود می چشمانم ی خیره بندش پشت و زند می زیبایی لبخند

 بخشی قطعا و آید نمی بر پسش از زنی هر که خاص خیرگی نوعی

  :او قوت ی نقطه بگویم است بهتر یا و رود می بشمار او دلبری از

 !خاص و گذار تاثیر خیلی اما !یکبار-
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 صحنه تمام ذهنم در فقط .بدهم او به جوابی که چرخد نمی زبانم

 او .رود می باال تنم حرارت و گیرد می جان قبلمان دیدار های

  :گوید می دوباره

 پر شدت به زندگی یه . دارم خودمو ی روزمره زندگی من !ببین-

 مدام کسی با بودن از بعد که بود بار اولین این  اما !متنوعو تحرک

   !بودی ذهنم از جایی یه روزها این تمام در .کردم فکر بهش

  :ارادیست غیر حرکت یک که موهایم به کشم می دست

   !عزیزم داری لطف تو-

  :دهد می ادامه

 . بلدی خوب رو زن یه جنسی تمایالت .هستی قوی و جنتلمن تو-

 رفتار در عجیبی تناقض !داری آروم خوی و خلق یه اینها کنار در

  .پسندن می اینو زنها از خیلی خب ! جنسی رفتار و روزمره

  !نیستم مستثنی منم !عشق و لذت و احترام

 .کند می متحیر را آدم زدنش حرف طور این و گوست رک خیلی او

  :برسم نظر به خیال بی و آرام کنم می تالش و کشم می سر را جام
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 شنیدن تعریف مدل این از مردی هر !اینه نظرت که خوشحالم-

  !میاد خوشش

  :گوید می مقدمه بی

  داری؟ ای رابطه-

 او که است؛ مضحکبرایم چقدر و ذهنم درون گیرد؛می شکل هانا

 !آمده اینجا به ایتالیا از من برای زنی و رفته ایتالیا به مردی برای

 وابسته هانا به که است درست .شده انجام مثلی به مبادله انگار

 اگرعاشق حتی کند؛ سر زنی با مدتی وقتی مردی هر اما .ام نبوده

 با خودم آنکه با .هست وجودش در تملک حس نوعی نباشد؛ زن آن

 می .کنم می احساس وابستگی هنوز ولی ام؛ کرده حجت اتمام هانا

  :گویم

  !اومدم بیرون نیمه و نصفه ی رابطه یه از تازه-

  :نشیند می راست کمی

   نبودین؟ هماهنگ هم با چرا؟-

  :گیرم می بازی به استیک چاپ با را ها نودل
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 دخترم دوست یعنی .بودیم دوست هم با دبیرستان از هانا و من-

 اتفاق یه .شد جدا هامون زندگی و خورد بهم امون رابطه بعد .بود

 . کنم صحبت ازشون ندارم تمایل که افتاد من زندگی توی هایی

 و سال یک تقریبا .بشه من زندگی وارد دوباره هانا که شد باعث ولی

 ی رابطه برای بیشتر و ! شبها فقط البته .بودیم باهم رو اخیر نیم

 یه هم و داریم نیاز بهش هم کردیم می فکر نوعی به که جنسی

  !بود اشتباه اما ! هست التیام

 و دهانم بین نگاهش .آورم می باال را سرم شود؛ می تمام که حرفم

  :زند می بندی نیم لبخند .است آمد و رفت در دستم حرکت

   کردین؟ تمومش چرا ! خب-

 به زنم می تکیه و کنم می رها مقوایی ظرف در را استیک چاپ

  : کاناپه پشتی

   !رفت و گرفت انتقالی و شد ایتالیایی مرد یه عاشق چون-

 سیاه انگور حبه یک .دهد می تکان فهمیدن ی نشانه به را سرش

  :کند می اشاره میز به و دهانش درون گذارد می

  !کنیم جمع رو اینا بهتره-
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 .آورد میبیرون پاهایش از را شیکش بلند پاشنه کفشهای همزمان و

 کهنه شراب اثر این دانم می و اند شده گلگون کمی هایش گونه

   .خورده که ایست

 اندازم می آشغال سطل درون را  کاغذی ظرفهای من آشپزخانه در

 می و شویم می را دستم .کند می نگاهم و کابینت به زده تکیه او و

 .کند می لمس نرمی به را ساعدم که ؛بگذرم کنارش از خواهم

 .ایستم می روبرویش او از کمی ی فاصله در و شوم می متوقف

 .من با زدن حرف برای ؛ بگیرد باال را سرش باید زده تکیه که اینطور

 بند را دستش .کند نمی شرمی هیچ او !کنم می نگاهش سوالی

 می شکمم های عضله روی انگشتش نوک با و کند میتیشرتم

 دست و گیرد می کابینت از تکیه .است یکدیگر قفل نگاهمان .کشد

 هنوز من .کند می لمس را گوشم ی الله و باال آورد می را دیگرش

  :کند می زمزمه .کنم می نگاهش هم

 حاال تا کسی از که چیزی یه .گیرم می خوبی حس تو از من !ال-

   .کردم گمس سالها که چیزی یه .نگرفتم

  :زنم می پس صورتش از را موهایش از فنری ی رشته یک من
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 و تالطمه پر من زندگی !ندارم رو شدن رابطه وارد آمادگی من-

 !کنم درمونشون باید که دارم سرباز زخم خیلی
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  :دهد میتکان را سرش

   .ندارم ازت آنچنانی توقع من اما !دونم می-

 بدون کوتاه جواب یک  او؛ گفتن  "دانم می" کهکنم می فکر

 و من برای اتفاقی چه دقیقا که داند می کسی چه ! است تاریخچه

   !افتاده زندگیم و قلبم

  :کند می حلقه گردنم دور را دستانش و تنم به چسباند می را تنش

 !وابستگی نه و خوام می تعهد تو از نه و هستم توقعی کم آدم من-

 چون .کرد آشنا باهم رو تو و من بهروز دلیل همین به کنم می فکر

  !هستیم هم به شبیه تقریبا

  :اش گونه به کشم می دست
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 کسی برای رو بد آرزوی این من یعنی !نیست من شبیه کسی هیچ-

  !عزیزم کنم نمی

میان رود می من دست و .لبهایم به چسباند می را لبش غافل نا

 اژدهای یک .زند می گره هم به را ما که چیزیست نیاز .موهایش

 دالیل کوچکترین با انگار که وجودمان پنهانی های الیه در خفته

   .دهد می نشان تمام قدرت با را خودش

 اما کند؛ می عمل دلبرانه بسیار و جسور  و زیباست طناز چند هر

 کند می سرکشی بازهم شده عجین من جان با سالهاست که حسی

 می کما به را من و کرده خودنمایی هم هایم رابطه میان حتی و

  !تداعی به .برد

 به ایم خوابیده تخت های ملحفه زیر دو هر فاصله با که بعد ساعتی

 کردنشان رو و زیر و خاطراتم دنبال به من ؛ کنیم می نگاه سقف

 سراغم به زنی هر با رابطه از بعد بد حس و وجدان عذاب و هستم

 ؛ چرخانم می را سرم .کند می فکر چه به دانم نمی  را او و آمده

 می و است روان اشک چشمش ی گوشه از و است خیره چشمانش

 راه آن به را خودم توانم می .شود می گم مواجش موهای در و رود

 جلو  را دستم و کتفم روی چرخم می !نیستم آدمش من اما . بزنم
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 .خودم طرف به چرخانم می را سرش و گیرم می را اش چانه و برده

 با مواجه در را آتشینش سرخ رنگ آن دیگر حاال که ایش قلوه لبهای

 فرم ابروهایش و اند شده جمع ؛ داده دست از هایمان بوسیدن

  :گویم می .دارند ناراحتی

   کردم؟ اذیتت من کنی؟ می گریه چرا !طناز-

  :چشمانش به کشد می را دستانش

  !کردی مالحضه خیلی  !بودی عالی خیلی تو !نه...نه-

  کنی؟ می گریه چرا پس-

  !است آدم یک ی اندازه به بینمان ی فاصله .چرخد می من طرف به

  :گوید می بعد و کند می مکث کمی

  !بشنوی؟ کوتاه ی قصه یه داری حوصله-

 مقابل در انا ست؛ واقعه و درد و حرف از ماالمال قلبم و ذهنم آنکه با

  :دهم می خرج به مالطفت روبرویم غمگین و زیبا زن

   !جون و دل با ! دم می گوش من-

  :گوید می بغض با و ام گونه روی کشد نی را دستش
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  !تو از بهتر کسی چه !بزنم حرف دارم نیاز !ممنونم-

  :گوید می و کند می آه را نفسش بعد و

  

 و پدر وقتی !ایتالیا جنوب  !پالرمو شهر !اومدم دنیا به سیسیل من-

 مرد من پدر .بودند کرده مهاجرت تازه دو هر کردند؛ ازدواج مادرم

 از یکی مامانم و ده می انجام  پارچه تجارت که هست معتبری

 هست  جمعیتی پر شهر پالرمو!بوده پدرم محبوب برند های مانکن

 زندگی پالرمو توی سال چند اونها  .داره قشنگی خیلی آبی دریای و

 از کوچکتر برادر تا دو .بودم ازدواجشون و عشق حاصل من و کردن

بزرگ مزرعه به که داشت سیسیلی دوست یه پدرم  .دارم هم خودم

  بچه تایی سه دو  و بودند صمیمی خیلی اونها .داشت انگور و پنبه

 و انگور مزارع توی .گذشت می هم با وقتمون تموم که داشتند

  ...و ساحل

  :دهد می ادامه و گیرد می نفس

 اونها یساله شونزده پسر عاشق کهفهمیدم شد؛ سالم دوازده وقتی-

 و جذاب صورت با بود سبزه و بلند قد  و جسور پسر یه ماریو .هستم

 می گیتار .داشت زیبایی صدای و بود خوبی شناگر ! سیاه موهای
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 رم به که گرفت تصمیم پدرم وقتی .داشت خوانندگی رویای و زد

 دلم اصال .بودیم ساله نوزده ماریو و ساله پونزده من کنه؛ مکان نقل

 بزرگترها به زورم و بودم نوجوان خب اما .رم برم که خواست نمی

 با و کردم عالقه اظهار ماریو به آخر روزهای همون ولی . رسید نمی

 از که بودیم نوجوان تا دو !منه عاشق اونم که فهمیدم تعجب کمال

 کردم می فکر و بود شیرینی روزهای .فهمیدیم نمی هیچی دنیا

   .ببرم یاد از رو ماریو نتونم وقت هیچ

 و جدید محیط درگیر من و بود گذشته رم به ما رفتن از سالی دو

 هام روزمرگی پشت ماریو به  وافرم ی عالقه و بودم جدید دوستان

   .بود  شده کمرنگ

 !شدم مواجه سوپرایز یه با خونه؛ برگشتم ازدبیرستان که روز یه اما

 و بود کرده تغییر شدت به . جذاب و شیک خیلی !بود اونجا ماریو

 زیبا ابروی و چشم و برنزه پوست اون با سالگی یک و بیست سن در

 و بود پوشیده لباس شیک خیلی .بود ایستاده روبروم جذابش و

 پاهای و کهنه های پوش تک با یوخته آفتاب ظاهر اون از دیگه

 چکار باید دونستم نمی و کردم گم پامو و دست  .نبود خبری برهنه

   .کنم
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 اونقدر  و ره می موسیقی دانشکده فهمیدم غذا میز سر بعدتر

 گذاری سرمایه صداش روی کننده تهیه یه که بوده جذاب صداش

 دوباره .بود کرده تغییر هم زدنش حرف مدل و رفتار حتی .کرده

 بود گذشته هفته یک فقط و کرد طغیان داشتم اون به که ای عالقه

 .آوردیم زبون به دومون هر که
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 با وقتی دونی می ! نشدنی فراموش !بود ماریو با ام رابطه اولین

 سلولهای تموم توی انگار داری؛ رابطه  عاشقشی خیلی که کسی

 اون تونی نمی اون از بعد هرگز دیگه .کنه می نفوذ تنت و مغزت

 ماریو ی شیفته اونقدر من .کنی تجربه رو بار اولین حال و حس

 می طی سختی به رو دبیرستان توی بودنم زمان مدت که بودم

   .برگرده دانشگاه از ماریو بودم منتظر فقط هم خونه توی و کردم

 جدی روی زندگی اما . ناپذیر سیری و بود گرم اولش امون رابطه

  !بود زیاد اش مشغله خیلی کارش و درس خاطر به ماریو و  داشت

 و کردن تلخی به  !گیری بهانه به کردم شروع من که شد این
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 من اما !بود درستی آدم ماریو .دادن نشون حسادت و حساسیت

 سه .بود علت بر مزید هم  من کم سال و  سن .کردم نمی درک

 بازار روانه رو آلبومش اولین ماریو و گذشت شیرینی و تلخی با سال

 رو  امون رابطه .شدم قبول معماری دانشگاه من و کرد موسیقی

 جمعهم دور ها خانواده و گرفتیم نامزدی جشن یه !کردیم رسمی

 توی رفت من اسم  و ها پاپاراتزی و خبرنگارها ی عالوه به . سدند

 !کنم زندگی ماریو با که داد اجازه پدرم نامزدی از بعد و .ها روزنامه

 و بود معروفی و جذاب  مرد او .بود زندگیم روزهای ترین شیرین

 ذهنم از جایی یک تردید و شک تلخی اما !من عاشق اون بر عالوه

 ماریو و گذشت سال یک .داد می نشون خودشو وگاهی داشت وجود

 یک که بود گرفتار اونقدر گاهی .کرد بازار روانه رو دومش آلبوم

 به ما زندگی و شد شروع کنسرتها و تورها بعد !دیدمش نمی هفته

  !زد می غیبش هم سر پشت نامعلوم دالیل به بعد و .ریخت هم

 در اما !کنیم ازدواج زودتر که کرد اصرار دید رو اوضاع این که پدرم

 مطمئن تقریبا من .کرد می خالی شونه مدام ماریو تعجب کمال

 ماریو به ام عالقه تمام با و هست میون در ای دیگه زن پای که بودم

 از .بودم افسرده رو بعد روزهای .کردم ترکش و نیاوردم طاقت

 اتاقم ی گوشه کردم می کز رو وقتم تموم و گرفتم مرخصی دانشگاه
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 اصرار حتی .بودم ماریو عشق مبتالی شدت به .ریختم می اشک و

 چندین عشق که بود آور تعجب من برای و . برگردم که کرد نمی

   !بره باد به اینطور ما ی ساله

 می دوره ذهنم در رو نفرت و کینه روز هر و بودم خودم حال در من

 به رو حق و بودن ناراحت اون از هم ماریو ی خانواده حتی . کردم

  .دادن می من

 طوری .کرد رو و زیر منو زندگی کل عجیب ی صاعقه یه یهویی اما

   .بودم مونده قبلی معضلهمون توی کاش کردم آرزو که

 بیمارستان و شده بد ماریو حال گفت و زد زنگ نفر یه صبح روز یه

 مدیر که فهمیدم بعدا .  برسونم اون به خودمو بهتره و بستریه

 و !بود گرفته هنجره سرطان ماریو زده؛ زنگ که بوده هاش برنامه

 هم غیبتهاش و هاش نبودن علت و بود درگیر مساله این با سال یک

   !بود همین

 . ریخت اشک چطور دید تختش کنار منو وقتی که بگم  تونم نمی

 ازم نشم درگیر دردهاش و مریضی با من اینکه خاطر به من عشق

   !بود گرفته فاصله
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 من و کند می خیس را صورتش دوباره  اشکش . کند می سکوت

 با .آید نمی بر دستم از کاری ؛ کنم نوازش را موهایش اینکه جز

  :گوید می لرزانی صدای

 جون با که بود آخر ماه  دو همون عمرم روزهای بهترین و بدترین-

 . کردم می حسش وجودم تمام با !باشم کنارش خواستم می دلم و

 دریا کنار خونه یه توی . پالرمو رفتیم ؛ شد مرخص که بیمارستان از

 شیک و جذاب ماریوی دیگه اون .گذروندیم هم با رو روزهامون و

 تاکید من به مدام !بود معنا تمام به عشق یک من برای ولی ؛ نبود

 دوباره و باشم موفقی آدم و کنم تالس مرگش از بعد که کرد می

 زنده خواستم می چون !بود دردناک برام حرفهاش .بشم عاشق

 طلوع یه توی باالخره ولی  .باشیم هم با همیشه برای و بمونه

 من و بودیم نشسته ساحل گرم های شن روی که حالی در خورشید

 نگاه خورشیداومدن باال به و بودم گرفته آغوش در رو نحیفش جسم

 !داد جون کردیم؛ می
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 می آغوشم  در و کشانم می جلو را خودم و شوم می قرار بی

   . کنم می بغض من و ریزد می اشک او و فشارمش

 و کنم می آرامش حرف بی و  زنم می کمرش پشت آرام های ضربه

 او با بیشتر برخورد دو و شناسمش نمی اصال شاید که زنی ؛ او

 اما .رود می خواب به آغوشم در خودش؛ اصرار با هم آن ؛ ام نداشته

  . زندگیم باتالق به !پنهانم خراب حال همان به فرستد می را من

 آماده صبحانه من و خوابیده باال طناز . نیامده چشمانم به خواب

  :نویسم می کاغذی روی .ام کرده

   !عزیز طناز سالم-

   .کارم سر برم باید من .بشی بیدار که نموندم که ببخشید

  !زدی حرف ات گذشته زندگی از که ممنونم خیلی

  .داره ادامه زندگی اما بودی؛ واقعی عاشق یه تو

 که فراموش رو گذشته  کنارش در تا  بشی عاشق دوباره کن سعی

  . کنی فکر بهش کمتر اما نه؛

  ! کن زندگی عشق با داشته؛ حق ماریو

  !ببند سرت پشت رو در لطفا ! اومدی که ممنون
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بیرون و کنم می تنم گرم لباس و گذارم می بشقاب کنار را یادداشت

 را رفتن راه ی حوصله اما ؛ است زود رفتن کافه برای هنوز .روم می

   .ندارم هم

 را گرمایشی سیستم .شوم می داخل و  کنم می باز را کافه پشتی در

 .اندازم می نگاهی کور و سوت ی آشپزخانه به و کنم می روشن

 می تر کوچک و کوچک فضا انگار و آورند می فشار من به دیوارها

 .کافه از زنم می بیرون دوباره و آمدنم از  شوم؛ می پشیمان .شود

 نیمه اینطور آسمان که است کردن طلوع حال در تازه خورشید

 هست دنیا این جای یک فقط که دانم می هم خودم . .شده روشن

 .روم می باید که جایی به و کنم نمی تعلل .کند می آرامم حاال که

 می ورودی  ی ها سنگفرش روی را پاهایم که است صبح اول تازه

 می تنم به لرز اول اینجا به آمدن سال سه از بعد هم هنوز .گذارم

 سفید سنگهای و است محض سکوت .کند می آرامم بعد و اندارد

 فرشته گاهی و کوچک و بزرگ های صلیب با زمین در شده عمود

 مه هوا .درخشند می صبح اول نور زیر  کودکان مزار سر بر هایی

   . زمین سطح نزدیکی در مهی است؛ آلود

 عموی سنگ  دو که جایی به . گورستان شرقی بخش به روم می

 گلهای از پر سنگی های گلدان با .روییده زمین از رنگ سفید براق
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 گوشه در نشسته غمگین های فرشته و کدام هر طرفین در صورتی

 نگاه آسمان به اندوهناک و است آویزان بالهایشان که ها سنگ ی

 قاب در نشسته عکسهای و سنگ روی کشم می دست .کنند می

 شبنم از اند خیس چمنها .کنم می پاک دست با را سنگها وسط

 دستانم و خیزم می بر . بنشینم زمین روی توانم نمی و صبحگاهی

 های نفس هی و تصاویر به زنم می زل و کنم می قالب هم در را

 و آه سنگین حجم اما . آمده بند زبانم و فکرم .کشم می عمیق

 آخر .بندند می بر رخت کم کم آمده سراغم به دیشب از که بغضی

 صدای .زنند می لبخند رویم به دو هر که کنم می احساس سر

   .رسد می گوش به هم  پرندگان

 گورستان از و کنم می خداحافظی لب زیر .هستم سبک اما غمگین

 .آیم میبیرون انگیز وهم و خلوت شدت به

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 هشتادوسوم_قسمت#

 کمی کافه گرمای و انرژی . کارند مشغول همه رسم؛ می که کافه به

  :گوید می ادی .کند می بهترم
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  پریده؟ رنگت چرا ! ال-

  :دهم می تکان طرفین  به را سرم

  !نخوابیدم دیشب-

  :گوید می نگران

  شده؟ بد حالش جان لی لی نکنه اومده؟ پیش چیزی چرا؟-

 می دستمال روی را کوکی و ریزم می فرانسوی ی قهوه خودم برای

  :نشینم می بار پشت و گذارم

 فرستاده بهروز که طناز اسم به دختری یه .داشتم ناخونده مهمون-

   !بود

  :خندد می

  !بوده بازی عشق خاطر به بیداریت شب پس-

  :خورم می را داغ و تلخ ی قهوه

 کنم می فکر !شکسته قلبی و موجه رفتار و ظاهر با زیبا زن یه !نه-

  !دیدمش می که بود باری آخرین
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 سواالتش ی دایره و نیست فضولی آدم اصال ادی .دهد نمی جوابی

   .کند می تمامش زود خیلی و .محدودند کامال

  بسته  تابلوی و شود می تمام کافه ی غذا وقتی ؛ ناهار تایم از بعد

 ؛ شده نوشته سفید گچ با که شب منوی عالوه به را کافه بودن

  :گویم می ادی به ؛ گذاریم می اصلی درب جلوی

 گاز اجاق و فر دنبال بگردم نت توی خوام می رو روز میون تایماین-

  .بکنم  دیوید آشپز سر با مشورتی یه باید .مناسب

  :برد می باال را دستانش ادی

  .هست دیوید به متعلق آشپزخونه اون چون !همینه کار بهترین-

 و هدف او .کشد نمی طول زیاد منظم شدت به دیویدِ با ام مشاوره

 تعلل بی و شناسد می را آشپزخانه این مناسب و نظر مورد جنس

 و .دهد می نشان من به مختلف قیمت چند با کوتاه لیست یک

 و منطقی کامال که دهد می آشپزخانه ی نقشه در هم تغییراتی

 می ادی از کوکتل لیوان یک و شود می  راحت خیالم .کاربردیست

 می قدرت با آفتاب امروز اینکه از .روم می پشتی در طرف به و گیرم

   .خوشحالم کرده پذیر تحمل را لندن دلگیر هوای و تابد
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 .لیدا مادام ی مغازه به افتد می چشمم ؛ کوکتل نوشیدن حین در

 او و بروم باید که کنم می احساس ناگهانی خیلی طور به و است باز

 می  سوپ کاسهیک آشپز از و کافه درون گردم می بر .ببینم را

 و کنم می طی را روز میان شلوغ خیابان عرض احتیاط با و گیرم

 را رنگ سبز چوبی در .خیابان سوی آن به روم می  دست به سینی

 های زنگوله صدای .آید می عود بوی .شومم می وارد وکنم می باز

  :بزند داد مغازه ته از مادام شود می باعث در باالی

  !میام حاال-

 به و ایستم می تر عقب کمی و گذارم می ویترین روی را سینی من

 زیبایی مناظر و  نقوش که دیوار روی شده وصل چینی های بشقاب

 من دیدن از و آید می بعد ثانیه چند مادام .کنم می نگاه دارند

 غلیظی فارسی به و گذارد می قلبش روی را دستش و شده متعجب

  :گوید می

  !اومدی تو !البرز ! اوه-

  :دهم می تکان را سرم

 آشپزما سر پخت دست .آوردم سوپکم یه براتون !لیدا مادام سالم-

  !نداره حرف
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 و کند می نگاه خامه و جعفری و زیتون روغن با شده تزیین سوپ به

  :کوبد می هم به را دستانش زده ذوق

   .بخورم ناهار و باال برم نکردم فرصت امروز راستش !ممنونم خیلی-

  :کند می اشاره صندلی به

 !البرز بشین-
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 و تست نان و سوپ ی کاسه حاوی کوچک سینی هم خودش و

 می دیگر صندلی روی  زنان نفس و آید می و دارد می بر را قاشق

  :نشیند

  دادی؟ مادرت به رو ها هدیه ! بیایی که بودم منتظر روزها خیلی-

 او ی عتیقه و کهنه ی مغازه در بودن به عالقمندیم این از هم خودم

  :فشارم میهم به را دستانم .متعجبم
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 خیلی موهای مادرم، ، جان لی لی !شد خوشحال خیلی !بله-

 خیلی هم آیینه از و زد موهاش به رو مو گیر اون ! داره قشنگی

  .اومد خوشش

  :کند می مزه را سوپ از کمی

   !بشم دایمی مشتری کنم فکر !ست خوشمزه چقدر-

  :گوید می او .زنم می لبخند من

 خونه یه ما همسایگی در .کردیم می زندگی آبادان که ها زمان اون-

 .کرد می زندگی خونهاون توی زیبایی دختر یه بود؛ طبقه دو ی

 می شونه موهاشو و نشست می خونه تراس توی و .اومد می همیشه

  .بود اسما اسمش نکنم؛ اشتباه اگر .کرد

 دلش و داشت قشنگی خیلی صدای .خوند می شعر هم وقتها بعضی

 سن توی و داشت؛ سختگیری بابای اما !بشه خواننده خواست می

 موهاش دختر اون !ندیدمش وقت هیچ دیگه و دادن شوهرش پایین

  !تو مامان موهای مثل شاید !بود زیبا خیلی

  :گویم می من

   !اندوهناک چه-
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  :خورد می سوپ دیگری قاشق او

 مجبور دخترها از خیلی و زدن می رو اول حرف پدرها وقتها اون-

 که مردانی با وقتها بعضی .کنن ازدواج کم سن در شدن می

   .نداشتن دوستشون

  !دارن انتخاب حق آدمها ی همه ! بدیه سرنوشت-

  :زند می لبخند مادام

 زنی کمتر جنوبی شهر یه و ایران توی هم اون ؛ سالهاپیش اما !بله-

  !کنه ازدواج عشق با که  بود؛

 خالدار دستمال با و کرده رنگ تازه انگار که نارنجیش موهای به

  :کنم می نگاه بود بسته باال سفید و سیاه

  کردی؟ ازدواج عشق با شما مادام؟ چی شما-

 در را ای خاطره چه دانم نمی و شود می سوپ ظرف ی خیره

  :لبهایش روی نشیند می لبخند که کند می کنکاش ذهنش

 داشتی حوصله که روزی یه حاال !کردم ازدواج و شدم عاشق من-

  !گم می برات

  : آورد می باال را سرش
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 چی؟ تو !کهنه خاطرات دفتر یه شد زندگی و گذشت که ما از اما-

  داری؟ دوست رو کسی تو

  :شوم می دلگیر و مغموم

 توی هبچکی حاال !موند ناکام که بودم کسی عاشق روزی یه-

   !نیستزندگیم

 های الک که اش چروکیده دستان .دهد می تکان هوا در را دستش

  :کرده مزین را هایشناخن قرمز

 می اتفاق ناگهانی !بیاد پیش آدمی برای باید عشق !نکن فکر بهش-

 که بود قرار اگر !کنی می حیرت افتاده اتفاق اونچه از خودت و افته

 !عشق نه و قرارداد یه شه می که بشه انجام قانون و قاعده طبق

  !پسرم

  :دهد می  ادامه او .صورتش روی ماندهنگاهم

  !کن صبر کمی فقط ! سراغت میاد هوا بی عشق-

  :گوید می که صدایی است وجودم کجای از دانم نمی من و

  !همدلی بی و تنهایی از !شدم خسته وضع این از-

  :فشارد می را من دست و آورد می جلو را دستش
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 آدم !کن نگاه بهتر رو ورت و دور !هستی قوی و جذاب مرد یه تو-

  !منتظرته جایی به زندگیت

 ؛ کنم عوض را بحث آنکه برای .دارد ای گونه رنز انرژی حرفهایش

  :گویم می

 می و داریم تعمیرات چون .کنم تعطیل رو کافه مدتی خوام می-

  !کنیم روز به رو کافهدیزاین و تجهیزاتخواهیم

  :دهد میتکان را سرش

  !باشی ات خانواده کنار که داری بیشتری وقت پس-

 حومه توی .بزرگم پدر ی خونه ببرم رو جان لی لی خوام می !آره-

 کنار رو نوروز  !کنه کمک حالش شدن خوب به شاید !لندن

  !ام خانواده

  :شکفد می گلش از گل

 درست نوروز اینجا اومدم وقتی از من !داره صفایی چه ! نوروز وای-

 توی عید .ودلگیره بارونی خدا همیشه که لندن !ندیدم حسابی و

 شورند می فرش .کنند می تکاپو مردم جا اون .بود خوب خیلیایران
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 دور و پزن می شیرینی.دارن عید خرید و کنند می تکونی خونه و

  !شن می جمعهم

 می خیره و شوند میاشک از پر چشمانش و کشد می آه لیدا مادام

  ! ناکجا به شود

 جا را چیزی گذشته در هم او انگار .شود می طوالنی بینمان سکوت

 می و شوم می بلند من .رود می فرو خودش در اینطور که گذاشته

  :گویم

  !بخیر روزت !مادام رم می من-

 قصه زن این .ماند می جای بر همانطور اما دهد میتکان را سرش

 .کند می دگرگون را حالش اینطور که ای قصه . دارد گفتن برای ای

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#
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 جان لی لی .کند می نگاه جان لی لی به تاثر با سرهنگ بابا

 ی گربه به دوخته را مغمومش نگاه و کرده گره هم در را دستانش
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 .است نشسته صندلی روی معذبهم سها .تهرونیمامان خاکستری

   .تحملیست قابل غیر وضعیت

 و دهد می چای دستور  ایرانیش جدیدِ  مستخدم به تهرونی مامان

  :گوید می

 پیدا  انگلیسی فروشگاه توی رو قم سوهان من که شه نمی تونباور-

  !کردم

  !تهرونی مامان کوچک های دلخوشی به کنم می حسادت دلم ته

  :گیرم می خودم به متعجب ی چهره

  !خوب چه واقعا؟-

 های عکس بزرگ و کوچک تابلوهای مجموعه به دوخته چشم سها

   .دیوار روی خانوادگی

  :گوید می تهرونیمامان

   ! بخور چای با میارم برات حاال !من عزیز آره-

  :سها به کند می رو و

 خیلی رو اینجا ها بچه !اومدی که کردی کاری خوب چه عزیزم-

 می آتیش کلی !بود اینجا جاشون همیشه تابستونا !دارن دوست



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 394_pg. 

 

 بیاد که پونه !شه می پیداشون یکی یکی فردا از حاال  !سوزوندن

  .چینیم می رو سین هفت سفره باهم

  :زند می لبخند سها

  !اینجام که خوشحالم منم-

  :گوید می مقدمه بی جان لی لی

  !نیاوردم گرم لباس دنا برای-

 دیده را سکوتش فقط امروز تا .رود میهم در سرهنگ بابا اخمهای

مامان اما  .است سخت و سنگین برایش جدید رفتار این و بوده

  :کند می برخورد تر ساده خیلی تهرونی

  !پوشه می رو بابات ژاکتهای از  یکی !جانم لی لی سرت فدای-

 سینی ؛ دارد موقری ظاهر که زن .دهد میسرتکان تاکید با لی لی

   .رودمی و کند می تعارف را چای

 فنجان و نشیند می جان لی لی کنار آید می و خیزد می بر سها

 از او که کند می تعارفش سوهان .دهد می دستش به را چای

 و خورم می را سوهان لذت با من ولی . کند می امتناع خوردنش
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 و تهرونیمامان دلخوشی برای فقط .دهم می بیخودی های تعریف

  :گویم می

  چیه؟ رسمش و اسم جدیده؟خانوم این !تهرونی مامان-

 تیک که ای کرشمه با و اندازد می غبغب به بادی تهرونی مامان

  :گوید می است شخصیتیش

 اون یادته؟ که رو ارجمند آقای  .هاست همسایه از یکی خواهر-

 هنوز و انگلیس اومده مدتیه دختر ابن  !خیابون ته خاکستری خونه

 خوبیه خانوم چهدیدم من و بود سیاه بازار کار دنبال . نگرفته اقامت

 ضمانتش و تایید زنش و ارجمند البته .ما پیش بیاد خواستم ازش و

  . زنه می حضوری و کمپ ره می هم بار یک ای هفته .کردن

  .ست افسانه هم اسمش

  :گوید می جان لی لی

 یه .خوره می شده سرخ ژامبون ها صبح دنا که بگو جون افسانه به-

  !میاد بدش که نون روی نذارهخام براش وقت

 !اش سینه به کشد می دست سرهنگ بابا !بده طاقتی و صبر خدایا

 باورش و آمده سر به صبرش مامان رفتار این از که پیداست کامال
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 شده متخیل و متوهم اینطور موفقش و باهوش عروس که شود نمی

   .باشد

  :گوید می سها

   !گم می بهش حتما-

  :گوید می جان لی لی .رود می آشپزخانه طرف به و خیزد برمی و

 می بهونه و خوره نمی ناهار دیگه بعد .گیره می درد دل ام بچه-

  !گیره

  :کند می ناله وار زمزمه بار این تهرونی مامان

  .وفا بی دنیای آخ !دنیا آخ-

  :آید می سالن به افسانه

   .ست آماده قیمه !جان خانم-

   .نشیند می مامان کنار و گردد می بر سها

  :دهد میتکان سر تهرونی مامان

 .روپایی صبح از کن استراحتکم یه برو .افسانه نکنه درد دستت-
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  :گویم می .شمالیست اش لهجه .رود می و زند می لبخند افسانه

  مجرد؟ یا متاهله-

  :گوید می تهرونیمامان .کند می نگاهم چشمی زیر سها

 شوهرش انگار .داره هم کوچولو دختر یه !جان مامان هست مطلقه-

مهمون ویزای وبا گرفته ازش زور به هم رو بچه . داشته بزن دست

 اهر خو دونه یه این جز گه می ارجمند خانم .نرفته دیگه و  اومده

 کار نداره دوست .اومده که خوشحاله خیلی و نداشته ایران رو کسی

 .کنه می کمک بهش که هم دولت و دم می دو خرجت گفته و کنه

 مونه می ظهر از بعد تا صبح فقط . هست مستقلی زن افسانه ولی

 خیلی واال .خونه می زبان و خواهرش خونه ره می هم عصرها .اینجا

  !جان لی لی خودم دختر مثل .سختکوشه و مقاوم

 بابا و میز روی گذارد می دقت با را چایش فنجان جان لی لی

  :دهد می قرار خطاب را سرهنگ
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 سها به رو و !کرده فرار که نداشته شما مثل خوبی شوهر پدر حتما-

  :دهد می ادامه

 بابا و مامان عوض در بود؛ عهد بد و کرد اذیت منو سهند هرچی-

 شلوغه سرم من بس از هم حاالهمین !بودن من پشت کوه مثل

 که روزی از .اینجاست عاشق کههم دنا .دارن می نگه رو دنا همیشه

 گاهی . کنه می تنهایی احساس دنا خودش؛ آپارتمان رفته البرز

 و ها هفته آخر که اینه به خوبیش ولی ده می آب به گل دسته

    .راحته منم خیال و باباست و مامان پیش تعطیالت

  :گوید می سکوت همه این از بعد باالخره سرهنگ بابا

    ! مرده من برای هم سهند !جان بابا خوبی خودت تو-

  :گزد می را لبش جان لی لی

  !باشه زنده !سرهنگ بابا نفرمایید-

 فرستاده را چیز همه کل به مامان !بکشم نفس توانم نمی حرص از

 اهد خو می دلش که آنطور را ها بعضی فقط و مغزش توی در تو به

 و چیده را بد قسمتهای و گرفته دستش قیچی انگار .آورد می یاد به

   .کرده وصل هم به چسب با را ها تکه بعد
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 نمناک و سرد هوا بیرون .شوم می خارج جمعشان از و خیزم می بر

 درون صندلی روی نشینم می .کند می باز را ام گرفته نفس و است

 درختی  ی خانه .کنم می نگاه روبرو درخت از پر فضای به و ایوان

 این طی در .است کهنه و پریده رنگ حاال ؛ بود سفید روزی که

 آخرین و بهروز و من . سرهنگ بابا و من ایم؛ زده رنگش بارها سالها

 زرد را هایش پنجره قاب و زدیم رنگ را خانه دنا و من هم بار

   .داشت  دوست را زرد رنگ دنا چون .کردیم

 را بهروز بعد و  کشم می سرک اش پنجره از که بینم می را خودم

 دنا بعد .خندد می و من طرف به کند می پرت را چوب های تکه که

 اش سالگی هشت در را اش خرسی عروسک و کتاب کهبینم می را

 سالگی ده در و  .درختی ی خانه طرف به رود می و بغلش زیر زده

 سیزده در و فری هندز و تبلت  با سالگی  یازده و فوتبالش توپ با

 را وقتش تمام او تلفن پشت رفقایش با وراجی حال در  سالگیش

 غذا برایش گاهی .داشت را خودش خاص تنهایی .گذراند می اینجا

 هم گاهی !نه .بود تودار و آرام دنا .درختی ی خانه به بردیم می

 سالم نوجوانیک رفتارهای تمام ی مجموعه او .شیطان و سرخوش

 !عزیزم دنای آخ .داشت را قوی و
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 نچکیده وزد می که خنکی نسیم و چشمانم درون نشیند می اشک

  :شنوم می سرم پشت از را سرهنگ بابا صدای .کند می خشکش

   !البرز-

  !خیزم می بر احترامش به و گردم می بر

  :دهد میتکان را دستش

  !جان بابا بشین-

 گرههم در را دستانش . نشیند می من کنار و آید می هم خودش و

 از اش قجری سبیل و شده خیره روبرو به که همانطور و کند می

  :گوید می  است؛ هالل مثل رخ نیم

 منو و بشه باز زمین خواد می دلم بینم می اینطور رو لی لی وقتی-

 این نصیب که ؛ بود سیاهی عاقبت و بخت چه این دونم نمی .ببلعه

 روزی اون .شبه زندگیش همیشه ولی  هست؛ ماه مثل .شد دختر

 !بکشه درد اینطور کهکردم نمی هم فکرشو حتی  اومد؛ ایران از که
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 کردم می فکر .کردم کمک شرف بی سهند به که بشکنه  دستم

   !شده عاقل و سربراه عاشق،

  :است معذب و مکدر پیرمرد ی چهره .شوم می جابجا کمی

 نمی هم جان لی لی .نداره خبر  آینده از کسی هیچ سرهنگ بابا-

 نمی شما که همونطور بیاد سرش به بالیی چه قراره دونسته

 رو خوشبختیشون شما !کنی  بینی پیش رو سهند رفتار تونستی

  .خواستی می

 که شوم می گردنش و سر خفیف لرزش ی متوجه من و کشد می آه

 برای و داده انجام قلب باز عمل سرهنگ بابا .است استرس اثر در

 ی خورده گره دستان روی گذارم می را دستم .نگرانم حالش

  :اش چروکیده

 سر پشت رو بدی روزهای ما ی همه !باش آروم سرهنگ بابا-

 الاقل .شه می درست چیز همه باالخره که مطمئنم و . گذاشتیم

   .باشه اینطور که امیدوارم

 تحمل بی که است متاثر حدی به ابهتش همه آن با سرهنگ بابا

 سبیل و همش در های سگرمه اما . چکد می اشکش و شده

 با .نشود کم اش مردانه ابهت از چیزی شود می باعث خاکستریش
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 را اشکش ؛ آورد میبیرون ژاکتش جیب از که ای پارچه دستمال

  :گوید می و زداید می

  !کاری چه دونم نمی اما !بدیم انجام براش کاری یه باید-

  :گیرم می او از نگاه

 بره یادش تا تخیالتش به کنه می بند .زنه می گول خودشو مامان-

 بچه تا دو ازش و هست ای دیگه زن با شوهرش و نیست پسرش

 می آزار منو دنا مرگ انکار از بیشتر سهند به لعنتیش عشق .داره

 و وجدان عذاب .!دونید می که رو پیش وقت چند جریان .ده

 وقتی از .بزنه انکار به دست که شه می باعث بودن مقصر احساس

  !ایران ببرم رو دنا خوام می گه می مدام زدن حرف به افتاده

  :کند می نگاهم تعجب با و گردد می بر

 بارها !بکنه رو کار این که نداشته تمایل وقت هیچ اون اما !ایران؟-

 اتفاق فصل و ات خانواده پیش برو گفتم بهش سالها این طی در

 رو کاراین نشده حاضر که بوده دلزده اونقدر اما .کن وصل رو افتاده

   !بکنه

 .ام نفهمیده را دلیلش وقت هیچ اما . دانم می را ها این ی همه من

  :گویم می
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  !نداره دوستشون و زنه نمی حرف اش خانواده از مامان چرا-

  :گوید می بعد و کند می سکوت کمی

 بیاد مامانت که خواستن نمی و بودن مخالف ازدواجش با چون-

 و بود شده آبرویی بی به ختم اشون عاشقانه ی قصهچون . اینجا

 هم بعد  و دادن ازدواج اجازه اجبار به و بودن مقید اش خانواده

 جایگزین اونو که بود سهند عاشق اونقدر هم مامانت .زدن رو قیدش

 خرده با .کرد سفیدش رو خوب کههم سهند  .کرد اش خانوادهتموم

 از اش خانواده اینکه ترس از معصوم طفل که کرد کاری خیانتهاش

  !گذاشتشون کنار کل طور به بشن دار خبر شکستش

 همیشه .داشته باالیی نفس به اتکا و غرور همیشه او !صبورم مامان

 کرده نرم پنجه و دست معضالتش با و کشیده دوش به را مشکالتش

 هجده وجود با که زنیست او .نکرده دراز دست کسی جلوی ولی

 .آمده بر تربیتش پس از خوبی به ؛ پسرش فرزند با سنی تفاوت سال

 ، بوده رفیق هم او !رویاهایش مرد وجود بدون . تنها دست هم آن

  !مادر هم و خواهر هم

   !ایران ببرم رو مامان دارم تصمیم !سرهنگ بابا-

  :کند می نگاهم وار تاکید
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 باشه بزرگ روحی کمک یه این شاید !کنی می خوبی بسیار کار-

  !حال این از اومدنشبیرون برای

  :شود می سوالی نگاهش بعد

  کنی؟ پیداشون خوای می چطور اما-

  :سایم می هم به را فکم

 می خوب رو مامان حال من !خبرم منتظر و .کردم پیدا روزنه یه-

 برمی باز بیاد؛ کنار باهاش و افتاده اتفاقی چه که کنه قبول اگر .کنم

  .خوبش حال به گرده

  

  :زند می صدایم که ست سها

  .داره کار شما با جان لی لی !خان البرز-

  :گویم می سرهنگ بابا به و شوم می بلند

  .دم می قول بهتون .شه می درست چی همه-

 زیر و بارد می اش چهره از خستگی .روم می سها طرف به و

  :گوید می .کنم می نگاهش سوالی .افتاده گود چشمانش

   !گرده می دنا دنبال خونه توی داره-
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  :پیشانیم به کشم می دست

  !شدم گرفتاری چه !میارم کم دارم واقعا !؟ کنم کار چه-

 .روم می داخل و گذرم می کنارش از .دهد می تکان را سرش متاثر

 ی شانه روی گذاشته را سرش .ریزد می اشک وار گلوله جان لی لی

  :طرفش به روم می .کند می نوازشش هم او و تهرونی مامان

  جان؟ لی لی چیشده باز-

  :گوید می کنان هق هق

 دق دارم ببینمش؟ که نمیاد پس چرا .اینجاست دنا که بودی گفته-

 چی هر حاال اما !اینجا فرستادمش  خودم که یادمه !کنم می

 .نیست زنم می صداش

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 هشتموهشتاد_قسمت#

 ام شانه یک روی بر افتاده سری با و کنم می جیبم در را دستهایم

 .زند می حرف هم سر پشت .دوزم می چشم او به اندوه و یاس از پر

  :گویم می حرفهایش وسط
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  !من به کن گوش... مامان...مامان-

  :فشارم می هم به را لبهایم .گویی هذیان از شود می متوقف

 !دونستی می هم اولش از !نیست اینجا دنا که دونی می هم خودت-

 بهت ولی !رفته چی؟ یعنی فهمی می ! رفته دنا  ! باشآروم پس

 می درست رو چی همه .کنیم می تموم رو مساله  که دم می قول

 که تو !مامان شه می بهتر حالت !ایران ببرمت خوام می .کنم

  رو؟ اتفاقات کنی نمی باور چرا نیستی؟ دیوونه

  :گوید می بلندی صدای با سها

   .نیست خوب حالشون !لطفا !خان البرز کنید بس-

  :گوید می هم تهرونی مامان

   شدی؟ دیوونه مگه !البرز-

  :زنم می چنگ را موهایم

  ...دیووونه ! شدم دیوونه !آره-

 و است خیس که صورتش به کشد می را دستش پشت جان لی لی 

 من و شود می طوالنی سکوتش .کند می نگاهم و نشیند می راست
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 سرخ رنگش سرعت به اما .کرده قبول را حرفهایم که کنم می فکر

  :خودش زدن به کند می شروع و شود می

 من...کردم من خدایا !قشنگم پسر . ام دردونه ! مامان دنای...دنا-

 رو دنا !مادر عزیز وای . دنا پیش برم خوام می .بمیرم خوام می !

  دناااا...دناااا . خوام می رو دنا من .بیارین

 من . زمین روی افتد می  یکهو و شوند می نامفهوم حرفها بعد و

  دود می سها .دهانش از ریزد می کف  . طرفش به دارم می بر خیز

 در گیرمش می محکم من . کند می پر را سرنگ  .کیفش طرف به

 همان در و رگش در کند می تزریق را آرامبخش مایع سها و  آغوشم

 را مامان سر و سهاست صورت به چشمانم .ریزد می اشک هم  حین

 نگاهمان ای گوشه در پریده رنگ و ترسیده افسانه .کنم می نوازش

 زمزمه ی مرثیه و داده تکان را خودش تهرونی مامان و کند می

   . شود می بیهوش گفتن دنا با جان لی لی .خواند می را واری

 خودم کشم؛ می تنش روی را پتو و گذارمش می تخت روی وقتی

   .ندارم درستی روز و حال هم

 می بازی غذایش با سها .خوریم می درسکوت و میلی بی با را ناهار

   .بدیست و سنگین جو .ایم کرده سر به جان هم را دختر این  .کند
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 بهتر برای مندم نیاز نوشیدنی کمی خوردن به غذا از بیشتر من

   .شدن

 چمن روی .بیرون روم می و ریزم می خودم برای لیوانی  غذا از بعد

 کننده خسته و شوم زندگی به و روم می راه زده شبنم و خیس های

   .کنم می فکر ام

 ها نزدیکی همان در رودخانه صدای .نشینم می درختی ی تنه روی

 و چیز همه به .کند می آرامم کمی طبیعت آوای .رسد می گوش به

 و آرام صدای که گذشته ساعتی یک .کنم می فکر دوباره کس همه

  :شنوم می را سها زیر

  !خان البرز -

 و هست دستانش میان من کاپشن .کنم می نگاهش ام شانه سر از

  :کند می پا آن و پا این .پوشیده بافتنی کاله و پالتو خودش

  !بیارم گرم لباس براتون که گفت بزرگتون مامان-

  :کنم می اشاره درخت ی تنه به

  !بشین اینجا بیا-
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 گیرد می را کاپشن و نشیند می من از فاصله با و آید می معطلی بی

 مرغوب نوشیدنی در موجود الکل . گیرم می دستش از .من طرف

 ؛ نماند نتیجه بی زحمتش آنکه برای ولی . کرده گرمم سرهنگ بابا

  .پوشم می را کاپشن

 های جیب در را دستانش و چسباند می هم به را الغرش پاهای سها

 ای صد .دوزد می چشم روبرو به و کند می سیاهش ی ساده پالتوی

  :گویم می .کند می بیداد درختها برگ و شاخ میان در پرندگان

  !شدتموم طاقتم دیگه ولی رفتارم بود ناجوانمردانه خیلی-

  :کند می زمزمه

   !بودین نکرده رو کاراین کاش ای اما !دارین حق-

  :گوید می .زنم می لب پرم نیمه لیوان به

  !کرد می قبول رو دنا مرگ کاش ای-

 به برسد چه . است دشوار برایم هم مرگ ی کلمه شنیدن حتی

  .برادرم نام به چسباندنش

 وجدانش بار زیر از خواد می همین برای !دونه می مقصر خودشو-

 . کنه فرار



@shahregoftegoo 
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  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 نهموهشتاد_قسمت#

  :کند می نگاهم گردد می بر

  چرا؟-

  :گویم می متعجب

  جدیه؟ سوالت-

  :دهد می تکان را سرش

 ! دادین دست از تصادف در رو نفر چند شما که دونم می فقط من-

  .دونم نمی رو جزییات اما ! رو برادرتون جمله از

آن یدرباره توضیح دادن از همیشه و است سخت برایم آنکه با

 می دلم خودم امروز اما ؛ ام کرده خالی شانه  جانگداز ی حادثه

 نوعی که سها؛ آالیش بی و ساده ی چهره و بزنم حرف خواهد

 ای سرفه تک با .نیست تاثیر بی هم زند می موج آن در آرامش

  :کنم می صاف را گلویم
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 ای حرفه وکیل یه دستیار و خونده حقوق جان لی لی که دونی می-

 کرد می قبول رو خانوادگی کوچک های پرونده هم گاهی البته .بود

 یه وجود با شرفتن دانشگاه چون .خوند درس سختی به خیلی .

 و اینجا قانون خوندن هماون .بود سخت واقعا نوزاد یه و نوجوان پسر

 بزرگی همت به نیاز واقعا باشه؛ موفق شغل این در بتونه زن یه اینکه

   .داره

  :حرفم وسط پرد می سها

  !وکیله؟ مامانتون ؟ واقعا-

 می اختیار بی احتی نار همهآن میان در و دهم می تکان را سرم

  :خندم

  دونستی؟ نمی هم اینو-

  :دهد می تکان طرفین به را سرش

 هم ای دیگه کس هیچ و نگفتی که شما .دونستم می باید کجا از-

 !بوده شاغل جان لی لی که بودم فهمیده فقط من .نزده حرف ازش

  !همین

  :اندازم می باال شانه
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  !گم می واست چیزو همه من !نداره اشکال-

 عجله مامانم که صبح روز یه .دادیم دست از تصادف یه براثر رو دنا

 سوار داشت؛ فوتبال کالس دنا و برسه کارش به زود که داشت

 برن بود قرار هم من کوچولوی دختر و همسر و شدن مامان ماشین

 می آپ چک باید که بود ای ماهه یک نوزاد دخترم چون . کلینیک

   .شد

 زن من که دانسته نمی او پس .گذارد می دهانش جلوی را دستش

  .ام داده دست از را ای گوشه جگر که دانسته نمی .داشتم بچه و

 خیره .گیرد می گلویم . آید می بند نفسم .شود می پاره پاره قلبم

 های برگ و ها چمن میان روییده هرز علفهای .شوم می زمین ی

  :بگویم تا کَنم می جان .کنم می نگاه را پاییز از مانده باقی زرد

 بار حمل کامیون یه با و .شه می منحرف مامانماشین بزرگراه توی-

 اتومبیل با هم دیگه ماشین تا سه دو و .کنن می تصادف پست اداره

 می اش جمجمه بالفاصله دنا .کنن می لهش و کرده برخورد مامان

 و بیرون شه می پرت دخترم و .مامانم چشمای جلوی . شکافه

  .میره می دم در  وارده جراحات اثر در  هم همسرم



@shahregoftegoo 
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 آلود اشک چشمانم آنقدر اما . شنوم می را سها گفتن وای صدای

 ابهتم تا کنم می نگاه را دیگر جهتی و گردانم برمی رو که است

  :گوید می .نشود دار خدشه دختر  این جلوی این از بیش

   !فقدان و غم همه این برای متاسفم-

  :دهم می ادامه

مرگ بعد و کما توی رفت یهویی اما . بود هوش به اول روز چند دنا

 مامان .دیگه ی بچه تا چند به شد اهدا بدنش اعضای و شد مغزی

 عملش بار چند .دید جدی آسیبهای و بود بیمارستان توی ماه دو

 عصبی فشار شدت از فهمید رو ماجرا و اومد هوش به وقتی و کردن

 که حالش .بود آسایشگاه وقت چند .افتاد روز این به وجدان عذاب و

 در اونقدر .شد شروعمشکالتمون تازه و خونه آوردیمش شد؛ بهتر

 دیگه کهدیدم مامان از عجیب رفتار وکشیدم زجر سال سه دو این

   .شدهتمومطاقتم

  :گوید می لرزانی صدای با

 از همزمان رو نفر سه !کرده تحمل رو زیادی درد خیلی !داره حق-

  .داده دست
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 می  انتحاری حرکت یک در و آورد می جلو مردد را دستش بعد و

 بدنی تماس این .کنم می نگاه الغرش دست به .دستم روی گذارد

  :گوید می . است جدید

 تحمل رو درد همه این کهمتاسفم !هستین قوی خیلی مرد شما-

 کهدونم می اما .ناراحتم خیلیهم دخترتون و همسر برای .کردین

  !داره هواشونو خدا و هستن بهشت توی هم کنار دوشون هر

  :زنم می پوزخند

 از و کردم تجربه رو جهنم فقط چون .ندارم اعتقاد بهشت به من-

 منجون به رو درد این وقت هیچ داشت عدل اگر ! ناراحتم هم خدا

 !انداخت نمی

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 نودم_قسمت#

  :فشارد می را دستم

 این باید روزی یه ما ازکدوم هر حال هر به ! باشین داشته ایمان-

 رو آدمی کدوم حاال تا .بریم و کنیم رها خودش حال به رو دنیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 415_pg. 

 

 غیر خیلی پس هست همه برای مرگ وقتی ؟!باشه ابدی که دیدین

 معلق شن؟ می چی ماارواح پس !نباشه ای دیگه جهان که منطقیه

 فکر اگر !باشین داشته اعتقاد موازی دنیای به .مونن نمی فضا در

 آرامش در دیگه دنیای یه در برادرتون و دخترتون و همسر که کنین

  !شه می بهتر هم خودتون حال ؛ کنن می زندگی

 و بدبینی از لبریز من .بدهم خوشبین دختر این به که ندارم جوابی

 و دارد می بر را دستش او .ام نیافته التیامی و دردم و شکست

 می من قدرت پر دست از را دستش کف از متصاعد اندک گرمای

  :گوید می و گیرد

 شده می رد خیابون از .دادم دست از تصادف یه توی رو پدرم منم-

 رو خوابش بارها اما .میره می پدرم و زنه می بهش ماشین یه که

 لبخند همیشه و کنه می زندگی گل از پر دشت یه توی که دیدم

 حالم بعدش روز و میاد خوابم به ناراحتم وقت هر .هست لبش روی

 هیچ اما  سخته؛ چقدر عزیز فقدان کهدونم می من .شه می بهتر

 .بیاییم کنار باهاش اینکه جز به کرد شه نمی کاری

 می وا چشم بعد .   کنید غمخواری کم کم ولی نخورید غم گم نمی

 نکنید عادتفقدان به تا و  !کردین عادت بهش بینید می کنید
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 با که جزئی !بشه زندگیتون از جزئی باید .شه نمی خوب حالتون

  .نکنه مختل رو آدم طبیعی زندگی بقیه ؛ بودنش مهم وجود

  :ایستد می روبرویم و خیزد می بر

 که بینم می دارم من اما ؛ هستین قوی چقدر که دونین نمی شما-

 !گرفتین دست در رو زندگی افسار چطور و کنید می تالش چقدر

 نذارین ولی دارین نگه قلبتون میونرو اتون رفته دست از عزیزهای

 و داره ادامه زندگی .کنه منزوی و ناامید رو شما نبودنشون غم که

 درست و واقعی التیام یه دنبال به ضمن در !بجنگین براش باید

   .باشین

 می نگاه اش پریده رنگ و ساده ی چهره به و آورم می باال را سرم

 اما کرده بهتر را حالم چقدر حرفهایش که داند نمی خودش .کنم

  :کنم نمی باردریغ این

  !بود خوب حرفات !شدم بهتر کم یه !ممنونم خیلی-

  :کند می تشکر نه و زند می لبخند نه

 رو باورتونکم یه که کنید سعی .زدم حرف شما با اعتقادم از من-

   !کنید عوض
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  :دهم می تکان سر

 .بخواب برو هم تو خوابه جان لی لی تا .میایی خسته نظر به !حتما-

 !شه می کم آرامش کم یه بهروز وجود با و رسن می ها بچه شب

  !تو برای مخصوصا

  :گوید می رفتن حین و دزد می نگاه

  ! سرابه فقط .نیست التیام هم الکل اون . برگردین هم شما-

  !هستن نگرانتون همه چون خونه  برگردین

 میان از و خیزم می بر هم من و رود می او و دهم نمی جوابی

 .رسانم می ها نزدیکی آن آب کم ی رودخانه به را خودم درختان

 هم سر پشت و کنند می شنا آب روی سیاه و سفید مرغابی چند

 می استشمام را پاک هوای .است گذر در هم آب  .دهند می صدا

 خوب روزهای درشوم می غرق و  دارم می نگه را نفسم و کنم

 .عشق و تداعی از پر روزهای !زندگیم
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 در که فیلمی دانم می و شده راحت خیالم الیزابت بابت از تازه

 خواهد بخور درد به حتما ؛ ایم کرده ضبط او از سرهنگ بابا کارگاه

 کار و خوانم می درس بهتر ؛ گیرم می ای تازه جان روز آن از .بود

 ی دوره یک در گیرم می تصمیم که است تابستان اوایل .کنم می

   .کنم شرکت باریستا و قهوه تهیه ای حرفه آموزش

 مخالفت اصال غذاست پختن که من خاص عالقمندی با جان لی لی

 دانشگاه در که  تجارتی و بازرگانی ی رشته هرگز آنکه با .کند نمی

 در کار و ایرانی رستوران دز من کردن کار با سنخیتی ؛ خوانم می

 دانشگاهی ی رشته شک بی .ام آمده کنار دو هر با اما ندارد؛ کافه

  !سهند ؛ پدرم با تقابل برای ایست گزینه ام کرده انتخاب که

 تاتا دیدن با شوم می کالس وارد که ای جلسه اولین در درست

 از تر احساس با اما کند، قلبم کنم می احساس و لرزند می زانوهایم

 اندام و کرده جمع سرش باالی را زیبایش موهای .کوبد می همیشه

 بسته که پیشبندی و ساده سیاه بلوز و جین در زیبایش و کشیده

 گلویم و اش چهره روی زند می دو دو نگاهم .هویداست کامال

 دز نیست؛ رفته دست از من به حواسش اصال او اما .شود می خشک

 کالس با ارتباطی چه دانم نمی که هست یادداشتهایش بررسی حال

   .ایم نیاموخته درسی هنوز که خاطر این به .دارد
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 قد هم تقریبا که ایستاده سبز چشمان و بور موهای با پسری کنارش

 او از گردن و سر یک من اما ؛ دارد بلندی قد تاتا آنکه با .تاتاست

 با و هست کنارش که بوری پسر به را ارجحیتم همین و بلندترم

   .کشد می رخ به گوید می او به را چیزی نمایی دندان لبخند

 و ام خانوادگی غریب و عجیب زندگی از شده راحت خیالم که حاال

 می تصمیم ؛ کند می پهن برایم گرم عشوه بابای زن که دامهایی

  .بدهم خودنمایی فرصت عالیقم و قلبم به هم کمی گیرم

 من هم .گذشته ام دیده را تاتا که باری آخرین از سال دو تقریبا

 و چهره در جذبه و آرامش نوعی او هم و ام شده تر جذاب و تر پخته

 را سرش . ایستم می دیگرش سمت و روم می .پیداست حرکاتش

 آهویی چشمان به زنم می لبخند .کند می نگاه را من و چرخاند می

 چقدر که داند می خدا و دهد می تکان محسوس نا سری او .اش

 که مقدساتی تمام به من آیدو  می استاد .کند می خوش را من دل

 کنم؛ می پیدا ناگهانی اعتقاد آنها به نیاز وقت در و بیش و کم

 که اویی با آشنایی برای کوتاه فرصت یک تا شوم می متوسل

   .کنم دهدپیدا می بهاری گلهای و نارنگی بوی عطرش
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 و عناوین و را خودش و کردن صحبت به کند می شروع استاد

 و اندازد می بقیه به اجمالی نگاهی بعد .کند می معرفی را مدارکش

  :گوید می

 .بدین ارائه خودتون از کوتاه معرفی یه لطفا خانومها و آقایون خب-

  .دوره این در شرکت از هدفتون و

 کدامشان هیچ حرف به من و .زن ۶ و مرد ۹ .هستیم نفر پانزده

 میان را دفترچه که  هست تاتا به حواسم تمام .دهم نمی گوش

 که را روحم تنها نه آهنربایی مانند وجودش و فشارد می انگشتانش

 احساس ای لحظه برای .کند می جذب خودش به را جوارحم تمام

 تکان .خورم می یکه من و بازویم روی نشیند می دستش کنم می

 مربی به .کنم نی نگاهش سوالی . لرزاند می را ام باالتنه که شدیدی

  :کند می اشاره

  !هست تو نوبت-

 رو و براقش پوست و شفاف صورت از گیرم می زحمت به را نگاهم

 نگاهم شده کج اش شانه یک روی که سری با که مربی به کنم می

  :کند می

  کنی؟ معرفی خودتو خوای نمی !آقا شما-
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 من اینقدر کسی وجود نداشته سابقه .شده من نوبت فهمم می تازه

 آب .کند غافلم مکان و زمان از که بدهد قرار خودش تاثیر تحت را

  :دهم می فرو را دهانم

 . شدم متولد اینجا که هستم االصل ایرانی یک من !البرزه اسمم-

 نوشیدنی تهیه و آشپزی به و خونم می تجارت دانشگاه در

 یادگیری و تجربه برای فقط کالس این درحضورم علت .عالقمندم

  .هست

 می و گیرد می من از را نگاهش و دهد می تکان سری میانسال مرد

  :تاتا به دهد

  !زیباخانم شما و-

  :کند می پا آن و پا این .زند می نمکینی لبخند تداعی

   !هست تداعی مناسم !خب-

  !ایرانیست او .اندازد می من یه کوتاه نگاه یک

 رها با .آشناست برایم کلمه .گوید می فارسی ی لهجه با را تداعی

 .ام شنیده ایرانیم ی مدرسه های کالس در و مامان کتابهای در

  . چیزی یا کسی ی واسطه به ای خاطره آوری یاد یعنی تداعی
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  !رسیدن دیگر معنی به معنی یک از یعنی تداعی

 تغذیه دانشگاه در و .هستم بالرین یه من .زنن می صدام تاتا ولی-

 دوست .هست قهوه به عشق کالس؛ این در حضورم علت .خونم می

 ها قهوه بهترین عزیزن؛ برام و هستمعاشقشون که کسانی برای دارم

  ... و .کنم آماده رو

 چرخد می نگاهش .کرده مکث که هست تداعی به نگاهها ی همه

 می ادامه و هستیم کنارش در که بور پسر و من از غیر به همه روی

  :دهد

 !بزنم کافه یه که اینه رویام و-
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 و زده که حرفی از رضایتش لبخند به .رخش نیم به چسبیده نگاهم

 بعد و .اش کشیده ابروهای امتداد و بلندش ی برگشته های مژه به

 و زمان اگر .گردنش و کوچکش گوش روی خورد می سر نگاهم

 .بردارم دست او کنکاش از که ندارم تمایل هرگز  بدهد؛ اجازه مکان

  :شود او جلب توجهمان شود می باعث مربی زدن دست اما



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 423_pg. 

 

 من برای هستین؛ اینجا که دلیلی هر به شما همگی  !عالیه خیلی-

 می شزوع پس .بدم شما به مفیدی آموزش کنم می سعی و !جالبه

  .کنید ضبط منو صدای یا و بردارین یادداشت لطفا .کنیم

  :است نمکین لبخندش .کند می نگاه من به تداعی

  !همکالسم وطن هم یه با که خوشحالم-

  :زنم می لب

  !منم-

   .آید نمی بر دیوانه عاشقِ منِ ی عهده از زدن حرف بیشتر و همین

 با گاهی از هر تداعی .کند می شروع قهوه ی تاریخچه از استاد

 و کند می یادداشت چیزهایی گرفته چپش دست در که خودکاری

   !کنم تمرکز که نیستم قادر من

  :من به کند می رو ساده خیلی او ؛ شود می تمام که کالس

  .نباشید خسته !بود عالی-

  .بدهم جوابی توانم نمی و کنم می نگاهش احمقها مثل

 پیدا را او روم می دنبالش به ووقتی رود می و کشد می را راهش او

   .کنم نمی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 424_pg. 

 

 دنا ی حوصله نه و روم می باشگاه نه .است عجیب من روز آن حال

 اثاثیه و سقف به و کشم می دراز تخت روی را روز ی بقیه .دارم را

 می را جانم و شده مشتعل دوباره خاکستر زیر آتش .زنم می زل

  .سوزاند

 من بدشانسی از .شویم می تقسیم دسته دو به را بعدی ی جلسه دو

 در .بعدی گروه در من و دیگریست گروه در تداعی کهاست

 پشتش  او .ایستیم می استیل  میزهای پشت و بزرگ ی آشپزخانه

 های نوشیدنی سازی آماده به مربوط کالس جلسه دو .است من به

 انتهای در و ندارم حسابی و درست حواس .اسپرسوست پایه بر گرم

 کیفیت بی هایم نوشیدنی که دهد می تذکر من به مربی ها کالس

  .هستند

 و تداعیست پی من حواس تمام که دوم ی جلسه انتهای در درست

 اما .ام زده حرف او با کالمی چند هم گاهی جلسه دو این طی در

 نوعی به انگار که شوم می متوجه .نگرفته صورت ما بین دوستی

 می را وسایلش تند تند شود؛ می تمام کالس تا .است پرت حواس

 سرش پشت هم من .رود می خروجی طرف به و کیفش درون ریزد

  کرده تتش آبی ی ساده بلوز و سفید جین شلوارک .شوم می راهی

 از کیفیتی با و نرمال شکل .بسته آبی حریر دستمال با را موهایش و
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 می راه سرش پشت آهسته من .ام دیده بارها که  بالرین دختران

 امتداد در درست .کنم می حفظ را او با متریم چند ی فاصله و افتم

 قدم .آید می روبرو از که بینم می را ای رگه دو جوان مرد رو پیاده

  .روم می راه آرامتر هم من و ایستند می باز حرکت از تداعی های

 را بازوهایش و ایستد می او روبروی و تداعی طرف به رود می مرد 

 با .دهد می راهُل مرد و کشد می پس را دستش تداعی .گیرد می

 .گوید می چیزی گردن و سر حرکات با مرد . زنند می حرف هم

 می باال را دستش یک مرد .دهد می تکان هوا در را دستش تداعی

 می یاد از را مکان و زمان دیگر مت  .او صورت به کوبد می و برد

   .طرفشان به دوم می برم؛

 هم سر پشت را جمالتش مرد و اش گونه روی گذاشته دست تداعی

  :کند نی ردیف

 با خودم !میارم در رو پدرت بزنی نارو من به اگر که گفتم بهت-

   .کشمت می خودم دستهای

 حمله . آیم نمی کنار تهدید با رقمه هیچ من و کند می تهدیدش

 افتد می .کنم می اش گونه ی حواله مشتی و مرد طرف به کنم می

 من طرف به هم مشت تایی سه دو و خورد می کتک . زمین روی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 426_pg. 

 

 زبانم روی را خون شوری من و خورد می دهانم به یکی که پراند می

  :زند می داد مرد .کنم می حس

   هست؟ جدیدت پسر دوست مرتیکه این پس-

  :کند می زمزمه تداعی

 از دست .ست شده تموم ما یرابطه کنی؟ چکار خوای می !آره-

 !پاتریک بردار سرم
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 نگاهی نیم اش ترسیده و پریده رنگ ی چهره به و گردم می بر من

  :گویم می مرد به  .شود می برابر چند قدرتم و جرات .اندازم می

   هان؟ کنی؟ چکار خوای می !پسرشم دوست من آره-

  :فشارم می را گردنش .دهد نمی جوابی مرد

 بشی نزدیک دختر این به دیگه بار یک فقط...دیگه بار یک اگر-

  !پلیس به نزدم زنگ تا کن گم گورتو پاشو !کشمت می خودم
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 و باریک خون و شکافته اش گونه .خیزد می بر زمین روی از مرد

  :گرفته راه آرامی به زخمش از ای تیره

  !تا تا بینی می بد-

  :گیرم می را اش یقه دوباره

 نظر زیر من چون بترس هم خودت سایه از و !نکن زیادی غلط-

  !شو گم .دارمت

 تداعی .رود می و روبرگردانده و فشارد می هم به را هایش دندان او

  :گوید می .بارد می اشک صورتش پهنای به .ید آ می من طرف به

  !واقعا  ببخشید !ممنونم-

 دهانم .گیرد می من طرف به و آورد می بیرون کیفش از دستمالی

  :کنم می پاک را

 چرا کنه می تهدیدت اگر بود؟ کی مرتیکه این !کنم می خواهش-

   دی؟ نمی خبر پلیس به

  :گوید می زیر به سر

 نرمالی آدم اون .ست شده تموم امون رابطه که کنه نمی قبول-

 تموم رو رابطه ماهه چند .بدم ادامه باهاش خوام نمی من و نیست
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 تهدید به شروع دوباره دیروز از !نیست معامله کن ول ولی کردم

   !بود کرده

  :کنم می مرتب را لباسم

  !بگی من به کافیه شد اگر و !شه نمی مزاحمت دیگه-

  :زند می لرزانی لبخند

  !کنم جبران بتونم امیدوارم !ممنونم خیلی-

  :دهم می تکان را سرم

  کنم؟ همراهیت خونه تا خوای می-

 تکان تاکسی یک برای را دستم .دهد می تکان طرفین به را سرش

  :دهم می

  .کنی استراحت و خونه بری بهتره !گیرم می تاکسی برات پس-

 در تشکرش از پر نگاه .بندممی را تاکسی در وقتی .دهد نمی جوابی

  . ماند می خاطرم

  

 نوعی .شود می تر خواستنی تداعی های لبخند بعدش روز از

 کالس طول در .خورد می رقم بینمان ناگفته آشنایی و عطوفت
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 شوم می نگاعش متوجه گاهی .خورد می گره هم به نگاهمان گاهی

   .آورم نمی خودم روی به و

 تداعی که روزی همان یعنی ؛ دوره انتهای به مانده جلسه سه

 پوست بازش ی یقه و پوشیده رنگی زرشکی زانوی زیر تا پیراهن

 تند پا رفتنش از قبل ؛ گذاشته نمایش به سخاوت با را خوشرنگش

 جرات سالها از بعد باالخره .زنم می صدایش و طرفش به کنم می

 منتقل فضا به صوتیم تارهای  میان از را نامش که کنم می پیدا

  :کنم

  !تداعی-

 و کج لبخند !قلبم از وای .کند می نگاهم شانه سر از و گردد می بر

  :گوید می او .زنم می معوجی

  بله؟-

  : فشارم می را  انگشتانم مفاصل و کنم می مشت را دستم

  .داشتم شما با کوچک کار یه-

 عینک آوردن بیرون حین و اندازد می اش شانه روی را کیفش

  :گوید می آفتابیش
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  بکنم؟ بهت تونم می کمکی چه !خب-

 .رویم می ساختمان از بیرون سرسبز فضای به و شویم می قدم هم

 لباسش همرنگ الکی که شوم می پاهایش های ناخن ی متوجه

 ساق تا را پاهایش نازک بندهای با ظریفی صندل و پوشانده را آنها

   .کرده مزین پا

 یاد هم هیچی !نکردم یادداشت هیچی جلسه چند این من راستش-

    .نگرفتم

  :شوم می هول .کند می نگاهم کالم بی و روند می باال ابروهایش

 که دارم کوچک داداش یه من ببین. داشتم کوچکی مشکل یه-

 .کنم می نگهداری ازش
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  :گوید می کنجکاو اینبار و کند می تغییر صورتش حالت

  برادرتی؟ سرپرست تو یعنی-
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 دارد مربی دنا اما ام نگفته دروغ .نشسته عرق به کمرم پشت ی تیره

  !کنارمان آدمهای ی بقیه و مادر و

   .نیستم سرپرستش من !خب نه-

  : کنم می امتحان را شانسم .کنم جورش و جمع چطور دانم نمی

  !بخوریم؟ عصرونه و ها نزدیکی همین کافه یه بریم که چیه نظرت-

 چشم دستش روی ظریف ساعت به بعد و .کند می نگاهم دقت به

 می  .گذرد می قرن یک ی اندازه به من برای مکثش . دوزد می

 با پس .ام زده که حرفی از پشیمانم سگ مثل .کند نمی قبول دانم

  :گویم می زبان لکنت

 چطور دونم نمی اوه !نکنی قبول که دم می حق بهت...ببخشید-

  .زدم حرفو این

 و فارسی به و زند می لبخند و شود می باز هم از متفکرش ی چهره

 لندن در که داشتنی دوست آشناو شدت به آهنگین کلمات همان با

  :گوید می ؛ دهد می صمیمت حس انسان به
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 اون بین وطن هم و ایرانی یه اینکه از راستش نکنم؟ قبول چرا !نه-

 کم رو سمج مزاحم یه شر و کرده دفاع ازم تازه و هست آدم همه

   نخوریم؟ عصرونه یه هم با چرا .خوشحالم خیلی ؛ کرده

 از و دیده نمی مرا اصال که اویی برخورد این دارد معجزه حکم برایم

 عصبانی نرد آن مدیون را موفقیت این قطعا .بوده خبر بی ام عالقه

 و خوشحال است معلوم کامال که حرکاتی با  .هستم ناکام ی دورگه

  :کنم می اشاره جهتی به ام زده ذوق

  داری؟ عالقه یونانی غذاهایی به .هست یونانی ی کافه یه اونجا-

  :خندد می

   .کنیم می امتحانش-

  :گویم می پس . زند نمی حرفی او .شویم قدمی هم یکدیگر با

  شدی؟ متولد اینجا شما-

  :دهد می تکان طرفین به را سرش

   .کردیم مهاجرت که بود سالم ده .شیرازیم .ایرانم متولد من !نه-

  :دوخته چشم رو پیش مسیر به .کنم می نگاهش

  . فقط دوبار یکی .نرفتم زیاد ایران من یعنی !نرفتم حاال تا شیراز؟-
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 حتی . هستن اونجا فامیلم ی همه .ایران رم می سال هر من ولی-

   !مامانم

 کافه به .است ایران مادرش چرا نپرسم کهگیرم می را خودم جلوی

  !دانستم نمی و بوده کوتاه مسیر چقدر .ایم رسیده

 میزهای از یکی پشت و دریایی آبی و سفید ی کافه درون رویم می

 خوش زرشکی لباس آن با تداعی .نشینیم می آبی ملزومات با سفید

 خواهد می دلم .دارد کافه فضای با زیبایی بسیار تضاد دوختش

 فرشته به شبیه که او از زیبا  دکور این میان و بود همراهم دوربینم

  :کند می نگاه را ورش و دور  .گرفتممی عکس هاست

   !خوشگله اینجا چقدر-

  :طرفش دهم می هل را مِنو

 خیلی ی سلیقه اون !کرده پیرا مامانم رو اینجا .خوشگله زیادی آره-

  !داره خوبی

  :رسد می نظر به اجتماعی و راحت بسیار .دارد می بر را منو

  داری؟ چکار من با بگو لطفا  البرز خب !هست سلیقه خوش واقعا-
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 .هم با مالقات از مهمتر کاری چه بگویم او به توانستم می کاش ای

  :گویم می بزیر سر اما !عشق به اعتراف از تر واجب کاری چه

 دنا گذشته روز چند ولی . داشتم زیادی ی عالقه کالس این به من-

 همه ها بچه که؛ دونی می  .بود مریض خورده یه ، کوچکترم ،برادر

  ...حرفا این و مسمومیت و درد دل و .خورن می پاتی قاطی رو چی

  :گوید می ناراحتی با

  خوبه؟ حالش االن !طفلک-

  :شاخدارم دروغ بابت متنفرمخودم از

 تمرکز اصال روز چند این من اما !شده خوب کامال حاال آره-

 راستش .نیاوردم در سر هیچی ها نوشیدنی و کالس از و  نداشتم

 ناامید رو مربی کنم می حس اینکه هم و شدم ناامید خودم هم

  .کردم

  :کند می نگاهم متفکر

  میاد؟ بر من دست از کمکی چه خب-

 اند گذاشته عروس گل آن در که الجوردی آبی ای شیشه گلدان به

  :دوزم می چشم
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 از واقعا استاد و براومدی یادگیری پس از چطور تو کهدیدم من-

 یاد هم من به داری؛ رو فرصتش اگر خوام می !بود راضی کارت

   !بدی

 با چاق زنی که بزند حرفی خواهد می . کند می جمع را لبهایش

 و آید می نزدیک خانه چهار زرد  پیشبندو گلدار سفید پیراهن

 خونگرمی با و کند می سالم دویمان هر به و دارد عریضی لبخند

 دقیقه چند . رستوران و منو ی درباره زدن حرف به کند می شروع

 سفارش را اش عصرانه تداعی او راهنمایی با تا کشد می طول ای

 می بر کند؛ می تماشا را رفتنش تداعی و رود می که زن . بدهد

  :گوید می و من طرف به گردد

 باله تمرین ظهر از بعد چون .هست ها صبح من آزاد تایم !باشه-

 فردا درباره نظرت !گرفتارم هم بعدش و  کالس میام بعد و دارم

  چیه؟ صبح

 می قبول میل کمال با منهم بامداد سه ساعت بگوید اگر حتی

  :گویم می زده هیجان .کنم

 یه توی  شب آخر تا عصر از هم من باشه کردی؟ قبول واقعا-

  !بیکارم ها صبح ولی کنم می کار ایرانی رستوران
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  کنی؟ می کار رستوران توی واقعا-

  !عالقمندم غذا کردن درست به من !آره-

  خونی؟ می تجارت چرا پس-

 ی رشته که مانده یادش بینم می اینکه از شود می آب دلم در قند

 :گویم می !چیست دانشگاهیم

 

  .دارم جداگانه هدف یه خوندنش از و عالقمندم هم اون به-

 خودکاری کیفش از و دارد می بر دستمالی .دهد می تکان را سرش

 به و نویسد می آن روی را تلفنش شماره و آدرس و آورد می بیرون

  :دهد می هل من طرف

  !منتظرتم ۹ ساعت صبح فردا .هست ما ی خونه آدرس این-

  :ام سینه ی قفسه روی گذارم می را دستم

  !تداعی ممنونم-

  :زند می عریضی لبخند

   !کردم می جبران رو لطفت باید باالخره-
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 . آید می خوشش خیلی تداعی .هست خوشمزه خیلی یونانی غذای

 از او نه .کنیم می صحبت غذاها و یونان از فقط غذا خوردنحین

 علت و او زندگی از من نه و پرسد می چیزی من های خصوصی

   .گه دور مرد آن نبودن نرمال

 در هم هنوز و .کنم می کسب را اواخر این پیروزیدومین باالخره

 انرژی و خوشحالم آنقدر .شده باز برایم راه ناگهانی چطور که عجبم

 همیشه برابر دو روم؛ می کارم محل رستوران به وقتی که ام گرفته

 می بش و خوش ایرانی کارگرهای با .خوانم می آواز کنم، می کار

 .خرم می جان به را آشپز سر  آقای قاسم های بداخالقی از و کنم

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 پنجمونود_قسمت#

 می برق  جان لی لی چشمان که ام رسیده خودم به آنقدر صبح اول

 موهای و کرده تنش نفتی آبی رسمی دامن و کت او .دیدنم از زند

 چسبانده را اش چانه دنا .کرده جمع سرش پشت مرتب را سیاهش

 نان روی ژامبون دنا برای جان لی لی .دوخته چشم من به و میز به
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 می و کشد میژامبون روی ای خانه پنیر کمی و گذارد می تست

  :گوید می من به و بشقابش درون گذارد

  البرزم؟ ری می کجا سالمتی به-

 دلم گذارد؛ می دنا یا و من اسم ته مامان که مالکیتی م از همیشه

 .کند می گرم را آدم پشت که شیرین مالکیت نوعی .شود می خنک

  :گویم می و نوشم می گرم شیر کمی

  ؟ دنام من مگه نریختی؟ قهوه من شیر توی چرامامان-

 زنان زیباترین از یکی مامان .شود می زیباتر چقدر و خندد می

 چرا که  است؛ سوال برایم همیشه و ام دیده عمرم در که یست

 پشت وبا بزرگ پسر داشتن با حاال حتی .ندانسته را قدرش سهند

  :گوید می .است جوان و زیبا خیلی هم سختی همه آن گذاشتن سر

   .رفت یادم ببخشید-

  :گوید می دوباره مامان .کشم می سر را شیر

  بری؟ خوای می کجا نگفتی-

  :خیزم برمی میز پشت از
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 439_pg. 

 

 یاد ازش نوشیدنی تا چند یه و دوستم ی خونه برم خوام می-

 امتحان آینده ی هفته و نبوده جمع حواسم کالس سر زیاد .بگیرم

   .دارم

  :گوید می انگلیسی به دنا

  !نگرفتی یاد کالس سر پس تنبل ای-

  :دهد می تذکر مامان

  !بزن حرف  فارسی-

  :گوید می مامان .اندازد می باال شانه دنا

 مشتری با جلسه تا دو ظهر از بعد و هستم دادگستری ظهر تا امروز-

 داده پیام دنا مربی چون .خونه برگرد زود ری می جا هر لطفا .دارم

   .نمیاد امروز که

  :گوید می و برایش کند می درشت چشم مامان .خندد می دنا

 اصال  !فسقلی این دست از بشم راحت من بشه شروع ها مدرسه-

 عموت زن با کم یه !عموت ی خونه فرستمش می ! شدم پشیمون

  !بشه سرگرم

  :غرد می دنا
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 رم نمی من فسقلی؟ گی می من به چرا .بزرگم من جان لی لی-

  .سهراب عمو ی خونه

  :بوسد می را او سر جان لی لی

 و .کوچولویی دنا همون من برای اما !هست سالت ده تو عزیزم  آره-

  .شده تنگ برات دلش گفته بهم هفته اول از .عمو ی خونه بری باید

 را خودمان من و مامان .کند می زمزمه انگلیسی به رکیکی حرف دنا

 و فحش کردن ارزش بی برای مامان روش این .زنیم می راه آن به

 بی او زدم می بدی حرف اگر بودم؛ کوچک هم من وقتی .ناسزاست

 طرفداری گفتن ناسزا که گرفتم یاد کم کم من و کرد می توجهی

 موهای و شوم می خم من .زند می گاز را ساندویچش دنا .ندارد

  :گویم می و بوسم می را مامان خوشبوی

  !خوشگله باش خودت مواظب-

  :گویم می دنا به رو و

  !پسرک بگذره خوش سهراب عمو ی خونه-

 درخت که او برای شود می آب دلم من و خندد می اش چهره  واو

  .عمیق های ریشه با کوچکیست
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 جنوبی بخش در ما ی خانه از .روم می داده تداعی  که آدرسی به

 اندازه به نه .ماست ی خانه از بهتر جایی در واقع در .است دور لندن

 ساختمان ؛اما کند می زندگی اشهرجایی زن با سهند که فر می ی

 از و زنم می را زنگ .بزرگ باغ با ایست طبقه دو و بزرگ قرمز آجر

 باز تیکی با در .کنم می نگاه را اطراف ورودی در های نرده پشت

  .شوم می وارد من و شود می

 گرفتنش هدیه از همیشه و است عالقمند گل به جان لی لی 

 برایش را زمان آن با متناسب گلی فصلی هر در .کند می استقبال

 گل و شود می شاد گل با زنی هر که داده یاد من به او . خرم می

 سر تداعی برای هم امروز و .شود شادی و مهر ی مقدمه تواند می

 شکوفه و  آزالیا و رز خوشرنگ گلهای .ام خریده گل دسته یک راهم

 ورودی در جلوی تداعی .چیست نامش دانم نمی که کوچکی های

 کفشهای و پوشیده رنگی قرمز بلوز و جین شود می ظاهر ساختمان

 به تر باریک لباس این در موزونش و کشیده اندام .کرده پا به راحتی

 هم کمی آرایش و هستند رها ورش و دور موهایش .رسد می نظر

 می تاثیر خواستنم حس و من قلب روی آنقدر اینها تمام . کرده

 لبخند دستم در گلها دیدن با .کوبد می شدت به قلبم که گذارد

  :گوید می و زند می زیبایی
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  !بیاری گل نبود الزم ! البرز اوه-

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 ششمونود_قسمت#

 را گل دسته ای ناشیانه حالت با .دارم برمی تر تند را هایم قدم من

  : گیرم می مقابلش

  !دارین قشنگی ی خونه چه !تو برای گل-

 داخل به بعد و اندازد می نگاهی گلها به و گیرد می را گل دسته

  :کند می اشاره

  !داخل بیا-

 با ؛ که است این اولش قانون که ما ی خانه برعکس .شوم می وارد

 سیاق و سبک .نیست گونه این تداعی ی خانه . نشویم وارد کفش

 .است نفیس وسایل و مبلمان از پر جا همه و دارد انگلیسی

 برعکس هم شود می ختم نشیمن به که بزرگی اپن ی آشپزخانه

 تداعی .است راهرو  انتهای در که ست ما وجور جمع ی آشپزخانه

  :گوید می و شود می وارد آشپزخانه به

   .کنم پذیرایی ازت اینجا بهتره پس ؛ کنیم تمرین هم با قراره چون-
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 .بازیابم را ام مردانه ژست و آرامش تا کشم می عمیق های نفس من

 من از پرسیدن بدون او و نشینم می بزرگ کانتر پشت صندلی روی

 باز یکی هم خودش برای و .گذارد می رویم جلوی آبجو شیشه یک

  :کند می

  !باشی خورده صبحونه امیدوارم-

  :دهم می تکان را سرم

 !بخوریم صبحونه باهم همگی که اینه قانون ما ی خونه توی !آره-

  .داره موضوع این روی زیادی تاکید مامان

  :اندازد می باال ابرو

 باهم رو صبحونه وقت هیچ بابا و من متاسفانه !خوبیه عادت خیلی-

 برای کنیم می سعی اما .نیستیم هم با هم ناهار معموال .خوریم نمی

  !باشیم هم پیش  شام

  :خورم می آبجو کمی

 خانوادگی شام برای قانون یه هم شما که بگی تونی می پس خب-

  !دارین

  !بله تعبیری به-
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 بیرون به کند نی شروع و یخچال سراغ رود می و گوید می را این

 و فنجان هم کابینت از .کاکائو شیر و شکالت شیر، خامه، آوردن

 می برق به را ساز قهوه دستگاه و آورد می را چیزها بقیه و قهوه

 این خاصیریتم با و سبک خیلی .کنم می نگاهش خیره من  .زند

  :پرد می دهانم از .رقصد می انگار.رود می سو آن و سو

  عالقمندی؟ خیلی باله رقص به تو !تداعی-

  :کند می نگاهم اش شانه سر از و گردد می بر

 آنچنانی تمرین اواخر این .کشیدم زحمت کلی براش و !خیلی-

  !نداشتم

 و خورم نمی الکلی  مشروبات زیاد من .ندارم آبجو خوردن به میل

 اما .بنوشم چیزی کم الکل درصد با آبجو جز که آید  می پیش کم

  :صبح وقت این در نه

  !چیه؟ نکردنت تمرین علت-

  :ریزد می ساز قهوه باک درون را شیر

 دو مرد اون .داشتم که هست عاطفی مشکالت هاش علت از یکی-

 بهش اشتباه حس و رابطه یه متاسفانه و!بود رقصم پارتنر رگه
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 خودم روحی حال و مزاحمتهاش  .نداشت خوبی نتیجه اما .داشتم

   .رقص به بدم دل که بود این از مانع

 چشم از که بدبختیست مرد او .کنم می حسادت احساس کمی

  !افتاده تداعی

  :کند می نگاه پر تقریبا بطری به و گردد می بر

  نخوردی؟ رو آبجوت چرا ببینم .کنم می تمرین خونه توی اما-

  :کنم می گره هم در میز روی را دستانم

 کار سرو اسپرسو با االن عالوه به .خورم نمی آبجو روز وقت این-

  !نه؟  بچشیم رو مختلف طعم کلی باید و داریم

 . من سر پشت به شود می کشیده نگاهش و دهد می تکان سر

 شلوار و کت که بینم می را مردی سرم پشت و گردم می بر کنجکاو

 های نقطه با خوشرنگی کراوات و پوشیده سفید پیراهن و ای سرمه

 با اش چهره و زده ور یک و ست جوگندمی موهایش .زده قرمز

 بر .دارد گندمی جو ریش و گرد صورت و عملی دماغ . است نمک

  :گوید می تداعی .خیزم می

   .گفتم براتون که دوستم همون .هست البرز ایشون پاپا-
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  :کند می دراز من طرف به را دستش . آید می من طرف به مرد

   !البرز اومدی خوش-

  : دهم می دست او با

 بیام دادین اجازه که ممنونم و بینمتون می که خوشحالم ! سالم-

  !اینجا

  :گوید می و اندازد می من به تری دقیق نگاه و زند می لبخند

 رو ایرانی یه بار این تداعی کهخوشحالم و هستی ای برازنده پسر تو-

  .ندارم خوشی دل ها قبلی از راستش .کرده انتخاب

  :گوید می گر توبیخ تداعی

 .بردی آبرومو پاپا اوه !منه دوست فقط البرز چیه؟ حرفا این ! پاپا-

  !بودم یکی با دقیقه هر من کنه می فکر البرز حاال

 ژست با و شلوارش جیب درون کند می دست و خندد می مرد

  : ایستد می سهند های ژست به شبیه شیکی

  !برم باید من . بگذره خوش بهتون حال هر به-

  :گویم می مودبانه
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 !باشین داشته خوبی روز-

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 هفتمونود_قسمت#

 می را او و شود می آویزانش گردنش از و آید می طرفش به تداعی

 پچ چیزی گوشش کنار و بوسیده نرم را او ی گونه هم  مرد و بوسد

 و کند می مشت را دستانش حرصی تداعی .رود می و کند می پچ

 ی رابطه است معلوم .نکشد خجالت او تا گردانم می بر رو من

 تمام تداعی و دارد وجود دختر و پدر این بین ای صمیمانه

 و نشینم می صندلی روی دوباره من .گوید می او به را حرفهایش

  :گوید می تداعی

  .هست حاذقی پزشک خیلی !زندگیشه تموم کارش و پزشکه پاپا-

  :گیرم می خودم به متعجبی حالت

  ! دونستم نمی واقعا؟-

  :خندد می

  بفهمی؟ بود قرار کجا از خب-
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 کانتر زیر کشوی  از پیشبندی و گذارد می کانتر روی را ها فنجان و

 دار چین پیشبند خودش و .گیرد می من طرف به و آورد می بیرون

 های بسته روی زنان شبیه را او که بندد می قرمز خالهای با سفیدی

 جاروبرقی و گاز اجاق تبلیغ که زنانی شاید یا  .کند می کیک آرد

  .کنند می

  !کنیم شروع رو کارمون بهتره-

  :بندم می را پیشبند

  !چیه؟ پدرت تخصص-

 ای دفترچه درون و گیرد می اندازه را اسپرسو استیل ی پیمانه با

  :کند می یادداشت

  !هست قلب متخصص پاپا-

 .ایستم می کنارش وروم می . باالست هم پزشکیش ی درجه پس

  :گوید می .زند می نابسامان من قلب .دهد می خوشی بوی

 کنی یادداشت که بهتره .هست کافی دیپ یه نوشیدنی اولین خب-

  !کنی تالش آماده من همراه و البرز
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 کالس ی نمونه شاگرد ؛ داری دوستش که باشد کسی اگر معلم

 ی تشنه .شود می خوردن آب مثل برایت سخت درس .شد خواهی

   .شد خواهی نگاهش و دستانش حرکات ، معلم صدای

 بهترین ظهر تا و شوم می فهم شیر  کلمه؛ واقعی معنای به من

 که نوشیدنی هر آخر در .گذرانم می تداعی کنار را عمرم ساعات

 از کمی دقت با وقتی کردن؛ تست زمان و کنیم می درست

 می را چشمانش بعد و نوشد می را ام کرده درست من که نوشیدنی

 زند می لبخند وقتی و کنم می نثارش را بیناییم حواستمام ؛ بندد

 تایید بزرگترین انگار کند؛ می تاییدم وقتی و و دهم می جان برایش

  . ام گرفته را جهان

  :گوید می باالخره

  !دیم می ادامه فردا !بسه امروز برای-

  : کنم می او به آمیزی تشکر نگاه

 ی همه هفته آخر روز سه دو این . گرفتم یاد خوب واقعا من-

   ! بشی معلمبهتره تو کهبگم تونم می ؛ کنم می تالشمو

  :خندد می
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 به فقط .ندارم تمایلی بهش اما ؛ خونم می رو درسش دارم اینکه با-

 قصد من و شه میتموم دیگه ترم یه .دادم تحصیل ادامه پدرم خاطر

   .ندارم تدریس

 است کردن جور و جمع حال در که او به و کانتر به زنم می تکیه

  :دوزم می چشم

 و نیست شغل یه این اما بدی؟ ادامه رو  باله  داری دوست پس-

  !باشی داشته آنچنانی درآمد ازش تونی نمی

 بندم می را قهوه ظرف در من و گذارد می سینک درون را ها فنجان

  :گوید می تداعی .گردانم می بر ظرفش به را ها شکالت و

 از و .هستم سال ده زیر های بچه ی باله مربی هم حاال همین من-

 که اینه من رویای بزرگترین راستش ولی  .دارم اندکی درآمد اون

 و بیان آدم کلی روز هر که خوشگل ی کافه یه .باشم داشته کافه یه

 و بنشینن میزها پشت آدمها . بپیچه غذا و قهوه بوی .بخورن غذا

 کافی و کنن کار آشپزها . بپیچه هم توی صداها .بزنن حرفباهم

   .کنه تهیه رنگ و آب خوش های نوشیدنی و دسرها مَن

  :کنم می پاک را کانتر روی دستمال با

  !کنی پیدا دست بهش تونی می شک بی و قشنگی رویای چه-
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  :گوید می آرامی صدای با

  !بشی معلم باید گه می و مخالفه پاپا اما-

 

 خودت و هست شخصی تصمیم یه این ولی ؛ مهمه پدرت که درسته

  !بگیری تصمیم ات آینده برای باید

  :کند می خشک حوله با را دستانش و دهد می تکان را سرش

 صرف رو خوبش روزهای ی همه پاپا .بشکنم رو دلش خوام نمی-

   !کشیده زحمت برام خیلی و کرده من

 را کنجکاویم جلویتوانم نمی اما ؛ رویست زیاده دانم می آنکه با

  : بگیرم

   !چی؟ مامانت پس-

 و بزرگ یخچال درون را آورده یخچال از چه هر و شیر و شکالت

  : گذارد می مدرن

 به مامان که چون .شه می جدا مامان از پاپا داشتم سال دو وقتی-

 نفر یه عاشق مامان ولی . کنه می ازدواج پاپا با اش خانواده اصرار

   !زندگیش دنبال بره که گذاره می هم بابا و بوده دیگه
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  :رود می ور انگشتانش با بزیر سر و  کند می بغض

 بهبزرگم مامان گاهی و گرفت پرستار برام وپاپا .نخواست منومامان-

 اومدیم وقتی .دیدم می رو مامانهم گاهی .کرد می رسیدگی

 و او با و برگردم من که خواست و شد پشیمون مامان ؛ انگلیس

 نمی هرگز و دارم دوست خیلی رو پاپا من اما .کنم زندگی شوهرش

 هایی بچههمون .داره رو برادرم و خواهر مامان .بشم جدا ازش خوام

   نداره من جز دلخوشی پاپا اما .شدن نصیبش دومش ازدواج از که

 و روم می جلو .براقش و سفت ی گونه روی خورد می سر اشکش

  :فشارم می گونه نوازش و گیرم می را بازویش دو هر

 دارم رو مامانم فقط منم !گرفتی رو درست تصمیم تو !نداره اشکال-

 رو خدا !داره بچه و زن و کنه می زندگی جدا که مدتهاست پدرم و

 !نکن گریه لطفا .داریم کنارمون رو والدینمون از یکی که شکر
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 .کند می نگاهم اشکش از پر براق چشمان با و آورد می باال را سرش

 به گاهی سرکشی با چشمانم و شوم می نگاهش مجذوب هم من

 هم کم حتی .ببوسمش خواهد می دلم .شود می خیره لبهایش

 و کشد می عقب را خودش تداعی اما ! یکدیگر به شویم می متمایل

 کرده حبس که را نفسی من و موهایش به کشد می دست خجالت با

 جابجا را کابینت روی های بانکه هدف بی او   .دهم می بیرون ام

  :گویم می من و کند می

 و  تایمز به نزدیک جایی یه .بخوریم باهم رو ناهار که چیه نظرت-

  !کنیم؟ تماشا رو خونه رود بریم بعد

  :بگوید تا کشد می طول

  !البرز موافقم-

 در و خوریم می ناهار تایمز ی حاشیه در  انگلیسی رستوران در

 و زند می حرف او .زنیم می قدم قدیمی ی منطقه کهن خیابانهای

 از .احساساتی شدت به و است مهربان خیلی تداعی .شنوم می من

 جلوتر کمی گاهی .زند می حرف قلبیش های خواسته و آرزوهایش

 .دوزد می چشم ها مغازه ویترین به گاهی و رود می راه من از

 من و اند انداخته گل تداعی های گونه و ست شرجی لندن تابستان
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 ظهر از بعد چهار ساعت و .شوم نمی سیر کنم؛ می نگاهش چه هر

 و کارم محل به روم می من .شویم می جدا هم از مترو ایستگاه در

 ی لحظه در و  .باشد سال ده زیر کودکان ی باله مربی تا رود می او

  : گویم می او به . گذاریم می را صبح فردا قرار آخر

  !منی مهمون صبحونه فردا-

   .دهد میتکان هوا در را دستش سرخوش و خندد می

 شیرازی ترخان آش کمی که کنم می راضی را آقا قاسم  دشواری به

 حین و کند می قبول اکراه با او و بپزم کوچکی ی قابلمه در را

 خانه به آش یقابلمه یک با شب آخر .دهد می هم آموزش پختن

 لباس .نشسته نشیمن اتاق ی کاناپه روی جان لی لی .روم می امان

 خواب شلوار بلوز و پوشیده سکرت ویکتوریا سیاه و صورتی خواب

 پای روی سرش و کشیده دراز کاناپه روی دنا .آید می او به نفیسش

 نگاه سریال جان لی لی و است روشن تلویزیون .است جان لی لی

 روی را دستش و است کاناپه ی دسته  روی هم کتابش و کند می

  :کنم می اشاره دنا به . گذاشته آن

  ؟ خوابیده اینجا دنا چرا-

  :گوید می ای آهسته صدای با جان لی لی
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 یه و کلینیک ببرمش شدم مجبور و بود شده مسموم من طفلک-

  !شده اینطور و  خورده زمینیبادام ی کره .زدن براش سرم

 می نگاه برادرم ی چهره به نزدیک از و کاناپه پایین زنم می زانو

 دست .دارم او به ای پدرانه احساس و دارم دوستش شدت به .کنم

 به .خورد نمی تکان . اش ریخته بهم فرفری موهای روی کشم می

  :گویم می جان لی لی

  !اتاقش توی باال برمش می من-

  :دهد می تکان طرفین به را سرش جان لی لی

 یک فردا ! خوابه می خودم پیش امشب .بمونه تنها نمیاد دلم !نه-

   .ام خونه من و ست شنبه

 پای جان لی لی .کنم می بغلش و دنا تن زیر اندازم می را دستانم

 می باز نیمه کمی دهانش دنا و دهد می تکان را اش شده خشک

 وجدان عذاب .گذارمش می جان لی لی تخت روی و برم می .شود

 .کردم می تصور بیمار هم خیاالتم در حتی را دنا نباید . ام گرفته

 می را پیشانیش .داده قرار تاثیر تحت را او ام منفی انرژی انگار

 نگاهش خوب و کشم می دست موهایش روی دقیقه چند و بوسم

 کردن جمع حال در جان لی لی . روم می نشیمن به بعد .کنم می
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 وارونه که بلوزی کتابش، هایش، پازل دناست؛ های پاشو ریخت

 .سوپش ی خورده نیم ی کاسه و لیوان سه دو و افتاده کاناپه پایین

  :گویم می او به

  کنی؟ امتحانش خوای می .پختم شیرازی آش امروز-

  :زند می گوشش پشت را موهایش

   !صبح فردا !به به-

  :گوید می . بروم آشپزخانه به تا او به کنم می پشت

  !دوستت؟ پیش رفتی-

 کند می گل لبخندم .زنم می جان لی لی به را حرفهایم ی همه من

  :گویم می .

   .بزنیم حرف اش درباره و بخوریم شیر لیوان یه چیه نظرت-

 نگاهم شیطنت با .شود می فراموشش نشیمن کردن جور و جمع

  :گوید می و کند می

  !کنم می گوش حرفات به بخوای وقت هر تا من !بشم پسرم فدای-

 من به را بلوغ نو پسرهای حس رفتنش صدقه قربان اینطور اینکه با

 تمام من و رویم می آشپزخانه به .گویم نمی چیزی اما دهد؛ می
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 لی لی .گویم می صبح فردا قرار از و کنم می تعریف رابرایش ماجرا

  :گوید می تردید بی جان

 پونه و بهروز .اینجا بیاری رو تداعی ظهر فردا تونی می پس !خب-

  !شه می تر جذاب دوستت بودن با همی دور رسم و هستن هم

 ماشیندرون را شیر خالیلیوان و گیرم می کابینت از تکیه

  :دهد می تذکر جان لی لی .گذارم می ظرفشویی

  ماشین؟ توی بذار بعد و بزن آب رو لیوان نگفتم مگه !البرز-

  :گوید می و شود نمی پیگیرهم او و دهم نمی نشان العملی عکس

  !دیگه؟ میایین پس-

  :کند می درد هایشان ریشه تمام . موهایم به کشم می دست

 زود خیلی هم شاید یا .باشه پدرش کنار رو یکشنبه بخواد شاید-

 !خونه بیارمش که باشم صمیمی باهاش اونقدر اینکه برای باشه

 

 کنار را من .گیرد می آب شیر زیر و آورد می را لیوان و خیزد می بر

 آب هم را منلیوان و کند می باز را ظرفشویی ماشین در و زند می
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 ماشین درون کثیف های لیوان ی بقیه کنار منظم را هردو و زند می

  :گوید می و گذارد می ظرفشویی

 از بعد رو هانا که یادمه !بره پیش کند ها آشنایی نباید که همیشه-

 بد کن امتحان رو مدلیش این اینبار !خونه آوردی دوستی ماه شش

  !شه نمی

  :گوید می آشپزخانه از رفتن بیرون حین در انتها در و

  !من شیرمرد بخیر شب-

 می امتحان ذهنم در را مختلف جمالت و روم می فرو فکر به من

 !تداعی به دادن پیشنهاد برای کنم

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 نهمونود_قسمت#

 دوست گویم می تداعی به وقتی بعد روز

 

  گرد چشمانش ؛ باشد ما ی خانواده با را ناهاردارم 
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  کل و است خانه هم پدرش امروز .شوند می

 

  که ای صبحانه آش .گذاشته ما سربسر را وقتش

 

  از .زده حرف ایران از و خورده لذت با را ام برده

 

  دریای و ایران جنوب در عباس بندر شهرش

 

  از پر که  ،شیراز، همسرش شهر از .پربرکتش

 

  مادرش اسم گاه هر تداعی .برایش است خاطره

 

  پدر چشمان در را ذوق من و .شده اندوهگین آمده

 

    .ام دیده سابقش همسر از تعریف وقت به تداعی
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  تر بعد  .کرده تعریف ام پخته که آشی از کلی  او

 

  سری هر .نگذاشته تنهایمان هم آشپزخانه در حتی

 

  متلکهاییو خورده را ام کرده آماده که نوشیدنی

 

  :مثال .پرانده

 

  !بپزی آش که بهتر همون !جهنمه مثل-

 

  پسره اون کنی؛ درست قهوه بلدی تو خوبه حاال-

 

  !مرد داری بهتری های عضله تو تازه .بود الکل دنبال همش که

 

  !شه می این نتیجه باشه تداعی که معلم ! دیگه معلومه-
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  نیستی؟ بلد چیزی واقعا تو بگو رو راستش کلک-

  .دیگر ی مزه بی گاه و بامزه حرفهای خیلی و

 

  تداعی آنکه از پیش ؛ شنود می را پیشنهادم وقتی

 

  هست بیاورد؛او زبان به ای کلمه و بگیرد تصمیمی

 

  :گوید می که

 خودت .کنم می استقبال جدید آدمهای با آشنایی  از همیشه من-

   !باشن همینطور هم ات خانواده امیدوارم ! هستی خوبی پسر که

 

  ی کاسه در ای بامزه طرز به را  نگاهش تداعی

 

  هشداری پدرش به و دهد می تاب چشمش

 

  :گوید می پدرش اما .دهد می خاموش
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 شلوار و کت دست یه برم من بگیره رو تصمیمش تداعی تا خب-

   .کنم پیدا مناسب

  :بازویم به کوبد می مشتی و

 

  !هستم من نیاد هم تداعی اگر حتی !پسر نباش نگران-

 

 می زندو می گوشش پشت را موهایش عصبی تداعی رود؛ می که او

  :گوید

 

 از و .نیست جدی اصال مواقع اینطور بابا .خوام می معذرت ازت من-

 رو تو تعارف من که هست پررویی این که کنم می فکر من طرفی

  !شدیم آشنا تازه ما آخه  .کنم قبول

 ی خورده نیم های لیوان و فنجان به و زنم می تکیه کانتر به

  :کنم می نگاه مختلف های نوشیدنی

 به من .گذره می تر راحت بگیری ساده اگر نظرم به !ببین خب-

 کنم مهمونت خونمون دارم دوست کردی حقم در که لطفی خاطر

.   
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 .آید می خوشم او حرکت این از چقدر من و گزد می را لبش تداعی

 .شوم می اش خیره

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 صدم_قسمت#

 .آید می خوشم او حرکت این از چقدر من و گزد می را لبش تداعی

 به تکانی او که بار هر .نیست خودم دست .شوم می اش خیره

 تا سه دو تداعی . شوم می مسخش کامال دهد می صورتش اعضای

 چند او به کمک برای هم من و .دارد می بر را ها فنجان و لیوان از

  :گویم می و کنم می جمع را تایی

 کامال خانوادگی جمع یه .گذره می خوش بهت مطمئنم !دیگه بیا-

  !ایرانی

  :گوید می هست من به پشتش که همانطور

   .نداد رو فرصتش پاپا هم بیام استم خو نمی اگر حتی-

 می .بیاید که کرده قبول لفافه در اینکه از شود می آب دلم در قند

  :گویم
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 ها پاش و ریخت این هم من و بشی آماده و بری تو بهتره نظرم به-

   .دم می سامون سرو رو

  :دهد می تکان طرفین به را سرش

  !کنم می کمکت نه-

 آن و سو این تند و فرز آشپزخانه شدن جورو جمع تا و ماند می و

   .رود می سو

 . افتاده تند دور روی چیز همه اینطور که جریانیست چه دانم نمی

 و  ایستاده روبرویم پوش شلوار و کت تداعی پدر که شود نمی باورم

 تراشش خوش پاهای که کوتاه دار چین سفید پیراهن با هم تداعی

 پله از پاشنه بدون سفید عروسکی کفشهای و گذاشته نمایش به را

 را دختری که این .کوبد می غریب و عجیب قلبم .آید می پایین ها

 و سادگی همین به ؛ بوده نیافتنی دست هم رویاهایم در حتی که

 نظر به واقعی غیر و خیالی زیادی برایم برم می امان خانه به راحتی

    .رسد می

   .آورد می جان لی لی برای  شکالت جعبه یک تداعی پدر
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 می عقب صندلی روی من و شویم می فاخرش اتومبیل سوار

 کرده شروع را مسیر و کند می سرچ مپ گوگل در را آدرس .نشینم

 لس های خوانندههمان از .کند می پلی را صدایی و سر پر موزیک و

 ی روحیه کهکنم می فکر من .خوانند می ته و سر بی که آنجلسی

 پدر انگار که هرچند  .است یکدیگر از متمایز کامال دختر و پدر

  !شده پنهان طبعی شوخ از یی زره پشت تداعی

  

 کروات و کند می پارک را اتومبیلش او رسیم می ما ی خانه به وقتی

 باغچه .اندازد می نگاهی ساختمان نمای به  و کرده تنظیم را ش

 لی لی . هست بنفشه و رز گلهای از پر ورودی فضای ی حاشیه های

   .جدیست کامال نگهداریشان در و کاشته را آنها ی همه جان

  

 کامیپوتری بابازی و نشسته ها پله روی که بینم می دور از را دنا 

 مخروط سه از متشکل ؛ ای مسخره کاله و کند می بازی اش دستی

 روی هست راسش در آویزان دار صدا ی منگوله با سبز ای پارچه

  .او حال این از شوند می داغ گوشهایم .گذاشته سرش
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 و فراخ های شانه با خان طهمورث  تداعی، پدر و کنم می تعارفشان 

 قدمهای با هم تداعی و .دارد می بر گام ما از جلوتر راسخ  قدم

 دو دیدن از رسیم می که دنا به .آید می پیش من کنار در نامطمئن

 کاوشگرش نگاه با و خیزد می وبر شده متعحب من کنار غریبه آدم

   .گذراند می نظر از را آنها

 و کشد می او کاله آویزان های مخروط به دستی خان طهمورث

  :خندد می و کند می بلند را کوچکش های زنگوله صدای

 !ای بامزه پسر چه-

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 صدویکم_قسمت#

 را دستش مردانه خیلی خان طهمورث و .دهد می سالم آهسته دنا

 . زند می کمرنگی لبخند تداعی .بدهد دست او با تا برد می پیش

  :گوید می خان طهمورث

  !؟ تو و هست طهمورث من اسم-
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 که اسمی تلفظ که دانم می و کند می نگاهش باز نیمهدهان با دنا

  :گویم می پس .است سخت برایش شنیده

   !منه داداش !دنا-

 می دنا به و دهد می تکان دانستن ی نشانه به سری خان طهمورث

  :گوید

 تونی می .ضعیفه هم تو فارسی مطمئنم و سخته اسمم دونم می-

 می صدا رِث منو همه هم بیمارستان توی یعنی .کنی صدام رِث

 اسمهای که برسه چه دارن زبان لکنت همینطوری ها انگلیسی .زنن

  .کنن تلفظ بخوان رو ها شرقی ما غریب و عجیب

 به و دهد می دست او با زور به و زند می ای کوله و کج لبخند دنا

  :گوید می انگلیسی

  .رِث آقای سالم-

 و آورد می در صدا به را دنا کاله های زنگوله از یکی خان طهمورث

 بی چشمان و اند؛ شده صاف خط یک شکل که لبهایی با باز دنا

   .دهد مینشان العمل عکس حالتش
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  :گویم می بلند و کنم می باز را ورودی در من

   .اومدیم ما !جان لی لی-

 می بر گیر گوشه و عبوس دنای سر از دست باالخره خان طهمورث

  :گویم می .شود می تداعی منتظر  و آمده باال را ها پله و دارد

  !داخل  بفرمایید ! اومدین خوش-

 ابریشمی پیراهن .رسد می راه از جان لی لی بعد ی لحظه چند

 اسبی دم سرش پشت را سیاهش وموهای پوشیده کرم شلوار با سیاه

 از همیشه .درخشند می براقش لبهای روی زیبایش لبخند .کرده

 امید ی مایه برایم بودنش همیشه  .ام داشته فخر احساس او داشتن

 اتکای ی نقطه او شرایط بهترین و شرایط ترین سخت در .بوده

   .سهند ارزش بی وجود برعکس درست .هست زندگیم

 می را شکالت ی جعبه و کند میعلیک وسالم خان طهمورث با او

 شوخ انگار .است  آرام و موقرتر قبل به نسبت طهمورث .گیرد

 مامان به را تحسینش از پر نگاه  .ست ما حال شامل فقط طبعیش

  :گوید می جان لی لی .درخشند می چشمانش و دوزد می

 . کردین قبول رو ما دعوت که خوشحالم  !اومدین خوش خیلی-

   !داخل بفرمایید .هست دورهمی و خانواده روز ما برای ها یکشنبه
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   .ببیند را تداعی تا کند می رصد را طهمورث سر پشت و

 .شود می تحسین از پر اش چهره وقتی هستم او ی خیره من 

 حتی که ایرانی  مادران تمام شبیه و کند می باز هم از را دستانش

 را تداعی بگذارد؛ تاثیری عادتشان روی نتوانستههم اجنبی فرهنگ

  :گوید می اش گونه بوسیدن حین و کشد می آغوش در

 بودم مشتاق !بود کرده تعریف خیلی ازت البرز !تویی تداعی پس-

   !البرز به آفرین !تو هستی زیبایی خانم چه !ببینمت

   .زند می چشمک برایم مامان .کنم می اخم من

  :کشد می عمیقی نفس طهمورث .برداشته را خانه غذا بوی

 کدبانوی یه ی خونه حال و حس واقعا !بانو انداختین راه بویی چه-

  .کنم می احساس رو ایرانی

  :آنهاست کفشهای به چشمش و کند می اشاره سالن به مامان

 دمپایی با رو کفشهاتون لطفا پوزش عرض با !دارین لطف شما-

  .کنید عوض روفرشی
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 کفش چابک خیلی و اندازد می تداعی به گذرایی نگاه طهمورث

 می و کند می عوض ساده های روفرشی با را گرانقیمتش چرم

  :گوید

  !ارزشمنده من برای شما ی خونهقانون ! بانو حتما-

 حال هر به .است صاحبخانه خرمهمان همان ی مودبانه جمله این

 بار اولین برای که کسانی حتی ؛ شود می همه شامل مامان قانون

  .شوند می مهمانمان

 پدرش از تبعیت به هم تداعی .شود می عمیق لبخندش مامان

 پوشد؛ می دمپایی جفت یک و آورد درمی را ظریفش کفشای

  !را مامان های دمپایی

 بوی .گذاشته گل و شیرینی و میوه  پذیرایی میز روی مامان 

 نگاه را وورش دور طهمورث .شده مخلوط غذا بوی با کننده خوشبو

  :گوید ومی کند می

 چه و .دارین زیبایی منزل واقعا ! ای سلیقه خوش خانوم چه-

   .نفیسی های کریستال

  :دهد می ادامه تداعی روبه و
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  !داری دوست تو که هایی خونه سبک اون از-

 زند می لبخند زورکی تداعی

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 صدودوم_قسمت#

 .بچرخند او طرف به سرها شود می باعث بهروز گفتنسالم صدای

 دزدم می چشم من و دوخته من به را گرش کنکاش و بدجنس نگاه

 ؛ شوم خالص سوالهایش از آنکه برای اما ؛ ام نکرده پنهان .او از

 می گرم علیک و سالم بازار  .بودم کرده موکول بعد به را گفتنش

   .ست تداعی پدر برای خوبی جفت بهروز که دانم می من و شود

 تداعی نگاه در راحت خیلی و . آید می چای سینی با پونه بعد

 خودش سال و سن هم دختری که جهتاین از بینم؛ می را آسودگی

 را لباسهایم تابروم اتاقم به کنم می فرصت من و.ست میهمانی در

 من .آید می پایین ی طبقه از خنده و شوخی صدای .کنم عوض

تختم روی برهنه نیمه .آمده پیش وقایع  از منگم و گیج هنوز

 و شود می باز در که فشارم می انگشتانم میان را بلوزم و ام نشسته

  : خورم می یکه .کند می پرت اتاق داخل را خودش تقریبا بهروز
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  .ترسوندیم !بهروز مرگته چه-

  :زند می پوزخند

  جونه؟ تداعی کردی فکر ! نترس-

  :گویم می بلوز کردن تن حین

 امروز و کردم دل و درد مامان با دیشب من !بود للبداهه فی خیلی-

   !اینجا کرد دعوت رو دختره

 دود پشت از و ایستد می پنجره کنار و زند می آتش سیگاری بهروز

  دوزد؛ می چشم من به سیگارش

 تا !کرده ذوقی چه دونی نمی !نبود توقعی این جز جان لی لی از-

 پونه اوضاع راستی !کرد تعریفواسمون چیزو همه اومدیم پونه و من

  .نیست خوب هم

  :کنم می باز را پنجره الی و خیزم می بر

  ؟ افتاده اتفاقی چه چرا؟-

 می ام داشتنی دوست زاموفیلیای گلدان درون را سیگارش خاکستر

  :کند می تکرارش مدام اما آید می بدم کار این از داند می .تکاند

  !داره نامزد ایران توی پسره فهمیده تازه .زده بهم پسرش دوست با-
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  :کشم می موهایم به دستی و روم می آیینه جلوی

   .نداشتم خوبی حس پسره این به هم اولش از من-

  !لنگید می

 کلکسیون جزو که تحریرم میز روی فلزی کوچک های ماشین با

  :رود می ور هست نوجوانیم

 االن بذار !نکرد قبول که گفتیم بهش چی هر ! خورده خر مغز-

  !بفهمه که بکشه

  :زنم می گردنم نبض روی را ادوکلنم

 مهمونارفتن از بعد  !خواهره مثل تو و من واسه پونه !حرفواین نگو-

  !کنیم رسیدگی بهش

  :خندد می

 انگار دختره این !دونه می خدا فقط که تو هستی مارمولکی یه-

 !داره هم کیوتی پاپای چه !بیرون شده پرت مد ی مجله وسط

   کردی؟ پیدا کجا از اینو بگو رو راستش

  :کنم می مرتب ریخته بهم که را هایی ماشین

   !روش داشتم کراش .تاتاستهمون این-
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  :کند می نگاهم گرد چشمان با

  !مخفیه؟ دوربین !نگو الکی رقصید؟ می باله که همون-

  :ام چانه یه کشم می دست

  !داره جریان نه-

   .روم می پایین ی طبقه به او با کردنش تعریف حین و

 و من .بخوریم پشتی باغ آالچیق در را ناهار گرفته تصمیم مامان

 می کمک پونه به تداعی . کنیم می مرتب را میزها و صندلی بهروز

 هم با شدت به دختر دو و بچیند را ها بشقاب و رومیزی تا کند

 بهروز و کنم می درست را کبابها من .کنند می پچ پچ و شده عیاق

 و نشسته تاب روی بار این دنا .است سرگرم خان طهمورث با

 طهمورث به ای مسخره حالت با و هست چشمانش روی عینکش

 از و دهد می دستم به لیمونادلیوان یک جان لی لی .کند می نگاه

 حرکات تمام که من مثل درست .کند می تماشا را دخترها دور

  :گوید می و ام کرده رصد را تداعی

 .هست طبعی شوخ مرد .داره هم خوبی پدر ! خوبیه و آروم دختر-

   !سرخوشه جهانگرد یه کردم می فکر پزشکه گفت نمی اگر



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 475_pg. 

 

 حرکات با بهروز و کند می نگاه را نوشیدنیش لیوان خان طهمورث

  :گویم می .کند می تعریف او برای چیزی دست

 تمایل زیاد تداعی .کردم رفتار عجوالنه کم یه نظرم به !مامان-

   !نبوده صحبت هم من با اصال اومده وقتی از و اینجا بیاد نداشت

  :بوسد می را ام شانه سر مامان

 !نبودم غافل تداعی اشتیاق از پر نگاه از من !پسرم نباشنگران-

 

  جنوبی_هایباران_زیر_عاشقانه_هایروایت#

 صدوسوم_قسمت#

 همه چطور مامان دانم نمی .آید می لبم به لبخند ام شنیده آنچه از

 من روبروی دقیقا ناهار صرف وقت تداعی که کند می مرتب را چیز

 کلمات با و شده مامان آشپزی ی شیفته طهمورث .نشیند می

 زیبایی و ابهت همان با جان لی لی .کند می تشکر او از دلنشینی

 .آید می بر طهمورث پس از دلپذیرش حرکات و زدنیش مثال

 هم با نگاهمان گاهی و زند می لبخند پدرش های شوخی به تداعی

 .ام نکرده تجربه هانا با که حالی . دارم عجیبی حال .کند می تالقی

   .هست رگهایم در خون شبیه تداعی انگار
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 از و آالچیق درون مانند می بهروز و مامان و طهمورث ناهار از بعد

 از اینها ی همه .کنند می صحبت سیاسی و اقتصادی مسایل

 آشپزخانه به وسایل بردن ی بهانه به و است خارج من ی حوصله

 .بینند می که را من .روند می ریسه خنده از .روم می دخترها نزد

 می جور و جمع را خودش نشسته اشک به چشمانش که تداعی

  :گویم می پونه به رو .کند

  بهتره؟ حالت-

  :اندازد می باال شانه

   !کرد قبول باید رو حقیقت-

  :گویم می

 خیانت خودش به هم تو به هم مرد اون !بمونه نباید دغلکار آدم-

  !دروغگویی این با کرده

 .نشسته صندلی روی ساکت تداعی .دهد میتکان را سرش

  :کنم می نگاهش صمیمانه

  گذشته؟ خوش بهت-

  :دامنش به کشد می دست
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 داری خوبی ی خانواده تو !اومدن به داشت اصرار بابا که  خوشحالم-

 بهترین این اخیر سال چهار سه توی الاقل که کنم می فکر من و

  !داشتم که بود آشنایی

 حرفی من از و پسندیده را دیگران و خانواده او که شکند می دلم

 تازه پسرهای مثل .ام شده حسود نشده هیچی هنوز .زند نمی

  :کردم جور و جمع را خودم  !بالغ

   !داری جدید دوست تا چند حاال پس-

  :کند می نگاه پونه به

 خواهیم  خوبی دوستان مطمئنم .شدم دوست خیلی که پونه با-

  .بود

  :کند می نگاهم و

 نمی کردم می فکر و بدبود حالم که که وقتی درست !البرز ممنونم-

 آدمهای و !شدی زندگیم وارد تو باشم داشته جدیدی دوست شه

   .آوردی زندگیم به رو خوب

  :خندم می

  !گیری؟ نتیجه این برای باشه زود خیلی کنی نمی فکر-
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  :دهد می تکان طرفین به را سرش

   .شناخت شه می هم اول برخورد همون در رو آدمها-

 مطمئنم اما ایست فهمیده دختر او  .کند می ترک را صحنه پونه

   .بوده ثمر مثمر هم مامان

 می نگاه را پونه رفتن او و نشینم می تداعی مقابل صندلی روی من

 انرژی هستم خودمان ی خانه ودر آشنا محیط در اینکه از .کند

  :ام گرفته

  !تداعی-

  !هستیم چشم در چشم .آید می باال نگاهش

  :گویم می .لرزند می چشمانش

  !بگم بهت رو حقیقتی یه باید من...من-

  :زند می لب

  !چی؟-

  :بگویم تا کنم می جمع را قدرتم تمام
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 توی که موقع همون از .شناسم می دبیرستان زمان از رو تو من-

 تویاومدم بارها من .رقصیدی می روسی ی پسرهاون با رقص سالن

  !رو رقصیدنت .کردم تماشا رو تو وسالناون

  :است من ی خیره هنوز . کند نمی تغییری هیچ نگاهش 

  روز اون .بودی جذاببرام .اومد می خوشم تو از موقع همون از-

 فکر حتی !باشی خودت شد نمی باورم ؛ دیدمت  کالس توی وقتی

  .بشم روبرو زندگیم مسیر توی تو با  دیگه یکبار کهکردم نمی

 قرنها که شده مرمرینی ی مجسمه شبیه . گوید نمی چیزی هیچ

 از دهانش اما ؛ گوید می ها قصه آدمی با نگاهش ؛ که دارد قدمت

 خودم شده هرطور باید پس ام آمده آتش وسط تا من .است سنگ

 و ؛مبرا شوم می سیاوش یا و سوزم می یا .برسانم آن انتهای به را

  !پاک

 چشم از که بینم می را اشک قطره یک اما . گیرم نمی او از را نگاهم

  :گویم می . چکد می فرو اش گونه روی چپش

 توی که اتفاقی هر کن باور .بزنم گولتخواستم نمی !ببخش منو-

   !بوده واقعی کامال افتاده روز چند این

  :کنم می نگاهش تاکیدی
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  !تاتاکن باورم-

 مامان .پنجره به دوزد می و گیرد می من از را نگاهش آرام و تانی با

 با و خیزد می بر .آیند می ساختمان طرف به زنانقدم طهورث با

  :گوید می ، آید می چاه ته از انگار که صدایی

  !برم باید من-

 همانجا من .آشپزخانه خروجی در طرف به کند می تند پا و

 به بهروز بعد ی دقیقه دو .ندارم برخاستن نای .شوم می میخکوب

 بیند؛ می افتاده فرو های شانه آن با را من وقتی و آمده آشپزخانه

  :گوید می

 چه هر باید و داره واجب کار گفت باباش به یهو تداعی شد؟ چشون-

  !برن زودتر

 را اتاق در . روم می باال ی طبقه به و خیزم می بر .دهم نمی جوابی

   .کشم می دراز تخت روی و کنم می قفل و بندم می

 .ناخواسته هم آن . ام رنجانده را تداعی و خورده سنگ به تیرم

 

 104قسمت#
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  .نیست خبری تداعی از بعد روز

 

  .دهد نمی جواب هم را تلفنش حتی

 

  .آورم نمی خودم روی به اما نبودنش از کشم می شدیدی عذاب

 

  .روم می سرکار شیفت دو عوض در

 

  . نیامده و بوده بیمار که صبح کارگرهای از یکی جای به

 .کنم خسته را فکرم تا گذارم می مایه تنم از شدت به و

 

  .شوم نمی غافل یادش از هم لحظه یک اما 
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 جلوی که بینم می را جان لی لی و گردم می بر خانه به شب آخر 

 کرده تنش ای حوله ربدوشامبر و نشسته صندلی روی ورودی در

  .دارد ای نرده در به وچشم

 

 زور به .آید می پایین را پله سه دو و خیزد برمی بیند می که را من

  .زنم می لبخند

 

  :گویم می .است هم در اخمهایش

 

  نخوابیدی؟ هنوز چرا !مامان سالم-

 

  :فشارد می هم به را لبهایش

 

  !برگشتی شب موقع این و رفتی طلوع از قبل-

 

  شم؟ نمی نگرانت من نظرت به



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 483_pg. 

 

 

  دی؟ نمی رو تلفنت جواب چرا

 

   دلواپسم؟ من گی نمی

  .داده انجام خانه در را کارش امروزمامان و است دوشنبه

 

  :گویم می و بوسم می را سرش و شوم می خم 

 

 من !بشی نگرانم بخوای تو که نیستم بچه پسر یه من مامان-

   !دارم خودمو های مراوده و کنم می کار رم، می دانشگاه

 

 

 می که است در ی دستگیره به دستم .شوم می رد کنارش از و

  :گوید
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  !بود اینجا سهند صبح امروز-

 

ام شانه سر از و گردم می بر . شود میخشک دستگیره به دستم

    .کنم می نگاهش

 

 

  :گیرد می من از نگاه و زند می گوشش پشت را موهایش او

 

  !ببره رو دنا بود اومده-

  :گویم می ای مسخره لحن با و ماند می وادهانم

  حقی؟ چه به و کجا؟ ببره؟ رو دنا بود اومده چی؟-

  :گوید می و  آید می باال را ها پله مامان

 ببره رو دنا  روزی چند خواد می گفت .بود تنها خودش .اومد صبح-

   .خودش پیش

 

  :دهد می تکان را دستش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 485_pg. 

 

 

 نمی فکر !هستم دنا قیم و دار اختیار من گی؟ می چی فهمم نمی-

 .باشم گرفته اشتباهی تصمیم که کنم

 

  !پدرتونه نیست غریبه که سهند ضمن در 

 

 صدایم کنم می سعی که حالی در و طرفش به گردم برمی حرصی

  :گویممی نرود باال

 بگم؟ چی تو به باید من مامان-

 

 بهش چرا رفته؟ ما زندگی از سالهاست سهند که  فهمی نمی چرا  

 اون .لعنتی ی خونه اون توی فرستی می رو دنا و کنی می اعتماد

 .کنه اذیت رو دنا ممکنه هرزه زن

 

  !نیست من پدر سهند 
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  .آورم می زبان به عصبی حالت با و  زنم می داد را آخر قسمت

 راهی دنبالش به هم من شود می  خانه وارد و زد پس را من مامان

 شیر ریختن حال در .روم می آشپزخانه طرف به پاکوبان و .شوممی

   .است جوش شیر درون

 

  :گویممی

 

 شنوی؟ می حرفامو مامان-

 

  .خونه اون توی فرستادی می رو دنا نباید 

 میکشد  عمیقی نفس  گذاشته کابینت سطح روی را دستهایش کف

  :من طرف به گرددبرمی و

 

  .شماست پدر سهند-

 

 اون و من که درسته
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  !شماست پدراون اما  نداشتیم موفقی زندگی 

  

  :دهممی تکان  هوا در را دستم

 

 اصال که بوالهوسه مرد یه سهند .نکن کوچیک خودتو انقدر مامان-

 .بینه نمی رو مهربونیت و لطف و تو

 

  .ننداز دردسر به رو پسرت خودت کردن عزیز خاطر به پس 

  :شودمی خیره چشمانم به رنجیده ای چهره با مامان

  !متاسفم-

 از شود می دلخور همیشه  .رودمی اتاقش به و زده پس را من و

 .بیاورم چشمش به را شدنش زده پس و واقعیت اینکه

 

 توسط خودم که حاال مخصوصا .شوم می دیوانه گاهی من اما 

 میان در و خوانم می را هایم یادداشت  .ام شده گرفته نادیده تداعی
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 دوره پایان امتحان در که هایی کننده شرکت ی بقیه صدای و سر

  .شوم می گم اند کرده شرکت

   .جوشد می سرکه و سیر مثل من دل و نیامده تداعی

 

 به کنم می آماده چه  هر و گذارم می سر پشت سختی به را امتحان

   .تداعیست یاد

 

 خانه نزدیکی به حتی .نیست او از خبری هم بعد ی هفته یک تا

 .ام ندیده را او اما ام رفته اشان

 

 جنوبی زیربارانهای#
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 .گیرم می ترم پایان امتحان در خوبی امتیاز

 

 .نشیند نمی دلم به اصال حالوتش اما . 

 

 .کند می قبل از تر اندوهناک را قلبم بلکه 

 

 .گیرم می سخت را چیز همه زیادی من که است معتقد بهروز 

کنم ای رابطه در شدن وارد به مجبور را تداعی توانم نمی اینکه و 

  .نیست میلش باب  که

 

 پرورانده ذهنم در را داشتنش آرزوی قبل سال چند از که منی اما 

   ام؛ شده ناامید امیدواری اوج در حاال و ام

 

   .است سنگین واقعا مسالهاین
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 ساکت و رفته فرو خود در کامال و برگشته سهند ی خانه از دنا

 جمع در بودن به تمایلی و دهد می انجام عصبی حرکات .است

 .ندارد خانواده

 من و کنم خوب را دنا حال توانم می من فقط که است معتقد پونه 

   .ام گرفته پیش در را قهر ی گزینه و ام کرده لج مامان با هم

 

 در اش روزه چندین اقامت از دنا برگشتن از بعد روز سه درست اما

 چوبی آالچیق زیر و پشتی حیاط در را او که گذشته سهند ی خانه

 کرده کز که بینم می

 

  .مانده خیره ای نقطه به و 

 

 میبیرون اتاقم از .شده تمامطاقتم و دارم دوست جانم مثل را دنا

 هم  دنا مربی و است سرکار مامان .روم می پایین را ها پله و آیم

 ........ام بوده خانه امروز من چون .نیامده
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 491_pg. 

 

 

  .آالچیق طرف به روم می و دارم برمی شکالت بسته یک

 

 بیند می را من

  .آورد نمی خودش روی به اما 

 

  .کنم می باز را شکالت و نشینم می کنار

 

 کشیده ابروهایش اینطور و بسته کش با را حجیمش فرفری موهای

 .رسند می نظر به تر

 

  :کنم می تعارفش را شکالت 

 

  گرفتی؟ بغل غم زانوی اچر !پسر بخور-

 

  : کند می جمع را لبهایش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 492_pg. 

 

 

  .خورم نمی-

 می و دهانم درون اندازم می را شکالت از بزرگی ی تکه خودم

  :گویم

 

   !کنی نمی ردش و  داری دوست رو سویسی شکالت همیشه تو-

 

  :اندازم می باال شانه

- . 
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  !نداره اشکال اما
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 493_pg. 

 

  خورمشون می خودم

 

 .دهد نمی نشان العملی عکس هم باز

 

  :گویم می .رود می ور تلفنش با عوض در 

 

  دنا؟-

 

  نیستیم؟ داداش تو و من مگه ببین

 

  نبودیم؟ هم با همیشه مگه

 

   کنم؟ نمی دل و درد تو با من مگه

 

  .دهد نمی جواب
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 494_pg. 

 

  :اش شانه سر گذارم می دست .حرفهاست این از تر یکدنده او

 

 اذیت اونجا ببینم !پسر نیست خوب حالت برگشتی وقتی از-

   شدی؟

 

 این نگران شدت به .کند می بغض و دهد می فرو را گلویش آب

  . باشد رسانده آسیبی او به الیزابت که هستم

 

 چانه زیر گذارم می را دستم و .کشم می بیرون دستش از را موبایل

  .خودم طرف به چرخانم می را سرش و اش

 

  .است قرمز دماغش نوک و .اند شده ای شیشه درشتش چشمان

 

 .شناسم می خوب را ها گریه این چقدر من و است باریدن ی آماده

 

 .امروز به تا تولدش بدو از 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 495_pg. 

 

 

  .بلدم را برادرم جز جزبه من 

 

  .دانم می را چیزش همه

 ها زمان خیلی در هم شاید !برادرش هم و هستم پدرش هم من 

 . مادرش

 

 به دنیا در را چیزی هیچ و کس هیچ کنم می احساس لحظه آن در 

  :گویم می .ندارم دوست او ی اندازه

 

  کرده؟ اذیتت الیزا ! دنا-

 

 .زده ربطی بی حرفهای شاید یا

 

  رسونده؟ بهت بدنی آسیب اینکه یا 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 496_pg. 

 

  .ست همدیگه پیش رازهامون تموم تو و من داداش ببین

 

 تو نوبت بعد هان؟ بگم؟ بهت رازمو و بزنم حرف من اول بذار اصال

 .......هست
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 .گویم می را تداعی با داستانم از ای خالصه و کنم می شروع و

 

 می خودش به جدی ای قیافه آخر در و دهد می گوش خوب او 

  :گوید می و گیرد

 

 .هستی تیپی خوش و مهربون مرد هم تو ولی خوشگله خیلی تداعی-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 497_pg. 

 

 دنبالم بودی اومده وقتی می ۹ کالس دختر تا چند که دیدم خودم 

  !جذابی خیلی تو گفتن می

  .کرده ضرر خودش بشه دور ازت اگر  تداعی که بدون اینو پس

 

 شنیده که چیزی از شود می خنک دلم ته و آید می لبم به خنده

 .زند می کمرنگی لبخند هم او .ام
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 م گیر می مقابلش را شکالت دوم بار برای . 

 

  کند می جدا ای تکه بار این .

 .جود می قیدی بی با و
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 498_pg. 

 

 ای دقیقه سه دو سکوت از  بعد و برسد خونش به قند تا گذارم می 

  :گویم می

 

  !توئه نوبت !مرد خب-

 

  :گوید می و ها بزرگ آدم مثل درست . کشد می آه

   .دارن بچه تا دو اونا-

 

 را من گردد می بر .کوبد میدهانم در قلبم من و کند می سکوت

  :کند می نگاه

 

  که؟ یادته ! قلوهاشون دو-

  :دهد می ادامه .دهم می سرتکان

 

  نه؟ رو ما ولی داره دوست رو تا دو اون بابا چرا-

   نیست؟ کنارمون وقت هیچ و شد جدا مامان از چرا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 499_pg. 

 

 

  کنه؟ می نگاه من به بدی جور یه چرا

 

  :خراشد می را قلبم صدایش بدهم؟ او به که دارم جوابی چه

 

  !هستن ما از مهمتر خیلی بابا برای دوتا اون که گفت الیزابت-

 

   !صفت دیو زن این به لعنت

 

 آدم بابام که ببینم که پیششون برم من که خواسته اون که گفت-

  ؛ نیست بدی

 

 شناسم نمی زیاد رو بابا من .کنه می رفتار مدلی این ما با فقط و

 من به عجیبی نگاه یه و کرد می بازی هاش بچه با خیلی ولی

   .کرد اذیت منو نگاهش .داشت
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 500_pg. 

 

  :کند می گره را مشتش

  !باشم پیششون وقت هیچ خوام نمی دیگه-

 ؛ ام داشته را تجربیاتش تمام هم من .کنم می نگاهش نزاری حال با

 

 

   ! دیگری شکل به اما 

 

  ؟ چرا دنبالت؟ بیام که نزدی زنگ چرا پس !دنا-

  :کند می گره هم در را اخمهایش

 با الیزا  .نداره دوستم که بشه ثابت خودم به تا بمونم خواستم می-

 بچه با . رفتیم هم استخر و بیرون و پارک تازه . نکرد بدرفتاری من

  .کردم بازی هم ها

 

  بود بدجنسی خیلی حرفاش اما
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 501_pg. 

 

 سریع حرکت یک در من .نبارد که گرفته را خودش جلوی شدت به

  :گویم می و بوسم می را گردنش و کشم می آغوش در را او

 

 نگو بهش دیگه .هست سهند فقط اون .نیست ما بابای مرد اون-

 مادر و پدر برامون که داریم مامان یه .ایم نفره سه خانواده یه ما .بابا

  .ماست بابای اون من نظر به .هست هم سرهنگ بابا تازه .بوده

 

   .کشد می عقب را خودش و فشارد می را ام شانه پشت

  :گویم می .زند می گاز و دارد می بر را شکالت

  کنیم؟ بازی فوتبال-

   .شود می آب برایش من دل و خندد می

 

 

 و دارم می بر کدورت و قهر از دست گردد می بر جان لی لی وقتی

  .است سبزیجات کردن خرد حال در .روم می آشپزخانه به
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 502_pg. 

 

 .است ناراحت نزدنم حرف بابت که دانم می و است کدر اش چهره

  :گویم می بدهم فیصله را ماجرا این آنکه برای

 

  بذارم؟ چای-

 

  :کند می زمزمه

  ! آره-

 ی تجربه حینهمان در و شوم می چای کردن درست مشغول من و

  .گویم می برایش شمرده شمرده را دنا تلخ

 

 کنم می بغلش .افتد می هق هق به که کند می گریه آنقدر سر آخر

  :گوید می .بوسم می را خوشبویش سر و

 

 ام خانواده کل روی پا روزی یه .هستین تا دو شما من دلخوشی-

 رفت و کرد ول منو زود خیلی اما .سهند به عشق خاطر به گذاشتم

  .هاش عیاشی سراغ



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 503_pg. 

 

 

 .داشتم رو تهرونی مامان و سرهنگ بابا که آوردم شانس من حاال

 خودم .بینی می االن که اینی بشم تا .بشم سرپا تا کردن کمکم اونا

 دیگه نیستم عاشقش .باشم بد سهند با تونم نمی چرا دونم نمی هم

  .سرجاشه مروتم و رحم اما

 

   .باشم تفاوت بی  بهش نسبت خواد می دلم

  :دوزم می چشم سرخش چشمان به و گیرم می را هایش شانه

 

 برای  !ناامیدی برای جوونی خیلی و هستی زیبایی زن تو !مامان-

  .بساز جدید احساسی زندگی یه  خودت

 

 برای تو ولی !درسته  پسرتم من .بدونه رو قدرت که آدمی یه کنار

  .هستی صمیمی دوست یه به شبیه بیشتر من

 

  !همین !کن فراموش رو سهند جان لی لی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 504_pg. 

 

 می و رویش جلوی گذارم می و ها استکان درون ریزم می را چای و

  :گویم

  . ست غریبه یه سهند .اونها ی خونه  نفرست رو دنا هم دیگه-

 

 مادر .شود می چایش ی خیره و فشارد می دستانش میان را سرش

   .کند رها تواند نمی را اش شده مال لگد عشق و احساس من

 

 

 آشپزخانه آید می شب سر درست ایرانی رستوران کارگرهای از یکی

 پسته مغز با که را زعفرانی برنج از پر ی کاسه . زند می صدا را من و

 با را دستانم و گذارم می میز روی  ام کرده مخلوط زرشک و

  :زنم می داد و کرده پاک دستمال

 

  چیشده؟ اینجام؟ من-

 

  :گوید می
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   .نشسته ۸ شماره میز پشت بیرون .داره کار تو با یکی-

 

  . دهم می تکان سر

 

 شوم می رد آقا قاسم آلود اخم نگاه زیر از و سپارم می بقیه به را کار

 اند گذاشته بیرون صندلی و میز تعدادی .روم می رستوران بیرون و

 .بخورند باز فضای در را غذایشان دهند می ترجیح که کسانی برای

 

 و سر پر های مشتری ی همهمه صدای .وزد می هم مالیمی نسیم 

 تا چرخانم می چشم .کند می غوغا هایشان خنده و ایرانی صدای

 پس است نزدیک افتد می سو آن به نگاهم تا و .کنم پیدا را ۸ میز

 .............بیوفتم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 506_pg. 

 

 جمع سرش باالی که موهایی از را او .نشسته من به  پشت تداعی

  .ام کرده گم را پایم و دست .شناسم می بلندش گردن و کرده

 

 همان در و روم می طرفش به بعد و کنم می پاآن و پا این کمی

  .شوند مرتب تا موهایم به کشم می دست حین

 

  :بگویم محکمی و مردانه صدای با تا برم می کار به را قدرتم تمام

  تداعی؟-

 رویش و رنگ بی ی چهره دیدن از من طرف به چرخد می سرش او

  زند می لبخند .روم می جلو .خورم می جا

 

 و استخوانی دست .دادن دست برای کند می دراز را دستش و

 کشم می عقب را صندلی و فشارم می بزرگم دست میان را سردش

  .نشینم می و

 

  !ندیدمت که مدتهاست عجب؟ چه تو؟ چطوری-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 507_pg. 

 

 

 می و کرده گره درهم را دستانش انگشتان و زند می کمرنگی لبخند

  :گوید

 

  !بهترم االن !خوبم من-

  :دهد می ادامه او که شوم می سوال عالمت شبیه

 

 هم امتحان به .بودم خونه توی هفته یه .کردم عمل رو آپاندیسم-

  دادی؟ امتحان تو .نرسیدم

  :کشم می بلندی هین

   ؟ چطوره حالت االن گی؟ می راست-

  کردی؟ چکار رو امتحانت !خوبم-

   .توام مدیون اینو و عالی ی نمره با .شدم قبول-

  :زند می لبخند

  !گرفتی خوبی نتیجه که خوشحالم-

  :کرده الغرترش اینطور و کشیده که دردی برای گرفته دلم
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  !باشی بوده مریض که رسید نمی ذهنم به حتی من-

  

  :دهم می ادامه .است استرس از پر حرکاتش

 سوال برام خیلی رفتی؛ خونمون از ناگهانی که روزی اون از راستش-

 چون !باشی تنها  که دادم رو فرصت این بهت خب اما . اومده پیش

  ...که نداری تمایل که کردم احساس

 

  :حرفم میان پرد می

 

 این و بود اشتباهی کار !البرز خوام می معذرت رفتنم ناگهانی بابت-

 .نبودم اجتماعی که زده سرکوفت من به مدام بابا مدت

 

 بیام خواستم می راستش .شدم ضعیف کم یه روحی نظر از من اما 

 .کرد اوت آپاندیسم یهو ولی بزنم؛ حرف باهات
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 رفتم هم بعد و کردم احساس شدیدی درد که بودم باله تمرین سر 

 .سراغت بیام که نشد دیگه و کردم عمل و بیمارستان
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 :فشارم می را دستش و برم می پیش را دستم

  

  !تداعی-

 

 .مهمی خیلی من برای تو

 

 رو تو تازه من که نکن فکر .گذشته سخت برام روز چند این 

  .داشتم رو تو با بودن آرزوی مدتها گفتم که بهت .شناختم

  

 زند نمی حرف او .هم به زنیم می زل .داریم چشمی تماس فقط

  :اعتراف دور روی ام افتاده که من برعکس درست
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 بدی رو فرصت این دومون هر به خواد می دلم و دارم دوستت من-

  !کنیم امتحان رو شانسمون که

 

  :گوید می نازکی صدای با و گزد می را لبش و گیرد می را نگاهش

 

  ...اما عاشقتم بگم تونم نمی .میادخوشم تو از منم !البرز-

 

  :کند می نگاهم دوباره

   !من برای سختیه اعتراف این و !دارم دوستت-

  !چرا؟-

 

  :دهد می تکان طرفین به را سرش

 

 حسابگری آدم من .نشدم رابطه یه وارد زود اینطور وقت هیچ چون-

  .هستم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 511_pg. 

 

 .باشم اینطوری تونم نمی تو برابر در اما

 

 کاری هر و .بود شده تنگ برات دلم روز چند این واقعا راستش 

   .کنم مبارزه حس این با نتونستم کردم

 

 روشن من برای چراغهاتمام انگار .پاست به عروسی تنم در انگار

 .اند آمده در صدا به او و من برای ها زنگ تمام .اند شده

 

   .است شده روز شبم انگار .نیست دلگیر دیگر لندن انگار 

 

 در را من هم او .کنم می بغلش و طرفش به روم می و خیزم می بر

  :کنم می زمزمه گوشش کنار .فشارد می آغوشش

 !دارم دوستت خیلی-
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  .ام برده یاد از را زمان گذر کهام شده غرق ام گذشته در آنقدر

 

 و کرخت تنم تمام .شده علت بر مزید هم کوچک جنگل این آرامش

  .سوزند می شدت به چشمانم و است زده یخ

 

  .شده زنده دوباره تداعی

 

  . شبم هر و روز هر مثل

 

  نیست؛ بینم می وقتی بعد و شوم می زنده خاطراتش با ها بار که

 

 زده یخ اشک قطره سه دو به ام مردانه ی گریه .دهم می جان

 .شود می خالصه
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 چطور که ام شده بلد و ام ریخته اشک آنقدر سالها این راستش 

  ؛ کنم عزاداری

 

 راه در .نبارم تا کنم کنترل را خودم کوتاه نفس سه دو با حاال که

 ؛ خانه به برگشت

 

 این از کسی با حال به تا .رقصد می درختان میان که بینم می را او 

 .ام نزده حرفی رویا یا توهم

 ام نگفته .ها مکان جای به جای در بینمش می گاهی که ام نگفته 

 در دارد ریشه تداعی .ام دیده را او هم زندان آبی و سرد اتاق در که

  .من جان

 

 جدایشجانم از توانم نمی کنم می چه هر و ام پی و رگ تمام در

 .کنم

 

 نبوده قادر هم مداوم مستی یا و مکرر جنسی های ارتباط با حتی 

   . ام
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 514_pg. 

 

 

 رسم؛ می که سرهنگ بابا ی خانه به

 

 حرف تلفنش با و نشسته ایوان های پله روی که بینم می را سها 

 سری برایش .کند می رصد را منشدن نزدیک همانجا از و زند می

 می کنارش از و کرده چاشنیش هم کمرنگی لبخند و دهم می تکان

  .گذرم

 

 می فکر کرد می کار کافه در سها که ای گذشته به وقتی گاهی

  کنم؛

 

  .شود می بد حالم ؛ داشتم که سختی ی پوسته و بودنم عبوس از

 

 با زنم می حدس .است تلفن با زدن حرف حال در تهرونی مامان

  کند؛ می صحبت ام عمه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 515_pg. 

 

 قطور کتابی خواندن حال در و دست به چای لیوان سرهنگ بابا

  .است

 

 :گوید می .شده تنظیم و  کهولت و رخوت از پر زندگی یک

 

 اختالط کم یه بشین بیا و بریز چای  لیوان یه خودت واسه برو-

 !نیومده سوخته پدر بهروز اون تا کنیم

 

 خدا برادر به .نیست بند جا یک !آتشه روی بلوط مثل پسر این  

  .رفته بیامرزم

 

  .نیست برادر از کم که عمویی پسر .گیرد می جاننظرم در بهروز

 

 و چای لیوان یک همان نوشیدن ی اندازه به پونه و بهروز رسیدن و

  .کشد می طول ایران به رفتن برای سرهنگ بابا از من های پرسش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 516_pg. 

 

 .شده عبوس که سها برعکس درست .ست خوشرو و سرحال بهروز

 

 پودینگ و نشسته شده بیدار خواب از تازه که جان لی کنارلی پونه 

 .کند می تعارف او به را زعفرانی

 بلد را کردن مدارا پونه .کند می نگاه پونه به سکوت در  جان لیلی 

 ؛ گرفتاری و ناراحتی سالهای این عرض در .است

 

 این به دارد عادت که نگرفته جواب و زده حرف مامان با آنقدر 

 .سنگین و تلخ سکوت

 

 :گفته راست و رک سرهنگ بابا .است حرف از پر من سر  

 

 114قسمت#
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 517_pg. 

 

 آنچنانی استقبال انتظار نباید ایران ببری رو مامانت قراره اگر !البرز

 .باشی داشته رو اش خانواده از

 

  !نزن آب به گدار بی 

 

 .کن اقدام بعد و کن جمع اطالعات خوب اول

 

 علم قد سنتی خانواده یه جلوی سهند خاطر به روزی یه دختر این 

  .شده عاق اونها توسط و کرده

 

 پیدا فکر به اینکه بر عالوه باید !پسرم باشی سختکوش خیلی باید

  هستی؛ مادریت خانواده کردن

 

 . .باشی داشته هم رو برخوردی هر انتظار

  

  :گویم می محکم و قرص
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 518_pg. 

 

 

 عقده این جان لی لی تا کنم می کاری هر .کشم نمی پس پا من-

   .بشه خوب حالش و کنه باز رو ساله چندین ی

 

 قجری سبیل به دستی سرهنگ بابا که هست آنقدر نگاهم جدیت

  :بگوید و برود باال ابرویش یک و بکشد اش

 

  !بده بهت حسابی و درست آدرس یه بتونه سهند شاید-

 

  :کنم می ختم را قائله وقت همان من و

 

  !سرهنگ بابا-

 

 اما ؛ داری جان لی لی و من گردن به حق و دنیایی پدر بهترین شما

 !نزن حرفی سهند از
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 519_pg. 

 

 .نبوده پدر من برای وقت هیچ سهند .زده آتش رو ما جگر سهند 

 .هست سهند ها بدبختی این مسبب

 

 و عروس و پسر که گزیده ککش آیا کجاست؟ بگو من به شما االن 

 داده؟ دست از رو اش نوه

 

  .نیست هم خیالش عین اصال 

  :گیرم می نفس

 

  .باشم یخ مثل مجبورم و آتیشه درونم چقدر که  آخ... بابا آخ-

 

 نمی ادامه و برده فرو فکر به را سرهنگ بابا کوتاه جمالت همین و

  .است من با مسلم حق .دهد

 . کند می تعریف جان لی لی و پونه برایهیجان با را چیزی بهروز
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 520_pg. 

 

 و شود می وارد سها .شود می آرام من ودل خندد می جان لی لی 

 از .کند می اذیتش چیزی انگار .نشیند می کاناپه روی و رود می

 رگه بار هر و ست تلفنی تماس حال در مدام حاال تا پیش وقت کلی

  .شود می پیدا بیشتر اش چهره در نگرانی های

 

 شود می پرت حواسش او ورود با بهروز که بینم می خودم چشم به 

 به چرخد می مدام چشمش و کند می گم را کالمش ی رشته و

 می لنگ  کمی .آید می پارچه بغل یک با تهرونی مامان .ش طرف

 . هست پاهایش واریس خاطر به این و زند

 

  :گوید می پونه 

 

  واسمون؟ آوردی چی بزرگ مامان به به-

 

  : نشیند می کاناپه روی کنان هن هن او
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 521_pg. 

 

 واسه کن انتخاب یکیو ها رومیزی این بین از بیا...جان مادر بیا-

   .سین هفت

 

 سها به کند می رو و
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  !بیا هم تو دخترم-

 

  .شود می چشم در چشم بهروز با سها

 

  .تهرونی مامان طرف به چرخاند می را نگاهش زود اما

 

 .شوند می میزی رو انتخاب سرگرم دخترها
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 522_pg. 

 

 .آشپزخانه به رویم می هم با دو هر و کنم می اشاره بهروز به 

 

  .است تیره جینش شلوار و کرده تنش شیکی دار طرح پیراهن 

 

 .آنها  سراغ رود می یکراست

 

  .دهد می دخالت کاری هر در را خودش و است فضول 

 

   ! کرده قایم اینجا چی رسیده هلوی این ببینم-

  .بوسد می را تهرونی مامان گلگون لپ و

 

  !ننه دی می عسل ی مزه !جون-

 

  .بزرگمان مادر کردن صدا برای دارد مدلی این اصطالحات همیشه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 523_pg. 

 

 می هم دخترها .بزرگمان مامان لبهای روی نشیند می لبخند

  .خندند

 

 نی باز را یخچال در .آید می دنبالم هم او .روم می آشپزخانه به من

   .کند می یخچال داخل سرش و کند

 

 می و کانتر طرف به آید می باقلوا از پر ظرف یک با بعد  کمی 

  :گوید

 

   کنه؟ می کار براش که رو خانمی اون دیدی-

 

  :دهد می ادامه .دهم می تکان سر

 

 .هست شمالی غذاهای خدای-

 

  .گرم دمش .هاست قبلی اون از بهتر خیلی جون افسانه 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 524_pg. 

 

 

  :گویم می . کند می باز را باقلوا ظرف در

 

  خودش؟ توی رفت سها اومدی تو تا چرا-

 

 در .بینم می را ابروانش بین کمرنگ ی گره

  بدهد را سوالم جواب که این عوض 

 

  :گوید می

 

  !تهرونی مامان کرده درست باقلوایی عجب-

 

  :ام چانه زیر زنم می را دستم

 

  رو؟ طفلک این کردی چیکار-

  : ریزد می چای و آورد می لیوان تا دو
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 525_pg. 

 

 

    ده؟ می اجازه مگه !  بکنم تونم نمی کاریش اصال .نکردم کاریش-

 

 می . زند می گاز را باقلوایش . مقابلم گذارد می را چای لیوان

  :گویم

 

 هم جزئی رابطه یه حاال تا که مطمئنم حتی من و خوبیه دختر-

  .نداشته

 

 .داره عجیبی حیای و حجب یه .نداره عادت اینجا فرهنگ به اون

 وگرنه .رفته فرو خودش توی که کردی ناراحتش تو درصد صد 

  باشه؟ تونه می چی دیگه

 

  : زند می گاز را باقلوا لب به لبخند

 

  !داداش زنی می اشتباه کال-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 526_pg. 

 

 

 را شهد در غرق باقلواهای از یکی و آورم می چنگالی و خیزم می بر

  :دارم می بر

 

 که کنی کاری نباید و هست مهمونمون اینجا سها که نره یادت-

  !بشه معذب و کنه غربت احساس

 

 :گوید می و نوشد می چای و دهد می سرتکان

  

  .کنم نمی اذیت رو سها من-

 

 فقطدارم سها به که حسی این ولی نیست خوب ام سابقه که درسته

  بگم؟ چجوری .نیستداشتن دوست یه

 

 بتواند تا است مناسب کلمات دنبال انگار . کاود می راچشمانم

 . :گوید می مکثی از بعد .کند بیان را منظورش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 527_pg. 

 

 

 خواد می دلم انگار .احتیاطه و مالحظه با توام داشتن دوست یه-

 .کنم مواظبت ازش

 

 و سالمت نگران که مادری یا داره دوست رو اش بچه که پدری مثل 

  ؛ کنم می نگاش وقتی من !البرز .اشه بچه روحیه

 

    .کنم کنترل خودمو داشتنش دوست شدت از تونم نمی

 

 چیزی کهدانم می .کنم میدرکشان انگار هستند؛ آشنا اعترافات این

   . نیست واقف آن ژرفای به هنوز که افتاده اتفاق فکرش و قلب در

 

 عوض را بحث باید . دهم می فرو چای با را شیرین ای پسته باقلوای

  :دربیاورم بهتش از را او تاکنم

 

 امیدوارم .شی می اخت بهش بیشتر روز به روز و قشنگیه حس-

  !باشه داشته تو به رو حس همین هم سها
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 528_pg. 

 

 

  :دهد می تکان را سرش

 

 .سخته براش اعترافش اما !داره-

 

   .مامانشه نگران .نیست ناراحت من دست از االنم 

 

  :دهد می ادامه .کنم می نگاهش سوالی

 .شده مریض دوباره مامانش-

 

 ول رو درسش ادامه و ایران بره که اینه حرفش مدام روز چند این 

   .شده ناامید .کنه

 

 خالی جا برای او مثل کوشی سخت دختر .شود می تهی درونم

  .نشده ساخته دادن
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 529_pg. 

 

 . . مداومیست تالش بودنش اینجا پشت کهدانم می و
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 رنگی سیاه ی ساده دامن با را ایش فیروزه ابریشمی بلوز جان لی لی

  .کرده ست

 

  .کند می نوازش را دستش و نشسته تهرونی مامان کنار پونه

 

 .خواند می حافظ سرهنگ بابا

 

 . جان لیلی تن  دور اندازم می دست من 

 

  .استخوانیست و الغر 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 530_pg. 

 

 می کاش ای .کریستال ی کاسه  درون های ماهی به زده زل

 . گذرد می ذهنش در چه دانستم

 

  .کردم می کمکش تر راحت اینطور 

 

  .متنفرم  تحویل سال ی لحظه از

 

   .هم فقدان از

 

 .آورد می یادم به را فقدان فقط لحظه این

 

 .سنگین بغض از پر گلویم و و است فشرده قلبم حاال که همانطور 

  ؛ اند شده جمع هم دور اینجا که آدمهایی تمام دانم می

 

  .هستند حسرت نوعی دچار من مثل هم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 531_pg. 

 

  .کنم می نگاه تک به تک را همه

 

 ایرانی نوی سال . ست ای ماهواره فارسی کانال یک به چشمانشان

  .شود می نو توپ و ساعت تیک تیک صدای با

 

 سقف از طالیی های زرورق .مرند می پایین و باال تلویزیون در آدمها

 .شود می سرازیر استودیو

 

 بابا  .ست خوشحالی تعبیر این مثال .چرخند می رنگی نورهای 

 و بندد می را شعر دیوان سرهنگ

 

  :زند می لبخند 

 

  .باشه مبارک همگی نو سال-

 

 .بوسد می را ام گونه ناغافل سال سه از بعد جان لی لی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 532_pg. 

 

 

 و تنش دور اندازم می دست .کند می گرم را جانم اش بوسه جای و 

  گوشش کنار

 

  :گویم می

 

 جان لی لی همون بشو زودتر لطفا دارم دوستت خیلی !مامان-

  !سابق

  :زند می لب ضعیف خیلی

   !باشه-

 می من به رو و بوسد می را جان لی لی ی گونه آرام و آید می سها

  :گوید

 

  !خان البرز مبارک نو سال-

 

  :ظریفش ی چهره به زنم می لبخند
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 533_pg. 

 

 

  ! مرسی-

 

 سالمتی از پر  مامانت واسه امسال امیدوارم . مبارک هم تو نو سال

  .باشه

 

  :گوید می فقط و لرزد می اش چانه

  !ممنونم-

 موهای روی کشد می دست و آورد می جلو را دستش جان لی لی

   .حرفی هیچ بی . سها

 ۵۰ اسکناس یک کداممان هر به .دهد می عیدی سرهنگ بابا

  . پوندی

 

  .جان لی لی مات ی چهره حتی . است آرام و خوب چیز همه

  :گوید می گوشم کنار بهروز

  بدم؟ چجوری خانومو این عیدی من حاال-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 534_pg. 

 

 

  :زنم می پوزخند

  شدی پا و دست بی اینطور که شه نمی باورم-

  :گوید می ای مظلومانه حالت با

 

 حل راه پروندن تیکه جای به !نیستی بردار دست که هم تو حاال -

  !بده

 

  :گویم می .است درگیر تلفنش با سها

 زنگ یا بفرسته تبریک پیام تا بیرون  ره می االن که ندارم شک-

  !جان ذهن کند همینه موقعیت بهترین .بزنه

 

 لی طرف که دهم می اشاره پونه به .گیرد می تصویری تماس عمه 

 اصال .کند بد را حالش عمه دیدن اینکه از ترسم می .نیاید جان لی

 .ترسم می زندگیمان قبلی آدمهای ی همه از من
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 535_pg. 

 

  و اندیشه غیبتِ این از بعد که دارم هراس 

 و کند دچارش عمیق آگاهی یک شده دچارش جان لی لی که یادی

  .کند قبل از بدتر را حالش

 

  :گویم می جان لی لی به

 

 . بزنیم؟ قدم بریم قشنگ صبح این توی داری دوست-
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  .دهد می تکان را سرش

 

  .برخیزد تا کنم می کمک و گیرم می را دستش

 .رویم میبیرون هم با و کنم می محکم را دستانمان ی گره 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 536_pg. 

 

 موضع از کمی هم هوا نو سال حرمت به انگار .درخشد می خورشید 

 .کشیده عقب همیشگیش

 

 دخترها و جان لی لی برای ای هدیه هیچ .رویم می راه چمنها روی 

 .ام نکرده تهیه

 

 لی لی .نرسیده امروز به فکرم که ام داشته ذهنی درگیری آنقدر 

  :گوید می جان

 

  !بود اینجا دنا کاش-

 

  .نباشد متوهم امروز الاقل . شود بهتر کمی کاش خدایا

 

  :گویم می

 

  !کنی عادت نبودنش به باید-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 537_pg. 

 

 

  :زند می لب وقتی زند حی یخ تنم تمام

 

  . کنم نمی عادت-

 

  !باشه من کنار باید دنا

 

 و درخت از و کنم عوض را بحث عجله با تا شود می باعث همین و

  ؛ بزنم ته و سر بی حرفهای بینم می که  چه هر و سنگ و کل

 

  .نشود خراب حالش او تا

 

  گردیم؛ می باز را رفته راه وقتی

 

 بسته و زنند می حرف هم با ایوان روی کهبینم می را بهروز و سها

 .دارد کردنش پنهان در سعی که سهاست دستات میان کوچکی ی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 538_pg. 

 

 

  : آید می جان لی لی طرف به بهروز 

 

  رفتین؟ کجا من بدون !جان لی لی-

 

   !بدی من به رو عصر روی پیاده قول باید

 

  .دهد می بهروز به و گیرد می سها از را اش خسته نگاه جان لی لی

 

  . دیده آنها های چهره میان را عشق تاللو هم او انگار

 

  .ام نخورده صبحانه من

 

 می تست نان و روم می آشپزخانه به .ام شده بیدار موعد از دیرتر

 برگشتم لندن به تا اینکه به کنم می فکر حال عمان در و کنم

  .کنم چک را جان لی لی ایمیل



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 539_pg. 

 

 

 بتاباند سیاهمان زندگی به را امید از نوری آفتاب شهر دختر شاید

 

 118قسمت#

 

می نگاه سها به ملتمسانه لندن به رفتنم از قبل آخر یلحظه در

  :کنم

 

  !مامانم به بده حواستو کل کن لطف !جان سها -

 

  :کندمی باز را اششدهچفت هایلب سها

 

  .نباشید نگران اصال .هستم اینجا کار همین خاطر به من -

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 540_pg. 

 

 در و انداخته هایششانه دور را سفیدی موهر پتوی که جان لیلی به

 شده خیره روبرو درختان به و نشسته سرهنگ بابا یخانه ایوان

 .اندازممی نگاهی

 

 و است عید دوم روز .زندمی حرف تهرونی مامان با بلندبلند افسانه

 و ایمگفته .ایمخورده را افسانه دستپخت باقالقاتق و ترشمرغ ناهار

 افسانه .بوده قبل از بهتر امروز هم جان لیلی حال حتی .ایمخندیده

  .دهدمی انجام کار فرز و تند .انرژیست از سرشار

 پشت همان از و گذارممی میز روی را نوشیدنی خالی لیوان من

  :گویدمی سها .کنممی نگاه را جان لیلی پنجره

 

  !خان البرز -

 

 انگشتانش با .اندازممی او به نگاهینیم شانه سر از و گردممی بر

می شدههول اینطور که جدیست مساله فهمم؛می کندمی بازی

  :گویم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 541_pg. 

 

  شده؟ چیزی !سها بگو -

 

  .اندازدمی نگاه سرش پشت به و گزدمی را لبش

 یدرباره بحثشان به و آشپزخانه به اندرفته تهرونی مامان و افسانه

  :گویدمی سها .دهندمی ادامه راحتی مبلمان جای کردن جابجا

 

   .معذبم اینجا کمیه من !خان البرز -

 

  :رودمی هم در هایماخم

 

  کرده؟ احترامیبی تو به کسی چرا؟ -

 

 :دهدمی تکان طرفین به را سرش

  



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 542_pg. 

 

حرف و بهروز وجود خاطر به فقط .نیست این مسئله اصال ! نه نه -

 بزرگتون مادر .هستم زدهشرم کمیه گفته بزرگتون مادر به که هایی

  !یعنی ...چیزه ...من که زد بهروز یدرباره هاییحرف یه امروز

 

 هایملب روی تا دهدمی جوالن که لبخندی و آورممی باال را دستم

  :زنممی پس را بنشیند

 

 شناختی؟ که رو بهروز دیگه .دممی تذکر خودم !نباش ناراحت تو -

 که ایعاشقانه هاینگاه اون بعدم .خورهنمی خیس دهنش توی آلو

  .کنهمی جلب رو کسی هر توجه اندازه؛می تو به

 

  :شودمی سرخ صورتش

 

 هم قطعی جواب حتی من .بیافته اتفاق این ندارم دوست واقعا من -

   .ندادم بهروز به

 

  :کشممی موهایم به دست و خندممی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 543_pg. 

 

 

 بهروز !باش کار محافظه و دار نگهش هوا و زمین بین تونیمی تا -

 اما بده؛ گمنمی .شناسمشمی تو از بهتر من ولی رفیقمه؛ .منه برادر

 این از بشی مطمئن تونیمی تا باید تو .کنهمی فروکش زود تبش

  !روبدی قطعی جواب بعد و رابطه

 

  :چشمانش در زندمی حلقه اشک و شودمی کدر اش چهره

 

 کنه خرجش وکتابحساب با بتونه آدم که نیست چیزی احساس -

 آخرین .ندارم احساسی مسایل توی چنانیآن تجربه من !خان البرز

 یکی با رفت و زد دور منو دانشگاه اول سال شناختم؛می که مردی

 معامله کنول هم بهروز .نکردم اعتماد مردی هیچ به بعدش .دیگه

  ...وگرنه نیست

 

 تک با را صدایم .کندنمی هم نگاهم حتی .خنده زیر زنممی پوقی

  :کنممی صاف ایسرفه

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 544_pg. 

 

 ...ولی .کنه رام رو بدبین توی تونسته که داشته همتی چه ببین -

 

 119قسمت#

 

 

 

 

 صداقتم و تاکیدم تمام .شودمی امچهره مات و آوردمی باال را سرش

  :گویممی و .بکند را موقعمبی یخنده جبران تا نگاهم در ریزممی را

 

 و انواع از پر بهروز ور و دور .داره دوست رو تو واقعا بهروز ولی -

 هدفبی که بدون پس داره؛ تجربه هم کلی و دخترهاست اقسام

   .شده تدیوانه بدطور .عالقه ابراز این نیست

 

می نگاه را سرش پشت دوباره و شودمی آرام اش چهره حالت کمی

  :گویدمی زدهشتاب و کند

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 545_pg. 

 

 نده؟ خجالت منو بقیه جلوی انقدر بگین بهش کنیدمی لطف -

 

  :دهممیتکان را سرم

 

  !چشم روی به -

 

  :گویدمی لب زیر

 

  .مرسی -

 

 :گویممی گذرممی کنارش از که همانطور

  

 روزا این شاید .حسابت به ریختم هم رو حقوقت و عیدی درضمن -

  .بیاد کارت به

 

  :شنوممی را صدایش رسممی که راهرو به .دهدنمی جوابی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 546_pg. 

 

 

  .ممنونم -

 

می .کنممی حل را مادرش پولیبی برای اضطرابش یقائله اینطور

 خیال خواهممی فقط من اما شود؛می متعجب مبلغ دیدن از که دانم

  .بماند جان لیلی کنار تا باشد آسوده او

 

می که یکنواختی و ریز قطرات .باردمی باران برگشتنم راه کل

 حواسم کامال هم قبل شب خوابیکم و اتومبیلم یشیشه به خورند

 هپروتم از را من سنگین ماشین یک بلند بوق اما .کرده پرتم را

 تصادف زمان دردِ و ترس افتد؛می اتفاق این بار هر .کشدمیبیرون

 یفشرده قلب و را فرزندم ضعیف جسم .کنممی حس را عزیزانم

  .را تداعی

 

 بپرند وقایع این تا دهممی تکان شدت به را سرم و کشممی آه

  .ذهنم از بیرون



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 547_pg. 

 

 روممی یکراست .کرده غروب خورشید تازه رسم؛می لندن به وقتی

  .یونا کافه به

 .شوممی وارد و کنممی باز را در و اندازممی کلید .شده تعطیل کار

می ساختمانی مواد و چسب بوی .شده ویرانه تقریبا مرتبمان یکافه

 قبلی هایکاغذدیواری و رنگ اما .است تمام نیمه هنوز کار .آید

 خاکستری دیوار دو و نسوز آجر از پوشیده دیوار یک به را جایشان

  .داده رنگ پر و کمرنگ

می چک هم را آشپزخانه .شده گذاشته ایگوشه هم برق تحهیزات

 از لینکه از و .کندمی پیگیری را کار دلسوزانه ادی که مطمئنم .کنم

 .خوشحالم دهیممی هویت تغییر کالسیک نئو به کالسیک سبک
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 را هاقفل و روممیبیرون کافه پشتی در از شودمی تمام که کارم

 و بگیرم دوش .آپارتمانم به بروم یکراست خواهممی .کنممی چک

 کوچک یمغازه به افتدمی چشمم خیابان سوی این از اما .بخوابم

می باز مغازه در که جهت آن از بگیرم چشم خواهممی .لیدا مادام



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 548_pg. 

 

می ظاهر مقابلم سیاه ژاکت و ایگوجه قرمز پیراهن با او و شود

  .شود

می لبخند هم من .دهدمی تکان هوا در را دستش و زندمی لبخند

  .دهممی تکان سر و زنم

 نفس .من فراخواندن معنای به بار این دهدمی تکان را دستش

 گذرممی باریک و فرشسنگ خیابان از و دهممی بیرون را امخسته

  :گویممی و روممی سوآن به و

 

 !مادام سالم -

 

 با بشناسد هاسال را من که انگار و کندمی باز هم از را دستانش

  :گویدمی هیجان

 

  .ببینم اینجا بیا !پسر مبارک عیدت !البرز سالم -

 

  :کندمی اشاره آغوشش به .روممی جلو مردد



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 549_pg. 

 

 

  !اینجا بیا -

 

 بوی .است مهربان زیادی ارمنی پیرزن این .کندمی بغل را من و

 غرق وانیلی دونات تکه یک قلب در که انگار .دهدمی شیرینی عطر

  :گویممی مودبانه و گیرممی فاصله او از احتیاط با .امشده

 

   !مادام مبارک هم شما عید -

 

  :کندمی باز را در

 

  !باش من پیش کم یه !داخل بریم بیا -

 

 و زنممی پس را خستگی .شوم صحبتهم او با کمی آیدنمی بدم

 تنم از را کاپشنم .شوممی اشداشتنیدوست و گرم یمغازه وارد

 :گویدمی .آورممیبیرون



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 550_pg. 

 

  

 وسط که انگار .سرده هوا امشب !پختم خوشمزه سوپ یه -

 از چقدر که آخ .سرما این از نمیاد کوتاه اصال لندن هوای .زمستونیم

  .متنفرم سرماش

 

 سینی یک در که کوچکی سینهفت یسفره به میسافتد چشمم

 شمعدان در که قرمزی شمع و شده چیده مغازه یگوشه مسی

  :گویممی .میشسوزد برنجی

 

 سینهفت که شهنمی باورم مادام !قشنگی سینهفت یسفره چه -

 !ندازینمی

  

  :زندمی داد مغازه ته از

 

 اجدادم .هستم ایرانی من .دونممی ایرانی خودمو من جان مامان -

  ...بخیر آبادان توی هاسال اون یاد  .هستن ارمنستانی هم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 551_pg. 

 

  :آیدمی دست به قاشق و بشقاب

 

 آبادان .بودم موسیو عاشق چقدر .بود عمرم هایسال بهترین -

 عید دم سالها اون .بودیم رویا توی انگار موسیو و من و !بود بهشت

 کوچیک قنادی یه که گفتم بهت .پختممی شیرینی شدمی که

  داشتم؟

 

 از پاسخی منتظر اینکه بدون اما او !نه یا گفته که آیدنمی یادم

  :دهدمی ادامه باشد؛ من طرف

 

 بودن مشتریم آدمی جورهمه .پختممی خوشمزه شیرینیَهای کلی -

 هاییانگلیسی و هاآمریکایی و هندوها تا گرفته لر و کرد و عرب از

 احتیاج پولش به کنی فکر اینکه نه .کردنمی کار پاالیشگاه توی که

 توی نونش .بود نفت شرکت یرتبه عالی کارمند موسیو !نه .داشتم

 من .میَکردیم زندگی bereym بریم یمحله توی ما .بود روغن

 .بودم آمد و رفت عاشق .هالهجه و هامحله عاشق .بودم آدما عاشق



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 552_pg. 

 

 انگار میشخریدن شیرینی من از عزاشون و شادی واسه مردم وقتی

 .بودم سهیم زندگیشون توی که
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 بر را کوچک برقی اجاق روی لعابی  ی قابلمه سر و کشدمی آه

  :کندمی ریز را چشمانش او و بیرون زندمی بخار و میشدارد

 

  !پیری از آخ...روزگار ای -

 

 ایچهارخانه یپارچه البالی از و کشدمی سوپ هابشقاب درون و

می من تعارف را نان و بشقاب و آوردمی بیرون حجیم نان ایتکه

  :کند

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 553_pg. 

 

   !عزیزم بخور !جان مامان بیا -

 

 که منی برای .دارد هم خوبی بوی و رنگیست و آب خوش سوپ

 را آن از کمی .گرم سوپ این است بزرگ نعمت یک ام آمده راه کلی

  :گویممی .است خوشمزه که حق به و چشممی

 

  !دارین خوبی دستپخت چه !مادام -

 

  :خنددمی

 

 مامانت ببینم بگو !کنی تعجب نباید آشپزی هاسال از بعد عزیزم -

  چطوره؟

 

  :گویممی بشقابم درون غلیظ و داغ سوپ زدن هم حین در

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 554_pg. 

 

 ورش و دور اونجا .بزرگم پدر یخونه بردمش !خوبه هم مامانم -

   .گذرهمی خوش بهش و شلوغه

 

   .هستن کنارت بزرگت مادر و بزرگ پدر که خوبه چه -

 

  :دهممی تکان سر

 

 !باشه بزرگ التیام یه ما برای تونهمی اونها بودن واقع در بله -

 بزرگم پدر و ندیدم پدرم از آنچنانی محبت کودکی از من راستش

  .گرفته گردن به رو وظیفه این

 

  :گویممی مقدمهبی من و .کندمی نگاهم گیج و گنگ مادام

 

  !گذاشتیم سر پشت رو تلخ خیلی یواقعه یه ما -

 

  :دهدمی دستم به رنگ صورتی مایعی از پر لیوانی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 555_pg. 

 

 

  !بخور رو شربت این بیا !دارن زندگیشون توی بد روزهای همه-

 

 .دهدمی عجیبی طعم .خورممی را لیوان درون شیرین مایع از کمی

  :گویممی .آید نمی بدم اما

 

  !بودن تلخ خیلی خیلی ما زندگی بد روزهای -

 

می نگاهینیم سینهفت یسفره به و دهدمی تکان تاسف به سری او

  :اندازد

 

 .گذاشتم واینجا .کردم آماده رو سفره این عید از قبل شب به از -

می جذبش خیلی هاشرقی که هست طوری یه من یمغاره ظاهر

 گذاشتم رو سفره این اما ندارم؛ ایرانی آشنای هیچ اینجا من .شن

 ایران از ایغریبه یا مسافری اگر هم و بشه زنده ایام اون یاد هم که

 .بشه گرم دلش اومد

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 556_pg. 
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 را بشقاب .خوریممی سکوت در را سوپمان و دهمنمی جوابی من

  :گذارممی میز روی

 

  !شد بهتر حالم کم یه .مادام ممنونم -

 

  :گویدمی و میَخندد

 

 خیلی امشب کنه کمک تا .کنممی درست دمنوش برات حاال خب -

 برای چشمات ته غم اون که بگی برام تونیمی هم تو !بخوابی آروم

  !چیه

 

 .بزنم حرف برایش تا کندمی وادار را من آالیشبی و ساده خیلی

 به ترسم از مضطرب هم گاهی و کنم بغض کردنم تعریف میان حتی

  .بگویم سخن نامعلوم یآینده



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 557_pg. 

 

 ریخته که آرامی هایاشک  از اندسرخ که چشمانی با مادام آخر در

می دستانش میان در را دستم و نشیندمی صندلی روی کنارم ک؛

 که ایچروکیده دست به اممانده خیره و کنمنمی نگاهش .گیرد

می .کندمی وارد هایماستخوان به اندکی فشار و گرفته را دستم

 :گوید

 

 رو، چیزها خیلی ما .پسرم آدمه منتظر آرامش یه سختی هر از بعد -

 زندگی .نیست زندگی پایان این اما دیم؛می دست از رو هاآدم خیلی

 سنگینی غم .هست منتظرمون روز یه شبی هر از بعد و داره ادامه

 همون که دممی قول بهت اما مامانت؛ هم و تو هم .کردین تحمل رو

 خوب زندگی یه که کننمی دعا برات دادی دست از که عزیزایی

  !باشی داشته

 

  :کنممی قلبم روی عجیبی سنگینی احساس

 

 مثل کسی دیگه وقت هیچ بشه؟ عاشق تونهمی بار چند آدم رمگه-

 بوده زنی هر !باشه داشته حضور من زندگی توی تونهنمی تداعی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 558_pg. 

 

 حس جنسی حس جز هم من و مونده کنارم کوتاه مدت یه برای

 بر قبل حالت به هیچی !مادام شده تباه من زندگی .نداشتم ایدیگه

 و گناه هایلکه از چر .نیستم قبلی آدم اون هم من حتی .گردهنمی

   .شدم سیاهی

 

 :گویدمی دلجویانه و دستم پشت میشزند آرام یضربه چند

 

 از رو نعمتی یه وقتی خدا .کنهمی اثبات بهت چیزو همه زمان گذر -

  !بهتره که کنهمی نصیبت جاش دیگه دونه یه گیرهمی آدم

 

 تکان سر فقط که کندمی حکم ادبم اما ندارم قبول را هایشحرف

 را چشمش یگوشه اشک نم و کشدمی پس را دستش مادام .دهم

  :گویدمی و گیردمی

 

می عزیزی یه یاد شدت به منو و هستی خوبی خیلی جوان مرد تو -

 سر خوب آدم یه که خواممی مسیح عیسی از شب هر پسرم !ندازی

  .کنی تجربه بازم رو آرامش کنارش که یکی .بگیره قرار راهت



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 559_pg. 

 

 

 :گویممی و کشممی سر را دمنوشم .دهمنمی جواب

 

 فردا .کنم استراحت و خونهبرم باید !بود خوبی شب !مادام ممنونم -

   .دارم کار کلی اینجا زود صبح

 

  :هست ایخندهخوش زن او .خنددمی

 

  !باشی سرحال و قبراق صبح که بخواب برو آره -

 

 هدیه خاصی آرامش من به امشب زن این .کنممی تنم را کاپشنم

  :گویممی .داده

 

 !ندازممی عزیزتون کدوم یاد رو شما من نگفتین -

 

 123قسمت#



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 560_pg. 

 

 

 

 زیر صندلی .خیزدبرمی و زانوانش روی گذاردمی دست و کشدمی آه

 :دهدمی صدا قیژقیژ پاهایش

 

 بار باید تو !پسرم هستن تو روز روزها این !وقتش به !بهت گممی -

 سنگینیش به هاستسال که من .بذاری پایین رو غمت سنگین

  .دارم عادت

 

 اشمغازه از و کنممی خداحافظی .هایشحرف از آورمنمی در سر

 .زنممی بیرون

 و پسر .هستند آمد و رفت حال در مردم و است شب سر تازه

 .بوسندمی را یکدیگر روپیاده میان و آویزانند هم گردن از دختری

قبل اگر .کنارشان از گذرممی هم من .کندنمی توجهی آنها به کسی

 تفریح کمی تا سوهو خیابان طرف به کردممی کج را راهم بود ترها

 زنی با یا و کردممی سرگرم را خودم شبانه هایکلوپ در شاید .کنم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 561_pg. 

 

 به را تمایلم هانا وجود با و اخیر سال دریک اما گشتم؛میبر خانه به

  .امداده دست از شبه یک نوش و عیش

 

 چشمان تواندنمی همبستری هیچ .کندنمی راضی را من زنی هیچ

  .بزداید ذهنم از را تداعی معصوم و درشت

 

 زندگی به که بقبوالنم خودم به آنکه برای و کردنش دور برای ترقبل

 کردممی مست .گرفتممی کمک امجنسی غول از ام؛برگشته طبیعی

 از بعد .شدم خسته زندگیم از نقطه یک در اما .کردممی عیاشی و

 را عطشم کمی که بود آنقدر و آمد هانا ماهه چند عزلت یک

 .کردممی تصور را تداعی  او با بودن وقتِ همیشه چند هر .بخواباند

 شاید .کنم عادت هانا به بتوانم شاید راندم عقب را تداعی هی بعدتر

  .نشد اما .کنم جایگزینش را او بشود

 

 از هی نباید .یادش با کنم مبارزه نباید که امفهمیده اخیراً ولی

 چند یونای و را او .کنم مرور را او شب هر باید .بزنم پسش ذهنم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 562_pg. 

 

 چند فرزند .داشت کوتاهی نقش من تقدیر در انگار که را ایروزه

  .را گناهمبی یروزه

 

 را شوفاژها .است زدهیخ تقریبا و دهدمی ماندگی بوی آپارتمانم

نمی نشان توجهی هیچ سالن کوری و سوت به و  کنممی روشن

  .روممی باال هاپله از و آورممی بیرون تنم از را بلوزم .دهم

 

 جان ذهنم در هم هانا زندگیم؛ فعال همیشه باتالق بر عالوه امشب

 در که انگار نه انگار !نبوده وقت هیچ انگار که رفته آنچنان .گرفته

 یک مثل .کردهمی ومعاشقه بوسیدهمی .خندیدهمی آپارتمان این

 !رفته که رفته زندگیم از گذرا وهم بگویم بهتر یا خیال
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  .سپارممی آن گرمای به را تنم و کنممی گرم آب از پر را وان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 563_pg. 

 

 و داشتنی دوست یخنده آن با لیدا مادام و بندممی را چشمانم

می احساس که است عجیب .آورممی یاد به را ایشگوجه قرمز لباس

 به شبیه درست .امکرده پیدا او به عاطفی وابستگی نوعی کنم

 بزرگ مادر یک مثل .بودم کرده گمش هاسال که ستآشنایی

  !مهربان

 

 مستولی چشمانم بر خواب آیم؛می بیرون حمام از پوش حوله وقتی

 من به مادام که دمنوشی خوردن از بعد هم قبل یدفعه .شده

  .بودم شده طلب خواب و آرام همینطور بود؛ خورانده

  

 خانه هنوز شوفاژها .کشممی دراز تخت روی سفید هایملحفه میان

  :داده پیام بهروز .کنممی چک را موبایلم .اندنکرده گرم خوبی به را

 

 !گیرهنمی تحویلم گفتی؟ سها به چی مرتیکه -

 

  :نوشته برایم سها .بهروز یک دغدغه به زنممی لبخند

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 564_pg. 

 

 ازتون چطور .نداشتم رو مبلغ این توقع واقعا من چرا؟ !البرز آقا -

  کنم؟ تشکر

 

  :نویسممی برایش .شودمی آرام دلم

 

 من برای تو .کن حل رو اتخانواده مشکالت !هستی الیقش تو -

 !شدی امنداشته خواهر مثل

 

 و رودمی فرو خاصی مالحت با نفسم که امک خورده خنک آب انگار

  .ریزدمی بیرون

 دیدنش از که پیام یک آخر در و گفته کافه از که ادی از پیام چند

 :فرستاده پیام سهند .آیدمی درد به سرم

 

  !ببینمت باید -

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 565_pg. 

 

 به نفرتم .گذرممی کنارش از و خوانممی را پیام .ندارد اهمیتی برایم

  .است تیز و تند زیادی الابالیم پدر

 روی را لحاف و چرخممی دستم یک روی و گذارممی کنار را تلفنم

  .جان لیلی تاپلپ به افتدمی چشمم که کشممی تنم

 به خواهممی .کنممی مبارزه ایمیل کردن چک برای تمایلم با اولش

 ایشیشه دیوار به و گردانممی رو .کنم موکولش صبح فردا

 هم شب نیمه در حتی لندن .محوند نورها .کنممی نگاه سرتاسری

  .صداست و سر پر و شلوغ

 هر .رسدمی گوش به هم آتشنشانی هایماشین آژیر صدای گاهی

 بازهم اما کنند؛می فیلتر زیادی حد تا را صدا هاشیشه این چند

  .نمایند مسکوت را لندن کامل طور به تا نیستند موفق آنقدرها

 

 از بیرون دور و محو صداهای به دادنم گوش و پنجره به زدنم زل

 .کشدمی طول دقیقه سه دو فقط آپارتمان؛

   



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 566_pg. 

 

می و تاپلپ طرف به روممی و خیزممی بر آنی حرکت یک در

 کمی سیستم آمدن باال تا و کنممی روشنش .تخت درون آورمش

  .کنممی صبر

 از خواهدمی قلبم .کنممی باز را هاایمیل و کشممی عمیق نفس یک

 دختر از که است مشخص و .دارم جدید پیام یک .شود کنده جا

 .است آفتاب شهر
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می باز را ایمیل کلیک یک با و کنممی جمع دهانم دون را هایملب

  .کنم

 

 باالخره که خوبه چقدر !خوشحالی از مُردم وای !جان لیلی سالم "

 یه دیدم وقتی .بودم شده ناامید کامال راستش .دادین منو جواب

 " !خوشی از چرخیدم دور دو دارم شما از ایمیل

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 567_pg. 

 

 از ایمیل این که داندمی چه طفلک .هایملب روی نشیندمی لبخند

  خوانم؛می را اشادامه !است من طرف

 

 هر و کنید سیو لطفا هست ....۰۹۱۷ من  یشماره جان لیلی "

 پیامتون منتظر صبرانهبی من .بدین پیام من به خواستین وقت

  " !جانم لیلی کردین خوب حالمو .بوسمتونمی دور راه از .هستم

 

 را اسمش .کنممی سیو سریع را اششماره و دارممی بر را موبایلمم

 .کنممی سیوش آفتاب شهر دختر نام به همین برای .دانمنمی

 غروب یمنظره .شود نمایان پروفایلش عکس تا مانممی منتظر

  .دریاست

 هم زیاد اما !نگذاشته را خودش تصویر چرا که است عجیب برایم

 حواس با تا .کنممی موکول فردا به را او به دادن پیام .نیست مهم

   .بدهم انجامش جمع

 

می خوابم گذارممی هم روی چشم تا که شده راحت خیالم آنقدر

می الالیی برایش و کرده بغل را یونا بینم؛می را تداعی خواب .برد



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 568_pg. 

 

 لبخند من به خواندن الالیی حین و هست تنش زرد پیراهن .خواند

می سیاهی میان در تداعی فقط و است سیاه جا همه .زندمی

 .درخشد

 

 از قدم توانمنمی که زمین به امشده زنجیر انگار و شده سنگ پاهایم

  :گویممی کنان ناله و کرده دراز طرفش به را دستم .دارم بر قدم

 

   !دختر شده تنگ برات دلم !اینجا بیا عزیزم !تداعی -

 

  :گویدمی آهسته و دماغش جلوی گذاردمی را انگشتش

 

 .خوابه یونا !هیس -

 

 در هم تداعی و شودمی دور الالیی صدای .شودمی چفت دهانم

 و شودمی ریز اینقطه به تبدیل که حدی تا رودمی پیش سیاهی

 .ماندنمی باقی چیزی سیاهی جز بعد

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 569_pg. 
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شیشه دیوار از خورشید نور .کنممی باز چشم عجیبی سردرد با صبح

  .آمده کش هم من رختخواب روی تا و تابدمی درون به ای

 ابرها امروز .کند عادت صبح اول زیاد نور به چشمم تا زنممی پلک

  .کندمی خودنمایی خورشید و اندرفته

 موهایی و رگ و پوست به .کنممی نگاه خورشید نور زیر دستانم به

  .گذرانممی نظر از را دستم کف بعد و .اندرسته دستم روی که

 کنم؟ پیدا عزیزانم ماندن برای راهی هادست این با نتوانستم چرا

 با و خیزممی بر .کوبممی رختخواب تن به و کنممی گره را دستانم

 .پوشممی و کنممی پیدا شلوارکی حواسیبی

 

 و روممی پایین .شده گرم آپارتمانم و اندکرده کار خوب شوفاژها

آی در را لندن صبح اول خبرهای و کنممی درست قهوه خودم برای

  .کنممی چک پدم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 570_pg. 

 

 

 روی را زمینیبادام یکره و گذارممی بشقاب درون را شدهتست نان

  :کنممی زمزمه لب زیر و کشممی آن

 

  !عزیزم دنای...دنا -

 

 کانتر روی را قهوه لیوان .آفتاب شهر دختر به افتدمی یادم یکهو بعد

 هایقدم با و کرده پاک دستمال با را انگشتانم نوک .کنممی رها

 تلفن تا کنممی رو و زیر را رختخواب و روممی هاپله طرف به بلند

  :نویسممی و کنم می باز را آپواتس رسان پیام و .بیابم را همراهم

 

  !آفتاب شهر دختر سالم -

 

 هیچ اما کند؛ خطور ذهنم به بیشتری چیز تا کنممی تامل کمی

  .کنممی تایپ فینگلیش .رسدنمی ذهنم به چیزی

 

  "!هستم جان لیلی من"



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 571_pg. 

 

 

 نوعی اما امنوشته البداههفی .هایملب روی نشیندمی لبخند و

  !افتدمی اتفاق تنم درون خاص هیجان

می گاز را تست نان هست تلفنم یصفحه به چشمم که همانطور

 را امقهوه کنم؛نمی دریافت پیامی و گذردمی دقیقه چند وقتی .زنم

 و کافه به سرکشی برای بروم و بپوشم لباس تا روممی و کشممی سر

   .کارگرها

 

 در و دارممی بر را کلیدهایم و چپانممی کاپشنم جیب در را گوشی

 قد شودمی باعث دینگ صدای که هستم هایمکفش بند بستن حال

 شهر دختر طرف از پیام .کنم چک را تلفتم عجله با و کنم راست

  :است آفتاب

 

 حالتون دادین؟ پیام که خوشحالم چقدر !جانم لیلی سالم ! وای "

  " !دونهمی خدا که امزدههیجان انقدر االن .خوبم منم خوبه؟

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 572_pg. 

 

 جا جان لیلی جلد در که حاال .است سخت برایم خواندن فارسی

  :نویسممی پس .ک هستم ترراحت امگرفته

 

 رو فارسی تونمنمی من چون !کن تایپ فینگلیش لطفا عزیزم "

 " .بخونم درست

  

 به بعد ثانیه چند .دهدنمی جوابی اما .خوردمی آبی تیک پیامم

 :نویسدمی فینگلیش

  

  " چطوره؟ حالتون شما خب !چشم "

 

  :گیرممی دندان به را لبم

 

  "!داشتم سوال تا چند عزیزم !خوبم من "

 

  :نویسدمی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 573_pg. 

 

 

 براتون و نداشتم خبر ازتون هامدت آخه !خوبین که شکر رو خدا "

 نکردنی باور برام واقعا دادین پیام یهویی دیشب که این .بودم نگران

 تماس در من با که ندارین تمایل شما که کردممی فکر من !بود

 " !باشین
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 برایش که نداشتم حوصلهمن و !دختر این کردمی درازیروده چقدر

  :کنم تعریف را مدت این ماجرای

 

 !آهان .داشتم کسالت کم یه ضمن در و بود شلوغ سرم خیلی "

  "!بود مونده بالاستفاده تقریبا و بود مشکل دچار هم ایمیلم آدرس

 

  :نویسدمی .امآورده برایش مزخرفی دالیل .کنممی جمع را هایملب

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 574_pg. 

 

  "!خوبه هم هستین حاال که همین .نداره اشکال "

 

  :نویسممی بعد و کنممی فکر کمی کنسول به زنممی تکیه

 

 دلم و شده تنگ براتون دلم خیلی سال همه این از بعد راستش "

  ".ایران بیام سفر یه که داره احتمال .ببینمتون خوادمی

 

خوش و سرسبک دخترک .فرستدمی شادی استیکرهای سرهمپشت

  :نویسدمی بعد .خیال

 

  " !بود زندگیم کل توی خبر بهترین "

 

 در تواندمی شگرفی تاثیر چه جان لیلی بودن مثال .زنممی پوزخند

 تایپ دوباره !است خوشحال بابتش اینطور که باشد داشته او زندگی

  :کندمی

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 575_pg. 

 

 خواینمی که خوبه خیلی .ریزممی اشک خوشحالی شدت از "

 " .ببینمتون تونیممی ما و بیایین

  

 را دلخوری .هستم او انگار که امرفته فرو جان لیلی جلد در طوری

 :کنممی حس امسینه یقفسه از جایی در

  

  ".باشی خوشحال منبرگشتن از تو فقط که کنممی فکر البته "

 

  :نویسدمی بالفاصله

 

 و رنمی کنار هاکدورت یهمه بیایین وقتی که مطمئنم من ...نه "

   .شد خواهند خوشحالحضورتون از هم بقیه

  "بیاین؟ قراره کی راستی

 

 :نویسمک می و کنممی باز را در

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 576_pg. 

 

  " !زودی به "

 با شما تا دممی انجام بربیاد دستم از کاری هر من !خوبه خیلی "

 " !کنید آشتی بیبی و بزرگ بابا

 

  :نویسممی برایش

 

 " !نکن قطع من با رو ارتباطت "

 

  :نویسدمی

 

 " حتما "

 

 به .شوممی وارد لندن ازدحام به و چپانممی جیبم در را تلفنم من و

 .ندارد وجود برایش اتصالی قطع ینقطه هیچ که همیشگی تکاپوی

 و رفت حال در هاآدم کنید؛ را فکرش که روز شبانه از ساعت هر در
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 577_pg. 

 

 شلوغی این ها؛آدم از خالیست درونم دنیای که من برای و آمدند

 .کندمی ایجاد عجیبی تضاد
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 .کندمی صحبتکارگران از نفر دوسه با ادی شوممی که کافه وارد

 .زندمی لبخند و گرددمی بر .اششانه سر گذارممی دست و روممی

  :گویدمی .میشخندند انگار هم پوستش روی هایمک و کک

 

 !مبارک نو سال البرز سالم -

 

 توجهی .است عجیب برایشان .کنندمی نگاهمان متعجب کارگرها

  :گویممی ادی به رو و آنها به کنمنمی

 

    !پسر ممنونم -

  گذشت؟ خوش پدربزرگت یخونه خوبن؟ همه -
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 578_pg. 

 

 

 به که همانطور و موهایم به کشممی دست و اندازممی باال شانه

  :گویممی امدوخته چشم برق تاسیسات

 

 تو سراغ بزرگ مامان .اونجا ریممی هم با هفته آخر !بود خوب آره -

  !گرفت رو

 

  :گویدمی .گیرندمی رنگ اشپریدهرنگ هایگونه ثانیه از کسری در

 

   !ممنونم !اوه -

 

  !آمده کجا از او حیای و حجب همه این دانمنمی

 

 امهمیشگی وحشتناک تفکرات که طوری .هستیم کار درگیر ظهر تا

  :گویممی ادی به .کنممی گرسنگی احساس ظهر .بازندمی رنگ هم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 579_pg. 

 

  .بخوریم غذا و چینی رستوران یه بریم که چیه نظرت -

 

 یمغازه .شویممی خارج درپشتی از بعد کمی کند؛می استقبال

 اندتوریست است معلوم که مرد و زن تایی چند و است باز لیدا مادام

 خود به خود و دارد شگرفی انرژی زن این .کنندمی نگاه را ویترین و

  :شنوممی را ادی صدای .کندمی جذب را آدمی

 

  !درسته؟ کردی عادت بهش هم تو -

 

 سوالی ادی .داده کش را هایملب لبخند که آیممی خودم به وقتی

  :کشممی عمیقی نفس .کندمی نگاهم

 

 حرف اهل من .داره تازگی برام این و کردم دل دردِ باهاش دیشب -

   .گفتم واسش یونا و تداعی از .نیستم زدن

 

  :فشاردمی را امسرشانه ادی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 580_pg. 

 

   .کنممی دل دردِ باهاش منم .هست اسرار یصندوقچه مادام -

 

  :کندمی ایسرفهتک

 

  !گیرهمی رو الکل جای که من برای -

 

 پایین را بیکر خیابان .اندازممی باال شانه و کنممی مرتب را موهایم

 و فروشی اغذیه از پر که سوهو یمنطقه ابتدای به برسیم تا رویممی

  .چینی هایرستوران تایی چند و است شیک هایرستوران

 هامغازه سَردر و روپیاده جایجای در که حبابی و قرمز هایفانوس با

 در .دهدمی انرژی آدم به سوهو پُررونق هایخیابان .شده وصل

اغذیه عوض در .ندارند رونق هاکاباره و کافه و هاکلوپ روز طول

 هایپنزلخنزل انواع که بزرگی و کوچک هایمغازه و هافروشی

 و شیک های فروشگاه یعالوه به .اندشلوغ دارند را غریب و عجیب

 از من .دارند را خودشان به مخصوص مشتریان که ایرسانه دفاتر

 سوهو فرعی هایخیابان از یکی در چینی رستوران به نوجوانی زمان
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 581_pg. 

 

 تابلوی و شرقی تند هایرنگ با .است گرم رستوران فضای .آمدممی

  .هستند جنگ حال در که سیاه و سفید اژدهای دو

 های بالشت طرفش دو که کوتاه پایه میزهای آن از یکی پشت

 چینی غذای مدل چند و نشینیممی اندگذاشته چینی چهارگوش

  .دهیممی سفارش

 سرو استیک چاپ با رنگ سیاه سرامیکی هایکاسه در که غذاهایی

  :زندمی حرف کافه از هم میز سر ادی .شوندمی

 

  کنیم؟ چکار رو بار بخش اصلی دیوار نظرت به -

 

  :گویممی پر دهان با و خورممی غذا تندتند

 

می دلم من و هست کالسیکنئو کافه سبک .بذاریم کار آیینه -

  .کنیم آیینه رو دیوار یه خواد

  

  :دهدمی تکان سر
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 582_pg. 

 

 

  !نیست هم بدی فکر -

 

 :خندممی

 

 !خوبیه خیلی فکر -
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 ایتکه و گذاردمی هایشنودل کنار را شدهگریل سبزیجات کمی

 مخلوط آنها با را شده دارمزه سویا سس با که گوساله بریان گوشت

 :وید می و کرده

  

 !بگم رو نظرت داخلی طراح به باید -
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 583_pg. 

 

مشتری با زدن کله و سر حال در مادام حاال که کنممی فکر این به

 چینی غذای هم او برای اگر شودمی خوب چه و هست هایش

 زیاد من و گویدمی شناسدمی که مختلفی هایآیینه از ادی .بگیریم

می تهش .دهممی سرتکان گاهی فقط .ندارم توجهی حرفهایش به

  :رودمی نشانه من طرف به را استیک چاپ و خندد

 

  !دینمی گوش حرفهام به نفهمیدم که نکن فکر -

 

 است صادق نکردنی باور طرز به که ادی برابر در .شوممی شرمنده

  :گویممی خواهانهعذر .آیدمی شمار به توهین نوعی رفتار این

 

   !مشغوله فکرم !ادی ببخشید -

 

  :کندمی نگاه چشمانم به

 

  چی؟ مشغول -
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 584_pg. 

 

  :مهربانیست از پر سردش آبی سبز چشمان

 

 برای تا کنممی تالش دارم اینکه به بعد و کردم فکر مادام به اول -

  !ایران ببرمش جان لیلی حال شدن بهتر

 

  :شوندک می گشاد چشمانش

 

  !خوبی فکر چه گی؟می راست !مرد اوه -

 

  :کشممی آه

 

  !داره وجود بزرگ مشکل یه ولی خوبیه فکر -

  چی؟ -

 

 و دهممی تکان گارسون برای را دستم و رسممی نتیجه به خودم با

  :گویممی ادی به رو بعد
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 585_pg. 

 

 

 قطع اشخانواده با لندن؛ اومده وقتی از من مامان که اینه مشکل -

سال این طی در .نزده حرفی اونها از هم بار یک حتی و کرده ارتباط

افسرده و حواسبی که حاال و کرده مقاومت ما سواالت برابر در ها

 ببرم رو دنا خواممی گهمی .ایران برم خواممی گهمی دقیقه هر ست

 داده؛ دست از رو دنا که حاال اگر شاید که کردم فکر من !ایران

 !کنه پیدا التیام کمیه بیاره دست به رو اشخانواده

 

 بعد و کرده سنگین و سبک را هایمجمله .کندمی نگاهم متفکر

 :گویدمی و کشدمی عقب را تنش کمی

  

می پیدا رو مامانت خانواده چجور تو اما !نیست بدی فکر خب -

 کنی؟
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 586_pg. 

 

  :خندممی

 

 اسم یه با !باشه مخاله دختر کنممی فکر که هست وروجکی یه -

می وراجی کلی و زدهمی ایمیل یعنی .دادهمی پیام مامانم به مستعار

 ترغیب جان لیلی شاید گفته؛می براش مامانم خانواده از و کرده

 دونم؛نمی رو چیه هدفش حاال !کنه آشتی اشخانواده با که بشه

 .دادم رو هاشپیام جواب مامان جای به من ولی

  

  :حرفم وسط پردمی

 

 خوب جان لیلی اوضاع و هستی شخاله پسر که گفتی بهش-

  نیست؟

 

  :کنممی گناه احساس

 

 .زدم حرف باهاش جان لیلی طرف از نه -
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 587_pg. 

 

  :خنده زیر زندمی پقی

 

  !بزرگی شیاد یه تو ال...ال -

 

  :خندممی هم من

 

   !فهمهمی روزی یه باالخره خب -

 

می غذا از بعد را سبکی نوشیدنی و کنیممی دوسکوت هر کمی

 :گویدمی ادی و خوریم

 

  بری؟ خوایمی موقع چه -

 

 اما دارم؛ تصمیمی چه دقیق طور به که دانمنمی هم خودم آنکه با

  :گویممی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 588_pg. 

 

 و تو به سپارممی رو کار و زندگی !شد تموم که کافه کارهای -

  !برممی رو مامان

 

 من برای هلندی مرد این .اندفراخ هایششانه و است نافذ نگاهش 

  :بزرگیست یپشتوانه

 

 کن خوب رو مامانت حال !نباش کافه و لندن نگران تو !هستم من -

  !برگرد و

 

 یتشنه آنقدر .دهممی تکان سری و فشارممی هم به را لبهایم

 و شیربرنجی پوست با مرد این مهربانی و رفاقت که هستم محبت

   .کندمی بغض از پر را گلویم ایقهوه موهای

 

 من و کافه طرف به کندمی کج را راهش خیابان وسط ادی

 درست .پشتی باریکی خیابان به روممی و زنممی دور را ساختمان

می پشیمان کارم از رسم؛می مادام یمغازه مقابل  به غذا پاکت وقتی

  .شوم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 589_pg. 

 

 .بگذرانم وقت او سال و سن به زنی کنار در امنخواسته وقت هیچ

 چون شدن؛ پشیمان برای است دیر اما دارممی بر عقب به قدم یک

   .کندمی کور من برگشتن برای را راه و کندمی باز را در مادام

 

 لب رژ و پوشیده نارنجی گلدار دامن با سفید بلوز .دارد جالبی هیبت

 زمان هر اگر شاید .بافته سرش طرف دو را موهایش .زده پُررنگی

می تیپش به دیدممی ظاهر این با را او سال و سن به زنی دیگری

 فارسی همان با .تنم درون دَودمی شادابی و انرژی حاال اما خندیدم؛

  :گویدمی دارشلهجه

 

  !پسرم البرز -

 

 به او .آیدنمی ببرون امحنجره از صدایی اما کنممی باز را دهانم

 پاکت و آورممی باال را دستم .کندمی نگاهی انگشتانم میان پاکت

 :گیرممی مقابلش را چینی غذای کاغذی هایظرف حاوی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 590_pg. 

 

 برای که کردم فکر و خوردم ناهار سوهو رفتم ادی با من راستش -

  !بیارم چینی غذای هم شما

 

می هایشلب روی دلنشینی و عمیق لبخند و زنندمی برق چشمانش

 :گویدمی و دهدمی قرار تاثیر تحت را صورتش اجزای تمام که نشیند

 

  .هستم چینی غذای عاشق من !لطفی چه -

 

  :زندمی چشمکی بعد

 

  .پشتی خیابون توی چینی رستوران یه رممی گاهی -

 

  :اندازندمی گل هایشلپ و

 

 !جوان مرد کردی سوپرایز منو تو -

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 591_pg. 

 

  :گویدمی و گیردمی را پاکت

 

  !داخل بریم بیا -

 

  :دهممی تکان طرفین به را سرم

 

 !هست دیشب از تشکر برای غذا این !دارم کار کلی من !مادام نه -

  !جانتون نوش

 

  :شودمی بیشتر اش چهره عطوفت

 

  !جوان مرد ممنونم -

  

 .کافه طرف به میروم و او به کنممی پشت
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 592_pg. 

 

 

 .کنممی چک هم را تلفنم هستم؛ پاستا پختن حال در وقتی شب

 که خورشیدی با دلگیر غروب یک از فیلمی برایم آفتاب شهر دختر

  :نوشته زیرش و فرستاده است افول حال در

 

 هم با قشنگ غروب این توی و اینجا زود زودی به کنممی آرزو "

  ".بزنیم قدم

 

  :نویسممی برایش و زنممی نیشخند

 

  " !خوشگله باشم تو کنار دارم آرزو منم !قشنگی جای چه "

 

 .است اشتباه آخری یکلمه پس ندیدمش هم بار یک حتی من

  !گذارممی امجمله تنگ را عزیزم جایش به و کنممی پاکش

 

  :دهدمی جواب
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 593_pg. 

 

 

می حس گاهی .داره فرق بقیه با من تفکر .هستم تنها اینجا خیلی "

 " !مهاجرم پرستوی یه که کنم

 

 دو با دختریست او که کنممی تصور اش؛جمله روی کنممی تامل

 .کندمی پرواز آسمان فراز بر که بزرگ سیاه بال

 

  :نویسممی و اندازممی باال را ابروهایم

 

 " !آزادی ماهی یه هم شاید "

 " !زنید می حرف قشنگ چقدر شما "

 

  :گزممی را لبم

 

 " !خلیج توی بزرگ نهنگ یه شاید یا "
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 594_pg. 

 

  !بوسیدن حال در لب یک و فرستدمی قلب استیکر

 

  :کرده گل شیطنتم

 

  " !عزیزم بوسمت می منم "

 

 طرف همه .نگرفت منو طرف هیچکی کردم؛ دعوا داداشم با امروز "

 به شدن دارجون هاشعضله و باشگاه رهمی وقتی از آقا .بودن اون

 " !گهمی زور و فروشهمی فخر منم

 

  :نویسممی

 

  " کرده؟ چکار مگه "
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 595_pg. 

 

 زبون تو !نکردی پزآب مرغتخم واسم چرا گهمی رسیده راه از "

 اون توی همش تو گفت و گرفت رو طرفش هم بزرگ بابا !نفهمی

 " !بیکار دخترای با دریایی لب یا مزخرفه هایکتاب توی سرت اتاق

 

 :نویسممی .دارم عصبانی و متحجر بزرگ پدر انگار

 

 " !کن زندگی داری دوست طور هر !آزادی و شاد دختر یه تو ولی "

  

 " !کنم می خودمو تالشدارم "

 

 " !دختر آفرین "

 

می رها را گوشی و فرستممی قلب برایش من و فرستدمی گل برایم

 وابستگی از حجم این .کنمنمی درک را دختر این هایدغدغه .کنم

 .است غریب و عجیب برایم خانواده مردان از ترس با
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 596_pg. 
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 هایپرتی حواس به و گوشم به امچسبانده را گوشی تمام ساعت یک

  .دهممی گوش جان لیلی

 صبح از جان لیلی و اممانده لندن در که روزیست سومین امروز

  :گویدمی گریه با .گرفته بهانه مدام و نبوده خوب حالش

 

 .برمتمی گفت سهند .ببینم رو دنا خواممی من .منتظره ایران -

 ...برهمی منو که گفت خودش

 

 ایوب با که کنممی حس اواخر این .فشارممی هم به را هایملب

 محجوبانه آنقدر و امکرده صبوری آنقدر .دارم نزدیکی نسبت پیامبر

  .شودنمی باورم هم خودم که امکرده تحمل را عذاب و درد همه این

 با را تلفن و کنممی پیدایش .گردممی بلوزم دنبال خواب تخت روی

می آرامی لحن با و کنممی تنم را بلوز و دارممی نگه صورتم و شانه

  :گویم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 597_pg. 

 

 ایران برمتمی میام خودم من !باش آروم تو .برم قربونت باشه -

 باشه؟

  

  :دهممی ادامه .کندمی سکوت

 

  !بگیرم بلیط و بردارم رو مدارکت و پاسپورت خونه برم باید -

 

  :کنم پیدا شلواری تا کنممی باز را کمد .دارد ادامه سکوت هم باز

 

   مامان؟ شنویمی -

 

  :گویدمی باراین

 

   دی؟می قول !شنوممی آره -

 

  :گویممی .بوده مستقلی زن که انگار نه انگار .شده هابچه دختر مثل



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 598_pg. 

 

 

 باهم بعدش کنم؛ تموم رو کافه این کار من فقط .دممی شرف قول -

  !داری دوست تو که جایی ریممی

 

  :کندمی زمزمه

 

  !باشه -

 

  :گویممی

 

  !جان سها به بده رو گوشی حاال -

 

  :گویدمی سها فاصلهبی

 

  !خان البرز -

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 599_pg. 

 

 آیفون روی گذارممی را گوشی و کنممی پیدا باالخره را جین شلوار

  :میز روی اندازمشمی و

 

  چیه؟ جریان سها -

 

  :گویدمی شمرده بعد و کندمی کوتاهی مکث

 

 دیروز از .کرده نگاه رو عکسا و کرده پیدا آلبوم چطوری دونمنمی -

 فقط و دستش توی گرفته رو دنا از عکس یه .بده حالش حاال تا

   .کنهمی گریه

 

  :شودمی فشرده قلبم

 

 جمع دناست درباره که چی هر که گفتم تهرونی مامان به بار هزار -

   .که رهنمی گوششون به .کنه

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 600_pg. 

 

 زیرشیرونی از رفته خودش آلبومو !نداره تقصیری بزرگتون مادر -

  !آورده

 

  :شوممی عصبانی

 

 زیر اتاق رفته مریض زن یه چطور این؟چکاره اونجا شماها پس -

  بودین؟ کجا شما شیروونی؟

 

  :گویدمی لرزانی صدای با

 

 .بود خوابیده و خورده قرصاشو هم جان لیلی .بودم حمام من آقا -

 بیدار دادمنمی احتمال درصد یه حتی .بودن پایین طبقه هم بقیه

  .بشه

  

می چنگ را کمد درون هایلباس مستاصل .کنممی حبس را نفسم

  :زنم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 601_pg. 

 

 .گممی چی دونمنمی و هستم عصبی االن من ببخشید !درسته -

  !اونجا بیام بتونم من تا باش مواظبش رو آینده روز دو یکی لطفا

  .چشم -

 

 است ادب از دور کارم دانممی .کنممی قطع را تلفن خداحافظیبی

 .شده بقیه بالی سپر سها انگار اما

 

 134قسمت#

 

 سرد ساندویچ ظهر .کنممی دوندگی مختلف ادارات در را صبح کل

 .است انگیزوهم سکوت .جان لیلی یخانه به روممی و خورممی

  .کندمی بیداد مرگ .اندروحبی خانه اجزای

 

می آب را هاگلدان .امنبوده متروک چنین ایخانه در که هاستمدت

  .است مرتب کامال خانه سها لطف به .دهم

  



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 602_pg. 

 

  .کنمنمی پیدا را مدارکش اما کنم؛می رو و زیر را جان لیلی اتاق

 

 لیلی مرتبی؛ عین در .نیست جایش سر چیز هیچ .است قوزباالقوز

 .ریخته بهم را چیز همه جان

 

 یطبقه اسناد شاید که رسممی نتیجه این به و کنممی فکر کمی 

 .باشند باال

  

 رسم؛می که آخر یپله به .روممی باال تندتند .هاپله طرف به روممی

 یگوشه که توپی به افتدمی چشمم .هستم کجا که آیدمی یادم تازه

 .کرده خشک جا راهرو

 

 .بکشم نفس توانیمنمی درست .رنگ سیاه خطهای با ستنارنجی 

 .کشانممی را سنگینم پاهای

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 603_pg. 

 

 نظرم در روشن کرم بلند پرز موکت با رنگ سفید راهروی

 و کنسول .همانند دیوارها روی هایقاب .است  رنگ بد خاکستری

 .نیستند دیگر هاکاری اصل اما همانند؛ هاشمعدان و سبدها و آیینه

 

 پیش دستم دنا؛ اتاق در روی ممنوع ورود تابلوی به دوزممی چشم

 کنم؛ باز را اتاق در تا رودمی

  .کشممی پس دست پشیمان اما 

 

  .بوده خودم اتاق روزی که جایی .دیگر اتاق طرف به روممی

  .سوزجان سختی این تحمل به مجبورم .کشممی آه ...بعد و

 

 .است تاریک اتاق .شودمی باز قیژی صدای با .دهممی هُل را در

 و کسیبی بوی .آیدمی نا بوی .اندشده کشیده تاکیپکیپ هاپرده

  !ترس

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 604_pg. 

 

 الالیی صدای اما برگردم؛ را رفته راه خواهممی !شوممی پشیمان

  .خوردمی زنگ گوشم در تداعی

قدم با .شوممی اتاق وارد و شده دلیک چطور که داندمی خدا فقط

 و گرد و نور .زنممی کنار را هاپرده و پنجره سراغ روممی سریع های

 !اتاق اجزای به شوندمی ورحمله غبار

 

 فلزی یدونفره تخت یافته؛ ظهور تازه روشنی در و زنممی پلک

  .بینممی را سفید و لیمویی هایکوسن انبوه و رنگ طالیی

 تداعی رنگ آبی بافیقالب شال .کندنمی آرامم دیگر هم کشیدن آه

 دیدن با امشدهمشت دستان .کندمی کجی دهان من به تخت روی

  .شوندمی باز تخت کنار کوچک تخت

 

  .اندرفته فرو داغ مذاب در پاهایم و امآمده جهنم به

 ننویی حصیری تخت درون زدهوق چشمانو احتیاط با و روممی جلو

 و سفید دار خال یملحفه .آبی خرگوش عروسک .کنممی نگاه را

  !آویزان هایمنگوله آن با رنگش سفید پتوی و اشخاکستری

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 605_pg. 

 

 .پاشممی فرو تخت پای .قلبم از آخ

 

 ولع با و چرخدمی سرم .امآورده کم اکسیژن .افتممی زمین روی و

 !را جاهمه .کنممی رصد را اتاق جای همه ایبیمارگونه

 

 135قسمت#

 

 

 

 سفید بلند ریشه فرش و طالیی فرم با هاییقاب .دیوارها ها،آیینه

  .را اتاق کف رنگ

 

 هایگل که را فلزی توالت میز روی بزرگ ایشیشه هایگلدان حتی

  .اندخشکیده آن در پیش سال چهار سه گردانآفتاب

 در جان لیلی جیغشهای با تداعی هایگریه و خنده و الالیی صدای

  .شوندمی هم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 606_pg. 

 

 گذاردمی پتو در پیچیده را رنگی صورتی نوزاد هپروتم در کسی

 .دستانم میان

 

میفوران سرش از خون و .خواندمی الالیی تداعی .زنممی لبخند

 یخیره و ایستدمی باز اتاق در گردش از چشمانم آخر دست .زند

شده جفت تخت کنار که اشروفرشی دمپاییشهای .شوممی فرش

  .پاتختی روی بیک خودکار و یادداشتش دفترچه .اند

 

 بزرگترین لرزیدن که بیدی درخت مثل .لرزممی جور بد .لرزممی

  .هست اشخصیصه

 بار هر کنم؛می تکرارش .شودمی خارج گلویم ته از ناخوانایی صدای

  .ترپُرقدرت

 امپیشانی .شوممی جمع خودم در وارجنین .کشممی فریاد کمکم

  .زده چنگ را او هایدمپایی دستانم .است فرش روی

 مثل و شدت به .کنممی گریه پسرم و تداعی برای و زنممی فریاد

 شکسته ناحق به دماغش ناجوانمردانه دعوای یک در که ایبچه پسر

  .ریزممی اشک



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 607_pg. 

 

می باز را دنا اتاق در ضرب با و روممی تلوتلوخوران و خیزمبرمی بعد

  .کنم

 

  .امزده آخر سیم به

 

 از آویزان بزرگ ملخی هواپیمای .زنممی کنار هم را آنجا هایپرده

 و دفتر .هستند وپالپخش دنا هایلباس .بسته عنکبوت تار سقف

  .است باز میز روی کتابش

 هفتوهشتاد یصفحه باالی شکلکی !انگلیسی ادبیات هشتم درس

  .کشیده کتاب

 در که حالی در او و من عکس .خودکارش رد روی کشممی انگشت

  .است ساعت کنار میزش یگوشه امفشرده را او آغوش

می هدفبی بار این .کنممی نگاه را ورم و دور و ایستممی اتاق وسط

 :کشممی فریاد و زنممی قهقهه بلند بلند .خندم

  



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 608_pg. 

 

 چرا؟ .گرفتیشون من از چرا !بود وحشتناکی شوخی چه این خدایا -

یه کنینمی کمک چرا پس بودن؟ خودت مال بردی؟ گرفتی؟ اصال

 چرا داری؟ ما با دشمنی چه کنیم؟ فراموش .بشیم ترآروم کم

 کنی؟نمی تمومش

   

 دارممی بر را اتاق کف افتاده قرمز یچهارخانه پیراهن و شوممی خم

  .کشممی بو ولع با و

 به رممی ترسیده .دهدمی ماندگی و خاک بوی .دهدنمی را دنا بوی

  .کشممی بو را هاملحفه و پتو بعد و بالشتش .تختش طرف

  .هایشلباس کمد سراغ روممی .شودنمی باورم هم باز

  .دماغم به چسبانممی و دارممی بر تکبهتک را همه

 باز را کمد .خودم اتاق به ردمگ می .دهندنمی را او بوی کدام هیچ

 آنها هم؛ را زیرهایش لباس .کشممی بو را تداعی هایلباس .کنممی

  .اندغریبه هم

 

می را سرم و دیوار کنار خورممی سر .ریزدمی رویم و سر از عرق

  .همیشه برای اندرفته هاآن .زانوهایم روی گذارم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 609_pg. 

 

 

   .باردمی جا همه از سکوت پشت سکوت

 

می کارتن زیادی تعداد با خدماتی شرکت از زن دو بعد ساعت دو

 بر را کارتن یک .کردممی هااین از زودتر خیلی باید را کار این .آیند

 عروسک و لباس و دنا و تداعی از مهم یوسیله تایی چند و دارممی

  .آنها به سپارممی را بقیه و گذارممی داخلش احتیاط با را یونا

 ماندن .اندبرده هم را هایشانعادت و بو و هوا و اندرفته عزیزانم

   .کندمی بیشتر را دردمان فقط ماترکشان

 لیشلی مدارک کیف کنم؛ آماده قهوه خدمه برای خواهممی وقتی

 پوزخند .کنممی پیدا شکر حاوی ظرف کنار کابینت داخل را جان

 رسالت که فهمممی .بیابم را مدارک شاید تا باال بودم رفته .زنممی

  .هایشانیادگاری از کندن دل جراتِ !بوده چه امروزم

 

 را همه .عور و لخت .اندشده خالی هااتاق .رسیده راه از غروب

  .خیریه به امبخشیده



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 610_pg. 

 

 و سنگینی پایین یطبقه سقف انگار .شده عوض خانه تعادل انگار

  .شودمی جابجا آزادتر و بهتر هوا انگار .ندارد را قبل تیرگی

می خارج مامان یخانه از .است سنگین کمی .دارممی بر را کارتن

   .شوم

  .امساختگی هپروت به بروم کمی باید !بنوشم کمی باید

 !شوممی بینم؛می که ایمِیخانه اولین وارد

 

 136قسمت#

 

 

 

  .هستم داغان .گذشته چطور که امنفهمیده را اخیر روز سه دو

 موارد در جز .امشده سخت یدوره وارد دوباره که فهمیده هم ادی

  .زندنمی حرف مهم

 اما .دهممی تغییر .دهممی دستور .کنممی کمک و کافه روممی

  .دیگریست جای فکر



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 611_pg. 

 

 که است تمام روز سه .امکرده زندگی تداعی با که است روز سه

 مانده هایفیلم و هاعکس کردن نگاه و هاآلبوم زدن ورق فقط کارم

  .هست تاپملپ در

  .امکرده دوباره سوگواری را لحظات تمام دلم و جان با

  .امخوانده شکلبهشکل و لغتبهلغت را دنا خاطرات دفتر

  .امخوابیده و کرده بغل را یونا عروسک .امکرده بازی هایشماشین با

 را حالم که کاری هر و امبوسیده را تداعی ابریشمی خواب لباس

   .اندکرده بدتر

 هر توانممی که است این آپارتمان استودیو این در تنهایی خوبی

 نیاز و راز تداعی با و بزنم فریاد .بکوبم زمین بر را خودم بخواهم طور

  .کنم

  .خیزممی بر متورم چشمان با حالبی و خسته سوم روز

 یشدهدم یقهوه لیوان .حومه به برویم ادی با است قرار فردا

  .کانتر روی گذارممی را فرانسوی

 کل که همان .است سالن یگوشه بزرگ یجعبه به چشمم

  .اندآمده گرد آن در امرفتهدست از یخانواده یجامانده خاطرات



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 612_pg. 

 

  .بگذارم انباری داخل و ببرم تا امکرده اشکاری چسب

 هم و سوزانممی هم داغ یقهوه با را کامم پشتش و زنممی تلخندی

 سراغم به روزه چنداین که عجیب مازوخیسم نوعی .کنممی تلخ

  .آمده

 غیر و مردانگی عین در پوستم تمام که امزده چنگ آنقدر را امسینه

  .دیده آسیب هم بودنش لطیف

  .شوندمی مرطوب دستانم و زنممی چنگ را امریختهبهم موهای

 .ماه فروردین پانزده مصادف آپریل چهل امخریده را هایمانبلیط

  !آینده یهفته همین

  .هاسال از بعد امکرده ایمنتظره غیر و یکهویی کار

 است کوچک امیدواری همین زنممی لبخند آن به که چیزی تنها

  .امخانواده یبازمانده تنها روح نجات برای

 که؛ فیروزه هاینگین با دارد زیادی هایشرابه که طالیی گردنبند

 به نگاهینیم فقط و امگذاشته کانتر روی را ستتداعی مادری یادگار

   .اندازممی آن

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 613_pg. 

 

  :فرستاده پیام دوباره سهند

 

  کردی؟ بالک منو یشماره چرا !بزن زنگ من به لطفا !جان البرز -

 

 می و زنممی چنگ را جعبه آنی حرکت یک در و زنممی پوزخند

   .کاپشنم جیب درون چپانم

  .بوده اممعده درون الکل فقط و امنخورده شام .میشسوزد اممعده

 التیامم تنها سخت یبرهه این در اما ناراحتم؛ بدم عادت این از

  .ستمدهوشی

 را شکمم .نشده بهتر هم قهوه خوردن با تهوعم حالت و سردرد

  .پوشممی را هایمپوتین و زنممی چنگ

 

آزاریمردم این از بکشد دست خواهدنمی لندن انگار و است سرد هوا

  .باردمی هم نمنم و مداوم باران .اش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 614_pg. 

 

 هوای از بزند یخ سرم شده باعث موهایم رطوبت .اندازممی باال شانه

 از مرد .دهممی آدرس و داده تکان دست تاکسی یک برای .بارانی

   .اندازدمی کوتاهی نگاه من به آیینه

 ماشین رادیوی از که اخباری و کنممی نگاه هاخیابان به را مسیر کل

 سیرک در سوزی آتش شنوم؛می گریختهجسته را شودمی پخش

 یخانواده مراسم تایمز، یرودخانه در مردی خودکشی .لندن

  ...و یونیسف به کمک آوری جمع برای سلطنتی

 

 سرم به تداعی مرگ از بعد بارها .ندارند اهمیت برایم کدامشان هیچ

  !کنم نابود و نیست تایمز یرودخانه در را خودم که بود زده

 حوالی آن متوالی روزهای فقط و نبودم کردن خودکشی آدم من اما

   .امکرده خلوت و امزده قدم

 به را خودش خورشید .آمده بند باران شوم؛می پیاده تاکسی از وقتی

 زرد و دلنشین نوری و کشدمی بیرون متراکم ابرهای  البالی از زور

 که آهنین بزرگ هایصلیب آن با ورودی در روی افتدمی رنگ

  .اندشده رنگ تیره خاکستری



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 615_pg. 

 

 مد یمنطقه به رسممی تا کنممی طی را مسیر و شوممی وارد

 خبری کوشسخت و ساکت و جدی البرز از دیگر اینجا .نظرم

 خاک به را آرزوهایم که جایی .دنیاست ته من برای اینجا .نیست

  .امسپرده

 

 حروف با زمین در شده کاشته عمودی مستطیلی ستون سه هر

  .اندنوشته را من عزیزان نام که حروفی .اند شده مزین رنگی سیاه

تازه هایگل از پر هاستون کنار شده تعبیه هایگلدان درون هایگل

 و کنممی گره هم در را دستانم .هستند سبز شدت به هاچمن و اند

 .ایستممی همانجا بزیر سر

 

 هم هنوز ؛ هستم تهی .نیست ذهنم در چیزی .کندنمی کار فکرم

 نه هستند هاآسمان در آنها ؛ کنممی فکر چون است پوچ برایم اینجا

  !اینجا

 را دنا .امکرده زمزمه تداعی با روز چند این را هایمحرف تمام من

 زنده که روزی چند و ماه یک همان قدر به یونا برای و کرده دوره

  .امسوزانده دل بوده



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 616_pg. 

 

   .شوم آرام کمی تهی حجم این در تا امآمده اینجا

 .دهم انجامش باید اما .است ترسخت برایم بعدی مسیر 

 

 137پست#

 

 

 

 می اشک به چشمانش ثانیه از کسری در کند؛می باز که را در

 :کندمی باز هم از را دستانش و نشیند

 

  .بودم شده ناامید دیدنت از تقریبا !پسرم !البرز -

 

 با امنداشته گز هر که پدری آغوش مثل ، خواستنی آغوش یک مثل

 اششانه و روممی فرو اشسینه میان در .کنممی قبولش میل کمال

  :بوسممی را

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 617_pg. 

 

 این ببخشید .کنمنمی فراموش رو شما هرگز من چطوره؟ حالتون -

  .بودم گرفتار واقعا ماه سه دو

 

 هنوز اما .اندشده سفیدتر موهایش .گیریممی فاصله هم از دو هر

 تنش رنگکرم ژاکت و جین شلوار .است خوشتیپ همانطور هم

  .هست

 

  !پسرم بیا .بیام کنار که کنممی تالش !البرز خوبم من -

 

 خم کمی هایششانه .رودمی جلوتر خان طهمورث .شوممی وارد

 .اندشده

 

 روح اما .است همان مدرنش یخانه .اطراف به چرخانممی چشم

 را بوده خانه این در انرژی و خوشی چه هر تداعی نبودن انگار .ندارد

   .برده

  :گوید می او

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 618_pg. 

 

  خوردی؟ صبحونه -

  !نه -

 

  :کندمی اشاره آشپزخانه به

 

  بودی؟ کجا !کنممی درست نیمرو برات !آشپزخونه بریم باید پس -

 

 روی .فشارممی دستم در را جعبه و آورممی بیرون تنم از را کاپشنم

  .نشینممی کانتر پشت صندلی

 

   .شودمی تکرار برایم امداشته تداعی با که لحظاتی تمام

 سینک کنار آنجا که روزی آمدم، اینجا به بار اولین برای که روزی

 او و آمدم خواستگاری برای مامان با که روزی بوسیدم، را هایشلب

 و نارنجی و سفید هایگل وقتی و بود کرده تنش نارنجی لباس

  !خندید دلش ته از دید؛ را بودم آورده که گلیدسته بنفش

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 619_pg. 

 

 با اینجا او و من رفتند همه وقتی آید؛می یادم را نامزدیمان جشن

 کوچک لک یک آورم؛می یاد به را دواجمان از .رقصیدیم تانگو هم

   نفهمد؛ کسی که جوری و لباسش دانتل روی بود افتاده لب رژ

 رد به او و بوسیدمش ولع با بعد و کردم پاکش برایش و اینجا آمدیم

  .خندید امچانه و هالب روی مانده رژ

 

  .است بلند زیادی آهم !تداعی آخ

 

می دکتر .شده مشت دستم .کشدمی دیگر آه یک پشتش هم دکتر

  :گوید

 

می دیوونه دارم چیزو همه کردم مرور بس از !هستم تو مثل منم -

   !گرفتم تصمیمی یه !شم

 

  :گذاردمی میز روی را نان سبد و طرفم به .گرددمی بر

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 620_pg. 

 

 ترک رو لندن سال یک شاید .مدت بلند تعطیالت یه برم خواممی -

  .کنم

 

  :زنممی لبخند

 

  کجا؟ اما .کنیدمی خوبی کار-

 

  .دهدمی تکان را سرش

 

   .باشه داشته فرق اینجا با کامال که که جایی !هند برم خواممی -

 

  .کندمی نگاه را ورش و دور

 

  !فروش برای گذاشتم رو اینجا -

 

  :میَگویم متعجب



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 621_pg. 

 

 

   چرا؟ -

 

 :گویدمی محزون

 

 بس از .گذرهمی سال صد مثل برام روزش هر !ندارم آرامش اینجا -

 رهام یادش و تداعی .شدم خسته بیمارستان و مطب توی موندم که

  .کنم تحمل تونمنمی دیگه .کنه نمی

 کوچ آپارتمان آن به تداعی رفتن از بعد هم من .را او فهمممی

 تداعی اما کنم؛ زندگی آنجا تداعی با میَخواستم هم اولش از .کردم

 .بود جان لیلی عاشق !بود محروم مادر داشتن از همیشه که

 خانواده گفتمی .بمانیم جان لیلی خانه در که بود خودش پیشنهاد

 .دادندمی او به خوبی حس جان لیلی و دنا .دارد دوست را

 و آوردمی ذوقش سر جان لیلی .داشت دوست را آنها با روزمرگی

 زندگی .دادیم تغییر را اتاقم عشق و عالقه با .بود همدمش دنا

 در بودن مثل ماندن او کنار هایشب !دلنشین اما ؛ کوتاه .کردیم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 622_pg. 

 

 از وای .زدود را هاغم از خیلی مانزندگی به تداعیآمدن .بود بهشت

  !خوشمان روزهای

 

  :گوید می دکتر

 

  چطوره؟ جان لیلی -

 

  :دارمبرمی نان ایتکه

 

 تصمیمی یه منم .شهنمی بهتر کنیممی کاری هر !نیست خوب -

  !گرفتم

 

  :گویدمی و شکندمی ماهیتابهدرون را هامرغتخم

 

  چی؟ -



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 623_pg. 

 

 خبر ازشون هاستسال که ایخانواده پیش !ایران ببرمش خواممی -

  !باشه داشته وصال یه فقدان اون از بعد الاقل خواممی .نداره

 

 .آیدمی روغن ولز و جلز صدای .کندمی پاک دستمال با را دستش

 از تداعی که کاری !کانتر روی گذاردمی را ماهیتابه .کندمی تامل

 اهمیتی چه واقعا اما !گرفته فاکتور را بشقاب  !داشت نفرت آن

  دارد؟

 

 !شهمی زندگیش توی نو فصل یه این !پسرم کردی خوبی فکر چه -

 ...بیچاره جان لیلی
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@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 624_pg. 

 

 این .دارد خاصی یعالقه مادرم به که دانممی .شودمی میز یخیره

  .امدیده گذشته مراودات تمام در را

 

 دلبسته او به کمی هم جان لیلی کردممی فکر که زمانی در درست

کن زندگیمان بیندازد؛ بیرون همیشه برای را سهند خواهدمی و شده

 شد فیکن

 

 هم بعد و سوختند فرزندانشان فراغ در دو هر جان لیلی و طهمورث

 شود ترناامید پوشسیاه طهمورثِ که شد باعث جان لیلی خبریبی

 .کند غرق عزلتش در را او جان؛ لیلی توسط نپذیرفتنش و

 

 ینقشه از او و میَخوریم نیمرو .گذاردمی دستم کنار را چای لیوان

 زبان به کلماتی گاهی و دهممی گوش هم من .زندمی حرف سفرش

 .رانممی

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 625_pg. 

 

 را سیاه یجعبه .شودمی برقرار بینمان سکوت کمی وقتی سر آخر

 .شودمی جعبه معطوف نگاهش .دهممی هل طرفش به کانتر روی

 :گویممی کارم توضیح در

 

 خیریه به رو یونا و دنا و تداعی متعلقات تموم پیش روز چند من -

 نگه رو بودند مهم که اونچه از کوچکی بخش یه فقط و بخشیدم

  .دادممی انجامش باید اما بود سختی کار .داشتم

 

 ژاکتش روی به چسباندمی را دستش و کشدک می کوتاهی هین

  :دهممی ادامه .قلبش به نزدیک جایی

 

  !بمونه شما پیش باید و شماست مال این کنممی فکر -

 

 دیدن با .کندمی باز را جعبه و آوردمی جلو را لرزانش دست

 پیشانیش چینشهای و کندمی نزول هایشلب انحنای گردنبند؛

  !عمیق



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 626_pg. 

 

 را گردنبند و داردمی بر را جعبه .چکدمی چشمش یگوشه از اشک

  .کندمی نگاه دقت به و آورده بیرون

 درون را گردنبند احتیاط با  .شود ترآرام کمی او تا کنممی صبر من

 :گویدمی و گذاردمی اشجعبه

 

 به دادم عقد سر !آوردی پس رو گردنبند این که ممنونم خیلی -

 مادر روزی یه !باشه داشته مادرش از یادگاری یه حداقل که تداعی

 دیگه اما کردم فراموشش گمنمی .بود مهم خیلی من برای تداعی

 به عقد سر مادرم چون ارزشمنده برام گردنبند این .نیستم عاشقش

 گفت و طرفم کرد پرتش احترامیبی با جدایی موقع و .داد همسرم

 تو که نیست این فقط عشق مرگ !پسرم .خوادنمی من از هیچ

 دونیمی تو .فراغ گنمی کردی تجربه تو که اون به .کردی تجربه

 پذیرتر تحمل هم باز .نداشت کافی فرصت اما بود؛ عاشقت تداعی

 عشق مرگ من نظر به .نشده دارخدشه عالقه و عشق چون .هست

 کاری همه حاضری و خوایمی جودت و تمام با که رو کسی یعنی

 کل .باشیش نداشته تو و باشه دیگه یکی عاشق بدی؛ انجام براش

 کنیمی فکر همیشه .شهمی آب بر نقش آرزوهات و نفساعتمادبه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 627_pg. 

 

می تالش روز هر .بوده کم وجودت در چیزی یه و بودی ناقصی آدم

 ولی برسی؛ ممکنه هم هاتهدف به .باشی قبل از بهتر که کنی

 کنیمی فکر خودت پیش چون چرا؟ دونیمی !برینمی رو لذتش

 توی .داد ترجیح رو دیگه یکی و خوادنمی منو که اون !فایده چه که

 از رو رفت که هرکی گفتن و دادن هاحلراه خیلی روانشناسی

 و شعارها این اساس بر زندگی شه؟می مگه اما .دور بنداز خاطرت

  .پسرم رهنمی پیش فرموال

 

 خودتون به دوباره فرصت یه هم شما کاش ای .کنممی درکتون -

 !بدین

 

  :زندمی لبخند

 

 اون اما بشی؛ دلخور من از شاید !باشه حیاییبی شاید پسرم -

  ...که بود جان لیلی فقط فرصت

 

 :گزممی را لبم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 628_pg. 

 

 

  !بکنه بهتر رو چیز همه ایام گذر شاید -

 

  :دهد می تکان سر

 

  !امیدوارم -

 

  !رسدمی نظر به ناامید کامال اما

بهم ما یهمه زندگی .است بهتر حالم آیممی بیرون اشخانه از وقتی

  .هستم اطرافیانم برای دوباره التیامِ یک دنبال به من و ریخته

 

جان تازه یعالقه و داده دست از را دخترش که تنها مرد این برای

 .مانهمه برای و جان لیلی برای .را اشگرفته
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@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 629_pg. 

 

 

 برافروختگی یمتوجه من و زندمی حرف مادرش با هلندی به ادی

  .هستم اشچهره

 احساسی از روایت ادی دارکش کلمات اما گویند؛می چه دانمنمی

می اتوبان یجاده یخیره کند؛می قطع را ارتباطش وقتی .کردمی

  :گویممی .شود

 

  بود؟ چطور مامانت -

 

  :اندازدمی باال شانه

 

 هم وقتی اما !کنهمی دلتنگی هلند، برگشته وقتی از !خوبه -

  !شهمی تنگ بقیه و بزرگ مامان برای دلش اینجاست

 

  :گویممی شوخی به

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 630_pg. 

 

  !بزنی رو لندن قید و مامانت پیش بری تو باید پس -

 

 پذیرفته هاشوخی نوع این او فرهنگ در .کندمی نگاهم و گرددبرمی

  .آورندنمی در سر آن از زیاد که بگویم است بهتر یا نیست

 ساده جمالت قالب در را هایشانشوخی که هستند هاایرانی این

  :زنممی لبخند پس .کنندمی بیان

 

  !بود شوخی نوع یه -

 

  .اندشده ترپررنگ صورتش روی هایمک و کک

 

 من که؛ بگم خواستممی و جدیه پیشنهاد یه که کردم فکر من !اوه -

  .هستم کارم و لندن عاشق

 

  :دهممی تکان سر

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 631_pg. 

 

  !مرد دونممی -

 

  :گیردمی من یچهره از نگاه

 

  !بهتره حالت کمیه امروز کنممی احساس -

 

  :گیرممی دستم در ترسفت را فرمان

 

 گفت .دادم بهش رو تداعی یادگاری و دکتر یخونه رفتم دیروز -

  !طوالنی سفر یه .هند بره سفر یه گرفته تصمیم

 مدتی به شما یهمه من نظر به چون !کنهمی خوبی کار چه -

  !دارین احتیاج لندن از دوری

 ایران فکر به جان لیلی و هست جان لیلی فکر به هنوز دکتر !آره -

 تونیمنمی کدوم هیچ .سردرگم کالف یه به شبیه شدیم .رفتن

 .باشیم آرام و راحت

   



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 632_pg. 

 

 پیچش در پیچ عضالت .آوردمی بیرون تنش از را سوییشرتش ادی

  .شودمی هویدا سفید کوتاه آستین بلوز در

 .بروم باشگاه به ترهاقبل مثال توانمنمی من چرا که خورممی غبطه

 ورزش .ندارم را باشگاه یحوصله اند؛کشیده پر عزیزانم که وقتی از

 خستگی به را خشمم فقط تا دهممی انجام امخانه در اینیمهونصفه

  :گویدمی و کندمی تازه نفسی او .کنم بدل

 

 تونستنمی میَداد؛ دکتر به فرصت یه جان لیلی اگر من نظر به -

  ...اما .باشند التیام هم برای

 

  :حرفش وسط پرممی

 

 هم همین برای و دونهمی واقعه اون مقصر رو خودش جان لیلی -

 عذر بود؛ عزاداری و غصه فقط و نبود بد حالش هنوز که اول روزهای

 اتنوه و دخترت مرگ مسبب و عامل من گفتمی .خواست رو دکتر

  .هستم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 633_pg. 

 

 چند عوض در .گویمنمی را اشادامه هم من و کندمی سکوت ادی

  :گویممی مقدمهبی بعد یدقیقه

 

  !آینده یهفته برای !گرفتم بلیط -

 

  :کندمی نگاهم حیرت با و گرددمی بر

 

  واقعا؟ -

 

  :دهممی سرم به حرکتی و فشارممی هم به را هایملب

 

  .هست تو پشتیبانی به امیدم یهمه و -

  

  :زند می ام شانه سر دستی

 

  .هستم من !نباش نگرانش اصال -



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 634_pg. 

 

 

 دارم؛ اعتماد او به چشمانم مثل کارم در که ادی مثل رفیقی داشتن

 .است شانس بزرگترین
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  .روندمی راه آهسته و گرفته را جان لیلی دست سها

 خودنمایی دور از جان لیلی هایشانه روی بافیقالب رنگ زرد شال

 .کندمی

 

  .پیداست درختان و هاسبزه میان دویشان هر الغر قامت

 

  :گوید می ادی

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 635_pg. 

 

   !ببین رو اونجا -

 

  :زنممی لبخند .دهدمی نشان من به را هاآن اشاره انگشت با و

 

الم یه پیش روز سه دو !بهتره حالش بگم باید شاید !خوبه حالش -

  .مامان با داشتن ایشنگه

 

 :کندمی نگاه روپیش ساختمان به ادی

  

 اینجا؟ اومدم باهاتون منم تابستون تعطیالت سال یه یادته -

 

 ایرانی فرهنگ با تا کرد دعوت را ادی مامان سال آن .آیدمی یادم

 نوجوان پسر دو برای بودیم اینجا که ایهفته دو .شود آشنا بیشتر

 در و رودخانه کنار و درختان میان صبح از .داشت را بهشت حکم

 .گشتیممی هاباغکوچه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 636_pg. 

 

 بعد روز چند مامان .پختمی ایرانی غذاهای هم سرهنگ مامان

  .ماندیم هابچه ما اما بود؛ کرده شروع را کارش تازه چون لندن؛ رفت

  :کشممی آه .ساله سه دنای و بهروز و ادی من،

 

 بهروز و من اتاق میز روی عکسمون قاب هنوزم !بود خوب خیلی -

 بودیم داده سرمونو چوبی یخونه هایپنجره از نفری چند .هست

   .گرفت عکس ازمون سرهنگ بابا و بیرون

 

  :شکفدمی گلش از گل

 

 بود افتاده را !آالچیق توی بودیم گذاشته جا رو دنا !یادمه آره -

   گشتیم؟ دنبالش چقدر یادته !جنگل طرف

 

  :گویممی رگه دو صدای و سنگین نفس با من
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 637_pg. 

 

 برده خوابش اونجا .کردیم پیداش صنوبر هایدرخت کنار آخرشم -

  ...بود

 

 متوقف ساختمان جلوی را ماشین .شویممی ساکت ناگهانی دو هر

  .شویممی پیاده و .کنممی

می ترجیح من و داردبرمی عقب صندلی از را اشپشتیکوله ادی

  .نشوم سها و مامان رویپیاده مزاحم دهم

 

  .بینمشانمی گردندبرمی وقتی باالخره

  .شویممی وارد و دهممی هل را ورودی در 

 

 صدای .است مطبوع هوایش خانه .آیدمی سنتی موسیقی صدای

می گوش به آشپزخانه از هم سرهنگ مامان و افسانه زدن حرف

  .رسد
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 638_pg. 

 

 ادی و من وقتی و آیدمی پایین باال یطبقه هایپله از پونه همزمان 

 با و گرفته نادیده را من .ماندمی وا دهانش ببندمی سرسرا در را

 :گویدمی تعجب

 

 تو؟ !ادی -

 

 آن که کنممی احساس من . شودمی سرخ صورتش و خنددمی ادی

  .هستم زیادی میان

 :گویم می من .آید می طرفمان به پونه

 

   !خانومسالم علیک-

 

  :گوید می فقط من به توجه بی هم باز

 

  .اومدی خوش !البرز سالم-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 639_pg. 

 

  :گویدمی ادی به رو و

 

 !بیایی قراره که نگفتی من به دیشب تو-

 

 از دزد می چشم ادی .کنممی نگاه ادی به پریده باال ابروهای با من

  :پونه طرف چرخانم می را نگاهم . من

 

 من به وسط این توضیحی یه باید کنی نمی فکر !عمه دختر آهای-

  بدی؟

 

  :دهد می جواب فارسی به او و گویم می فارسی به را اینها

 

 ؟ خواممی توضیح ازت تو خصوصی مسایل واسه من مگه-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 640_pg. 

 

 

  :من طرف به گردد می بر ادی

 

 خوب حالت تو اما . ال بگم بهت اینا از زودتر خیلی خواستم می-

  !نبود

 

 آید نمی دلم که اند ملتهب صورتش و درخشند می چشمانش آنقدر

  .بدهم آزارش این از بیشتر

 

  :زنم می اش شانه سر دستی-

 

 پونه به آسیبی اگر اما !خودش جای رفاقتمون کهبگم بهت فقط-

 می فکر ولی .بودم کرده حس چیزایی یه من !طرفی من با بزنی

  !گی می من به که کردم

 

 در دستانشان .گیرد می را ادی دست و کند می دراز را دستش پونه

 .شود می سرخ بیشتر ادی .شود می قفل هم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 641_pg. 

 

 

  :گویم می فارسی به .شود منفجر حاال همین کنم می حس 

 

 از مرد !پونه بیار خنک چیز یه واسش مبل روی بنشونش ببر-

  !خجالت

 

 با را اش فاصله حتی .کند نمی خطا پا از دست ادی .خندد می پونه

 میبیرون آشپزخانه از تهرونی مامان وقت همان . کرده حفظ پونه

  :گذارد می اش سینه روی را دستش من دیدن با و آید

 

   .باالت و قد قربون اومدی کی !مادر بگردم دورت وای-

 

 هم او .بوسم می را سرش و شوم می خم . روم می طرفش به

 می ام صدقه قربان هی و بوسد می شانسی را گردنم و سر از جاهایی

  :گویم می گوشش کنار .رود

 

  !رفیقم ادی ! آوردم مهمون-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 642_pg. 

 

 

 .  ببیند را سالن از بخشی شاید تا کشد می سرک سرهنگ مامان

  :گوید می و نشسته ادی که همانجایی

 

  !میاد هم ادی که بود نگفته پونه-

  :گویم می ساختگی دلخوری با و گیرم می فاصله او از

 

  !من جز به . دونین می که هم همتون مامان؟-

 

 می رود می سالن به که همانطور و زند می پس را من تهرونی مامان

 :گوید

  

 چه ورت و دور که شی می متوجه کنی وا چشماتو اگر کم یه-

  !خبره
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 643_pg. 

 

 .روم می آشپزخانه به .غافلم جهان ی همه از من !گوید می راست

 را من تا .کند می خرد را ساالد ی گوجه و نشسته میز پشت افسانه

  :خیزد می بر بیند می

 

  !بخیر رسیدن ! البرز آقا سالم-

 

 :دهم می تکان سر

 

  خوبی؟ !جون افسانه سالم-

 

  :کند می خم کمی را سرش .دارد نمکینی لبخند

 

   !شکر رو خدا ! خوبم-

 

 می و  آورم میبیرون  آبجو بطری دو و روم می یخچال سراغ به

  :گویم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 644_pg. 

 

 

 داری؟ چی ناهار-

 

  :گوید می انرژی چر صدای با

 

 هوای شما دل گفت صبحونه میز سر خانوم لی لی .پختم فسنجون-

   .شدم کار به دست منم .کرده فسنجون

 

  :گویم می تعجب با

 

 هوا دلم من  !ده نمی رو چیزی دستور که وقته کلی مامان واقعا؟-

  !عجب کرده؟

 

  : شوید می را دستانش و رود می سینک طرف به افسانه

 

  .بهتره احوالش و اوضاع که شکر رو خدا پس-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 645_pg. 

 

 

 مامان روبروی ادی .روم می بیرون آشپزخانه از و  دهم نمی جواب

 به و انداخته هم روی پا پونه .بود نشسته پونه کنار و تهرونی

 لهجه با را انگلیسی تهرونی مامان .دهد می گوش دو آن صحبتهای

 و رنگ قرمز کوتاه موهای آن با پونه .زد می حرف خودش خاص ی

 لبخند ادی .رسد می نظر به تر تیره ادی کنار در گندمی پوست

 را بطری .زند می حرف وقتی حتی . است لبهایش روی ثابتی

  :گیرم می مقابلش

 

  !بشی خنک کم یه ! رفیق بخور بیا-

 

  :گوید می فارسی به تهرونی مامان

 

  هست؟ پذیرایی نوع چه این البرز ! عالم خاک !وا-

 

  :گویممی ؛ کنم اذیت را پونه کمی آنکه برای
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 646_pg. 

 

  !زیاده سرش از همینم-

 

  :گوید می معترض پونه

 

   !البرز-

 

  :گویم می تهرونی مامان به رو و اندازم می باال شانه

 

  کجاست؟ سرهنگ بابا-

 

  :گزد می را لبش  تهرونی مامان

 

 اون از .بیار مرتب و حسابی و درست چیز یه برو پاشو مادر پونه-

  !خورده خر مغز امروز البرز این .آجیل و نارگیلی شیرینی

 

  :کند می من به رو و
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 647_pg. 

 

 

 !گاراژن توی بهروز با-
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 و جان لی لی از خبری  .روم می در طرف به و گرفته فاصله آنها از

 و آمده پایین را ایوان های پله .اند شده دور خیلی حتما .نیست سها

   .روم می گاراژ طرف به خنک نوشیدنی خوردن حین

 

 کرده تنش رنگ آبی کار لباس . ایستاده کمر به دست سرهنگ بابا

 پاهای .دارد چشم به عینک و پوشیده سیاهی ژاکت آن روی و

  :گویممی دور از  .آمده بیرون ماشین زیر از که بینم می را بهروز

 

  !سرهنگ بابا سالم-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 648_pg. 

 

 چقدر .دارم دوستش چقدر .کند می نگاهم شانه سر از گرددوبرمی

 .هستم خوش دلم هایش حمایت و هایش پدرانه ، هایش خوبی از

  :زند می لبخند

 

  اومدی؟ کی !خان البرز سالم علیک-

 

 را خودش پا فشار با  کشیده دراز چرخدار ی صفحه روی که بهروز 

 ی لکه از پر هم دستانش و  .است سیاه صورتش .کشدمی بیرون

 :گویدمی .روغن

 

 رو پیکان این شه نمی که بگو سرهنگ بابا به تو خدا رو تو !البرز-

 .کرد سرپا

 

  :دهد می باال را پشتش پر ابروی یک سرهنگ بابا

 

 اینجا اومد منچستر از آقا اسماعیل پارسال !جان پسر نیستی بلد تو-

 .دارم دوستش .ست بسته من جون به ماشین این .کرد ودرستش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 649_pg. 

 

 ماشین این که هستین مبارزه حال در همش شماها چرا دونم نمی

  !کنید نابود رو

 

  کند می زمزمه . بوسم می را اش شانه سر .امایستاده او کنار من

 

  !جان بابا نکش زحمت-

 

  :گویممی بهروز به رو

 

 .کارا این به چی رو تو آخه .نداری رو علمش تو .سرهنگه بابا با حق-

 

 سرش خفیف لرزش ی متوجه اخیرا .کنم می نگاه سرهنگ بابا به

 سر از لرزش با است همزمان اتومبیلش استهالک .ام شده

   .کهولتش

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 650_pg. 

 

 یه که میاد یادتون ! عبداهلل .نداره حرف کارش که دارم دوستی یه-

 می نوارش نو و  تقویت رو پیکان این داشتین که ها موقع اون بار

  کرد؟ عوض براتون رو موتور و اومد کردین

 

  :گوید می متفکرانه و کند می اخم کمی

 

  مصری؟ مرد اون-

 

  :زنم می لبخند

 

 .بندازه بهش نگاهی یه و بیاد که گم می بهش !همون ! بابا بله-

 روز بذاره باید رو اینجا تا لندن از .بگیریم ازش تایم یه باید  فقط

 .بیاد تعطیل
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 651_pg. 

 

  .اش قجری های سبیل به کشید می دست

 

 منو عروسک این فقط .دم می من بخواد پول چقدر هر جان آقا-

  !کنه درست

  :دهم می اشاره بهروز به

 

 اگزوز و فرمون فرق تو !غلطا این به چه رو تو آخه !زیر اون از پاشو-

  کنی؟ تعمیر ای دنده ماشین خوای می بعد فهمی نمی رو

 

  :گفت و خندید بهروز

 

 حرف همش !زنا این بین کسالت از مردم ! اومدی سد خوب چه-

  !هست مو رنگ و لباس و غذا

 

 بگذارد و ببرد تا کند می جمع را ها گوشتی پیچ و آچار سرهنگ بابا

   .ابزارش ی صفحه روی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 652_pg. 

 

  :گویممی

 

  !روز دو یا روز یه هم عید !زندگیت و کار سر رفتی می خب-

 

  :کند می پاک ای پارچه دستمال با را دستانش

 

   .رُم رم می دارم دیگه ی هفته .دادم انجام کارمو اینترنتی-

 

  !ایران واسه  گرفتم بلیط منم !بسالمتی-

  . دادی میانجام رو کار این زودتر باید !کردی کاری خوب-

  سها؟ از خبر چه -

 

 می ؛ است  خودش کار به مشغول که سرهنگ بابا به نگاهی نیم

  :کند می زمزمه و اندازد
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 653_pg. 

 

 توی همش .سها تا زنه می تیک بیشتر من با افسانه واال !هیچی-

  ...فالن یا زشته گه می یا ژسته

  !متفاوته کال دختره این

 

  :خندم می

 

  !پس پشیمونی-

 

  :دهد می  تکان هوا در را دستانش

 

 دست که نکنمش خودم مال تا .نکنم نرمش تا !بکنم غلط من-

  !نیستم بردار

 را خودم عموی پسر .بهروز از ترسم می .کنم می نگاهش خیره

 و حرفها تمام با .چیست اخالقش که دانم می  .شناسم می خوب

 نصحیت تکرار اما . او به ندارم درصد صد اعتماد بازهم اعترافاتش

 به و گیرم می او از نگاه .ندارد بر در چیزی تفاهم سو جز هم هایم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 654_pg. 

 

 استیل یراق و ابزار و آبی متالیک رنگ با سرهنگ بابا قدیمی پیکان

   .دوزم می چشم

 به تفنن سر از گاهی و دارد را آنتیک اتومبیل این که  سالهاست

  مناسب کامال ؛ که تمامش چیز همه اتومات بنز با  رانندگی جای

 می رانندگی ماشین این با ؛ است سال و سن آن در کسی امنیت

 یاد به ، تهران در قدیمش روزهای یاد به  گوید؛ می خودش .کند

 دو پیکان تولید امتیاز ایران تازه که ها زمان آن یاد به هایش، جوانی

 اتومبیل این با ؛ بود گزاف قیمتش و بود گرفته انگلستان از را لوکس

 و سربازها هیاهویش، پر ی گذشته سرهنگ بابا .کند می رانندگی

 می جستجو اتومبیل این در را ابهتش و  دستانش زیر و استوارها

   !اش قجری سبیل و اش موسیقی صفحات در و کند

 

 و کند مرتب را ابزارش تا کنیم می کمک سرهنگ بابا به بهروز و من

 شلوار و بلوز و رنگ قرمز ژاکت در پوشیده که سهاست این تر بعد

 مشغول فکرش انگار و لبخندی هیچ بی .شود می گاراژ وارد سیاه

  : روم می طرفش به .بینمش می دو آن از زودتر من .است
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 655_pg. 

 

  !سها-

  :دهد میسرتکان

 

   خوبین؟ !خان البرز سالم-

 

  خوبه؟ جانم لی لی چطوری؟ تو سها مرسی-

 

  : است بهروز پی  نگاهش 

 

   !بهتره حاال تا دیروز از یعنی !خوبه-

  :آید می جلو بهروز

 

  شده؟ طوری عزیزم سها؟-

 

  :گزد می را لبش سها
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 656_pg. 

 

  .ناهار بیایین گفتن بزرگتون مامان-

  :زنم می بهروز پهلوی به ای سقلمه .رود می و ما به کند می پشت و

 

  ؟ کردی چکارش بابا ای-

  :گوید می آخی

 

 و عزیزم بهش که بقیه جلوی .داره آزاری خود این .نکردم کاریش-

  !مار زهر برج شه می گم می شم فدات

 

 .  عزیزم بگی بهش هی نمیاد خوشش فقط !نداره آزاری خود-

  !باره به نه داره به نه وقتی

 

  :گویم می سرهنگ بابا به رو بلندی صدای با و

 

  .ست آماده ناهار !جان بابا-

  !حاالمیام ! بابا چشم-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 657_pg. 

 

 

 تا پونه .هستند میز چیدن حال در ادی و دخترها ؛ رسیم می وقتی

 بابا با ادی .خنده زیر زندمی بیند؛ می را بهروز کثیف صورت

 .دزدد می من از نگاه و کندمی بش و خوش بهروز و سرهنگ

 لی دنبال به من .شود می سخت اینطور ماندنش و ام کرده معذبش

 را چوبی ی خانه و پنجره پشت  است ایستاده .گردممی جان لی

 :کند می زمزمه .کنم می بغلش پشت از و روم می .کند می نگاه

 

 ! البرز-

 

 145پست#

 

  :زنم می لب .دهد می شیرینی عطر بوی .بوسم می را گردنش

 

  خوبه؟ حالت ! مامان برم قربونت-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 658_pg. 

 

 و هست اش سینه از باالتر که ساعدم روی گذارد می را دستش

   .کند می نوازشم

  !خوبم من-

 

  :گوید می بعد و کند می تامل کمی و

 

 .کنید رنگش دوباره باید .داره دوست رو چوبی ی خونه دنا-

  بشه؟ رنگی چه داری دوست ! مامان چشم-  

 !زرد و سفید-

 

  :سرش تاج به چسبانم می را ام چانه و  موهایش به کشم می دست

 

  !کنیم می رنگش فردا !بخوای تو طور هر-

 

  :اندازد می نگاهی آسمان به
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 659_pg. 

 

  !بباره بارون خواد می-

 

 انگلیس هوای تکراری عضو باران .رسد می آسمان به منم نگاه

 :گویم می اما .ندارد برایم جذابیتی آنچنان .است

  

  !قشنگ چه آره-

 

  :گوید می

 

 گفتم افسانه به . میایی امروز دونستم می .بخوریم ناهار بریم-

  .داری دوست خیلی چون .بپزه فسنجون

 

 او به گاهی که آید نمی یادم .آمده در کجا از حرف این دانم نمی

  .خواهم می فسنجان باشم گفته
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 660_pg. 

 

 ادی به بهروز .ایم نشسته هم کنار مامان و من .نشینیم می سرمیز

  :گوید می

 یا سوسیس مثال .بیاریم دیگه چیز یه برات نداری دوست اگر ادی-

  .کالباس

  :گوید می محجوبانه ادی

 

   .دارم دوست رو ایرانی غذاهای من نه-

 

 بخواهد پونه که کردم نمی فکر گز هر .کند می اخم بهروز برای پونه

 بکشد غذا برایش و بنشیند ادی کنار خانوادگی جمع برابر در اینطور

 با جان لی لی .کند می رفتار  مقتدرانه خیلی او اما .کند پچ پچ و

 چیزی که ام خورده را دوم ی لقمه تازه من و کند می بازی غذایش

 سال چند به افتد می یادم .شود می روشن ذهنم در وار صاعقه

 می بهانه دنا . بود روزها همین در درست و بودیم اینجا که پیش

 نه .کند درست فسنجان برایش تهرونی  مامان باید حتما که گرفت

 .بخوریم ایرانی غذای مدام ما یا و باشد خورده فسنجان دنا اینکه

 از جان لی لی برای تهرانی مامان بود؛ شنیده که دلیل این به فقط
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 661_pg. 

 

 و گردو ها زمان آن که .بود گفته گردوهایش و دماوند در باغشان

 اعال فسنجان برایشان مادرش و کردند می تهیه خودشان را انار رب

 تهرونی مامان بود که طور هر روز آن  .کرده می درست اعال روغن با

 بود مانده مامان ذهن در روز آن ی خاطره .دنا برای پخت فسنجان

  ... حاال و

 

 با را خودم بعد خورده دیگر لقمه سه دو .شود می کور اشتهایم

 من به را دنا عادات .بیند نمی را من مامان  . کنم می سرگرم ساالد

 نمی را مستمرم تالش .کنم می تنهایی احساس .دهد می نسبت

   . بیند

 دستم پشت و آورد می پیش را دستش که هستم افکار همین در

 می بشقابم از نگاه .است سرد کمی نرمش دست کف .گذارد می

  :گوید می .دوزم می چشم درشتش چشمان به .گیرم

 

 می فسنجون که نگفتی مگه نداری؟ دوست مگه !مامان بخور-

  !خوای
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 662_pg. 

 

  :کنم می کنترل را خودم اما .سوزد می جگرم

 

  .دارم دوست خیلی آره !عزیزم خورم می دارم-

 

 .مانند می باز حرفشان از و ما طرف گردد برمی نگاهها ی همه

  :گوید می بهروز

 

  !بده شانس خدا پختن؟ تو خاطر به رو فسنجون این پس-

 

 :گوید می ادی .خندد می و

 

 !رفیق خوبه ات سلیقه !هست ای خوشمزه غذای-

 

  : دستش کنار گذارد می را دوغ لیوان پونه

 

 .نیست خوب فقط اخالقش ! بخور هم رو دوغ این-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 663_pg. 

 

 

 146پست#

 

 

  :گوید می سرهنگ بابا .زند می لبخند او به مالطفت با ادی

 

 صورتت روی ریش همه این !کن رسیدگی خودت به کم یه !البرز-

  !نامرتبه خیلی

  :گوید می تهرونی مامان

 

  !شده بلند هم موهات آره-

 

  :گوید می پر دهان با بهروز

 

  !کنم می درستش واست خودم-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 664_pg. 

 

 میز پشت از من . کند می نگاه من به سکوت در فقط که سهاست

 .شوم می بلند

  :گویم می و کنم می نگاه تکشان تک به

 

 !جانتون نوش-

 

  .اند شده قطع صداها . در طرف به روم می .هستم خفگی حال در

 

 که شود می ساکت لحظه یک در خانه طوری .کنند می سکوت

 .شنوم می آشپزخانه از را افسانه ی زمزمه صدای

 

 ی خانه راه .اند شده ترمتراکم ابرها و وزد می باد .روم می بیرون 

 و روم می باال اش کهنه های پله از .گیرم می پیش در را چوبی

  .شوم می واردش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 665_pg. 

 

 می و چوبی ی دیواره به زنم می تکیه وروم می پیش خمیده قد با

 االن اما .دهد می مانده هوای و خورده آب چوب و نم بوی .نشینم

 درست و کنم می جمع را زانوهایم .باشم آرام توانم می اینجا فقط

 درد از بگویم است بهتر یا پدری بی درد از که روزها همان مثل

 می پناه اینجا به مامان با زشتش رفتار و سهند های خیانت دیدن

   . ریختم می اشک و آوردم

 

 که دانم می !دلخورم جان لی لی از .ناامیدم دنیا ی همه از حاال

 ولز و جلز که است سال چند که دلخورم او از اما !نیست عاقالنه

 .ام گرفته بلیط اینکه از ام شده پشیمان .بیند نمی را من کردن

 .است فایده بی رفتن ایران

 

 بی اما .کنم کنسل را بلیط تا آورم می بیرون جیبم از را تلفنم 

 باز صفحه .اپ واتس اپلیکیشن لمس روی رود میانگشتم اختیار

  .فرستاده پیام آفتاب شهر دختر . شود می
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 666_pg. 

 

 بیایی قراره که خوشحالم چقدر دونی می .برم قربونت .عزیزم سالم-

 سرمو .کنم بوت .کنم بغلت حسابی و بیایی خواد می دلم ایران؟

 بقیه با تو که مطمئنم من .کنم دل و درد باهات و پات روی بذارم

 کهفهمیدم ؛ کردم پیدات که پیش سال چند از اصال !داری فرق

  .ندارم رو کسی هیچ دنیا این توی من !بشه عوض زندگیم قراره

 .بینن نمی منو اصال که انگار .نیستن که نگار اما شلوغه ورم و دور

   ! هستیم هم شبیه تو و منکنم می حس

 رو گوشه یه دریا لب بریم شبها .کنیم خوشی کلی هم با تونیم می

 دوری سال همه این از . بگی خودت از تو .بنشینیم و کنیم انتخاب

 باهم نیم تو می .کنیم تقسیم هم با آرزوهامونو . خودم از هم من و

 هم کنار شبها تونیم می .بگردیم قدیمی های کوچه توی کلی بریم

 خیلی امشب  .بزنیم حرف کابوسهامون از و رویاهامون از .بخوابیم

 بیایی نبود قرار اگر خدا به .بریدم زندگی از واقعا امشب ! گرفته دلم

  ... که کردم می کاری یه .آوردم می خودم سر بالیی یه

 بتونم که کاری هر دم می قول بهت .گردی می بر که خوبه ولی

 .بشه درست  چیز همه کنه کمک که کاری هر .دم می انجام برات

 . بوسمت می
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 667_pg. 

 

 

 147پست#

 

 

 سر پشت اشکهایم که شوممی جه متو و خوانممی دیگر بار را پیام

 تصور خواهم می اما نوشته جان لیلی برای را اینها .چکندمی هم

 تن که مردی صبور، و قوی مرد ، البرز من بله .است من برای کنم

 و کرده خوشگذرانی کرده، عاشقی که کرده، لمس را زیادی های

 مهربانی محتاج . کلماتم این شنیدن محتاج دارد؛ تجربه یک و هزار

می گلو در بغض با .شناسم نمی که هستم دختری قلب صمیم از

  :نویسم

 

 اما !تو کنار  بودم اونجا کاش .ناراحتم خیلی !گرفته دلم خیلی -

 می حرفهم با !بینمت می و میام دیگه هفته . میام . نباش ناراحت

می منم .شیم می امیدوار و آروم دومون هر و زنیم می قدم زنیم،

   .بوسمت
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 668_pg. 

 

 سرم در دنا های خنده صدای . گذارم می زانوهایم روی را سرم

   .زند می زنگ

 با . برده خوابم همانطور که ام مانده حالت آن در چقدر دانم نمی

 و شده خشک کمرم و گردن .پرم می شدیدی تکان دستی تماس

 روبرویم نگران ی چهره با که ست ادی .اند رفته خواب پاهایم

   .نشسته

 

  !آخ -

 

 :کشد می عقب را خودش کمی او

 

   !کن دراز پاتو-

 

  :گوید می ادی .شوم می بهتر کمی .دهم می کش را پاهایم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 669_pg. 

 

 سال سه دو از من ! ببین ! بگم باید چی دونم نمی واقعا من !البرز-

 پنج همون . نه که پیش سال سه دو .اومد می خوشم پونه از پیش

 خواستی ازم و کردین افتتاح رو کافه اون تداعی با که تر قبل سال

 عالقه این .اومد خوشم ازش افتتاحیه روز همون از .کنم کمکت بیام

 دستم از کاری من و بود رابطه توی اون .نیست دیروز و امروز حرف

 واقعا من !فهمیده که هست ماهی سه دو پونه اما .اومد نمی بر

  !دارم رو خیانتکار آدم یه حس .نگفتم بهت چیزی که متاسفم

  !ندارم رو تو ناراحتی  طاقت !لندن گردم می بر دارم من راستش

 

 از تاثر .من ی ساده و شفیق رفیق .کنم می نگاهش واج و هاج

 می را دستش بعد و کنم می نگاهش کمی .بارد می چشمانش

  :گویم می .شود می دستانمان قفل نگاهش .گیرم

 

 از .کنه می چکار داره دونه می خودش و مستقله دختر یه پونه-

 برای تو ! زندگیشه توی تو مثل مردی که خوشبخته خیلی طرفی

 اصال من !ادی عیاری تموم برادر یه تو !دنا مثل بهروزی، مثل من

   .کنم می خوشبختی آرزوی براتون .نیستم ناراحت مساله این بابت
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 670_pg. 

 

 

  :گوید می ذوق با .زنند می برق چشمانش

 

  .شدی ناراحت تو که کردم فکر من اما مطمئنی؟ حرفات از-

 

  :دهم می تکان طرفین به را سرم

 

 اصال مامان !ادی دارم رو خودم درد من !نیستم ناراحت تو از من-

 من برای هم گاهیش از هر مهربونی و مالطفت این .بینه نمی منو

  !هستم دنا من  توهمش توی .نیست

 

  :شوم می زیر به سر

 

 !کنم می حقارت و پوچی احساس-

 

 148پست#
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 671_pg. 

 

 

 .کند می سنگین و سبک را حرفهایش انگار .کند می تامل کمی او

  :گوید می

 

 هم واقعا و . آورده فشار بهت خیلی مسایل این که دونم می !البرز-

 از !شه نمی تموم اما !آوردی دوام که بودی قوی خیلی تو !سخته

 آدم !بیماره جسمش و روحش !بیماره اون !نباش راحت نا مامانت

 مطمئنم من !باش داشته صبر تو .داره انتظاری چه بیمار زن یه از

  !شه می بهتر چی همه که

 

  .فشارد می را ام شانه

 

 من . نیستی تنها وقت هیچ تو !مرد مونم می کنارت همیشه من -

 ببر رو مامانت راحت خیال با .دم می انجام بیاد بر دستم از کاری هر

  !سفر
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 672_pg. 

 

 ی خانه وارد دوال دوال  هم بهروز که بدهم را جوابش خواهممی

  :شودمی چوبی

 

 بازی؟ خاله کنید؟ می چکار اینجا آهای -

  

 می هم او .کند می نگاهم .سرخند کمی درشتش عسلی چشمان

  :دهدمی جا ادی کنار را خودش و آید

 

  البرز؟ خوبی -

 

 که است صادقانه و دل ته از آنقدر گوید می که ای کلمه دو

 به هم را هایملب و کشممی هم در را ابروهایم .کندمی اماحساساتی

 :دهدمی ادامه بهروز .نبارم تا فشارممی هم

 

  .بدم روت و سر به صفایی یه بریم بیا البرز -

  !برادر گرم دمت -
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 673_pg. 

 

 

  .اشسینه یقفسه به کشدمی دست

 

  .باهاتم همیشه من -

 

 نگرانی با و اندنشسته مقابلم که مردی دو .شوممی شرمنده خودم از

  :کنممی زمزمه .اندنگذاشته تنهایم وقت هیچ کنند؛می نگاهم

 

   .دارم رو تا دو شما که خوشحالم -

 

  .فرستدمی برایم ایبوسه بهروز

 

  !خوشگله جون -

 

 حالم .اندشده اشک از پر چشمانش اما هم بهروز .خنددمی ادی

 .نامرتبم هایریش به کشممی دست .شده بهتر
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 674_pg. 

 

  

  !رو پشم و ریش این کنی خراب نزنی -

 

 .زندمی چشمک

 

  !جذابم هایآدم ساختن استاد من !دونیمی که تو -

 

  .دهدمی بیرون چوبی یخانه از را اشتنهنیم بعد

 

 !بیرون بیاین پاشین !شد خرد کمرم -
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 675_pg. 

 

 نشسته اتاقش تراس در و سرهنگ بابا راک صندلی روی جان لیلی

 های کلبه یاد را من که رنگی سبز و قرمز یخانه چهار پتوی .است

  .انداخته پاهایش روی اندازد می جنگلی

 

 که ای شانه همان و کرده جمع سرش باالی برایش را موهایش سها

 می نگاهش که سر پشت از .زده موهایش به را داده هدیه لیدا مادام

 من و  است انگیز دل موهایش سیاهی .تنهاست ای ملکه مثل کنم

 .اندازد می اصالتم یاد به را

 

 به را کافیین کم و سبک ینسکافه و شیر لیوان و روم می تراس به

 من معطوف بود خیره دست دور به که نگاهش .دهم می دستش

 و نشینم می آن روی و کشم می پیش را دیگری صندلی .شود می

  :گویم می خنده با

 

 صندلی که خواد می رو خاطرت چقدر سرهنگ بابا دونی می -

  باال؟ این آورده رو محبوبش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 676_pg. 

 

 :گوید می و زند می محزونی لبخند

  

 دوستم اش خانواده نداشت؛ دوست منو سهند که قدر همون -

  !دارن

 

 چقدر عقلش صحت که اندازد می شک به را من زدنش حرف اینطور

  !است غلط چقدر و درست

 

 می لب است شیر با آمیخته تلخ فرانسوی ی قهوه که خودم لیوان به

  :گویم می !کاهد می مامان تلخی از قهوه تلخ طعم . زنم

 

 طوالنی عزاداری این و ها خبری بی این ی همه توی چرا مامان -

   !نکردی فراموش رو سهند هم باز

 

  .کندمی جمع را هایشلب
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 677_pg. 

 

 به و ببینم رو ایران اگر اما !بهتر خیلی !بهترم اینجا اومدم وقتی از -

  !شممی هم بهتر که دم می قول کنم عمل دادم که قولی

  قولی؟ چه-

 

 خیره ها دست دور به دوباره و خوردمی را اش نیکافه و شیر از کمی

 .شود می

 

 جهت به و نوشم می را ام قهوه هم من .است گرفته و سرد هوا

  .دوزم می چشم نگاهش

 بر در را جا همه داری سایه و کم نور .است شدن تاریک حال در هوا

 از خیس های چمن و تیره سبز درختان و هوا ی سرما اگر .گرفته

 صدای .است دلگیر واقعا کنیم  اضافه آن به هم را  شرجی شبنم

  .کند می غافلگیر را من مامان

 

 بهش باید !ببینه رو ایران تا برمش می گفتم .دادم دنا به که قولی -

  .شم نمی آروم وگرنه . کنم عمل
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  .کند می نگاهم سوالی بعد

 

  کجاست؟ تاپملپ -

 

 کنم می فکر که جایی در درست کنم؟ چه او با من !خداوندا

 گذشته به زند می بک فلش او ؛ است حال زمان به معطوف افکارش

 دوستش اینقدر مامان اینکه از !شوم می متنفر دنا از گاهی !دنا به ؛

  !بچسبد اکنون به ندارد تمایل که دارد و داشته

 

 را خودم بلدم من اما . شوممی حوصلهبی .کند می تکرار را سوالش

  :شوندمی منقبض ام سینه عضالت .کنم کنترل

 

  !بیارم برات تونم نمی که االن !لندنه تاپتلپ -

 

 :گویم می .دهد می تکان را سرش
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  !مامان بدم بهت خوب خبر یه که اومدم-

 .زند می زل من به ندارد آرایشی هیچ که سیاهش درشت چشمان با

  .مانده رویشان کمرنگی رژ اثر و دارند فاصله هم از کمی لبهایش

 ستایش را مادرش زیبایی من یاندازه به که هست هم پسری یعنی

 می لبخند خودآگاهنا  ام؟ سالگی چند و سی سن در هم آن کند؟

  .زنم

 

 !ایران ریم می آینده یهفته آخر -

 

 150پست#

 

 

 ثانیه چند .خنددمی بعد .لرزندمی لبهایش .زنندمی برق چشمانش

  :گوید می بعد

 

  !کنم جمع وسایلمو خوام می !لندن برگردیم باید -
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  :دهدمی ادامه وار تاکید

 

   !کنم خرید و   برم سها با خوام می !نخریدم سوغاتی-

 

  :گویممی  اما ؛ دارم شک او کار این به آنکه با

 

 فرصت هفته یه تو و لندن گردیممی بر فردا پس !جانم مامان حتما-

 رو کافه هم من البته و !بدی انجام خوای می که کاری هر تا داری

 !کنم افتتاح

 

  :اندازد می باال شانه

 

  !ببینم رو ات کافه و بیام خواد می دلم -

 پشتشان اگر البته . هستند امیدواری مایه و جدید حرفهایش

  !نباشد  توهمی
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 :کشممی سر را ام قهوه یبقیه

 

 !بیاین سها با روز یه .مامان حتما -

 

  :کنممی اشاره تاریک نیمه هوای به

 

 رو هات قرص باید هم و شده هواسرد هم !داخل بریم بهتره -

  !بخوری

 

 :زند می کنار پاهایش روی از را پتو

  

  !بدم ادامه خواد نمی دلم !ها قرص خوردن از شدم خسته-

 

 شامپو بوی .بوسم می را سرش .خیزد می بر .گیرم می را دستش

  :گویممی .دهد می
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 بهتر چیز همه که دم می قول بعد و بدی ادامه باید دیگه کم یه -

  .خودت به کنی می کمک تو .شه می

 

  .ندارم را پاسخش انتظار هم من و .دهد نمی جوابی

 .شود می نزدیک پایانش به سرهنگ بابا خانه به ما نوروزی سفر

 درست  کوبیده کباب برایشان که دهد می پیشنهاد تهرونی مامان

   .کنم

 

 بابا هایباغچه هایگل و درخشندمی ها چمن .ست آفتابی روز یک

 هوا که حاال  که داده پیشنهاد بهروز .اند شده شکوفا سرهنگ

  .کنندمی استقبال همه .بخوریم ایوان در را ناهارمان آفتابیست

 و پوشیده گلداری قشنگ پیراهن .است بهتر هم سها اخالق امروز

 از بعد پونه .آویخته هایش گوش از را من اهدایی های گوشواره

 از فراریست راه  طبیعت در روی پیاده .رفته بیرون ادی با صبحانه

 دستم کنار را شده چرخ گوشت افسانه .اشان دونفره تنهایی و جمع

 :گوید می و گذارد می
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 !بود بهتر کردی می بیشتر رو اش دنبه اگر من نظر به !البرز آقا -

 

 151پست#

 

 

 :گویممی و کنممی دست به دستکش

  

  !من به بسپر رو کباب این چربی !کن رنده رو پیاز شما -

 

  :اندازد می باال شانه

 

   !بود معروف کردممی درست من که ای کوبیده کباب واال -

 

  :گویممی صدر یسعه با
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  !شما با کباب اینجا اومدیم که دیگه روز یه حاال -

 

  .خنددمی

 

  .نمونم اینجا زیاد شاید !منچستر برم خوام می من !آقا ای -

 

ک می کنم؛ می اضافه گوشت به و میزان را ها ادویه که همانطور

  :گویم

 

  بده؟ اینجا مگه چرا؟-

 

  .است پیاز کردن رنده مشغول و ایستاده سینک کنار سرم پشت

 

 گه می و منچستره که دارم خاله دختر یه اما ! نیست بد اینجا نه -

 پسرم و برم کالج تونم می تر راحت من هم و کمتره اونجا خرج هم

 رو اقامتم که وقتی تا و کنه می زندگی تنها .مدرسه بذارم هم رو
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 خواهرم شوهر .بمونه خودمون بین !باشم اون با تونم می بگیرم

  .کنه تحمل تونه نمی رو پسرم و من انگار و نداره اخالق

 

 فقط .ندارم هم تفحص یحوصله و نداشته اطالع کارش روند از زیاد

  :گویممی

 

 تهرونی مامان که مطمئنم .باشی موفق امیدوارم ریمی که جا هر -

 !شه می دمق حسابی بشنوه اینو اگر

  

  :کشد می باال را دماغش آب

 

  !بود تند چقدر پیاز این پدر بر ای -

 

  .آید می خوشم زرنگیش و زبر و شمالی یلهجه از !زنم می لبخند
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 چند که ایرانیش دوست که دهد می توضیح بهروز برای سرهنگ بابا

 را اش خانه پایین ی طبقه است قرار چطور هست تر آنطرف خانه

  .کند تعمیر

 

 برای بکنی بهش کمکی یه که کردم معرفی بهش رو تو راستش -

  !آشپزخونه و سالن طراحی

 

  .خورد می را کوکتلش از کمی بهروز

 

  خونش؟ بریم ناهار از بعد که چیه نظرت ! سرهنگ بابا باشه -

 

 می من و هست اخالقش مغایر کامال بهروز طرف از کرنش همه این

 ساختمانی شرکت و تر مهم های طراحی گرفتار آنقدر او که دانم

   .ندارد خاراندن سر وقت که هست سهند

 

 رنگ قرمز و سیار باربیکیوی کنار ام گرفته سیخ که را هاییکباب

 .گذارم می
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 روی سها و جان لیلی و بزرگ مامان و آید می موزیک صدای

 به را سها گاهی از هر نگاه .نوشند می چای و اند نشسته ها صندلی

 کردن شیرین برای  بهروز که شوم می متوجه. بینم می بهروز

 به خندم می .کند می رفتار نرم اینطور سها چشم در خودش

 .اشدیوانگی

 

 زده آفتابی عینک .آید می من پیش کوکتل لیوان یک با بعد دقایقی

 از بهروز .زده وریک را حالتش خوش خرمایی موهای و چشمانش به

 درست .نشیند می دخترها دل به زود که مردانیست دست آن

 دستم را کوکتل .راند می را همه عبوسم ی چهره که من برعکس

  :کند می زمزمه .سوزند می دود از چشمانم .دهد می

 

 گه می !منه واسه کردن درست دردسر دنبال فقطهم سرهنگ بابا -

 !بده انجام هم اینو کارات بین

 

 152پست#
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می پاک دست پشت با را چشمانم و خورم می را کوکتل از کمی

  .کنم

 

  کنی؟ می قبول چرا تونی نمی که تو -

 

  .گرداند می بر را ها سیخ

 

  !بگم نه تونمنمی -

 نمی نه هم بقیه به یا نداری سرهنگ بابا به رو گفتن نه قدرت -

  !شدی نرم اینطور سها پیش شیرینی خود خاطر به شایدم یا !گی؟

 

 می دهان به را انگشتش تند و سوزد می ها سیخ از یکی با دستش

  .گیرد
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  !دیگه تای دو یکی و سرهنگ بابا به -

 

  .زنممی پسش .فهمم می را منظورش

 

 گرانقیمت پیراهن .نیستی کباب کردن درست مال تو اونور برو بیا-

 شما .کنه درست کباب خواد می بعد  زده وایفر عینک و کرده تنش

  !برادر سوسولین بچه

 

  :گوید می و کشد می عقب حرف بی

 

 برده رو ما ی عمه دختر !ها آورده در دم زیادی هم ادی این -

  !جنگل

 

 :گویم می من .خنده از کند می غش بعد
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 سراغ ادی از بهتر ضمن در .داره عقل خودش ات عمه دختر -

  !ندارم

 

 و ها چمن میان که کند می نگاه سها به عوض در و دهد نمی جوابی

 می .درخشد می قشنگش پیراهن . رود می راه خورشید نور زیر

  :گوید

 

  !بذارم سربسرش کم یه برم-

 

  :گویم می نوچی

 

  !تو دست از شده دیوونه !رو بدبخت دختر این کن ول-

 

 می کبابها ی خیره دوباره من و .سها طرف به رود می هواسربه

   .شوم
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 قرص تا اتاق به برد می را جان لیلی سها خوریم؛ می که را ناهارمان

 و ادی با و است بشاش و سرزنده پونه .بخوابد و بخورد را هایش

  .کندمی بازی منچ بهروز

 

 هم سرهنگ بابا و تهرونی مامان و رفته خواهرش ی خانه به افسانه

 از نچسبم یوصله مثل من میان این .اند نشسته هم کنار همانجا

  .دارم آرامشی نه و بارد می طراوتی نه پن ی چهره

 

 می چک را موبایلم آشپزخانه در .خانه داخل روم می و خیزمبرمی

 :فرستاده پیامی برایم آفتاب شهر دختر .کنم

 

 هم از چطور هاسال این دونمنمی و محتاجیم هم به ما دوی هر "

  " !جانم عزیز بیا زودتر .موندیم دور

 

 بیچاره دختر .کشم می انگشت بود فرستاده که ای بوسه استیکر به

  :نویسم می برایش .زند می حرف من با که میداند چه
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 ".بینمتمی میام بعد و تهران ریممی اول ما "

 

 153پست#

 

 

 

 :نویسممی رسد؛می نظرم به چیزی بعد

  

 آدرس یه برام شه می !کردم فراموش رو هاآدرس ی همه من"

  " بفرستی؟

 

 ها بچه از خبری روم؛ می ایوان به .شومنمی جوابش منتظر دیگر و

  :گویدمی تهرونی مامان .نیست

 

 بری؟ خوای نمی .رودخونه طرف رفتن -
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 که آنها میان .نشینم می صندلی روی و گویم می محکم نه یک

 .ناجورم یوصله من عاشقند؛ و جفت

  :گویم می سرهنگ بابا به رو

 

 .ببینه رو اش خانواده که ایران ببرم مامانو خوام می من جان ذبابا-

  !ندارم ازشون ای زمینه پیش هیچ اما

  

  :گوید می و کند می من به بعد و بابا به نگاهی تهرونی مامان

 

 تا هم ما راستش .همه مثل داره خانواده یه خب پسرم؟ چی یعنی -

   .ندیدمشون حال به

 

  :شوم می مستاصل

 

  چیه؟ رسمشون و اسم که دونین نمی یعنی -
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 :گوید می سرهنگ بابا

  

 اومد داییت بودی ساله سه دو تو وقتی .شناسیمشون نمی زیاد ما -

 بین دونم نمی !رفت و نموند زیاد اما .زد سر مامانت به و لندن

 چیزی ازش وقت هیچ .افتاده اتفاقی چه اش خانواده و مامانت

 حتی که بس همین اما .نگفت چیزی هم سهند حتی نگفته؛

 داییت بعدتر .دوباره آشتی به کنه مجاب اونو نتونست هم برادرش

 اما .هست آلبوم توی هم هاشعکس حتی .اومد هم دیگه یکبار

 آمدی و رفت که نخواست کرد؛ خیانت بهش سهند که وقتی مامانت

 نمی و کرد می حقارت احساس شاید .باشه داشته اشخانواده با

   .بفهمن چیزی بودن ازدواجش مخالف که ایخانواده خواست

 

  :گویممی .بزرگ سوال عالمت یک ام شده

 

  ؟!نگرفت رو مامان سراغ دیگه دایی چرا -

 

  :دهدمی تکان طرفین به سری تهرونی مامان
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 گفت مامانت اما !افتاد اتفاقی چه بینشون که نفهمیدیم هرگز ما -

 .باشه نداشته آمد و رفت اش خانواده افراد از کدوم هیچ با که بهتره

 توی چون و بود شکسته دلش جورایی یه !ندارن باورش چون

 که بدونه کسی خواستنمی نبود؛ موفق هم زناشوییش زندگی

  .چیشده

 

 .هایشانحرف به کنم می بسنده اما ؛ نیست قبول قابل برایم گرچه

  :گویممی ناامید

 

  !درسته؟ جنوبیه شهر یه !چیه؟ شهرشون اسم -

 

  :کشد می آه سرهنگ بابا

 

 از بخشی من که شهری مهربون، و اصیل آدمهای شهر !بوشهر -

 به اشک کردنش ترک وقت که ی شهر .گذروندم اون در رو جوانیم

 تغییر خیلی پیش سال چهل به نسبت حاال حتما .نشست چشمام
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 از که اصالت آخه !هستن ها همون آدمهاش که دونم می اما کرده؛

  .رهنمی بین

 

 دیدن مشغول و کنممی سرچ تلفنم در را شهر نام دم همان

 قدیمی بافت ساختمانهای و مردم دریا، ها، نخل شوم؛می تصاویرش

 و غروبش دم نارنجی و سرخ خورشید .اند طبقه دو و سفید که شهر

 های لنج .هستند پرواز حال در کثرت به که خواریماهی مرغهای

  ...و هندی و پاکستانی

 

 

 از و نرفته .سوزد می چشمانم که خوانم می و کنم می نگاه آنقدر

 شوم می مشتاق .کنم می حسخونم در گرما نوعی ندیده؛ نزدیک

   .ببینم را مادرم مهربان نا ی خانواده و بروم زودتر چه هر که

 

 دلپذیر و گرم تصاویر آن نچسب ی وصله انگار که ای خانواده

 همان .شناسم می را دختر یک فقط آن از که ای خانواده .هستند

 .آفتاب شهر دختر
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 مناظر و نشسته عقب صندلی روی مامان لندن؛ به برگشت راه در

  .کند می نگاه را اطراف

 جلو صندلی روی سها .بهروز اتومببل در و است بهروز و پونه با ادی

  .کند می نگاه جاده به و کرده قفل هم در را دستانش و نشسته

 هم سها و من آگاه خود نا ام گذاشته را مامان محبوب موسیقی من

  .ستموسیقی درگیر احساساتمان

 

 می مامان تر بعد کمی .فهمم می همزمانمان سکوت از را این

 مطمئن خوابیدنش از تا کند می نگاهش و گردد می بر سها .خوابد

  :گوید می من به رو بعد .شود

 

  !بگم بهتون باید رو چیزی یه ! البرز آقا -



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 698_pg. 

 

 

 :اندازم می او به نگاهی نیم

 

  !شنوم می !بگو-

 هفته در روز سه شاید اینطوری .کتابم و درس سر برگردم باید من-

   .بمونم جان لیلی کنار کامل طور به نتونم

 

 ادامه او .ام بوده روزها این منتظر حال هر به .کنم می تامل کمی

 :دهدمی

  

 از تونین می .کنید قبول رو وضعیت این که ندارم توقع هم شما از -

 تصمیم اگر .بگردین وقت تمام یا کمکی پرستار یه دنبال حاال

 خوابگاه به که بذارین جریان در منو زودتر لطفا برم؛ من کهگرفتین

  .بدم اتاق خواست در

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 699_pg. 

 

 و بهروز با سها یرابطه به و گذشته روزهای تمام به .کنم می فکر

 به .کرده کمک مامان به وجودش تمام با هاماه این در چطور اینکه

  .شده ترعادی حداقل .شده بهتر مامان حال آمده او وقتی از اینکه

 

 اش آینده و خودش به که آنطور نه اما است مهم برایم سها ماندن

 :گویم می .شود وارد لطمه

 

 کمک مامان به و بودی کنارمون اینکه از من !جان سها ببین-

 ریم می داریم ما اینکه و .بهتره خیلی حالشاالن .ممنونم کردی

 .بکشه طول بیشتر هم شاید یا کمتر یا ماه یک شاید سفر این .ایران

 من سن ی اندازه به که ایخانواده تا جنوب ببرم رو مامانم خواممی

 نمی تکلیفمو پس .ببینه بوده دورازشون سال پنج چهار و سی یعنی

 ی خونه توی همونجا باید که مطمئنم کامال تو ی باره در اما .دونم

 کهامیدوارم من .برس دانشگاهت و درس به .فعال بمونی جان لیلی

 سنگین بار یه و باشه شده تر نرمال مامان حال گردیم می بر وقتی

 وقت تمام طور به هم موقع اون پس .باشه شده برداشته دوشش از

 ...ثانی در .داشت نخواهد نیاز حضورت به



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 700_pg. 

 

 

 155پست#

 

 

 که الغری دستان .هست دستانش ی خیره او .کنم می نگاهش

 یا کند نگاهم ندارد قصد .زده هایش ناخن روی هم رنگی سبز الک

  :دهم می ادامه .دهد انجام دیگری حرکت

 

 یه یا کرد می کار کافه توی که دختری اون دیگه ما برای تو -

 حتی و برادرمی ی عالقه مورد دختر االن تو .نیستی ساده پرستار

 هر در و داری دوست رو بهروز که مطمئنم من کنی هم انکارش اگر

 فکر چیزی به و بمون پس .داشت خواهید هم با ای آینده حال

 فکری یه نیستی که هاییساعت برای برگشتیم وقتی فوقش !نکن

  !کنیم می

 

 می سخت اش پوسته زیادی گاهی تودار دختر این .دهد نمی جواب

   !خسیس زدن حرف در و .شود



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 701_pg. 

 

  :گویم می

 

  نداری؟ گفتن برای حرفی طوالنی سخنرانی این  از بعد !خب -

 

 شده ای شیشه چشمانش .کند می نگاهم و گرداند می بر را سرش

  :اند

 

 هیچ .دارین لطف من به خیلی .ممنونم خیلی بگم تونم می فقط -

 شما مثل هاییآدم غربت این توی که کردم نمی هم رو فکرش وقت

  .بگیرن قرار راهم سر

 

  :گوید می و کرده نگاه عقب صندلی به دوباره و کند می سکوت

 

 شما از شدت به ساده کارگر یه شدم و کافهاون توی اومدم وقتی -

  !بودم متنفر

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 702_pg. 

 

 :زند می شرمگینی لبخند .کنم می نگاهش گرد چشمان با

 

 گیرسخت خیلی و رسیدینمی نظر به پسند خود و اخالق بد شما -

 و من دونین می .بود مهربون که ادی برعکس درست !ناپذیرنفوذ و

 من دانشگاهی دوستان از یکی با ادی .آشناشدیم اتفاقی خیلی ادی

 معرفی رو یونا کافه گردم؛ می کار دنبال فهمید وقتی و بود دوست

 .بود جهنم مثل برام اونجا اول روزهای بگم؛ دروغ تونم نمی .کرد

 واقعا شما داشتن نگه راضی برای تالشم و استرس پر و کارسخت

 شد؛ می خوب حالم که وقتی تنها .بود کرده ضعیف رو ام روحیه

  !لیدا مادام پیش رفتم می کارم از بعد که بود زمانی اون

 

  :کنممی نگاهش و گردم برمی هازدهجن مثل

 

 شناسیش؟می کجا از تو !لیدا مادام چی؟ -

 

 156پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 703_pg. 

 

 

 می ام دیده او ی چهره در زمانی کمتر که شعفی با و زند می لبخند

 :گوید

  

 اما .کافه اومدم می صبح اول باید من .بود باریده شدیدی برف -

 من .بودین نکرده باز رو درها هنوز کهبودم رسیده زود خیلی انگار

 کدوم هیچ که بود شما قانون این .شدم می وارد پشتی در از همیشه

   .نشن کافه وارد جلویی در از خدمه از

 

 ای دهنده هشدار لحن با و گیرد می حرصم خودم خودخواهی از

  :گویم می

 

 اون بابت کافی ی اندازه به بگیر فاکتور رو رفتارم و من سها -

 !هستم شرمنده ها بداخالقی

 

  :گوید می لب زیر

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 704_pg. 

 

 !ببخشید -

 

  :آید می حرف به دوباره و کند می مکث

 

 .بود شده شدید هم برف .بودم ایستاده پشتی در بون سایه زیر -

 و گرم لباس و بودم رسیده زودتر ساعت نیم .زدممی یخ داشتم

  بودم نپوشیدههم کافی

 یکهو .بود رسیده استخونام مغز تا سرما .کردم می پا اون و پا این 

 برام و اومد بیرون روبرویی ساختمان کوچک در از زن یه دیدم

 و کردم اشاره خودم به بعد اما .نکردم توجه اولش .داد تکون دست

 .چرخاند هوا در رو دستش و داد تکان رو سرش منی؟ با گفتم؛

 لندنی که بودم گرفته یاد راستش .کردم رد رو خیابون عرض مردد

 مهاجرا با که ندارن تمایل زیاد و هستن مغروری و سرد آدمهای ها

 رو خانوم اون ی چهره بهتر رسیدم که رو پیاده به .کنن صحبت

 لهجه با .بودند رنگ نارنجی که موهایی و قرمز رژ با بود سفید .دیدم

  :گفت لندنی غلیظ

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 705_pg. 

 

 .کنممی نگات پنجره پشت از وقته خیلی ایستادی؟ سرما توی چرا -

 بیشتر اگر و سرده خیلی هوا !پایین اومدم و نیاورد طاقت دلم دیگه

   !زنیمی یخ قطعا بمونی

 

  :گفتم

 

 می کار یونا کافه توی و سهاست من اسم .نشده باز کافه هنوز -

   .کنم

 

 به تعجب کمال با و کرد باز هم از رو دستاش و شکفت گلش از گل

  :گفت داری لهجه فارسی

 

 بیا .بشی گرم تا داخل بریم بیا بیا هستی؟ ایرانی تو !جان ماما اوه -

  !من طفلک آه !عزیزم

 فقط که بود؛ سردم اینقدر ولی کنم نمی اعتماد آدما به معموال من

 اش خونه به و رفتیم باال ها پله از .بودم گرم جای یه دنبال

 درست . قدیمی مبلمان با قشنگ و نرم و گرم ی خونه یه .رسیدیم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 706_pg. 

 

 که فهمیدم بعد !پیش سال صد انگلیسی اصیل های خونه مثل

 و خودشه مال خونه و مغازه اون که هست ارمنی ایرانی یه لیدا مادام

 حرف کلی دادو بهم گرم سوپ یه .رسیده ارث بهش شوهرش از

 می سر مادام به کارم از بعد داشتم فرصت وقت هر اون از بعد .زدیم

 .کنه مرتب رو مغازه توی کهکردم می کمکش گاهی حتی .زدم

 با اینطوری و کردم می رنگ موهاشو  خوردیم می شام هم با گاهی

 از من نه و پرسید می من زندگی از اون نه اما .بودیم دوست هم

 می زندگی آبادان که دونم می فقط .پرسیدم می چیزی اش گذشته

 لیلی یخونه اومدم وقتی از .داره اونجا از خوبی هایخاطر و کرده

 .ندارم خبری ازش دیگه جان

 

 157پست#

 

 

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 707_pg. 

 

 لیداست مادام تر عجیب آن از و است غریب و عجیب خیلی زندگی

 دلم هم من اینکه انگیز شگفت و .آورد می دست به را همه دل که

   شده تنگ او برای

 آدمهای یخ که گرمیست و درخشان خورشید مثل او مهربانی 

  :گویم می .کند می آب را تودار و عبوس

 

  !خریدم لیدا مادام از رو ها گوشواره اون -

 

 .زند می لبخند

 

  !دونم می -

 

  .دهم می تکان را سرم

 

  !زیادیه دیگه یکی این -

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 708_pg. 

 

 .شود می غلیظ لبخندش

 

 هم این .بود ها گوشواره به چشمم اشمغازه رفتم می وقت هر -

 !بودم عاشقش که بود هایی گوشواره اون از یکی

   

  .موهایم به کشم می دست

 

  !نکردنیه باور و عجیب چیز همه -

 ده می یاد ما به و .زندگیه گذر این !نیست عجیب چیز هیچ !نه-

 هایآدم بد؛ هایآدم بین .هست هم راحتی یه ها سختی توی که

 با من زندگی !شما و لیدا مادام مثل درست دارن وجود هم خوب

  .ممونم ازتون و شده تر راحت خیلی کشور این توی شما حضور

 

 که دارویی .کندمی تزریق دارویی دردم از پر و ملتهب تن به انگار

 برایم سها به کمک از رضایتمندی احساس .کندمی آرامم کمی

  .است شیرین

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 709_pg. 

 

  :دهدمی ادامه سها

 

 که مطمئنم و !کنم می دعا دنا و همسرتون برای روز هر من -

  !موازی جهان در خوبه خیلی جاشون و حالشون

 

می سکوت هم او و شوم می جاده یخیره عوض در .دهمنمی جوابی

 .درگیریم درونمان جهان با دو هر .کند

 

 158پست#

 

 

 " .جان لیلی خانه لندن، "

 

 وسایلش و لباس کردن جمع مشغول جان لیلی ایم رسیده وقتی از

 .هست

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 710_pg. 

 

 و شده پشیمان بعد و رفته باال ی طبقه های پله پای تا بار چند 

 ترجیح .کشدمی سرک آشپزخانه از هی .است نگران سها .برگشته

 :گویم می جان لیلی به .بمانم اینجا را امشب ام داده

  

  !کنی جمع رو وسایلت اینکه برای زوده خیلی هنوز عزیزم -

 

 حال به را او .کند می بسته و باز را ها کشو و کندنمی توجهی

  .روم می آشپزخانه به و گذارم می خودش

 

 را من تا .است جان لیلی ایبر  شیربرنج کردن درست حال در سها

  :گوید می بیند می

 

  بده؟ حالش !البرز آقا -

 

  .اندازم می باال شانه

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 711_pg. 

 

  !داره رفتن هیجان فقط ! نه-

 

 :گوید می مضطرب

  

 !کنه تشنج باز و باال ی طبقه بره نکنه -

  

  .کابینت به زنم می تکیه

  

 ی همه .کردم خالی رو اتاق دو هر من نبودین شما وقتی راستش -

 تعدادی یه و شیروانی زیر اتاق توی سری یه .کردم کارتن رو وسایل

   !خودم برای برداشتم یادگاری هم رو بعضی و خیریه به دادم رو

 

 شاید طرفی از و کردین خوبی کار طرفی از !بگم چی دونمنمی -

  !برسونه آسیب جان لیلی به مساله این

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 712_pg. 

 

 و نکند هندوستان یاد فیلش او که امیدوارم فقط .بدهم ندارم جوابی

   .بزند باز سر باال یطبقه به رفتن از سال چند این مثل

 

 کنممی اکید توصیه سها به .کنممی فکر موضوع این به را شب کل

  .جان لیلی به باشد حواسش که

 

می .شود بد حالش رفتن از قبل خواهمنمی .افتاده جانم به تردید

   .دیگریست یگونه به زندگی که جایی به ببرم را او خواهم

 

می نیست راحت اصال که سالن یکاناپه روی ترسم از حتی و نگرانم

 .شوممی بیهوش که جان لیلی اتاق در به زنممی زل آنقدر و خوابم

 

  159پست#

 

 

  ریجنت خیابان_ یونا کافه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 713_pg. 

 

 نوار نو کافه .کنیم می درو را وقت چنداین زحمات ی نتیجه امروز 

  . شده شیک و

 

 . پیچیده مان مدرن ی آشپزخانه در غذا بوی و خندانند ها چهره

 ؛ است این قرارمان

 

سوپ و تخفیف درصد پانزده و است ناهار وقت برای افتتاحیه 

 خانواده و کارکنان مختصشام و  .است انروزمان مزایای  رایگان

 .هاست

 

 قدرت احساس یونا کافه در اینجا .ام همیشه از تر انرژی پر امروز 

  .ام داشته نگه سرپا را تداعی یادگار این که خوشحالم .کنم می

 

 و پایم روی بود گذاشته را سرش .کنم نمی فراموش هرگز را روز آن

  تداعی . بودیم کرده ازدواج تازه.کردم می نوازش را موهایش من

  :گفت و بوسید را دستم پشت

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 714_pg. 

 

 کار هم کنار اونجا تو و من .باشیم داشته کافه یه خواد می دلم-

خیابون هم دست توی دست شبها و کافه بریم هم با ها صبح .کنیم

  .خونه برگردیم بعد و بزنیم قدم رو ها

 

 را کافه دکتر کمک با بعد یکسال .یافت تحقق زود آرزویش چقدر و

 طی در عوض در .نگرفتم پدرم از کمکی هیچ من .انداختیم راه

  . شدم کار به مشغول شرکتی در یکسال 

  .بودم تجاری امور کارشناس

 

 کمک همین و کردم می کار مستقل .بود عالی حقوقم و سکه کارم

 .کافه برای کردنش خرج و پول کردن جمع برای کرد من به شایانی

 

 من .شد نمی باورمان که داشت حالوت آنقدر .بود شیرین زندگی 

 هر اما . بود تداعی به متعلق کار و کسب این و .نبودم کافه معموال

  .او به کردن کمک برای شناختم نمی پا سراز داشتم ای اضافه وقت

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 715_pg. 

 

   .خانه به برگشتن هم با  شب آخر خودش قول به و 

 

  .بود کرده طراحی خودش ی سلیقه به را کافه محیط

 بهترین این و بود داری کافه  دنبال به دبیرستان دوران همان از ادی

 .بود  اداره یک ی ساده کارمند که بود او برای فرصت

 

فن همه ادی .شد تداعی راست دست و پذیرفت میل کمال با 

 آخرین تا تداعی .گرفت اوتعلق به هم سهمی بعدتر و بود حریف

  ! بود اینجا بارداریش لحظات

 

 دیگر و گرفت مرخصی ماهی دوسه برای تداعی شد؛ متولد که یونا

   .برنگشت هرگز

 

 او میل باب که دکوری کردن عوض که است درست .کشم می آه

 را تداعی باید که دانم می من اما ؛ رسید می نظر به سختی کار بود

   .دارم نگه قلبم در فقط

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 716_pg. 

 

 می سویی به کسی هر .شود می شلوغ زدنی هم بر چشم در کافه

  .است کار مشغول و شده سرخ شدت به ادی .رود

 

 است استراحت وقت که ظهر از بعد .گذرد می باد و برق مثلزمان

 تداعیمرگ از بعد که جایی .آپارتمانم بهروم می کوفته و خسته من

 ذره و جان لی لی ی خانه در نمانم که .کردم پا و دستخودم برای

  .نبینم را دیگران خالی جای و او شدن آب ذره

 

 تلفنم که آیم می بیرون حمام از و تنم دور ام پیچیده را امحوله تازه

  :سهاست .خورد می زنگ

 

  !البرز آقاسالم -

 

  چطوری؟ !جان سها سالم -

 

  .خوبم -
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 717_pg. 

 

  شده؟ چیزی جونم؟ -

 

لی .خرید برای ریجنت اومدیم ما بگم خواستم فقط ! البرز آقا نه -

 .بخره سوغات خواد می جان لی

 

 160پست#

 

  :کنم می نگاه قدی ی پنجره به و نشینم می تخت ی لبه

 

  !باشه حواستون پوشیده؟ گرم لباس-

 

 االن .بیاد همراهمون خواستمجان پونه از من و مناسبه لباسش بله-

 به کهبیرون اومدم من و هستن فروشگاه توی جان لی لی و پونه

  .بزنم زنگ شما

 

  :گویم می .خرسندم پذیریش مسوولیت این از



@shahregoftegoo 
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 با رو شام !کافه بیایین و کنید تموم وقت سر رو کارتون !عالیه خب-

  !مامان ی خونه برمتون میخودم و خوریم میهم

 

  .چشم و ممنون-

 

 حومه از که پریروز از . ام خسته شدت به .کند می قطع را ارتباط

 .ام نکرده استراحت حسابی و درست حاالهمین تابرگشتیم لندن ی

 

  تخت روی 

 و اندیشم می رفتن ایران به .دوزم می چشم سقف به و شوم می رها

 اند شده خواب گرم چشمانم تازه .چیست دانم نمی که عاقبتی به

 .خورد می زنگ تلفنم که

 

 را ارتباط آنکه برای هستم مردد .شوم می متعجب هانا نامدیدن از 

 و تلفنم ی صفحه روی کشم می را انگشتم نهایت در اما .کنم برقرار

  :گویم می
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  !هانا سالم-

 

 که جاییست انگار و آید می آدمها شلوغی صدای خط سوی آن از

  :گوید می دهد می تشخیص را صدایم تا .وزد می باد

 

   خوبه؟ حالت ! ال سالم اوه-

 

 .کند احوالپرسی تا زده زنگ ماه چند از بعد که است دار خندهبرایم

  :داشتم دیگری توقع او از

 

  زدی؟ زنگ چی برای !خوبم من-

 

  :گوید می تری محکم صدای با بعد و کند می مکث کمی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 720_pg. 

 

 بهم و رستوران یه توی دیدم رو بهروز امروز !تلخی هم هنوز تو ال-

 بگم بهت که زدم زنگ .ایران بری جان لی لی با قراره که گفت

 تصمیمت این برای و دی میانجام داری رو دنیا کار بهترین

  .خوشحالم

 

  : رفته ایتالیا به زودی این به بهروز که دانستم نمی حتی

 

 !ایتالیا اومده بهروز پس-

  

  :خندد می

 

   .باشم اینجا بود الزم و مریضه پدرم !لندن اومدم من ! نه-

 

   واقعا؟-

 

  !ببینمت خواستم می .آره-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 721_pg. 

 

 

 یا و کنم دنبال دهد می ترتیب هانا که را باطلی دور خواهم نمی

 قرمز مو دختر این تصورات دانم نمی .بیافتم اش چرخه در دوباره

 ؟ چیست

 

 شد؟ چه اشونیزی یمعشوقه پس 
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  :گویم می . پریده چشمانم از خواب .دهم می فرو را دهانم آب

 

   .یوناست کافه افتتاحیه امشب اتفاقا-

 

  :گوید میهیجان با

 

   افتتاحیه؟ چی؟-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 722_pg. 

 

 

 دهانم از آخر در و کردیم تعمیر را کافه که دهم می توضیح برایش

  :پرد می

 

  .خوریم می شام هم با همه ! بیا حتما هم تو-

  :گوید می سرش پشت و کند می قبول برگرد برو بی

 

 .بینمت می ۸ ساعت .دیدارتم مشتاق و شده تنگ برات دلم واقعا-

  .نیافته اتفاقی اگر البته

 چهره جزئیات تمام با را هاناکنم می سعی .کند می قطع را تلفن و

  .نماندهیادم به زیاد که آید می یادم وتازه بیاورم خاطر به اس

 

   . برده خودش با هم را هایش ریشه رفتنش با انگار

  

 و کرده رحم کمی ما به لندن آسمان و بوده آفتابی کامال هوا امروز

  .ماند باقی درخشان همانطور  هم غروب دم تا
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 همان و داشت دوست تداعی که ام پوشیده را پیراهنی همان 

  .بود خریدهبرایم او که ام زده را عطری

 

 . فهمد نمیخودم جز کسی هیچ و .اوست یاد به احترام نوعی این

 که سوری دختری .ایم کرده آویزان کافه در جلوی را رزرو تابلوی

  ؛ بزند پیانو و بیاید کافه به عصرها است قرار

 

 و سیاه راه راه زیبای پیراهن .کرده شروع را کارش امروز همین از

  .بافته سرش پشت را سیاهش غایت به موهای و کرده تن سفید

 .است غمگین زنی تندیس مثل درست

 

 .داده انجام  ادی را کارها ی همه و ندارم او با قبلی آشنایی هیچ 

 .کنم می نگاه او زدم پیانو به و ام نشسته بار پشت صندلی روی من

  :گویم می .شده مجذوب هم ادی

 

  کردی؟ پیداش کجا از-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 724_pg. 

 

 

  :گوید می آرامی صدای با ادی

 

 پدرش و خودش .لندن اومده تازه . هست سوری های زده جنگ از-

 توی رو مادرش و خواهرها .کنن می زندگی کوچک سوییت یه توی

   .داده دست از جنگ

 

  :زنم می لب

  ...ای قصه عجب-

 شده افسرده بیچاره دختر .افتاده اتفاق و واقعیته !نیست قصه-

 شه می باورت .کرد می کار اینجا که بود کارگرهایی از پدرش .بوده

 بوده؟ دولت باالی رده کارمند که

 

 رو اقامتشون هنوز .شه می چیزایی یه باعث وقتایی یه زندگی خب 

 دید رو کافه کنار پیانوی وقتی .شدن پناهنده فعال ولی نگرفتن

 گفت ای جمله یه و .بزنه پیانو اینجا و بیاد دخترش که داد پیشنهاد

 ؛
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 725_pg. 

 

 .گرفت آتش وجودم تمام که
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 گلویش راه  بغضش که شوم می متوجه من و کند می سکوت ادی

 می بعد و کند می صبر لختی هم او .زنم می لب ام قهوه به .بسته را

  :گوید

 

 .زد می پیانو سالگی پنج از دخترم گفت-

 

 خونمون توی زدن بمب که روزی .بودم خریده فرانسه از رو پیانوش 

 و مرد خواهرش .بودند نشسته پیانوهمون پشت خواهرش و دخترم

 جان بی جسم شاهد آوار زیر ساعت چند و موند زنده دخترم

    .شد خواهرش

 

 !دیگر غمی شنیدن از گیرد می درد پیشانیم
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 .است دیده آسیب نوعی به ؛ شود می من جذبهم کسی هر انگار 

 و انجیر درختان و سنگفرش های خیابان به .کنم می فکر سوریه به

 و آباد شهرهای به .شده کشیده نابودی به که قدمتی به و انگورش

 .نیستند دیگر که روشنی های خانه

 

 که زنانی به و اند شده کشته و ربوده داعشیان توسط که زنانی به 

   .اند کرده خاک آنجا را آرزوهایشان

 

 خانه نحیف تن این در هایی سختی چه  .مانم می دختر ی خیره

 !کرده

  

 رنگ سفید گل دسته یک با بهروز و شود می باز کافه در بعد دقایقی

 هر اش پوشی شیک . رسیده خودش به توانسته تا .شود می وارد

  :ست صدا و سر پر .کند می جذب را کسی

 

  ! باشه مبارک ! عالیه واقعا !شده چی اینجا ببین به به-
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 روی مکثی .بیند می پیانو پشت را سوری دختر و زند می چرخی و

 خودش دنیای در انگار .کند نمی نگاهش حتی دختر .کند می او

 و رود می بهروز .باشد کرده بیشتر را ژرفا این موسیقی و رفته فرو

 گردد برمی و پیانو براق و سیاه ی جعبه روی گذارد می را گل دسته

 . :ما طرف

 

  کیه؟ این !نوازه می قشنگ چقدر !کردین خوبی فکر چه اوه-

 

  :گوید می ادی .هم با دهیم می دست

 

  بهروز؟ خوری می چی-

 

  :کند می نگاه را سوری دختر کنجکاوی با هم هنوز

 

  ! باشه تند نوشیدنی یه-
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 تفت حال در آشپز سر .روم می آشپزخانه به و خیزم می بر من

 آشپز سر پیشنهاد .داریم ایتالیایی خوراک امشب .میگوهاست دادن

 .دیگر نفر سه دو و هستند هم ایتالیایی دوقلوی برادران .هست

  :گویم می  بلند

  اید؟ آماده شما  !رسن می زودی به مهموناتون خب-

 

  :گویند می صدا یک همه

 

  !بله-

   .نشسته لبهایشان روی لبخند و است درخشان هایشان چهره

 و ها زن .آیند می هایشان خانواده ساعت نیم ی فاصله به

 دختر .دهد می هالوژنی های بادکنک ها بچه به ادی .کودکانشان

 خودش برای کسی هر !شادتر کمی . نوازد می هم هنوز سوری

 و بلند قد زنیست فقط ؛ آشپز سر ی خانواده .کند می انتخاب میزی

 پشت وتنها کند می علیک و سالم من با  که ژولیا نام به اندام الغر

 آید می کرده تمام تقریبا را کارش آشپز سر .نشیند می کوچکی میز
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 ها بچه .دارد عشق تاللو زن چشمان .بوسد می را زنش حرارت با و

 .آورد می شکالت و مافین برایشان ادی و خندند می

 

 163پست#

 

 دست در دست را جان لی لی اش آستانه در من و شود می باز در

 باالی را سیاهش موهای و پوشیده رنگ سفید پالتوی .بینم می سها

  .هست کوچک گل سبد یک دیگرش دست در .کرده جمع سرش

 جان لی لی چشمان .طرفشان به روم می .برایش رود می غش دلم

 می نرم را اش گونه . اشیاء و آدمها روی .کافه درون چرخد می

  :بوسم

 

  !مامان آمدی خوش-

 

 می را سبد .گیرد می مقابلم را گل سبد  .زند می بندی نیم لبخند

 سرد انگشتانش .فشارم می را دستش و گذارم می میز روی و گیرم

  :گویم می سها به رو .هستند
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  دادین؟ انجام رو کاراتون خوبی؟ تو-

 

  :دهد می تکان سری سها

  .کرد خرید جان لی لی !بله .ممنونم-

 

  :کنم می اشاره پالتوهایشان به

   ! بیارین در رو پالتوهاتون-

 

 می در را پالتویش هم خودش و کند می کمک جان بی لی به سها

 همیشه مثل .جین با هست تنش رنگی سبز کشمیر بلوز .آورد

  :گویم می .ساده

 

  !کجاست؟ پونه-
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 ملتهب اش چهره . شود می وارد پونه که نکرده باز دهان سها هنوز

  : دهد می تکان دست .است

 

  ! مبارکه !سالم سالم-

 

   .خندم می .بیابد را ادی تا .گردان می چشم و

 .اند نشسته میزها پشت همه بعد لحظاتی

 

 سها و مامان ادی، پونه، ، بهروز .رسد می گوش به اندکی ی همهمه 

 قاشق با ضربه سه دو و خیزد می بر ادی .هستند گردی میز پشت

 قطع پیانو صدای .شود می جلب  همه توجه .کوبد می جامش به

   .گذراند می نظر از را همه ادی شده

 

 . هستین اینجا که خوشحالم خیلی عزیز کارکنان و دوستان-

 همتون از .اید کافه این نبض شماها چون ارزشمنده خیلی بودنتون

هم با که خوشحالم .ممنونم مسوولیتتون حس و هاتون کمک برای

 تا شدیم جمعهم دور امشب . هستیم خانواده یه ما .کنیم می کار
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 کنیم پر  دوستهامون و خانواده شوق و گرمی با رو جدید یونای کافه

  .ببرید لذت و باشید خوش پس .بیاریم اینجا به رو برکت اینطور و

  

 برای هست ملک اسمش که سوری دخترک  .زنند می دست همه

 می را شادی آهنگ و زند می لبخند حال به تا شب سر از بار اولین

 .نوازد

 

 هم از که دختری دو با ایتالیایی برادران .زنند می دست ها بچه 

 می جیغ بقیه .رقصند می و وسط آیند می هستند هایشان کالسی

 ی چهره همان با و انداخته زنش گردن دور دست آشپز سر .کشند

 .کند می نگاهشان جدی

 

 164پست#

 

 که ست ایبچه پسر تماشای محو و زند می لبخند هم جان لیلی

 می سها به بهروز .دهد میانجام غریب و عجیب حرکات وسط آن

  :گوید
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  برقصیم؟ بریم -

 

 از کمی و خندم می من .کند می نگاهش گرد چشمان با سها

 پچ هم با و ست ادی دست در دست پونه .خورم می را ام نوشیدنی

 قرار بی چطور که کنم می نگاه جان لی لی به من و کنند می پچ

   .فهمممی قرارش بی  نگاه و دستش لرزش از را این .است

 

 بشقاب تا روند می آشپزخانه به کارکنان .شود می آرام باز موسیقی

  .کنند آماده را شام های

  

 مادام این .چرخد می طرف آن به همه نگاه و شود می باز کافه در

 .هست دستش در ای جعبه که حالی در  شده کافه وارد که لیداست

 دار گل بلوز .کرده تزیین دستمالی با همیشه مثل را  زردش موهای

 طرفش به و خیزم می بر صندلی روی از من .پوشیده سیاه شلوار و

 هر و کند می نگاه را ور و دور اش نخودی چشمان با .روم می
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 .آید می هم ادی .دهد می پاسخ لبخند با را بیاندازد گیر که نگاهی

  :گوید می که شنوم می را بهروز صدای

 

   کیه؟ کولی زن این اوه -

 

  :کندمی زمزمه بیند می که را من مادام

 

  !پسرم !البرز -

 

 از .ام نداشته کسی هر برای که اشتیاقی .دیدنش برای دارم اشتیاق

 واقع در .ام نکرده دعوت میهمانی این به را او که ام شرمنده خودم

 را مهربان پیرزن این چطور که .دلخورم بابتش و افتاده قلمم از

  :بوسممی را اشگونه و شوم می خم .ام کرده فراموش

 

  !اومدی خوش !مادام سالم -
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 735_pg. 

 

  :گوید می ادی

 

  !دادی دست از رو شاد ی ترانه یه !مادام کردی دیر خیلی -

 

 یجعبه مادام .کرده دعوت را او ادی پس .شود می آرام قلبم

 :گیردمی مقابلم را کوچکی کادوپیچ

  

  !یادگاریه یه-

 

  :دوزممی چشم او به تشکری از پر نگاه با و گیرم می را جعبه

 

 رو شما خواممی بیایین !اینجایید کهخوشحالمقلبم صمیم از مادام -

 .کنم آشنا مامانم با

  

 .اندازد می بازویم دور را دستش .شکفد می مادام تپل ی چهره

 باره دو بقیه .رسد میام سینه از ترپایین تا کهاست قد کوتاه آنقدر
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 از خاص حیایی و حجب با مادام و شوند میخودشان کار به مشغول

  :گوید می و کرده اشاره پونه به ادی .گذرد می میزها کنار

 

  .ستپونه این -

 

  :کندمی بغل را پونه شوق با مادام

 

  .عیاره تمام عاشق یه .زنه می حرفتو خیلی ادی -

  

  :دوزد می چشم ادی به پونه

 

  !دونم می -

 

 روی ماند می جان لیلی نگاه .جان لیلی طرف به برم می را او من

 بهروز و سها فاصله این در دانمنمی .پیچیده بازویم دور که دستی

  :گویم می  .اندرفته کجا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 737_pg. 

 

 

 عقب را صندلی و .کنم معرفی بهت رو لیدا مادام خواممی !مامان -

 .مامان کنار مادام نشستن برای کشممی

 

 165پست#

 

 

 

 می دست مادام .چرخد می مادام لباس ی پارچه روی مامان نگاه

  :گوید می فارسی به و جان لی لی دست روی گذارد

 

 هستی همونطوری !دخترم ببینمت داشتم دوست چقدر !من عزیز-

   .ایرانی اصیل دختر یه !سیاه موهای با زیبا .بودم شنیده که

 

  :دهد میتکان سر جان لی لی

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 738_pg. 

 

  !سالم-

 

 :کند می باز هم از را دستانش مادام

  

   !کنم؟ بغلت تونم می-

 

 سر پشت از سها .زند می لبخند پونه .نکرده اعتماد هنوز مامان

  :بوسد می را اش گونه و شود می خم لیدا مادام

 

   .بود شده تنگ برات دلم چقدر !مادام-

 

  :رسیده هلوی مثل .شود میسرخ صورتش .خندد می مادام

 

   .ببینم اینجا بیا !گلی سها...جان سها-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 739_pg. 

 

 به کردن محبت برای است باز آغوشش .فشارد می خودش به را او و

   .کسی هر

 

  :گوید می مامان به رو سها

 

 یادته !ایشونه دارم؟ ارمنی دوست یه گفتم که یادته  !جان لیلی-

  زدم؟ حرف برات اش درباره کلی

 

 براقش چشمان و گذارد می اش سینه روی را دستش جان لی.لی

 در را مامان و کشد می جلو را خودش مادام .شود می مادام مات

  .است معذب و خشک اول مامان .گیرد می بغل

 من برای این و مادام کمرم دور اندازد می را دستانش بعد ولی 

 حالت متعجبش ی چهره یواش یواش .است انگیز هیجان خیلی

  . گیرد می آرامی

 من .آورند می را غذا های بشقاب .زند می حرف او با آهسته مادام 

 و میزبانهم با همگی امشب .رویم می بقیه به کمک برای هم ادی و



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 740_pg. 

 

 .نشیند می ایتالیایی برادران سرمیز هم سوری دختر .میهمانیم

  .زند می حرفی گاهی از هر هم او و زنند می حرف او با دخترها

 

 .هستند رضایتمند ها چهره شب آخر .کنیم می طی را خوبی شب

 خانواده و کارکنان .کرده پر را جا همه اند آورده که گلهایی بوی

 شدت به مامان .تعطیل کافه و است یکشنبه فردا .روند میهایشان

 لی لی کند، می رفتن قصد مادام که وقتی .آمده خوششمادام از

  :گوید می او به صمیمی لحن با جان

 

 برگشتم ایران از وقتی .بگذرونم وقت بیشتر شما با دارم دوست-

  .ام خونهکنم میدعوتتون

 

  :دهد می تکان سری خرسندی با مادام

 

 .ببینم رو ایران بتونم منم روزی یه و .بگذره خوشبهتون  امیدوارم-

   .بزنم سر عزیزام به و ببینم باز رو مردمش و آبادان و جنوب برم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 741_pg. 

 

 دلش که دارد را کسانی هم او حتما اما .فهمم نمی را حرفش معنای

 .رمز و راز از پر .است گنجینه یک مانند مادام .شده تنگبرایشان

 

 166پست#

 

 

  :گویم می بهروز به که ام خسته آنقدر

 

 رو فردا کل خوام می خونه؟ ببری رو سها و مامان تو شه می -

  .بشم آماده سفر برای باید !بخوابم

 

  :گوید می شیطنت با بهروز

 

 می رو عذرم زبل سهای این و رسونمشون می فقط من چند هر-

  !چشم اما خواد؛

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 742_pg. 

 

  :زنم می بازویش به ای ضربه

 

  !دهنتو ببند-

 

 و بوسم می را سرش .کنم می همراهی را مامان بهروز اتومبیل تا

   .نشانمش می صندلی روی

 انگار .اند گرفته رنگ هایش گونه .نشیند می جلو صندلی روی سها

 به ماخوذ اینطور که اند کشیده بیرون پیش قرن یک از را دختر این

   .حیاست

 کافه داخل هنوز ادی و پونه .رود می و زند می برایم چشمکی بهروز

  :گوید می من به ادی .هستند

 

  .رم می بعد و کنم می ریس و راست رو اینجا من ! بری تونی می-

 

  : دارم می بر را کاپشنم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 743_pg. 

 

  .شم می نابوددارم !ادی باشه-

  

  :کنم می پونه به رو

 

  !باش داشته منو رفیق هوای -

 

 بلند بلند . من طرف به کند می پرت را زیتونی پونه .خندم می و

 و بندم می را کاپشنم زیپ  .شوم می خارج درپشتی از و خندم می

 خواب ی آماده حتما .دوزم می چشم مادام اتاق روشن ی پنجره به

 آنجا از تا دارم می بر محکم را هایم قدم و گیرم می چشم .شود می

 و بخورم آرامبخش یک و شیر لیوان یک و بروم باید .شوم دور

 با مبارزه از .شوم می پشیمان اما .کنم نمی تعلل ای لحظه .بخوابم

 درکوچک جلوی .گردم می بر را رفته راه و دارم می بر دست خودم

 می .پشیمانم هم حال همین در .زنم می را زنگ و ایستم می چوبی

  .کنم عقبگرد خواهم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 744_pg. 

 

 همین .بروم مادام ی خانه به شب وقت این که ست ای مسخره فکر

 ر ودگردم می بر .شود می باز تیکی با در بروم؛ تا چرخم می که

 های سوراخ و رو پیاده از .است بسته در .کنم می نگاه را کافه پشتی

 خاطر به که .زند میبیرون بخار . سنگفرش میان در شده تعبیه

 را مادام صدای  .هاست رستوران و ها مغازه زمین زیر ی خانه شوفاژ

  :شنوم می باال از

 

  !باال بیا هستی؟ چی منتظر-

 

 یک .بندم می را چوبی در و شوم می وارد .ندارم فرار برای راهی

 نرده در یک با که باال در چوبی دری به شود می منتهی پله ردیف

 من .کند می باز را فلزی در کلیدی با مادام .شده محصور فلزی ای

 و پوشیده بلندی و رنگ سفید خواب لباس .روم می باال ها پله از

 وقت بی از شوم می شرمنده .هست هایش شانه روی بافتنی شال

  :رفتنم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 745_pg. 

 

 خواستیمی کنممی فکر  .اومدنم از پشیمونم حاالهمین .مادام-

 !بخوابی

 

 167پست#

 

 

 .کشد می عقب را  کشویی فلزی در و خندد می

 

 بند و قفل انقدر تنهایی خاطر به من !نکن لوس خودتو باال بیا-

 .کردم عوض هامو لباس فقط .بخوابم خواستم نمی اینکه و .دارم

 ام؟ خسته پیرزن یه من که رفته یادت

 

 دمپایی جفت یک او .آورم می در را کفشهایم و رسم می در جلوی

   .گذارد می مقابلم ای قهوه چرم ی بسته جلو

 حس تقریبا   .است کوچک پایم برای کمی . پوشم می را ها دمپایی

 سرزمین در آلیس مثل درست .ام شده عجایب شهر وارد کنم می

 .ایست پارچه های دیواری کاغذ  با شده پوشیده ش ا خانه .عجایبم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 746_pg. 

 

 .بژ و طالیی و خاکستری رنگ به خنثی نگاری و نقش با کاغذهایی

 دیوار یک .انداخته ایرانی های قالیچه و فرشها ها پارکت روی

 عکسهای با عتیقه قابهای .است عکس قاب از پر کوچکش پذیرایی

 .شده خراطی چوبهای با رنگ کرم و ای پسته سبز مبلمان .قدیمی

 و کوچک ظروف و خیابان روبه ی پنجره از آویزان دانتل های پرده

 .اند شده دوزی شماره مبلمان روی های کوسن .کریستال بزرگ

 با خانه .است شومینه روی کوچکی تنگ درون بابونه گل دسته یک

 آشپزخانه دیگر سویی در .رویایی و مالیم .شده روشن آباژورها نور

 توانم نمی اینجا از که .خوابش اتاق و دارد قرار کوچکش ی

   .ببینمشان

  :کند می اشاره مبل به

  !پسرم بشین-

  :نشینم می نرم مبل روی

   داری؟ انگیزت سحر دمنوش اون از !مادام-

  :رود می آشپزخانه طرف به کنان هن هن

 درست صبح که لیمویی کیک هم و دارم دمنوش هم .دارم بله-

   !نخوردی هیچی که بود حواسم !کردم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 747_pg. 

 

 من به حواسش چطور که .است زن این های شگفتی از هم این

  :زند می داد آشپزخانه از .بوده

 و قد به پسریمامان که نمیاد بهش اصال .داری خوشگلیمامان-

  !باشه تو ی قواره

  :گویم می بلندی صدای با

  !شه می حامله منو که بوده جوان خیلی مامانم-

 از که آدمهایی و پیداست کافه هم اینجا از .کنم می نگاه پنجره به و

 .کنم می نگاه قابها وبه چرخانم می را سرم بعد .گذرند میخیابان

 خانه اجزای تمام .کیستند دانم نمی که آدمهایی از زیادی عکسهای

 جلد که دانشور سیمین اثر وشون سو کتاب .دارم دوست را مادام ی

 .گذاشته کتاب بین فلزی مارک بوک و است میز روی دارد ای کهنه

 نیم فنجان و است کتاب روی هم اش پیرزنی مشکی فرم عینک

 .فارسی و ارمنی به .هست هم دیگر کتاب سه دو .چایش ی خورده

  :شنوم می را صدایش  .اند کهنه همگی

 .آشپزخونه بیا پاشو-

 

 168پست#



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 748_pg. 

 

 

 می بر گام کنند می جیر جیر که هایی پارکت روی و خیزم می بر

 از پر دیوار یک .رسم می کتابها منبع به راهرو در درست .دارم

 در به .اند شده چیده ها قفسه در مرتب که زیادی کتابهای و قفسه

 اجاق مقابل و کوچک ی آشپزخانه میان در .رسم می آشپزخانه گاه

   .ایستاده برقی

 

 و .روشن ای پسته چوبی های کابینت .کنم می نگاه را ورم و دور

 پوشیده تور ی پرده با و شود می باز پشتی خیابان به که ای پنجره

 .کوچکند گیاهان از پر که رنگ سفید لعابی های گلدان ردیف .شده

 غذای برای حتم به که رنگ سرخ گلهای با لعابی کوچک ی قابلمه

 ی نفره دو میز .است گاز روی کافیست؛ پیرزن یک ی نفره یک

  .شده پوشیده بافی قالب رومیزی با آشپزخانه وسط رنگ سفید

 

 و سوخته نیم شمعی ی عالوه به است میز روی کتاب چند هم اینجا

 به قشنگی جالی هم اش قدیمی اسمگ یخچال .نمک سنگ یک

 سبز گل یک با حصیری بزرگ سبد یخچال سر روی .داده آشپزخانه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 749_pg. 

 

 آرامش آشپزخانه این وجنات تمامی از .کند می نمایی خود درونش

  :گوید می مادام .بارد می گرمی و

 

 من .ارزشمنده خیلی مادر .بدی مامانت به رو حواست خیلی باید-

 چقدر پدرت که کردم می فکر این به بودیم کافه داخل که وقتی کل

  .کرده رها رو زیبایی این به زن که بوده ناشکر

 

  :گویم می من .ریزد می ساز دمنوش درون را جوش آب او

 

 هم خوبی همسر بدتر اون از و نبود کاملی پدر وقت هیچ سهند-

 به اونو و بودم صمیمی بزرگم پدر با بیشتر من .نبود مامان برای

   .داشتم قبول پدری

 توت احتماال که را قرمز ریز های گلوله با مخلوط گیاهی مادام

 حرفهایم .است مر دلم من .ریزد می ساز دمنوش درون جنگلیست

  :گویم می .اند شده ریز سر

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 750_pg. 

 

 .لندن اومد و کرد رها رو اش خانواده بابا به عشقش خاطر به مامان-

 مامان حاد شرایط این توی .دونم نمی رو مساله این کیف و کم البته

 پی تا ببرمش و بزنم هم رو دارم که تیری آخرین گرفتم تصمیم

 گه می روانشناسش .بشه بهتر کم یه  شاید . بگردیم اش خانواده

 تر راحت براش رو داره که غمی پذیرش تونه می کهنه غم یه درمان

  .کنه

 

 می زیبایی فلزی سینی درون را ساز دمنوش و فنجان دو مادام

  :گوید ومی گذارد

 

 تا ببر اینو بیا .دی می انجام رو کار بهترین داری تو !پسرم درسته-

 می باز را رنگ سفید کوچک ماکروویو در همزمان و .بیارم رو کیک

 دوباره و گذارم می میز روی را سینی و روم میسالن به من . کند

 .شوم می عکسها ی خیره

 

 169پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 751_pg. 

 

 

 با و هست دستش در بشقاب تا دو و کیک ظرف آید می بعد کمی

 :گوید می خنده

 

 نتیجهاین به .کنم نمی پرهیز اصال زنها پیر ی همه عکس بر من-

 هر چون ثانی در و .کرد ترک باید باالخره رو دنیا این که رسیدم

 توی کاری دیگه پس دادم؛ دست از تر قبل خیلی داشتم رو کسی

   .هست دسترسم در که نعمتی هر از استفاده جز به .ندارم دنیا این

 

 دو مبل روی را حجیمش هیکل .خنده از رود می ریسه پشتش و

 پوست روی .گذارد می میز روی را ها بشقاب و کند می رها نفره

   ! پیری آثار .ست ای قهوه های لکه از پر دستانش

  :گوید می و گذارد می ها بشقاب درون را لیمویی کیک

 

 گفته بهت .داشتم قنادی زمانی یه !پسر معروفن من های کیک-

  !که بودم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 752_pg. 

 

 ی مزه لیموییش کیک و ریزد می دمنوش او .دهم می تکان را سرم

  :دهد می بهشت

 

  !مادام ست خوشمزه خیلی-

 

   .پسرم جونت نوش-

 

  :چشم می را گرم دمنوش از کمی

 

  !اینجا از بود داده تعریف کلی سها .قشنگه اتون خونه خیلی-

 

  :دهدمی تکان را سرش

 

  .محجوب و عزیز سهای !سها آه-

  

  :زنم می لبخند



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 753_pg. 

 

 

  !دزدیده منو عموی پسر قلب-

 

  :گذارد می قلبش روی زیادش عطوفت ی نشانه به را دستش

 

 سها .برسن هم به که الهی !بود قشنگ واقعا جوان تا دو اون نگاه-

 سختی دختر .بود منهمدم مدتها سها .داره رو ها بهترین لیاقت

 زحمت خیلی موقعیت این به رسیدن برای و هیت ای کشیده

 بهش کافه توی که روزا اون .موند می من پیش شبها گاهی .کشیده

  .کرد می گریه شب هر گرفتی می سخت

 

  :شوم می زده شرم

 

 خب !باشه بوده سخت براش اینقدر که کردم نمی فکر وقت هیچ-

  .یکسانه همه برای کهداریم قوانین سری یه کافه توی اونجا ما

  :خورد می کیک ای تکه

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 754_pg. 

 

 دخترها برای اما .بوده کار قانون خب  !پسرم نکن سرزنش خودتو-

 می سخت بهشون کار محیط توی چون .سو قائل بیشتری ارزش

 انتخاب که مسیری این بتونن تا باشی پشتیبانشون باید تو .گذره

  .بدن ادامه رو کردن

 

 می را این بود جا هر که کتابهایی از باید .هست دانایی زن او

 سرزنده ی روحیه با و دارد را  اطالعات از زیادی حجم او .فهمیدم

   .داند می را چیزها خیلی جوانها با دوستی و اش

 

 می .ریزد می دمنوش برایم دیگر بار .گذرد می سکوت در لحظاتی

  :گویم

 

  !قشنگن ها عکس قاب این چقدر-

 

 .روبرو دیواردیدن برای کند می ریز کمی را چشمانش و کشد می آه
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 از کدوم هر پشت .کنن می قشنگ رو ها قاب کههستن عکسها این-

  .ست خاطره و حرف دنیا یه اینا

  !داشتین نشیبب و فراز پر زندگی شما کنم می فکر مادان-

 

  :کشد می آه دوباره

 

  !عجیب خیلی و سخت خیلی-

  !بشنوم دارم دوست-

 ی آماده باید حاال تو .گم می برات داشتی خوبی حال که روز یه-

  ری؟ می دیگه روز چند بشی؟ سفر

 !صبح فردا پس-

 

 170پست#

 

 

  :کشدمی هم به را دستانش
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 به ایران رفتی وقتی که بده قول .رفتنت برای دارم ذوق خیلی منم -

  .بزنی زنگ من

 

 چند هم شاید .من به بدین رو اتون شماره حاال همین !چشم -

 !فرستادم براتون عکس تایی

 

 می دستم به و دارد برمی میز روی از را تلفنش و زند می لبخند

  :دهد

 

  !کن درستش خودت -

 

 می ثبت را ها شماره بعد و گیرم می تلفنش با را خودم ی شماره

   .کنم

 

  :گویم می و کرده نگاه ساعتم به
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  !رفتنه وقت خب -

 

  :طرفش به گردمبرمی 

 

 یه خوام می رفتن از قبل و کافه اومدی امشب که ممنونم مادام -

  .بدم شما به پیشنهادی

  :کند می نگاهم مشتاق

 

   پیشنهادی؟ چه -

 

  :کنم می اشاره لیمویی کیک به

 

 البته بپزین؟ کیک مدل سه دو کافه ای بر روز هر که چیهنظرتون -

 خواهد مشتری کلی مطمئنم من .دارین رو وقتش و حوصله اگر
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 نظر در براتون هم شاگرد یه تونیم می بود؛ اینطور اگر و .داشت

  .کنه کمک که بگیریم

 

 :گوید می زده هیجان و شوند می سرخ هایشلپ

  

  جدیه؟ پیشنهاد یه این -

 

  :دهم می تکان را سرم

 

  چیه؟ نظرتون ! صبح دوشنبه از !جدی کامال -

 

 درآمدی زیاد فروشیش عتیقه و کهنه که دانم می .است شوکه

 چندانی مالی نیاز و گیرد می مستمری حقوق که دانم می .ندارد

   .کنم امیدوار دنیا به را پیرزن خواهد می دلم اما .ندارد هم

  :دهد می تکان تند تند را سرش
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  !البرز ممنونم خیلی .ممنونم -

  

  :گوید می او . کنم می تنم را کاپشنم و خندم می

 

  !کن صبر -

 

 را کیک ی مانده باقی و آورد می ظرفی .رود می آشپزخانه به

  :گذارد می درونش

 

  !ببر اینو -

 

 جیب برآمدگی .گیرم می را ظرف و کنم می نگاهش آمیز تشکر

 نکرده بازش هنوز .کافه بود آورده که هست ای جعبههمان کاپشنم

  .ام
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 شب نیمه هوای .زنم می بیرون اش خانه از و کنم می حافظی خدا

 راه رو پیاده در زنان قدم .اند رفته و کرده تعطیل را کافه .است سرد

 آدم یک امشب الاقل و هست دستم در ظرفی که حالی در روم می

 .ام همیشه تراز سبکبال انگار .ام کرده خوشحال را تنها
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 شلواری آلودخواب چشمان با .شوم می بیدار زدن در صدای با صبح

 بی با و روم می پایین ها پله از برهنه یتنه باال با و پوشممی

  :زنم می داد حوصلگی

 

   زنی؟ می چقدردر !لعنتی اومدم-

 

 باز را در چفت و کشم می موهایم به دستی رسم می که در پشت و

 در پشت دستش در پاکتی با هانا .کشم می را در و . کنم می

  :زند می لبخند ؛ بیند می که را من .ایستاده
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  !کردی عوض رو اینجا رمز . داشتم رو پایین در کلید-

 

  :روم می کنار در جلوی از

 

  وقت؟ همه این از بعد صبح؟ وقت این !شدم سوپرایز !هانا سالم-

 

 باال را پاکت .زند می هولکی لبخند و اندازد می تاپایم سر به نگاهی

  :آورد می

 

 بودم گرفتار خیلی دیشب متاسفانه .بخوریم صبحونه باهم تا اومدم-

 .برم لندن از تو دیدن بدون خواستم نمی و !کافه بیام نتونستم و

 .روز همه این از بعد دوست تا دو خوردن صبحونه از بهتر دلیل چه

 

  همه . رود می سالن ی میانه به او .دهم می تکان هدف بی را سرم

  :گوید می .کشم می خمیازه من و کند می نگاه را جا
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  !آشپزخونه  ببرم رو اینا من تا !بپوش چیزی یه برو-

 

 امیدوارم فقط .ام نکرده هضم را ماجرا هنوز .روم می ها پله طرف به

 کشو از پوشی تک .نکند تکرار را قدیمی داستان همان دوباره که

 می مرتب را موهایم و زنم می مسواک .پوشم می و آورم می بیرون

 می پایین ی طبقه به و کرده رها ریخته بهم همانطور را تخت .کنم

 هانا ناگهانی آمدن اما !کنم استراحت را امروز خواستم می مثال .روم

 .است نیم و هشت .کنم  می نگاه ساعت به . پرانده سرم از را خواب

  .فرستم می لعنت هانا به

  .کند می سرخ سوسیس دقت با و گذاشته اجاق روی را ماهیتابه او 

 

 .کشم می سر و دارم می بر را آب بطری و کنم می باز را یخچال در

 اندامش از این و شده تپل کمی . پوشیده سیاه جین و ساده بلوز

 عادی و ساده کامال و کرده گیس را قرمزش موهای  است مشخص

 :گویم می .رسد می نظر به

  

  خوبه؟ زندگی چطوری؟ !هانا-
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 می اندازم بر خاصی حالت با و دقت به .کند می نگاهم گردد می بر

  :گوید می و کند

 

 تنگ برات دلم خیلی که فهمم می هستم؛ اینجا که حاال البرز اوه-

 .کنم بغلت خوام می !بود شده

   

 را دستانش و .رود می فرو آغوشم در .آید میطرفم به تامل بی و

 نوک و شود می جدا زود . خورم نمی تکان .کند می حلقه تنم دور

 برای اش آمادگی ی نشانه این که دانم می من و شده سرخ دماغش

 .اجاق طرف به روم می و شوم می رد کنارش از .است کردن گریه

 

 دونستم می اما .بود شده تنگ برات دلم منم !نکن گریه حاال خب -

 .داری دوست که هستی جایی که

  

 .کنم می رو و زیر را ها سوسیس
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  ایتالیاییت؟ جذاب پارتنر از خبر چه-

 

   .زدنم حرف است وار طعنه ؛ بخواهم هم خودم آنکه بی

 می پاک را چشمانش دستش پشت با و کشد می باال را دماغش آب

 .کند

 

 تو دلتنگ من که اندازه اون به الاقل .نشده تنگ من برای دلت تو-

 ؟!البرز نکردی فکر من به تو ؛ بودم
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  :کشد می آه

 

 برای کنم اصرار دوباره  خوام نمی !کنم اذیتت خوام نمی من البته-

 اولین !هستی و بودی من اول انتخاب تو که نکن شک اما .رابطه
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 که رسیدم ای مرحله یه به من اما .شه نمی فراموش هرگز عشق

  .دادم  ترجیح عشق به رو داشتن دوست

 

 دست کنار گذارد می را ها بشقاب و گذارد می تستر درون را ها نان

  :شنوم می را صدایش دوباره .ام رفته فرو سکوت در من .من

 

 هر .کردم فکر تو به شب هر و روز هر !البرز کردم تالش خیلی-

 .بهت چسبیدم . شدم وبالت . کردم نزدیک تو به خودمو بود جوری

 اما شی؛ می عالقمند من به داریم؛ جنسی رابطه چون کردم می فکر

  .رو عشقم و من .گذاشتی جا دبیرستان همون توی منو تو نشدی؟

 آدمی هیچ با و کشیدم دوش به سالها رو تو به عشقم و عالقه من اما

 ترین خصوصی در حتی .نبودم راضی و خوشحال تو ی اندازه به

   .کردم فکر تو به هم لحظات

 

 هم من تن .گیرد می را کلمات جای سکوت و .کند می گُل بغضش

 "!بودی بد چقدر البرز"زند؛ می فریاد کسی ذهنم در .گرفته گُر

 نتوانستم و .ندیدم کامل را او وقت هیچ من گوید می راست
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 را او .ام نداشته دوستش کافی حد به الاقل .باشم داشته دوستش

   .ام خواسته نیازم و شهوت از پر و احساسی لحظات در

 

  :گوید می و خندد می .دهد می بیرون شدت به را نفسش

 

 چون چرا؟ دونی می . دارم امنیت احساس مرد اون کنار خب اما-

 نشون برای من همیشه چون !عجیبه برام این و !داره دوستم خیلی

  !کرده فرق اوضاع حاال اما .کردم تالش تو به داشتنم دوست دادن

 

 را من آید می کنارم او و گذارم می ها بشقاب در را ها سوسیس

  :گوید می و زند می عقب

 

  .کنم آماده رو هاقارچ این بذار-

 

  :گوید می او و زنم می تکیه کابینت به تر طرف آن من
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 ارزش و امنیت احساس آدم به خیلی و خوبه خیلیبودن توجه مورد-

  .ده می

 

 سینه روی را دستهایم و زنم می لبخند .شود می خیره چشماتم به

 :دوزم می چشم آشپزخانه کف به و کنم می چلیپا ام

 

 .نبودم عاشقت که دونی می خودت اما .دارم و داشتم دوستت من-

 نداشته ای دیگه زن هیچ به رو حس این ...و بودم تداعی عاشق من

 .ندارم و

 

 173پست#

 

  :دهد می تکان را سرش و فشارد می هم به را هایشلب

 

 اونقدر رو کسی و !بشی عاشق دوباره که کنم می آرزو برات !عزیزم-

  !بکنی کاری هر موندنش و بودنش برای که باشی داشته دوست
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 .زنند می برق چشمانش .خورد می گره هم به نگاهمان

 

  نه؟ مگه .مونیم می باقی رفیق همیشه تو و من اما-

 

 سوسیس کنار ریزد می را ها قارچ او .دهم می تکان را سرم دوباره

   .ریزد می ها قارچ روی را سس دیگری ظرف از و ها

 

 درباره  صبحونه خوردن حین تونیم می الاقل .شد آماده خب-

  .بزنیم حرف سفرت

 

 جذاب و خوشتیپ قطعا که ایتالیایی مرد آن انگار .شده عوض هانا

 دلیل بی .شده منطقی اینطور که گذاشته تمام سنگ برایش است؛

 است عجیب اعترافش .کنم می فکر امان معاشقه های لحظه به

 یا اینجاست حاال که است این خاطر به دانم نمی . خودم برای ؛حتی

 هم  برای دلم اما !نیست من مال دیگر دانممی که خاطر این به

  .ست کاملی و توانا و زیبا زن او .شده تنگ او با خوابی
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 فکر دهم؛ می تکان شدت به را سرم و .گیرم می گاز را زبانم

 من طرف از ای اشاره دانم می .کنم می بیرون سرم از  را شیطانی

 برای و وجدان عذاب او برای بعدش اما کند مشتاق را او تواند می

 ! دیگریست مرد به متعلق او حاال .دارد پشیمانی من

  

 ***  

  هیترو فرودگاه _لندن

 

 دو ؛ تاخیر ساعا یک با پروازمان .است شلوغ شدت به فرودگاه

 آمده ای کافه به بگذرانیم وقت  آنکه  برای ما و است دیگر ساعت

 بلوز روی را اش پیازی پوست پالتوی جان لی لی .ایم  نشسته و ایم

 رها ورش و دور موهایش و کرده تن رنگی سیاه شیک شلوار و

 .درخشند می چشمانش و زنند می برق هایش گونه .هستند

 به سها .اند آمده ما با بهروز و سها . مانده ثابت لبش روی لبخندی

 وسایلی و جان لی لی کارهای از یادداشتی  ای گونه وسواس طرز

 من دست به را چه دفتر یک بعد .کند می چک  آوردیم می باید که

  :دهد می



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 770_pg. 

 

 

 ی اندازه به .هست مصرفشون ساعت و داروها لیست اینا البرز آقا-

 بهشون وقت سر فقط .گذاشتم جان لیلی چمدون توی دارو ماه دو

  !بدین

 

 پشتی کوله درون را دفترچه من .کند می نگاه او به مشتاقانه بهروز

 کوتاه پیراهنی با دخاری . اندازم می پا روی پا .گذارم می کوچکم

 روی را قهوه های فنجان و شود مینزدیک است کافه فرم لباس که

 .ایم داده سفارش کاکائو شیر جان لی لی برای .گذارد می میزمان

  :گوید می بهروز

 

 وقت سر سپردم بهش .دنبالتون میادام خاله پسر رسیدین وقتی-

   .بیاد باهاش هم مامان شاید .باشه اونجا

 

  !بهروز مرسی-
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 نتیجه و باشین داشته خوبی سفر امیدوارم !مرد نکردم کاری-

  !بگیرین ازش  رو دلخواه

 

 !امیدوارم-
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 .آمده سراغم به دلشوره .شود می رو و زیر دلم و گویم می را این

   .نداده را جوابم هنوز اما ام داده پیام آفتاب شهر دختر به صبح اول

 

 ترمینال .هستیم فرودگاه ۴ ترمینال ما .رسد می رفتن وقت باالخره

 ام بوده اینجا وقتی بار آخرین .خاورمیانه و آسیا پروازهای به مختص

 ی شماره .ایم رفته تایلند و مالزی به عسل ماه برای تداعی با که

   .برد می آسمان به سر هم من ی دلشوره .شود میاعالم پرواز

 

 .گیرد می دستانش میان را جان لیلی  دستان سها
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 تمام با .دارم دوستتون خیلی من که نره یادتون !جان لیلی -

   .باشه خوب خیلی حالتون گردینمی بر وقتی کنم؛ می آرزو وجودم

 

 .بوسد می را سها ی گونه و برد می جلو را سرش جان لیلی

 

  .دخترم باش خودت مواظب-

 

 بغل را مامان آید می جلو بهروز .سها چشمان در نشیند می اشک

 نگرانم چطور که فهماند می من به نگاه با . را من بعد و کند می

  :زنم می لب .هست

 

  .دارم سراغ که راهیه آخرین-

 

  :ام شانه سر زند می
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  .برادر بهتون بگذره خوش .شه می درست چی همه-

 

 در ندارم دوست هرگز .بوده سخت برایم همیشه خداحافظی

 در باید هم کردن کوچ و رفتن حتی نظرم به .بگیرم قرار موقعیتش

 .نشود سست رفتنش پای آدم تا .بیافتد اتفاق عزلت

  

 هم را فکرش که جوری اندازند می رعشه آدم تن به ها خداحافظی

 .معلوم نا سرنوشت به کنند می پرتت  کنی نمی

    

 تازه نشینیم؛ می کالس فرست هواپیمای صندلی روی باالخره وقتی

 جهان از دارم فهمم می تازه .کنم چکار خواهم می که شود نی باورم

 تازه .شناسمش می که جایی به روممی  و شوم می کنده ام روزه هر

 در را پالتویش جان لیلی .ام گرفته بزرگی  تصمیم شوم می متوجه

 مستقل زن کند می فکر ببیند؛ هیبت این در را او کسی اگر .آورده

 ی متوجه کنی نگاه چشمانش به که همین اما . ست روزی به و

   .شوی می ترسش و معصومیت
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 و درشت آبی چشمان ؛با است بلوند شدت به که انگلیسی مهماندار

 می نمایش به را منظمش های دندان بیشتر که نمادینی لبخند

 سبک نوشیدنی ی عالوه به را هواپیما غذای منوی مودبانه گذارد؛

 جان لیلی برای و دارم می بر جام یک من .کند می تعارفمان

 و ابرها کند؛ می نگاه را بیرون جان لیلی .کنم می آب  تقاضای

 گاهی و زند نمی حرف .است آرام شدت به . را پایین مناظر

 .بندد می را چشمانش

 

 175پست#

 

 

 فکر برسد ذهنم به که چه هر به و گوشم در ام چپانده هندزفری من

 از .کنم می چت ادی با و دهم می جواب را هایم ایمیل .کنممی

  .فرستم می مادام و سها برای و گیرم می عکس جان لیلی و خودم

 

 می هم را او شور دلم .نداده را جوابم هم هنوز آفتاب شعر دختر

   .دارم ناشناس ای شماره از پیام یک .زند
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  :شوم می روبرو جمله این با کنم، می که بازش

 

 بزرگت پدر پسر؟ کردی بالک جا همه از منو چرا البرز ! سالم "

 ترین اشتباه این من نظر به .ایران بری می رو مامانت داری گفت

 اگر لیلی که بگم بهت که دادم پیام بار چند .هست ممکن کار

 رو اش خانواده و بره که کرد نمی قبول هرگز ؛ بود قبل مثل حالش

 هیچی از تو !نگرفتن سراغشو وقت هیچ و کردن طردش اونا .ببینه

 " !نداری خبر

 

 نمی .بشنوم را او اراجیف خواهم نمی .کنم می بالک را شماره

 چه خانواده از او .کند تزریق ذهنم به را اش منفی تفکرات خواهم

 همسرو نه و بوده مادرش و پدر برای خوبی پسر گاهی نه داند؟ می

 پریدن هرز و کارهایش با فقط او .دنا و من و مامان برای خوبی پدر

 بود؛ خوبی مرد اگر بود؛ مامان پشتیبان اگر .کرده اذیت را ما هایش

  .برد می بین از را اش خانواده از مامان ناراحتی و کدورت
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 راه تنها که؛ مطمئنم  فقط ام رفته فرو هواپیما صندلی در که حاال و

 چرخ با مهماندار .است همین جان لی لی احتمالی مان در برای

   .کشد می بیرون تفکراتم عمق از را من و آید می غذا حاوی

 در بعد اندکی که کند می اعالم خلبان بعد نیم و ساعت شش

  .نشست خواهیم زمین بر تهران خمینی امام فرودگاه

 

 پتوی زیر از را دستش بوده خواب که جان لیلی .ام زده هیجان من

 و  گردم می بر .من دست روی گذارد می و آورد می بیرون نازک

 بغض با .خورد می سر چشمش ی گوشه از اشک .کنم می نگاهش

  :گوید می

 

 ! تهرونی مامان و عمه با .بودم تهران پیش سال بیست بار آخرین-

 .دارم عجیبی حس یه االن

    

  .بوسم می و آورم می باال را دستش

 

   !مامان دارم عجیبی حس منم-
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 انگلستان من برای وطن . ام نکرده درک را وطن معنای امروز به تا

 بوم و مرز این در که غریبگی حس اما .دانم نمی را ایران یا است

 که کنم درک ام نتوانسته وقت هیچ .ترساند می بیشتر را من دارم

   !چیست داشتن وطن عرق از اطرافیانم منظور

 

 .کنم می صحبت فارسی به .ام گرفته پا ایرانی رسوم و آداب میان

 با .پزم می تبحر با را ایرانی غذاهای .بلدم را حافظ و موالنا اشعار

 و ام ریخته اشک .ام شده بزرگ شجریان و دلکش و بنان صدای

 و دارم عادت بوم و مرز اینرسوم و آداب تمام به من .ام کرده شادی

  .ندارد را باید که معنایی برایم ایران اما ام؛ شده عجین

 

 .نداشتم آنچنانی ؛حس هم آمدم تهران به بهروز با که پیش هاسال

 دامان به بازگشته ایرانی یک تا بودم  توریست یک به شبیه بیشتر

 .وطن مام
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   خمینی امام فرودگاه _تهران

 

 چهره .ببینم را رضا تا فرودگاه شلوغ سالن در چرخانم می چشم

 او داشته بهروز با که تصویری هایتماس در بارها .شناسم می را اش

 مجازی فضای در و ایم کرده علیکی و سالم هم با گاهی .ام دیده را

 !دور راه های رفیق .ایم کرده رفاقت

 

 سیاه شال هواپیما از شدن پیاده موقع .است خسته جان لیلی 

 که دانم می .انداخته موهایش روی و آورده بیرون کیفش از نازکی

  .سهاست هایبینیپیش از

 

 در ام چپانده را کاپشنم من .است شده خواستنی بسیار اش چهره

 دستش  .هست سردش جان لیلی اما بهاریست هوا . ام پشتی کوله

 . شوم می ناامید رضا دیدن از .نشویم جدا هم از که ام چسبیده را

 جان لیلی .ایستیم می چمدان تحویل ی نقاله نوار  جلوی رویم می

 دیگری تای دو و کرده آماده خودش برای را یکی .دارد چمدان سه
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 از شود می فشرده قلبم .عزیزانش برای خریده که ست وسایلی از پر

  :زند می داد بلند کسی .نپذیرند را او شاید که عزیزانی تصور

 

   البرز... البرز آقای-

 

 چشم در چشم است من دنبال مسافران بین که رضا با .گردم می بر

 . روشن چشمان با .دارد خرمایی موهای و متوسط قد .شوم می

 .آید می جلو .زند می لبخند .دیگر قامتی در است بهروز

 

  !آمدی خوش ! جان البرز سالم-

 

 سال صد انگار .بوسد می را صورتم و گیرد می آغوش در را من و

   .را یکدیگر شناختیم می

  :کند می من یشانه به داده تکیه را سرش که جان لیلی به رو و

 

  !اومدی خوش عمو زن سالم-
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 عجیب و او با دهد می دست و زند می جان بی لبخند جان لیلی

  :گوید می که است این

 

  خوبه؟ را ری چطوره؟ مامانت شدی؟ بزرگ چه ماشاال ! رضا سالم-

 

 مامان اینکه از رضا .مانم می مات اشان مکالمه به متعجب من

  :گوید می .است خوشحال مادرش و خواهر و او به هست یادش

 

 عمه !هستن شما منتظر افسانه خاله ی خونه همگی ممنونم خیلی-

  !دیدن تدارک کلی . اومده هم خانوم

 

  :گوید می اما . بینم می جان لیلی چشمان در را نگرانی

 

 .هستم دیدارشون مشتاق منم !کشیدن زحمت-
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 می درست .شده تعبیه نقاله نوار از دورتر کمی صندلی ردیف یک

  :گویم می و جان لیلی ی شانه دور اندازم

 

   .بگیریم تحویل رو چمدونها ما تا بشین اونجا بریم بیا مامان-

 ک

 بر و نشانمش می باشد دیدم معرض در که جایی .کند نمی مخالفت

 .زند می لبخند رضا . رضا پیش گردم می

 

   چطوره؟ بهروز خبرا؟ چه ! البرز آقا خب-

 

  زندگی گیر در هم بهروز و خوبه چی همه-
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 کلی .بود سبز جاتون .مالدیو رفتیم تعطیالت بهروز با پارسال-

 نیومد که هم امسال .خوبیه همسفر  گرم بهروز دم .گذشت خوش

   .بود منتظرش نوروز عید برای خاله .ایران

 

 .اندازم می باال شانه .بدهم جوابی چه دانم نمی

 

   .شلوغه سرش حال هر به-

 

 می کنکاش را آدمها که کنم می جان لیلی به نگاهی شانه سر از بعد

 :گویم می رضا به رو و .کند

  

 خوب حالش زیاد من مامان دونی می که دونم نمی رضا داش-

  نه؟ یا نیست

 

 .دونم می چیزایی یه داداش آره-
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 کنجکاو نگاه به دهم می را نگرانم نگاه و کنم می پایین و باال را سرم

  :بفهمد را حرفم بهتر تا او

 

 بدی العمل عکس ترسم می .بود نیومده عمو ی خونه کسی کاش-

  .بده نشون

 

 .کند می نگاهی لیلی به و مالد می را اش چانه رضا

 

 مهمون استقبال بگی کسی به شه می مگه .تهرونه اینجا داداش-

 اومدین سالها از بعد آخه .اومدنتون واسه ریختن برنامه کلی نیا؟

   . ایران

 

 در که هایی جعبه و ساک و رنگ به رنگ چمدانهای به متفکر بعد

 می مکثی از پس و کند می نگاه اند نقاله نوار روی گذشتن حال

  :گوید
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 با و نندازن راه صدا و سر زیاد گم می و زنم می زنگ  راری به االن -

 .کنند استقبال آرامش

 

 178پست#

 

  !مرد گرم دمت-

 

 می رضا . بینم می را چمدانهایمان . شود می تر راحت خیالم کمی

  :گوید

 

   .بیارم بار حمل چرخ یه برم بذار-

 

 را سرش جان لیلی .ایم نشسته رضا اتومبیل در  بعدتر کمی 

   .کند می نگاه را بیرون و اتومبیل ی شیشه به چسبانده
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 با زنانی .دارند متفاوت پوشش که زنانی .روشن و شلوغ خیابانهای

 بچه و مردان .کوتاه شلوارهای و رنگی هایمانتو با زنانی .سیاه چادر

  :گوید می رضا .دارد فرق لندن با خیلی اینجا .ها

 

   بود؟ شده تنگ ایران برای دلتون عمو زن-

 

 :گوید می ای گرفته صدای با جان لیلی

  

  .افتاده اتفاق سالها توی تغییرات خیلی کنم می فکر !زیاد خیلی-

 

 .خندد می رضا

 

 ساختمون و ها ماشین .ست آلوده که تهران .بوده زیاد تغییرات آره-

 به رو جاشون و شدن خراب باغها .هستن جا همه هرز علف مثل ها

 وسعت تهران بگین که طرف هر از .دادن کبریتی قوطی های خونه

  !نیستین تهرانی که شما راستی .کرده پیدا
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  :گوید می مامان

 

  .هستم بوشهری من !نیستم نه-

 

  :گوید می لرزانی صدای با دنبالش به و

 

 !جان ایران !من بوشهر !بوشهر آخ-

 

 رضا به .بندد می را چشمانش .کنم می نگاهش و گردم می بر

 .را هنگام بد بحث این کند تمامش که دهم می عالمت
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 سیاه شلوار و کت با مرتب عمو .است شلوغ سهراب عمو یخانه

 را جوگندمیش موهای .زند می لبخند .ایستاده در جلوی رنگ

 .زده باال مرتب
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 مرد سهراب عمو .شد خواهد سهراب عمو به شبیه بهروز بعد سالها

  !من پدر برعکس درست ست؛ دوستی خانواده

 

  :بوسد می را صورتم و کند می بغلم

 

   !من جوان مرد !آوردی  صفا  !پسرم اومدی خوش-

   !جان عمو ممنونم-

 

  :گیرد می را مامان دستان عمو زن

 

 از بعد باالخره و بهتره حالت که خوشحالم !عزیزم !جان لیلی-

  !ایران اومدی سالها
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 وشناسمشان نمی که دیگر زنهای .دهد می تکان را سرش مامان

 می پرسی احوال ما با هم شوند می معرفی یک به یک که مردانی

  .کنند

 

 روزها آن  .ام ندیده اند بوده لندن که پارسال از را عمو و عمو زن

 در مامان و اند آمده .نشده پذیرایشان که بوده بد آنقدر مامان حال

 احساسات از پر و گرم صدای با کسی .نفهمیده و بوده خیال و خواب

  :گوید می

 

  !البرزم .بشه فدات عمه .بگرده دورت عمه-

 

 طرف به کرده باز هم از که دستاتی و اشکی چشمان با سوسن عمه

 کامال  اش سبزه پوست و کوتاه موهای و متوسط قد .آید می من

 بر که میانسالی گرد و تر اندام درشت کمی .است پونه به  شبیه

 خوبی بوی .شوم می غرق آغوشش در . نشسته اندامش و پوست

 دوستش همیشه  .است کردن حس قابل تنش گرمای و دهد می

 . ام داشته
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 .بوده لندن پیش سال  چهار عمه .بوده امن مامن برایم او همیشه

 به را روزش و شب .عزیزانم دادن دست از  روزهای اولین در درست

 سپیدتر موهایش . گذرانده مامان و من به دادن دلگرمی و پرستاری

 ! ایران برگشته ماه شش از بعد و اند شده

 

 دست از را همسرش آنکه با و هست پیام پسرش تنها ی وابسته عمه

 خوبی ی رتبه پیام .باشد مادرش و پدر پیش نیست حاضر اما ؛ داده

 مهاجرت خواسته می بارها آنکه با و دارد دولتی ادارات از یکی در

   .شده پشیمان  اما کند؛

 

 .است حواس بی که مامان .مامان موهای به کشد می دست عمه

   .زند می هدف بی لبخند بعد و لغزد می آدمها روی نگاهش

 

  :زند می داد بلند رضا
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 بیان مهمونامون بدین اجازه و داخل بفرمایید !آقایون خانما-

  .نشستن هواپیما توی ساعت چندین از بعد اند خسته .بشینن

 

 بلوز که  بلندی قد دختر .بنشینیم و برویم تا شود می باز راه اینطور

 زیبایی ی چهره و کرده تنش رنگی سیاه دامن و ای حلقه آستین

 من به بعد و مامان به اول .آورد می را شربت حاوی سینی دارد

  :گوید می رضا .کند می تعارف

 

  !هست خواهرم را ری ایشون-

 

 سینی او  .کنم می تعارفش را دستم و خیزم می بر احترامش به من

   .دهد می دست من با و گذارد می میز روی را

 

 !آشناییتون از خوشحالم خیلی-
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 و .کرده دستکاری را هایشلب و دارد روشن عسلی گیرای چشمان

   .زیباست شدت به اما .ست عملی هم دماغش انگار

 

 انگار .کنم می مکث اندکی همین برای .گردم می کلمات دنبال به

   :کنم می حس را نگاهشان سنگینی .منتظرند جمع ی همه

 

  .بینم می رو شما که خوشحالم من-

 

  :گوید می عمو زن

 

 !جان البرز ماست دکترخانوم راری-

 

 کند می فکر عمو زن چرادانم نمی .زنم می خاصیتی بی لبخند من

 برای  آدمی هر حال هر به  .است جالب برایم دختر این شغل که

  .شده کسی و خوانده درسی خودش
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 گرسنگی از دلم .نوشم می را آلبالو شربت از کمی و نشینم می

 عمه .پریده صورتش زنگ و نشسته خشک مامان .رود می مالش

 .نریزد اشک که کند می تالش و دهد می نوازش را مامان دست

  :گوید می عمو

 

   .شه می وقت دیر داره که بچینید رو سفره خانوم خب-

 

  :گویدمی رضا .روند می و خیزند برمی زنها از نفر چند

 

  !کردی کنترل رو جماعت این که گرم دمت راری-

 می نگاهمامان به و نشسته رضا نزدیک مبل روی خاصی ژست با ریرا

 .کند

 

   !هستن خستهجان عمو زن-

 

  :کند می نگاهش مامان
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  !کنه می خسته آدمو پرواز .کنه می درد سرم کمیه بله-

 

  :گوید می راری

 

  .بدم بهتون قرص یه بخواهین اگر-

 

  :حرفش میان پرم می من

 

  .داره رو خودش های قرص مامان . نیست نیازی نه-

 

  :گوید میآرام و انگلیسی به و آورد می گوشم نزدیک را سرش مامان

 

  کردن؟ آماده غذا دنا برای البرز-
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 تاثیر اعصابش روی قرصشنخوردن و خستگی .شود می خالیدرونم

  .لرزد می هم صدایش حتی .گذاشته

 

 غذا لقمه دو تا .شود آماده شام زودتر چه هر که کنم می خدا خدا

 جمع ی کرده شیک زنان با سنخیتی هیچ مامان .بخوابد و بخورد

 دیگر و خودشان و ما ی درباره .زنند می حرفمدام که زنانی .ندارد

   .کشند می رخ به را جواهراتشان و طال و خندند می . مسایل

 

 و سیاهش موهایو استخوانی دستهای و الغر اندام آن با مامان

 به تر ساده خیلی جمع  زنان بین در اش ساده لباس و اندک آرایش

 طوری .بدهم تشخیص توانم نمی را کدام هیچ سن .رسد می نظر

 کفشهای و آبی لباس با زن آن  رضا مادر شود نمی باورم اصال که

 از حتی او انگار .دارد براقی و جوان صورت که زنی .باشد بلند پاشنه

 .است جوانتر هم دخترش
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 میز .است رقم چند و مفصل ایرانی های میهمانی تمام مثل شام

 سفید های بشقاب و است وارنگ و رنگ غذاهای از پر سالن بزرگ

 من .کند می پذیرایی خودش از کسی هر و اند شده چیدههم روی

 می تعارف با عمو زن .دارم می بر مرغ ای تکه و سوپ مامان برای

  :گوید

 

  ...غذا همه این کشیدنه؟ غذا طرز چه این البرز؟ وا-

 

  :زنم می لبخند

 

  !خوره نمی غذا زیاد مامان !عمو زن کافیه-

 

  :کند می تعارف هم باز عمو زن

 

 !بکشی توغذا خواد نمی اصال برو شه؟ می مگه سرم بر خاک وا-

  .میارم غذا براش خودم
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 عمه .کند می نگاهش خاصی دلسوزی با و ماندهمامان کنار  عمه

 بد مامان حال و بزند حرفی ترسم می .کند می روی زیاده همیشه

 رفتن برای کنم می تند پا دست به بشقاب .ام گرفته دلشوره .شود

 می تکان بشقاب و راری به خورم می ناگهانی که سالن سوی آن به

 را همین !لباسش روی ریزدمی و شده یله  سوپ ی کاسه و خورد

  .گزممی را لبم !داشتم کم

 

  !خانوم ببخشید !گاد اوه-

 

  :اندازد می بلوزش به سرسری نگاهی

 

  !اتفاق این بابت خوشحالم واقع در !نداره اشکال-

 

 گردن به ای غمزه و زند می چشمکی .کنم می نگاهش سوالی

  :دهد می تراشش خوش
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 خوبیه ی بهانه .دارم مهم عمل یه صبح فردا و ام خسته شدت به-

کردن جمع نظرم به ولی ؛ کنم نمی ادبی بی البته .زدن جیم برای

 و اشتباه کار شناسین نمی رو کدوم هیچ شما که آدم همه این

   .هست ای بیهوده

 

 را حرفش اضافه تعارف بدون . او از آید می خوشم زده؛ را دلم حرف

  :پاید می را ورش و دور .زده

 

 ببر سریع و بده رو مادرت شام .رن نمی رو از جماعت این-

  !جان البرز کنه استراحت

 

  :دهم می تکان سر

 

 این و  جدید محیط چقدر دونید نمی !خوام می معذرت بازم-

  !کرده تنگ مامان و من به رو عرصه شلوغی

 

  :کندمی نچینچ راری
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 زیاده چیزی هر توی خورده یه هاش خوبی تمام با خاله متاسفانه-

   !کنه می روی

 

 به خودش از تر پیش ادوکلنش بوی .آید می طرفمان به راری مادر

  :گوید می غلیظی تهرانی ی لهجه با . رسد می مشامم

 

 شده؟ کثیف لباست چرا چیشده؟ راری وا-

 

  :گیرد می من از را بشقاب کند؛ نگاهش آنکه بدون راری

 

 .لباسم روی ریخت سوپ و جان البرز به خوردم و نبود حواسم-
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 :گویدمی و کرده نگاهش چندش با مادرش

 

  !واست کنم پاک بریم بیا ! ره می آبرومون-

 

  :گوید می من به رو را ری

 

   .کنم می آماده براتون مخلفات همین با دیگه بشقاب یه االن-

 

  :اندازد می من تاپای سر به خریدارانه نگاهی رضا مادر . رود می و

 

 این تونه می راری دخترم !جان البرز شدی باال و قد خوش ماشاال-

 نشونتون رو دیدنی جاهای و ببره رو شما تهرانید که پی روز چند

   چیه؟ نظرت !هست مشربی خوش دختر !بده

 

  ... بگم چی دونم نمی واقع در خب .لطفتون از مرسی-
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 داند نمی اما .ندارد خبر چیزی از اش بیچاره دختر که ندارم شک و

 !احساس بی و پرتجربه مردی !گذاشته آدمی چه روی دست که

 هیچ و شده همخوابه آنها با و دیده را مختلف های زن که مردی

  .کنند کمرنگ را تداعی ی خاطره اند نتوانسته کدام

 

  :کنم می اشاره مامان به

 

  !منتظره مامان !اتون اجازه با-

 

 همان ریرا بعد کمی .گذرم می کنارش از . اندازد می باال  ابرو

 میز عمو زن که ست حالی در این و دهد میدستم به رل بشقاب

 به را جو سوپ ی کاسه .کرده نوشیدنی و غذا از پر را مبل جلوی

  :دهم میمامان دست

 

  بخوری؟ تونی می -

 

  :اند شده خمار شهالیش چشمان
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  !خورم می آره-

 

 اندوهمان ابتدای او .هویداست حرکاتش از کامال .است متاسف عمه

 حیرت !چشد می را غصه و مرگ و درد از پر آش حاال و دیده را

 از فقط و ندیده را مامان مدت این در .کنم میدرک را داشتنش

 می را بشقابش درون غذای از کمی .شنیده اش درباره اطرافیان

  :گوید می بعد و خورد

 

  !خودم ی خونه بریم بیایین نیستین راحت اینجا اگر !جان عمه-

 

  :دهد می جواب من جای مامان

 

 دنا .بوشهر ریم می فردا پس فردا ما !جونسوسن نکنه درد دستت-

  !منتظره
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 عمه دهان .دهم می اشاره او به من .شود می گرد عمه چشمان

  :گویم.می من .برد می پی فاجعه عمق به .شود می چفت

 

   .مونیممی شما خونه میایم برگردیم و بوشهر بریم جان عمه -

 

 برای .کند می پاک را  اش گونه روی خورده سر اشک قطره عمه

  :گویم می شود عوض حالش آنکه

 

   پونه؟ از خبر چه -

 

  :اندازدمی باال شانه

 

 ادی این .زنهمی جدید حرفای روزا این !شماست پیش خبرا -

  هست؟ تو دوست

 

  :گوید می عمه به را حرفهایش ی همه پونه که دانستم می
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می فکر .هست خوبی مرد واقعا و منه شفیق دوست ادی .عمه بله -

  !شهنمی پشیمون و پونه برای باشه خوبی انتخاب کنم

 

  :گفت و برد آسمان به را دستانش عمه

 

 پس از و بوده لندن سالها اون .هست عاقلی دختر پونه !آمین الهی -

    !بزنم حرفی تونم نمیمن .اومده بر زندگیش و خودش

 

  :گویدمی که است مامان این

 

 اون !بهتره بوده پونه زندگی توی حال به تا که مردی هر از ادی -

 !عیاره تمام جنتلمن یه
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 :کند می نگاه مامان به مهربانی حالت با عمه

  

  !خوبه حتما کنه تاییدشجان لیلی وقتی-

 

  :خندد میمامان

 

 میهم با جون سوسن ! لندن بیایی باید .داریم عروسی زودی به-

 .دیم می انجام رو عروسی کارای و گردیم می رو خیابوناریم

  !بود دلتنگت حسابیهم باباسرهنگ

 

  :دهد میتکان سری عمه

 

 مدت یه و بیام که وقتشه دیگه .شده تنگبراشون دلم منم-

پیام ی بچه منتظرم .کنه می دلتنگی خیلی مامان .باشم کنارشون

   .میام بعد و  بشه راحت خیالم .بیاد دنیا به
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  :گوید می متعجب مامان

 

  کرده؟ ازدواج پیام مگه وا؟-

 

 .ندهدنشان را تاثرش و باشد آرام کند می سعی عمه

 

 می متولد پسرش دیگه روز چند و کرده عروسی !جان لیلی بله-

   .شه

 

  :گفتم من .کشید آه جان لیلی

 

  .باشه خوبی بابای که میاد پیام به !باشه مبارکش-

  :کند می زمزمه لب زیر جان لیلی

 

 ...یونا ...یونا-
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  :گیرم می  دستش از را کاسه من

 

 استراحت کمیه .بدم رو هات قرص تا  اتاق توی بریم بیا ! مامان-

  .کنیم

 

  :گوید می عمه .خیزد می بر حرف بی

 

  جان؟ لیلی کنم کمکت بیام-

 

  :گویم می من .دهد نمی جوابی مامان

 

  .نکش زحمت !جان عمه نه-

 

 را جان لیلی اتاق تا آید می او و زند می صدا را عمو زن عمه

  .دهد نشانمان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 807_pg. 

 

 

 سر روزی که زنی به تاسف از پر نگاهی .ماست به چشمشان جمع

  . است سرگشته و مغموم حاال و .داشته سرها در

 

همین هم بودم آمده ایران به بهروز با که تر قبل .آشناست برایم اتاق

 دیوارش و در اما اند شده عوض وسایلش .بودند داده من به را اتاق

 . دارد عسلی چشمان و رنگ سفید پوست عمو زن .هستند همان

 و است چاق کمی . فامیلش ی بقیه و را ری و رضا و بهروز مثل

 محبتو مهربانی چه هر اما .ندارد اندام تناسب خواهرش برخالف

  .اوست وجود در است

 

 پرستاری جان لی لی از روزها .بوده من یاور خیلی سالها این در

 هر دوری .دارد گردنم به مادری حق که بگویم توانم می و کرده

  :گویم می  .نکرده کم صمیمیتمان از چیزی هم یکبارش ماه چند

 

  !لرزه می داره .باشه جان لیلی به حواست بکش زحمت عمو زن-
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  :کند می زمزمه هم سر پشت جان لی لی و

 

 چکارش .بود کوچک ام بچه ...بود دستاش توی یونا-

 ...کردم چکارش...کردم
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 میبیرون را داروها کیف و کنم می باز را چمدان سرعت به من

   .کنم تزریق آرامبخش باید و  اضطراریست شرایط .آورم

 

 از .کند می باز را مامان بلوز های دکمه .دارد را اش تجربه عمو زن

  .کند می عوض را مامان لباس و آورد میبیرون راحت لباس چمدان

 

 می برهنه نیمه را مادرم پسر یک مرد، یک عنوان به من که این

 دیده را گرفتنش آفتاب و رفتن دریا کنار .نیست عجیب برایم بینم

 را خودش خبری بی در وقتی .ام کرده مراقبت او از خودم روزها و ام

 زیر که نبوده کسی و  استفراغ از پر را لباسش تمام یا و کرده خیس

  .ام کرده را کارها این ی همه من کند رویش و
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 نتوانسته گز هر اما !پرستار و مادرم فرزندم، .نیستم تنها مردیک من

 کمرنگ را سهند نبودن یا و کنم پر برایش را دنا خالی جای ام

   .کنم

 

 زن که حالی در دقیقه دو در مامان و کنم می تزریق را آرامبخش

 را چمدان من .رود می خواب به موهایش روی کشد می دست عمو

 بهم چیز همه و ام برداشته را داروها کیف عجله با .کنم می مرتب

  :گوید می عمو زن .ریخته

 

 خانواده به بره تا ایران اومده که شده خوب حالشکردم فکر بخدا-

 بعد خواستم می .کردم نمی دعوت کسیو اصال وگرنه !بزنه سر اش

  .بشه خوش دلش میاد که وقت همه این از

 

 کف که همانطور من .کند می پاک را اشکهایش و گوید می را هااین

  .کنم می نگاهش ام نشسته اتاق
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 اما .تدارک همه این برای ممنون هم خیلی .عمو زن حرفیه چهاین-

 غرق ناباوریش و هپروت توی بس از و بوده تنها بس از جان لی لی

   ! بیاد کنار آدمها با تونه نمی  زیاد ؛ بوده

 

  :من به دوزد میچشم و گردد می بر

 

  چطوره؟ حالت خودت-

 

 دارم پیش در آنچه برای و هستم تنها ام، خسته که کنم بیان چگونه

   !اضطرابم از پر

 

 که مردی .دیده ساکت و صبور و قوی مردیهمیشه را من او

 فقدان مقابل در که مردی .هست اش خصیصه بزرگترین غرورش

 .اند نشده خم هایش شانه اما شکسته کمرش چه اگر و آورده دوام
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 سیگار نخ یک باید کنم می احساس اکنون هاسال و هامدت  از بعد 

 اما .دهد تسلی را غم و هایم ریه تمام به برود دود تا بکشم سنگین

  :دهم میبیرون و کنم می آه را نفسم

 

 .زندگی و کار به برگشتم !عمو زن خوبم من-

 

 خوب ام دغدغه تنها و خوبم من .دادیم دکور تغییر رو کافه تازگی 

 .هست جان لی لی شدن

 

 در ها چه ؛ خوبم من گوید می مردی وقتی  داند می چه کسی

 احساساتش شدننمایان و کردن گریه اگر مخصوصا .گذرد می دلش

  !باشد سخت برایش

 

 چه خوبم؛ من ایِ کلمه دو ی جمله این پشت که داند می چه کسی

 نگفته های اندوه چه و ها دل و درد چه و حرفها چه شده؛ پنهان ها

 و بزند بند تواند نمی کس هیچ که روحی و قلب ترکهای چه و

 .کند ترمیمشان
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  :خیزد برمی و مامانتن روی کشد می را پتو عمو زن

 

   !خوبی تو الاقل که شکر رو خدا-

 

  :گوید می عمو زن .دهمش می فرو و گلویم تا رسد میبغضم من و

 

   !کن اختالط بقیه و عموت با کمیه !بخور شام بریم پاشو !خوابید-

 

 .خوابم می اتاق این وسط جا همین باشد خودم به اگر .خیزم برمی

   . است معرفت خالف بر اما

 من از مدام .گذرد می بقیه و رضا و عمو های تعریف و حرفها با شب

  . شود می پذیرایی

 

 . ندارم حد بی های تعارف و تنقالت مداومخوردن به عادت من

 صبح دو ساعت باالخره .ام مانده سرپا زور به و ام شده گیج کامال
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می نشانم را هاهدیه و هاگل عموزن .هایشان خانه به روند می همه

   .کنممی تشکر هم سر پشت من و دهد

 

 به .است کرخت تنم تمام گذارم؛می بالش روی سرم باالخره وقتی

 .شوممی بیهوش نکشیده لحظه
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 و عجیب حس کنی؛ باز چشم ات خانه از غیر جایی در صبح که این

 و فرش روی تا باشد کشیده قد هم آفتاب که مخصوصا .دارد غریبی

  .اتاقمیان بدرخشد نور

 

 خودم .ام خوابیده انداخته برایم عمو زن که ای پنبه تشک روی من

 .شنوم می را آرامش های نفس صدای .بمانم مامان کنار خواستم

 در که همانطور .هست روحم و تن از جزئی مامانداشتن دوست

 زمان تغییرات و ساعت تفاوت البته و ام کشیده دراز رختخواب
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 ام؛ شده بیدار موعد از زودتر و گذاشته تاثیر من روی بدنم بندی

  :داده پیام آفتاب شهر دختر .کنم می چک را تلفنم گوشی

 

  تهران؟ رسیدین !برم قربونت سالم-

 

  :نویسم می برایش . داده پیام قبل ساعت چند

 

   .شوهرم برادر ی خونه .تهرانیم آره خوبی؟ .عزیزم سالم-

 

  :کند می تایپ بالفاصله

 

 بیایین زودتر که منتظرم چقدر دونی نمی ! بخیر رسیدنتون به به-

 بودباهاتون کسی هر قدم اما اومدین کی با دونم نمی البته .بوشهر

  !من چشمهای روی
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 از عکسیبرایم خواهد می دلم .کنم می فکر اش تعارفی اصطالح به

  :نویسم می .کنم نمی هم تقاضا اما ؛ بفرستد خودش

 

 خواهیم می و بمونیم تهران نیست قرار اصال ما بخوای رو راستش-

   !فردا شاید .بوشهر بیاییم زودتر چه هر

 

  :نویسد می

 

 نیروگاه بوشهر که چون .هست پرواز روز هر بوشهر به تهران از-

  . کنید رزرو حاالهمین لطفا .زیاده آمدها و رفت پس داره اتمی

 

  :کند می تایپ دوباره و

 

   .ام زده هیجان وای-

 

  :نویسم می
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  شی؟ می بیدار زودی این به صبح همیشه تو-

 

 تا و خوبه هوا هنوز اینجا .روی پیاده رم می ها صبح آخه !آره -

 بچه من البته .داریم بخش فرح روی پیاده فرصت اردیبهشت نیمه

 یه این ضمن در .نداره اثر من روی گرما .دریام و شرجی و گرما ی

  !آرامش برای هست راهی

 

 یعنی ست؟ شکلی چه . است دویدن حال در که کنم می تصورش

 خیلی است؟ گندمگون یا دارد؟ تیره پوست است؟ مامان شبیه

   .بدانم که مشتاقم

  :نویسم می

 

  .دم می خبر بهت بوشهر رسیدیم موقع هر-

 پرواز ساعت و روز حتما !استقبالتون فرودگاه بیام خوام می من وا؟-

  .بگین من به رو
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  :نویسم می برایش

 

  . چشم-

 

 و خیزم می بر من .خورد می تکان مامان .شوم می خارج چت از و

 .کنم می نگاه را حیاط پرده البالی از .کنم می جمع را رختخواب

 است مامان خوابالود صدای .هاست باغچه به دادن آب  حال در عمو

:  

 

  شدی؟ بیدار زودی این به صبح چرا دنا؟-

 

 و کرده پف صورتش .شده خیز نیم .کنم می نگاهش و گردم می بر

 را موهایش انگشتانم سر با روم می کنارش .اند ژولیده موهایش

 .کنممی مرتب

 

 !البرزم من ببین !جانم لی لی سالم-
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 .فشارد می هم به را رنگش بی لبهای .کند می نگاهم واج و هاج

 و گزد می را لبش . شود می محو و چرخد می چشمش داخل اشک

  :گوید می

 

  البرزم؟ خوبی-

 

 .ام کرده فراموش که ست مدتها را اسمم ته مالکیت میم این

  حاال و دیده خودش کنار وار سایه را من جان لیلی که مدتهاست

 را پیشانیش .آورده زبان به ام داشته عادت آن به قبل سالها را آنچه

  :خیزم می بر و .بوسم می

 

  بپوشی؟ لباس که کنم کمکت خوای می-

 

  :زند می شانه دستانش با را موهایش
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  .میام منم برو !البرزم نه-

 

 این های سختی و شرایط .نشیند می دلم در دلنشین شیرینی یک

  مالکیت میم این حتی که کرده تلخی آدم به تبدیل را من سالها

 مرد را؛ من هم آن .بکاهد ام کامی زهر از چنین تواند می هم ناقابل

  .را ساکت و صبور

  :گوید می لبخند با بیند می را من و چیده را صبحانه میز عمو زن 

 

 سر کلی عموت کنم فکر شدی؟ بیدار زود چه !پسرم بخیر صبحت-

  !کرد صدا و

 

  :دهم می تکان طرفین به را سرم

 

 بدنم ساعت فقط .نشنیدم صدایی اصال اتفاقا نه !عمو زن سالم-

  .عادتمه هم خیزی سحر خب ولی .لندن تایم روی کوکه هنوز

  



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 820_pg. 

 

 ؛ ام داشته تهرونی مامان و جان لی لی ی خانه که عادتی طبق بعد

  :گویم می و دارم می بر میز روی از را لیوان دو

 

  پررنگ؟ یا بریزم براتون کمرنگ چای-

 

  :نشیند می صندلی روی عمو زن

 

  !بریز کمرنگ-

 

 همان .هست برقی استیل قدیمی سماورهای آن از عمو زن سماور

  :گویم می ذوق با .هستند نادر من مثل آدمی برای که ها

 

   عمو؟ زن داری قشنگی سماور چه-

 

  :گوید می تهرانیش ی لهجه و دار کش صدای همان با
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  !مامانمه یادگار-

 

  :ریزم می هالیوان درون را چای

 

 .داره فرق لندن با کامال خونتون ایران توی عمو زن !شاد روحش-

  .هست سنتی و قشنگ واقعا اینجا

 دونه یه یکی .کنه می دخالت خیلی کارمون توی بهروز اونجا آخه-

 فکرشو حاال .داره خریدار حرفتم .شی میهم دیوونه و خل باشی که

   .معماریه هم اش حرفه دیگه که بکن

 

  :کنم می همراهیش هم من و خندد می ریز و

 

  !بده عقلش خدا ! گفتی گل آی-

 .بشه آروم کنه کمک کم یه هم و بده بهش عقل هم خدا ایشاال-

  !داره ای بچه نه و زنی نه هنوز ولی شده سالش پنج و سی واال
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 : گذارم می میز روی را چای های لیوان من

 

 از .نیست گرفتن زن که چیز همه عمو زن .شه می حلهم اونا-

 ایران فرهنگ با اون خب اما .کنه عمل سنتی دارین انتظار بهروز

 !نشده بزرگ
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  :گوید می و اش هاللی ابروهای به انداخت اخم عمو زن

 

   بگیری؟ زن خوای نمی تو !تو خود مثال داره؟ ربطی چه-

 

 او .دهم نمی جوابی .است جانسوز برایم شدن ممنوعه بحث وارد

  :دهد می ادامه
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 حیفه رعنایی این به جوون تو .گرده نمی بر دیگه رفته که عشقی-

 دوباره دونی می .باشی همدم و یار بی که حیفه !بمونی تنها که

 داشته دوست رو نفر یه تونی می الاقل ولی .سخته شدن عاشق

  باشی

 

 خاطراتبین مرزی یه باید فقط .نیست سخت اصال داشتن دوست

 می تعادل به اینجوری .بگذاری حال زمان و رفته دست از عشق

  .رسی

 

 اما .ندارم نرمالی شرایط که منی برای نه اما هستند؛ حق حرفهایش

 .است خارج من طاقت از .ندارم را کردن دو به یکی ی حوصله من

  :گویم می

 

  !عمو زن شماست با حق-

 

 زن اما .کنم تمام را ماجرا  ای کلیشه ی جمله این با خواهم می

  :آمده حرف به تازه عمو
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 وقت هم با !بشو آشنا بیشتر ریرا با تهرونی که روزی چند یه حاال-

 به .تمومه چی همه که هم راری .نشست دلت به شاید ؛ بگذرونین

   .نداره ضرر امتحانش من نظر

 

 دختری عظمت آن به لندن در یعنی کند؟ می فکری چه عمو زن

 در یاشاید کنم؟ امتحان را شانسم بخواهم من که نداشته وجود

 را زنی تداعی از بعد کند می فکر و هستم؟ عذرا من تخیالتش

 کردن طرف بر که داند نمی او یعنی ام؟ نکرده لمس و ام نبوسیده

 برایم است؟ متفاوت خیلی زنها با مردها برای روح و تن التیام یا نیاز

 که دختری و ست سنتی چنین این عمو زن که است تعجب باعث

 در که آزادی مرد عنوان به من قطعا .کند می کاندید را شناسم نمی

 این با ؛ ام کرده زندگی پیشرفته و آزاد و دموکرات ی جامعه یک

  :گویم می فقط . شکنم نمی را دلش اما .نیستم موافق تفکر طرز
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 .بوشهر ببرم رو مامان که کردم رزرو بلیط فردا برای  من عمو زن-

 ریرا با معاشرت برای فرصتی هم باز گردیم می بر وقتی امیدوارم

  !باشه خانم

 

  :گوید می معترض عمو زن

 

 کم یه !اینجا بمونیین ای هفته یه حاال عجله؟ با انقدر چرا وا؟-

 بعد و ببینید رو اقوام بقیه و ات عمه و عموت ! باشین کنارمون

  !بوشهر برین

 

  :شود نمی تا دو هم حرفم .هستم جدی آدم من

 

 و ذهن حضور با بعد و بشه بهتر مامانم حال اول دم می ترجیح من-

 برای درمان آخرین سفر این واقع در !باشه شما کنار در قلب حضور

 ای عجله بابت بدین حق من به تونین می پس هست؛ جان لی لی

  .دارم که
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 وارد دیگر طرف از هم عمو .شود می خیره میز به متفکر عمو زن

 :گوید می بلندی صدای با و شده

  

  !بخیر صبح و سالم به به-

 

 میبیرون پنهان تشنج آن از را من که است بشاش و انرژی پر آنقدر

  :کشد

 

   !عزیز عموی خان-

 

 شود می باعث جان لی لی بخش آرامش و نازک صدای وقت همان

  :برگردد صدایش جهت به سرها

 

 !بخیر صبح و همه به سالم-
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  :زند می لبخند عمو

 

 سنگک نون شما خاطر به رفتم صبح اول !جان لی لی بفرمایید-

 می آی تویسرکان گردوی و سبالن عسل و پنیرلیقوان با خریدم

  .چسبه

 

  :گوید می شوخی به عمو زن

 

   !بگو رو هست خونه این توی چی هر منشا سر حاال !دیگه خوبه-

 

  :کشد می عقب جان لی لی ای بر را صندلی عمو

 

 اون توی رو عمرمون بیشتر که ماهایی واسه .داره لذت گفتنش-

 یه  شهرهاش اسانی و وطن بودیم؛ گرفته و ابری همیشه لندن

   .ده می دیگه معنای
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 .دهم می سرتکان اما کنم نمی درک را حرفهایش

  :گوید می جان لی لی 

 

  …خزر برم خواد می دلم چقدر !گه می درست خان سهراب-

 

  :گوید می خوشحالی با عمو زن

 

   . چالوس ریم می هم با بعد برگردین و بوشهر برین !نه که چرا-

 

  :کند می نگاه من به مامان

 

 .ریم می بعد  برگردیم و بوشهر بریم البرز و من آره-

 

 سن و وجنات با دیگری زن هر مثل . ست منطقی و متعادل خیلی

 که دانم می .اوست قرضی جلد این که دانم می من اما .او سال و
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 زند نمی حرفی اگر و بگوید دنا از دوباره که نیست دلش توی دل

 می صاعقه مثل دنا یاد که دانم می .است ظاهر حفظ خاطر به فقط

 .کند می دگرگون را احوالش و حال کل و متشنجش ذهن به زند

 برای بوشهر مقصد به بلیط دو موقع همان و گذارم می کنار را تعلل

   . کنم می رزرو فردا عصر

 پست عمو وقتی  که حدی تا شناسد؛ نمی پا از سر جان لی لی

 زده بشکن هم جان لی لی ؛ زند می شادی آهنگ و نشیند می  پیانو

   .شود می عمیق لبخندش و

 

 بخش فرح و خنک تهران فروردین در صبح اول هوای بعد روز صبح

 اشان نفره سه ی زنانه جمع در مامان و آید می دوباره عمه .است

 انجام را کارهایم و درگیرم تاپم لپ با ظهر تا من و . شود می غرق

 تاآمدن ی فاصله .آورد می فرودگاه تا را ما  عمو عصر .دهم می

 میان .است راحت او بابت از خیالم .زنم می حرف ادی با را فرودگاه

 بوده پرطرفدار لیدا مادام قبل روز های کیک که گوید می حرفهایش

 .شده تنگ ارمنی پیرزن آن برای دلم عجیبی طرز به .اند
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 چسبیده و باریک های صندلی با روسی ی کهنه و کوچک هواپیمای

 چنگ را زانوهایش مدام .داده جان لی لی به اضطراب نوعی هم به

 عجیب برایم .شده جا زور به صندلی در من درشت اندام .زند می

  .کند می کار هم هنوز هوایی  ی نقلیه ی وسیله چنین که است

 پرواز ایران آسمان در ما و شود می بلند شدید های تکان با هواپیما

 ای دریاچه روی از و گذریم می ها دشت و کوهها از .کنیم می

 در ست نمک ی دریاچه کند می اعالم خلبان که رنگ صورتی

 در های ستاره از پر جان لی لی چشمان .گذریم می شیراز نزدیکی

  :گوید می .شود می خشان

 

 رفتیم می تفریح برای هم گاهی رفتیم؛ می شیراز که ترها قبل-

  .روزها اون از آخ !مهارلو ی دریاچه

 

 و تن چشم با را راه کل مامان عبارتی به .کند می پاک را اشکش و

 سبزه و ها آب و ها کوه تک به تک انگار .کند می نگاه زمین به جان
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 تالش اولش .ریزد می اشک هی و .بلعد می نگاهش با را ها دشت و

 ای بیهوده کار بینم می بعد اما ؛ شود پرت حواسش تا کنم می

 مناظر از که معنایی و .برده پناه خودش درون جهان به او .هست

 من که نیست چیزی ؛ بیند میکم ارتفاعات در دور و ریز بسیار

   .کنم درک بتوانم

 

 بگویم توانم می تقریبا ؛ است جور و جمع و کوچک بوشهر فرودگاه

 ارتفاع این از .امریکا شمال کوچک شهرهای از بعضی فرودگاه مثل

 به دریای .ها کشتی و ناوها و گمرک و پیداست آرام و آبی دریای

 باال این از .دریاست مرز در خطی صورت به شهری و  آبی غایت

 اش منظره اما .داد تشخیص توان می فقط را دریا و گمرک و شهر

   .دلرباست

 

 از حال به تا که ای لهجه با و قلبش روی گذارد می را دستس مامان

  :گوید می ام نشنیده او

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 832_pg. 

 

 اندوهُم مو .بوشهره دلدارُم !بوشهره جونوم مو .بگردوم دورت-

   ...هات شرجی قربون دِریات، قربونِ .بوشهره

 

 .نیست شناختم می که آنی جان لی لی این .اند شده گرد چشمانم

 می گوش جنوبی موزیک گاهی فقط .نزده حرف لهجه این با هرگز

   .کند می گریه بلند بلند  . کرده

 

 :گوید می من به رو و شود می نزدیکمان مهماندار

 

   دارین؟ احتیاج کمک به-

 

  :گویم می من

 

 بطری به لطفا !شده زده هیجان و بوده دور وطن از هاسال مادرم-

  !بیارین براشون آب
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 کناری ردیف مسافران .رود می و دهد می تکان سر مهماندار

  :زنم می حرفمامان با انگلیسی به .کنند می نگاهمان

 

  .کنن می نگامون دارن همه  !باش آروم لطفا جان لی لی-

 

 هست همیشه از بلندتر که صدایی با و کند می نگاهم و گردد می بر

  :گوید می

 

 به رو خاک این من چی؟ یعنی اجبار دونی می .شدم مجبور !البرز-

 پاهام کنم می احساس االن .اینجاست من ی ریشه .کردم رها اجبار

   .زنه می ریشه داره دوباره انگار .زنه می جوونه داره

 

 به شبیه ای لهجه با نشسته کناری ردیف صندلی در که مردی

  :گوید می مامان

 

 .هِسا خونه اینجا ! عزیزُم کن ریشه ها . گُلُم دِدی اومدی خوش-

   .جونی دِده امنه جای خونه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 834_pg. 

 

 

  :زند می لبخند مامان

 

 ای سال پنج و سی مو .نیسااا کم سال پنج و سی !کُکا ممنونُم-

 بچه و خودُم به ظلمی چه که فهمیدوم تازه .کردُم ول دِریای و شهر

 .کردُم هام
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  :گویم می انگلیسی به من

 

 زدنی حرف مدل چه این مامان !جدید چیز یه دقیقه هر !خدا اوه-

  ؟ هست

 

 مهماندار .بنشیند هواپیما تا است مشتاق و خندد می فقط مامان

 مامان .دهد مامانمنی به آب بطری یک و آید می سرمان باالی

  :گوید می من به مهماندار .کند می نگاهش سپاسگزار
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 835_pg. 

 

 

  چیه؟ مادرتون اسم !بوشهر به آمدین خوش خیلی-

 

  :گویم می سوال از پر و مردد من

 

  !جان لی لی-

 

 لبهای به بازو جان لی لی برای را آب بطری من .رود می مهماندار

 حتم .کند می ترش آرام خنک آب کمی .کنم می نزدیک لرزانش

 مناظر به چشمش که بس از کند می درد گردنش و ها شانه دارم

 فرود ی آماده هواپیما و بندیم می را بندها کمر باالخره . بوده پایین

 فرو باند روی هواپیما .فشارد می را من دست جان لی لی .شود می

  :کند می صحبت خلبان بعد اندکی .آید می

 

 هم .بودید همراه ما با سفر این در که ممنونیم محترم مسافران-

 سفر و روزها .نشستیم زمین به بوشهر المللی بین فرودگاه در اکنون

 پرواز ی خدمه و سعیدی خلبان من و آرزومندیم شما برای خوبی
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 836_pg. 

 

 از بعد را جان لیلی خانم سرکار محترممسافران از یکی بازگشت

  !خدانگهدار و خوش روز .کنیم می عرض مقدم خیر بوشهر به سالها

 

 به زنم می لبخند من !اش گونه روی گذارد می دست جان لی لی

 لی لی مثل کسی برای کوچک جزئیات همین .مهربانیو گرمی این

 حتی .مهربانیم این سپاسگزار شدت به من و .اند بخش حیات جان

 جان لی لی با سرمهماندار و کاپیتان هم هواپیما از خروج موقع

  .گویند می تبریک را شهرش به آمدنش و زنند می حرف

 

 و تابستانه سفید مانتوی آن در جان لی لی ی کشیده الغر قامت

 مغرض تهران با بوشهر دمای تفاوت .درخشد می رنگ آبی شال

  . است

 

 به شبیه رنگش قرمز تابان آفتاب آن با غروب از قبل هوای لطافت

 دقیقه ده بارهایمان گرفتن ی پروسه .اسپانیاست ساحلی شهرهای

 جنوبی در شهر ترین غریب در را ها چمدان .کشد نمی طول بیشتر

 هم جان لی لی به حواسم و گذارم می چرخ روی ایران جای ترین



@shahregoftegoo 
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 فضای به رویم می و شویم می خارج فرودگاهسالن از هم با .هست

 .بیرون
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 با مردی .مسافرند منتظر و اند ایستادهرنگ زرد تاکسی تعدادی

  :طرفمان به آید می خورده آفتاب پوست و متوسط قامت

 

  ری؟می کجا !عالی و دار کولر خواهین؟ می تاکسی آقا-

 با شانس اما . دهند می را پیشنهادهمین هم دیگر نفر چند

 و چرخ به گیرد می را دستش .آمده سراغمان به اول که مردیست

  :گوید می

 

  . کنم کمک بذارین-

 

  :گویم می .است مامان شبیه اش لهجه
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  !میارم خودم ! نکش زحمت-

 

 و دارد می بر را چمدان یک و و ساک و دهد نمی گوش حرفم به

  :گوید می

 

   .بریم زودتر تا بیا ! کُکا بیا-

 

 می عقب صندلی روی ما و عقب صندوق دد گذارد می را ها چمدان

 از و کند می روشن را کولر و دهد می باال را ها شیشه .نشینیم

  :کند می نگاه من به آیینه از .شویم می خارج فرودگاه

 

 بریم؟ کجا-

 

  :گویم می کلمه یک من
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  !هتل-

  سه؟ و دو یا یک درجه هتل کُکا . چشم-

 

 درخت از پر که طوالنی خیابان .است بیرون تماشای محو مامان

  :است گل و استوایی های

 

  .بهتره همه از که اونی-

 

   ببرمتون؟ .هاست بهترین از دلوار هتل کُکا-

  !ممنونم بله-

 

 یادش در ها هتل و ها مکان انگار هم مامانو شناسم نمی که من

 .زند نمی حرفی که نیستند

 

 آبی دریای .گذرد می دریاست سویش یک در که خیابانی از تاکسی 

 روهای پیاده کنار اند شده پارک مورب که هایی ماشین و
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 می ابری نیمه ظهر از قبل زدنی هم به چشم در آسمان .سنگفرش

  کل نکند کنم می فکر خودم پیش .ریزد می اشک مامان .شود

 سر گذارم می دست .باشد ریزان اشک مامان شهر این در بودنمان

  :اش شانه

 

   !جان لی لیکن بس-

 

 مژه به که ریملی اندک و اند شده سرخ چشمانش .طرفم چرخد می

  :گوید می .کرده سیاه را چشمش زیر زده هایش

 

 نمی رو جا هیچ .نبود اینطور اینجا قبال .کرده تغییر جا همه-

  !شناسم

 

  :گوید می مرد

 

 شما مگه .دادن تغییر رو شهر خیلی اخیر شهردارهای این خانم بله-

  نبودین؟ بوشهر که وقته خیلی
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  :گوید می مامان

 

  !هاسال .وقته خیلی آره-

 

  :گوید می و پیشانیش به کشد می دستمالی مرد

 

 پابرجا قدیمی مناطق البته .شه می بیشتر وسعتش روز به روز شهر-

 نمی عوض رسومشون و آداب و سنت شهر این و مردم این .هستن

 !موندنیه اصالت ولی کنه می تغییر جلدش .شه
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 حرف پر تاکسی راننده برای جوابی من .دهد می سرتکان مامان

 جور ماجرا لندن در .نیافتاده جا زیاد برایم رفتار این واقع در .ندارم

   .دیگریست
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 طوالنی خیابان از تا .شویم می محوشمامان و من و زیباست دریا

 درب جلوی و شود می هتل باز فضای وارد  راننده . بگذریم ساحل

  :گوید می و ایستد می اصلی

 

  !دلوار هتل اینم بفرمایید-

 

 .پردازم می هست آنچه بر مازاد را اش کرایه و کنم می تشکر من

 می را جان لی لی من .آورد می برایمان را ها چمدان هتل ی خدمه

  :گویم می و نشانم می البی مبلهای از یکی روی و برم

 

   .بگیرم اتاق من تا اینجا بشین عزیزم-

 

  .گذراند می نظر از را اطراف خاصی ولع با و دهد می تکان سر
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 خدمه . تخته دو اتاق یک .گیرم می را پاتاق  .شده شب تقریبا

 با  مامان طرف به روم می من .برد می اتاقمان به را هایمانچمدان

  :خیزد می بر قراری بی و ذوق

 

  دریا؟ بریم-

 

  :کنم می درشت را چشمانم

 

  االن؟-

 

 اما هستم؛ مردد .دهد می سرتکان  تازه و انرژی پر دختران مثل

 مجهول کامال فردا اینکه به توجه با .بشکنم را دلش خواهم نمی

 مواجه او با خواهند می  چطور اش خانوادهدانم نمی و برایمان است

 از ای معجزه یا فاجعه هر از قبل تایی دو خودمان باید امشب شوند؛

  .ببریم لذت شهر این
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 دور هم زیاد دریا . کنم میروشن راتلفن نمای موقعیت و نقشه 

  .شویم می خارج هتل از هم دست در دست .نیست

 

 مردم و ها ماشین به و  گذریم می ها خیابان از .وزد می خنکی باد

 و  روشن ها خیابان .است مشهود یا در نم .کنیم می نگاه ها مغازه و

  .انگیزند دل

   

 می  و اند دوچرخه سوار بچه پسر دو .مرورند و عبور حال در مردم

  گاه به گاه نور را دریا سیاهی خیابان سوی آن به رویم می .خندند

 شلوغ دریا ی حاشیه تقریبا .شکسته دستها دور در ها کشتی و ناوها

  .ها واتومبیل آدمها از پر .است

 

 .دریا هیاهوی به رسیم می .دارد می بر قدم تند زده هیجان مامان

 موج به خورند می تمام قدرت با ها موج اما وزد می مالیمی باد

 نفس توانش تمام با و کند می باز هم از را دستانش مامان .ها شکن

 پر رفتار این حواسی بی و کسالت  سال چهار از بعد الاقل .کشد می

  دریا به کردن نگاه جای به من .نیست درک  قابل برایم انرژیش
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 حک ذهنم در خوبش حال این خواهم می .هستم مامان ی خیره

   .شود

 

 همه برای مامان که ناشناسی آدمهای بین و دریا کنار رفتنمان راه

 سپرده را  خودم من  .کشدمی طول ساعتی دو زند؛ می لبخند اشان

 فروکش مامان انرژی کم کم بعد .روم می دنبالش . او دست به ام

  :گویم می .کند می

 

 کنیم؟ استراحت و بخوریم شام هتل بریم-
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  :گوید می بشاش حالت همان با

 

  !ست گرسنه هم دنا االن بریم آره-
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 می بر .کشدمی پر خوبم حال و آرامش تمام سادگی همین به

 منظره .رویم می اتاقمان به و خوریم می سبکی شام و هتل گردیم

 انگار و پریده رنگش مامان .پیداست پنجره از شهر چراغ از پر ی

  :گویم می .نیست خوب حالش

 

  !برگردم و  بگیرم دوش یه من-

 

  :گوید می ایستاده پنجره مشت که همانطور

 

  ! باشه-

 

 می مویه صدای که  کنم می فکر  چیزی هر به و  شویم می را تنم

 در الی و کنم می پاک صابون و کف از را خودم تند تند .شنوم

  .کنم مینگاه را بیرون و کرده باز را حمام

 

 می گریه و دهد می تکان را خودش شدت به و زمین روی نشسته

 کنم می حوله و شویم می را خودم دوش زیر نور سرعت به  .کند
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 صورتش به  دست با  .طرفش بهدوم می . آیم می بیرون و تنم دور

 آسیب خودش به .است سرخ صورتش کل ام آمده دیر .کوبد می

  . رسانده

 

 ذهنش گاهی .اند مرده یونا و تداعی و دنا آمده بادش که استمعلوم

 بر زند نیزخم محض حقیقت و دهدمی دست از را انکار طاقت

  :است بغض از پر ام زمزمه  .وجودش

 

   .عزیزم باشآروم ! شدهچی جانم لی لی...جان لی لی-

 

 :نالد می

 

  !کشتمشون من ؛ بودم من البرز کو؟ تداعی کجاست؟ دنا-

 

 پشت از .چکد می رویم و سر از آب .نشینم می زمین روی زانو دو

  :چسبم می سفت را دستانش و کنم می بغلش
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 !باش آروم !رو کار این نکن عزیزم جانم مامان-

  

  :نالد می

 

 چقدر بود خون از پر وقتی دونی نمی ! کوچولوم پسر ! من دنای-

  !لرزید می اش سینه .شد می بسته و باز هاشلب .بود شده معصوم

 

  :گوید می  ناباور و شود می ساکت بعد

 

  .بشه خوب حالم  منکم یه بذار !بیار رو یونا الاقل کوش؟ یونا-

 

  :گوید می که است من صدای این

 

 که ساله چند یونا و تداعی و دنا !رفتن شون تا سه هر مامان-

 .رو عذاب این کن بس مامان !نیستن که برس باور این به !نیستن

  !کنی می نابود رو دومون هر داری
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  :کند می گریه

 

 !نبود رانندگیم به حواسم من !کُشتمشون من-

  

 :موهایش به کشم می دست

  

 هیچ تو !هست مدارکش !نبودی مقصر تو که گفته پلیس اما-

 می اتفاق باید که حادثه یه .بوده حادثه یه این !نداشتی تقصیری

 بودم؛ فرمون پشت من تو جای به روز اون شاید کن فکرشو .افته

  !افتاد می اتفاق بازم

 

  کجاست؟ دنا-

 

 می طاق طاقتم که بخدا .اولش ی خانه سر گردد می بر باز  !خدایا

 می گریه مامان جلوی  ناباوری کمال در .ترکد می بغضم .شود

  :گویم می .شود می روان اشکم .کنم
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 نه تو .رو توهم این کن ول مامان !شدم خسته من بخدا مامان-

 فهمی؟ می مرده دنا .مُرده دنا مامان .هستی وهمی نه و ای دیوونه

 !بشه بهتر حالت تا مادریت شهر توی اینجا اومدیم ما

 

 191پارت#

 

 

  :است شده باز من دل و درد سر اما .زند نمی حرف و لرزد می

 

 تو فکرم شب و روز هر .کنم می مبارزه دارم ساله چهار من مامان-

 نتونستم حتی من .آوردم کم من مامان .جهنمهبرام زندگی .بودی

 خود به برگرد خدا رو تو .کنم عزاداریعزیزام برای حسابی و درست

 سهند  وقتی .بودی قدرتمند و محکم زن یه من برای تو .واقعیت

 تو کشیدیم می سختی وقتی .کردی مبارزه و موندی تو رفت

  .دوستم و مادرم و پدر .بودی من گاه تکیه تو .بودی امیدوار همیشه

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 851_pg. 

 

 مثل بغضم .ریزند می فرو هم سر پشت هایماشک .کشم می آه

  :ریزد می بیرون گلویم از زهر انگار .هست نوجوانیم

 

 .رفته آرامشم .نیازمندم بودنت به من .دارم احتیاج بهت من مامان-

 .نمونی تنها تو که .بمونم زنده که کشیدم نفس فقط چهارسال این

 رحم .نوارم مبارزه قدرت دیگه .ندارم انرژی دیگه واقعا االن مامان

 !کن رحم من به مقدسات به رو تو !کن

  

 خیره .هست شهرش ی خیره .کند نمی گریه اما لرزد می هم هنوز

  .درخشند می ها ستاره مثل که پنجره سوی آن روشن چراغهای ی

 .چمدانش سراغ روم می .کنم می رها دورش از را دستم

 

 وکنم می باز آب بطری یک یخچال از و آورم می را هایش قرص 

 مات سیاهش چشمان .نشینم می روبرویش و ریزم می لیوان درون

 .اند
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 در توانم نمی که مظلومیت نوعی .رسد می نظر به الغر صورتش 

 .من صورت روی چرخد می پنجره از نگاهش .بگنجانمش کلمات

 می لبهایش به را آب لیوان و .گذارم می لبهایش میان را  قرص

 و خجل .شود می ام خیره دوباره و نوشد می کمی .چسبانم

  :زنم می لب  . احساساتم فوران از پشیمانم

 

 کاری هر کنم می فکر آخه  . کردم اذیتت که ببخشید ! ببخشید-

 دلم !بینی نمی منو اصال تو کنم می فکر .ست بیهوده کنم می

  .مامان شکسته

 

 را سرم .کند می لمس را ام گونه و آورد می جلو را لرزانش دست

 می .فشارم می دستش کف به بیشتر را ام گونه و کنم می کج

  :گوید

 

  !بشم بهتر کهدم می قول  !منی زندگی ی همه تو-
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 دراز تختش روی و رود می و خیزد می بر .بوسم می را دستش کف

 را او ام نشسته که همانطور کمی .بندد می را چشمانش و کشد می

 روی و پوشممی را لباسهایم و خیزم می بر بعد و .کنم می نگاه

 :نویسم می آفتاب شهر دختر برای .نشینم می تخت

 

 . ببینمت صبح فردا خوام می و بوشهر اومدم من خوبی؟ ! سالم-
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  :بچینم هم کنار بتوانم را لغات تا کنم می فکر کمی

 

  .بفرست لوکیشن برام و بگو  بیایی تونی می ساعتی هر لطفا-

 

 .شوند می آبی هاتیک بالفاصله که بشوم خارج چت از خواهم می

  .است نوشتن حال در او و تلفنم ی صفحه به دوزم می چشم پس
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 او دیدن به ربطی اصال ماجرا .دارم عجیب ای دلهره  چرادانم نمی

 و ام دیده اول قرار در و اول بار برای را آدمها و زنها خیلی من ندارد

  .رفته و گذشته

 

 اینکه و مادریست فامیل یک دیدن خاطر به فقط من ی دلهره

 این العمل عکس خواهد می دلم و ام زده جان لی لی  جای را خودم

 بد ؛ استاطرافیان نکن وبکن درگیر زیادی انگار که جنوبی دختر

   .باشد

  :نویسد می

 

 از .دارم حالی چه دونی نمی .اومدی خوش خیلی .دلم عزیز سالم-

  .دنبالتون میام من ؟ هستی کجا .آوردم در بال تا دو خوشحالی

 

 می پیشنهادی چنین چطور است خانواده درگیر خودش که دختری

   دهد؟
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 و داره نیاز چینی مقدمه به خانواده دیدن کهدونم می من خب-

 و بمونم هتل که دم می ترجیح .بزنم حرف تو با خواستم قبلش

  .ببینمت صبح اینکه

 

 زیادی که ندارم طاقت من آخه خوبه؟ ۸ ساعت صبح فردا !باشه-

  .کنم صبر

 

  : هایملب روی نشیند می لبخند

 

 روی پیاده گفتی که هم تو و .خیزم سحر من چون ! خوبه آره-

 !بخیر شب و ممنون . بفرست برام لوکیشن لطفا !داری صبحگاهی

 

 لی لی .خوبیست تایم صبح ۸ .بندم می او پرگویی بر را راه اینطور و

 بابتش از خیالم و خوابد می ظهر دم تا خورده که هایی قرص با جان

 و .نمانم جا قرارم از تا گذارم می زنگ روی را ساعتم .است راحت

 .زنم می حرف ادی بعد و بهروز با رختخوابم در
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  :نوشته که دارم لیدا مادام از هم پیامی

 

 به و بگذره خوش مامانت و تو به کهامیدوارم !پسرم البرز سالم-

 .نه یا کنن می قبولش جان لی لی یخانواده که هستم نگران شدت

 داره طرفدار خیلی .کافه بردم هم امروز رو ها کیک من البرز راستی

 .عزیزم باش خودت مواظب .شدم امیدوار و
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 چند برایش .دارم دوست را انرژی خوش و مهربان ارمنی زن این

 بتوانم کهروم می کلنجار آنقدر خودم با بعد و نویسم می جمله

 کرده تنش قرمز  پیراهن بار این .بینم می را تداعی خواب و .بخوابم

 به تا اما . خواند می کتاب و نشسته مشترکمان اتاق ی پنجره کنار و

 گلبرگ از پر پنجره ی لبه جایش به و شده محو شوم می نزدیک او

   .شود میرنگ سرخ های
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 و عینک و زنم می ادوکلن .کنم می تنم مرتبی شلوار و بلوز صبح

  .بندم می را در و شوم می خارج اتاق از و دارم می بر را ساعتم

 

 .است آرام یا در و ست ابری نیمه آسمان .ست عالی هوا اینجا 

 به را  فرستاده آفتاب شهر دختر که لوکیشنی .اند سرزنده ها خیابان

 ربع هشت ساعت .کندمی حرکت تاکسی و دهم می هتل تاکسی

 العملش عکس و آمدنش که باشم آنجا زودتر خواهم می .است کم

 لب ی ها کافه ردیف راننده .دریاست لب ای کافه قرارمان .ببینم را

  :دهد می نشانم را دریا

 

  ! ردیف این توی کافه آخرین-

 

 کافه .هستند آنجا زیادی آدمهای .شوم می پیاده و کنم می تشکر

 مشرف روی پیاده و دریا  از باالتر ارتفاعی در و هستند دریا به رو ها

 باالیشان در چتری با هایی صندلی و میز ها موج و ها شکن موج به

  .دارند قرار
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 .نشینم می و کنم می انتخاب را نفره دو میزهای از یکی و روم می

 و کنند می حرکت ها موج روی رنگ آبی  کوچک موتوری قایق دو

 .رسدمی گوش به قایق درون اسپیکرهای  از صدا و سر پر آهنگی

 هم با و شادند مردم .وزد می خوبی خیلی نسیم و آرامند ها موج 

 .کنند می بخند و بگو

 

 می چشم و اندازم می ا روی پا و دهم میبیرون آرامش با را نفسم 

 پیام در .رسند می راه از که آدمهایی به هم گاهی و دریا به دوزم

  :نوشته اینجور آخرش

 

   .پوشم می سفید کتونی و  ای سرمه شال و آبی مانتوی یه من-

 

   .هستم آبی لباسهای با دختری دنبال به پس

 .برسد میهمانم تا خواهم می مهلت او از من و آورد می منوگارسون

   .دهم می قهوه فنجان یک سفارش فقط و
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 .بینمش می دور از که هستم قهوه خوردن حال در بعد دقیقه چند

 اما ؛ نیست پیدا اش چهره اینجا از که متوسط قامت با دختری

 .آبیست لباسهایش

 

 بهتر تا دارم می بر را آفتابیم عینک من .شود می تر نزدیک

  .ببینمش

 

 مرتب سرش روی که شالی و تیره جین با کوتاه مانتوی .است ساده

 .دارو چشم به آفتابی عینک و هست دستش در موبایلش . پیچیده

 نزدیک .گردد می جان لی لی دنبال به .کند می نگاه را ورش و دور

 :گویم می که بگذرد کنارم از خواهد می شود می تر

 

  !آفتاب شهر دختر-

 

 بزرگش عینک .کند می نگاهم و گردد می بر .ایستد می جایش سر

 از من و است متعجب من دیدن از او .زند می موهایش روی را

 او شیرین ی چهره دیدن
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  بودین؟ من با ببخشید؟ -

 

 روی گذارممی را فنجانم .من به دوزدمی را سیاهش درشت چشمان

  :گویمپ می آرامش با و میز

 

 دادمی پیامجان لیلی به که آفتاب شهر دختر !بودم شما با بله -

 تویی؟

 

  :کندمی پا آن و پا این و دهد می فرو را دهانش آب

 

 ...با من آخه !شدم گیج -
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 او از گردن و سر یک .کنم می تعارفش را دستم و خیزم می بر

  .آرامم من است؛ متعجب و پریده رنگ او چه هر .بلندترم

 

 که است این بگویم او با برخوردم ی درباره توانم می که چیزیاولین

  .کرده آرام شدت به را من او ی چهره

 دراز طرفش به که دستم روی خورد می سر ام چهره روی از نگاهش

 .دهد می دست و آورد می جلو را دستش تردید با و ام کرده

 سرخابی الک با جالبی طرز به را کوتاهش تقریبا های ناخن

 بلوز .بود زده ریمل دقت به را هایش مژه و زده کمرنگی رژ .پوشانده

 باز مانتویش جلوی و کرده اش تیره جین شلوار داخل را سفیدش

   .دهد می مالیمی عطر بوی استو لطیف و نرم دستش .بود

 :رسد می نظر به گیج و گرفته رنگ هایش گونه کمی و شده هول

 

  هستین؟ کی شما بگی شه می -
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  :کنممی اشاره صندلی به

 

  !آفتاب شهر دختر ! بنشین لطفا-

 

 میان را کیفش و نشیند می صندلی روی و زده مالیمی لبخند

  :فشارد می دستانش

 

 من .بخوریم صبحونه و کنیم صحبت هم با کمی تا بنشینید- 

  .گممی رو چیز همه براتون

 

 و دور هایآدم روی چشمانش مداوم گریز از را این ؛ دارد اضطراب

  :گویدمی و داده بیرون شدت به را نفسش .بفهمم توانم می ور

 

 صبحانه غریبه یه با که نیست مقدور من برای راستش خب -

 غریبه هایآدم با معموال اما بترسم؛ یا و باشم سنتی اینکه نه .بخورم

   .کنمنمی مراوده
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 موهای .شالش به کشد می دست و گذارد می میز روی را کیفش

 .دارد خاصی هالل ابروهایش  کرده باز فرق وسط از را سیاهش

لی چشمان به شبیه نهایت بی چشمانش .است بلند چشمانش پشت

 را خاص برق همان و ها مژه همان کشیدگی، همان .است جان لی

 چانه .اند برجسته اما کوچک هایشلب و دارد متوسطی دماغ .دارد

 کامال .ست مهتابی و سفید صورتش پوست و .است تیز کمی اش

 می رو سبزه دختری را او افکارم در .است من تصورات از متمایز

می مدام و است گوشتالود کمی لبهایش و دارد فری موهای که دیدم

 در نرمشی هیچ حاضر حال در .نیست گونه این اصال اما .خندد

 خود به سوالی شکل صوراش اجزای تمام .ندارد وجود حرکاتش

  .است بامزه هم جدیتش .اند گرفته

 :گویم می

 

هم با .دی می پیام من به که هاستمدت شما ! نیستم غریبه من -

  .زنیم می حرف

 

  .دهممی نشانش را چتمان یصفحه 
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 دیگه؟ هستی شما این -
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  .لمیموبا ی صفحه به شود یم دهیکش من صورت یرو از نگاهش

   

   ؟یهست جان یلیل شما یعنی د؟یکن یم یشوخ -

 

  :کند یم فکر ساده . شمیرته به کشم یم دست و خندم یم

 

 یباال و قد نیا به الاقل باشم؟ جان یلیل که ادیم من به -

 یلیخجان یلیل چند هر .ادینم اسم نیا شکل و سر نیا و مردونه

 .هست یقشنگ اسم

 

  :دیگو یم و کوچکش فیک یرو گذارد یم را دستش
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 یجا رو خودتون که هست یمردونگ و شرافت از دور به نیا آقا-

 و یکرد یشوخ من با شما .دیکن چت من با و دیبزن زن هی

 و کس نیزتریعز قراره کردم یم فکر واقعا من یول ؛ یشد سرگرم

   .متاسفم براتون واقعا .نمیبب هاسال از بعد رو کارم

 

 نگاه یا اضافه حرف گفتن بدون و برخاست و برداشت را فشیک

   .کرد رفتن وعزم انداخت من به یا دهیرنج

 باال را سرش و دارد یم بر محکم یهاقدم و دارد یموزون اندام

 و کوتاه حیتفر نیا از دست و نجنبم خودم به اگر .است گرفته

 شمرده پس .دید نخواهم را او گرید حتم به ؛ ندارم بر نیریش

 :میگو یم شمرده

 

  !البرز .هستم تخاله پسر من !آفتاب شهر دختر بمون -

 

  : کند یم نگاهم شانه سر از و گرددیم بر

 

  !بود یا مزه یب یشوخ -
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 یرو انگشتانم نوک با و اندازم یم هم یرو را میپاها گونه حیتفر

 :رمیگ یم ضرب زیم

 

 یجا نکهیا یبرا و .ندارم هم یشوخ . هستم تخاله پسر من-

 .دارم هم شرافت .دارم محکم لیدل هی زدم حرف تو با مامانم

   .کنم استفاده سو تو از خواستم ینم هرگز

 

  :دهد یم باال را شیابرو کی و کند یم مشت حرص از را دستش

 

  ؟یلیدل چه-

 

  :میگو یم یصندل به اشاره با

 

  !نیبش ایب-
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 ذهن از دور میبرا او تعلل همه نیا .کند یم نگاه یصندل به مردد

  :است

 

 یم قول بهت ؛ میبزن حرف و یبخور صبحونه من با و ینیبش اگر-

 !ینش مونیپش که دم

 

  :اندازد یم باال شانه بعد و کرده مکث هیثان چند

 

 رو هیقض نیل یتو و ته دیبا .بدم دست از که ندارم یزیچ خب-

  .ارمیب در

 

 دلم .دهم یم قورت را ام خنده .ندینش یم من یروبرو و آمده

 طنتیش با .شده خنک دلم ته یجور کی .کنم تفنن خواهد یم

  :میگو یم

 

   ؟یخور یم یچ شما زمیعز خب-
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  :گزد یم را لبش .رمیگ یم طرفش به را منو و

 

 اونطور نیهم یبرا .یهست من ی خاله شما کردم یم فکر من-

 .زدم حرف باهاتون یمیصم
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 و گذاشته اثر من بر اش مانهیصم یکلمه چند که کند یم تصور

 غالب ی صهیخص از انروز که یبدجنس با پس .داشته ورم الیخ

 :میگو یم شده وجودم

 

 الیخ و شهینم خراب حالم ؛یعاطف ی کلمه تا چند با من البته-

 یا گهید جور هاخانوم با دم یم حیترج من مطمئنا .داره ینم ورم

   .بشم یمیصم

 

 :دیگو یم زیم یرو را منو و افتد یم ابروانش نیب یفیظر گره
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  !ندارم وقت من بزن حرفتو -

 

 بازش و دارم یم بر را منو تعلل و آرامش با .ام کرده شیعصبان

 یم تکان را شیپاها .است یعصب و منتظر که دانم یم .کنم یم

  :میگو یم .دهد

 

 بدونم خوام یم .میکن یم تست رو یسیانگل ی صبحونه خب -

  !هیسیانگل ی صبحونه واقعا

 

 یم و ردیگ یم را سفارش و دیآ یم گارسون .دهد ینم یجواب

 صبور .کند یم نگاه ایدر به من ی بهیغر ی خاله دختر .رود

 به که یآدم به کردن نگاه یجا به دهد یم حیترج و .است

  :میگو یم .بزند زل یآب یایدر به دارد شک صداقتش

 

   .قشنگه یلیخ-

 

  :کند یم نگاهم و گردد یبرم
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   ا؟یدر-

 ! نه-

 

  :دهد یم رونیب یحرص را نفسش

 

 ای !نیباش یطبع شوخ آدم که ادینم شما یجد ی چهره به خب-

 نکهیا ای و دیکن یم حیتفر گذاشتن من سرسربه با نیدار

 خوام یم صورت هر در .هست تونچهره برعکس کامال اخالقتون

 نکهیا ای و ستمین یا افتاده پا شیپ و ساده دختر من که دیبدون

 .دونم ینم برتر رو شما بابتش ؛یاومد خارج از یگ یم شما چون

 !نیهم .برم و بشنوم رو حرفاتون خوام یم فقط

 

 ی چهره به دهم یم حیترج و کنم یم گره هم در را دستانم

  :کنم نگاه او یبایز

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 871_pg. 

 

 که وقته یلیخ من مامان ! البرز .هستم جان یلیل پسر من-

 یها لیمیا من .نداره کامل تعادل و شده یروح یماریب دچار

 از یکی طرف از و بود متفاوت چون و دمید یاتفاق یلیخ رو شما

 من  زد؛ ینم حرف اشون درباره وقت چیه که مامان ی خانواده

 یلیخ برام شما یها لیمیا نکهیا و .رودادم هاش لیمیا جواب

 نیبدتر در درست .یروزمرگ ای خاطرهخوندن مثل . بود جالب

 هاتون یمشغولدل و خانواده و شهرش از شما مامان یروح حاالت

  .نیبود گفته

 

  :حرفمانیم پرد یم

 

 افتاده؟ جان یل یل یبرا یاتفاق چه -

 

 197پست#

 

 

  :ندارم شک صداقتش در که است نگران آنقدر اش چهره حالت



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 872_pg. 

 

 

  !هامحرف باشه خارج تحوصله از دیشا -

 نکهیا من یبرا مساله نیمهمتر االن .دینکن تیاذ منو لطفا آقا-

 بودم؛ دارشید منتظر هاسال که یا خاله من؛ ی خاله بدونم که

 از هاسال بابابزرگ و یبیب که ؛ بوده ممنوع من یبرا که یا خاله

 نداده اجازه غرورشون و ساختن و سوختن رفتنش یغصه

  .افتاده براش یاتفاق چه ببخشنش؛

 

 تمام .اند شده اشک از پر قشنگش چشمان . چشمانم به زده زل

  :میگو یم .اند ساده و صاف حاالتش

 

 و دنا من داداش و بود یرانندگ حال در مامان ؛ شیپ سال چهار -

 اتفاق تصادف هی متاسفانه .بودند همراهش هم دخترم و همسرم

   .کردن فوت تصادفاون یتو من ی بچه و زن و دنا و افتاد

 

 گونه یرو خوردیم سر زاللش اشک و شود یم باز مهین دهانش

  :دیگو یم و اش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 873_pg. 

 

 

   !ایخدا...یوا...یوا-

 

 باز کنم فیتعر را انیجر نیا هم بار هزار اگر .زنم یم لبخند من

  :دیگو یم او .دیآ یم بند نفسم و سوزد یم دلم هم

 

   !متاسفم واقعا من-

 

  :دهم یمتکان سر

 

 از خاطر به یول نبود مامان تصادف اون مقصر گرچه .ممنونم-

 هم هنوز البته و شد یروح یناراحت دچار زانمون؛یعز دادن دست

 مامان بدم؛ حیتوض برات چطوردونم ینم .رفته دنا که نکرده باور

   .زنه یم پا و دست تیواقع و توهم نیب مدام

 

 یم که رفته ادشی انگار .دوخته چشم من به نیاندوهگ و رفته وا

  .برود خواست



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 874_pg. 

 

 

 و گذاشته زیم یرو و .آورد یم را صبحانه یها ینیس گارسون

 مین .کنم یم تشکر او از .گذارد یم را داغ ی قهوه یها فنجان

  .رود یم و اندازد یم او انیگر ی چهره به ینگاه

 

 و شده سرخ سیسوس .کنم یم نگاه صبحانه یحاو ینیس به من

 شده سرخ ژامبون و مروین مرغ تخم عدد دو .ایلوب خوراک و قارچ

 یم و دارم یم بر را چنگال .اند شده دهیچ هم کنار یسادگ به که

  :میگو

 

   ! دییبفرما-

   .نداشتم رو توقعش واقعا !ام شوکه من-

 

 یم لندن در که آنچه با طعمش .جوم یم را سیسوس از یا تکه

  :میگو یم .است متفاوت خورم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 875_pg. 

 

 با من اما .گفتم شما به یناگهان یلیخ انگار خوام یم معذرت من-

 حاال نیهم یحت .بود آسون که دینکن فکر .گرفتم خو اتفاق نیا

 کردن یزندگ نیح که کردم عادت اما واقعه انیب از ناراحتم هم

 هم اتفاق اون به ذهنم از گوشه هی در کردن کار و خوردن ،غذا

  .زیآم مسالمت یزندگ هی .کنم فکر

 

 یرو هم هنوز رنگ یآب قیقا .کنم یم مزه را موکا قهوه از یکم

   .رسد یم گوش به اش یبندر آهنگ یصدا و چرخد یم موجها

 

 رفتار و شده ریمتح من یزندگ جهنم دنیشن از میروبرو دختر

   .ستین فهم قابل شیبرا ضمینق و ضد

 

  کجاست؟ جان یلیل االن-

 یها قرص چون .هست دلوار اسم به هتل هی یتو جان یلیل -

 !خوابه االن ؛ خوره یم یقو یلیخ
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@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 876_pg. 

 

 

 و گذاشته اثر من بر اش مانهیصم یکلمه چند که کند یم تصور

 غالب ی صهیخص از انروز که یبدجنس با پس .داشته ورم الیخ

 :میگو یم شده وجودم

 

 الیخ و شهینم خراب حالم ؛یعاطف ی کلمه تا چند با من البته-

 یا گهید جور هاخانوم با دم یم حیترج من مطمئنا .داره ینم ورم

   .بشم یمیصم

 

 :دیگو یم زیم یرو را منو و افتد یم ابروانش نیب یفیظر گره

 

  !ندارم وقت من بزن حرفتو -

 

 بازش و دارم یم بر را منو تعلل و آرامش با .ام کرده شیعصبان

 یم تکان را شیپاها .است یعصب و منتظر که دانم یم .کنم یم

  :میگو یم .دهد

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 877_pg. 

 

 بدونم خوام یم .میکن یم تست رو یسیانگل ی صبحونه خب -

  !هیسیانگل ی صبحونه واقعا

 

 یم و ردیگ یم را سفارش و دیآ یم گارسون .دهد ینم یجواب

 صبور .کند یم نگاه ایدر به من ی بهیغر ی خاله دختر .رود

 به که یآدم به کردن نگاه یجا به دهد یم حیترج و .است

  :میگو یم .بزند زل یآب یایدر به دارد شک صداقتش

 

   .قشنگه یلیخ-

 

  :کند یم نگاهم و گردد یبرم

 

   ا؟یدر-

 ! نه-

 

  :دهد یم رونیب یحرص را نفسش

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 878_pg. 

 

 ای !نیباش یطبع شوخ آدم که ادینم شما یجد ی چهره به خب-

 نکهیا ای و دیکن یم حیتفر گذاشتن من سرسربه با نیدار

 خوام یم صورت هر در .هست تونچهره برعکس کامال اخالقتون

 نکهیا ای و ستمین یا افتاده پا شیپ و ساده دختر من که دیبدون

 .دونم ینم برتر رو شما بابتش ؛یاومد خارج از یگ یم شما چون

 !نیهم .برم و بشنوم رو حرفاتون خوام یم فقط

 

 ی چهره به دهم یم حیترج و کنم یم گره هم در را دستانم

  :کنم نگاه او یبایز

 

 که وقته یلیخ من مامان ! البرز .هستم جان یلیل پسر من-

 یها لیمیا من .نداره کامل تعادل و شده یروح یماریب دچار

 از یکی طرف از و بود متفاوت چون و دمید یاتفاق یلیخ رو شما

 من  زد؛ ینم حرف اشون درباره وقت چیه که مامان ی خانواده

 یلیخ برام شما یها لیمیا نکهیا و .رودادم هاش لیمیا جواب

 نیبدتر در درست .یروزمرگ ای خاطرهخوندن مثل . بود جالب

 هاتون یمشغولدل و خانواده و شهرش از شما مامان یروح حاالت

  .نیبود گفته



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 879_pg. 

 

 

  :حرفمانیم پرد یم

 

 افتاده؟ جان یل یل یبرا یاتفاق چه -
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  :ندارم شک صداقتش در که است نگران آنقدر اش چهره حالت

 

  !هامحرف باشه خارج تحوصله از دیشا -

 نکهیا من یبرا مساله نیمهمتر االن .دینکن تیاذ منو لطفا آقا-

 بودم؛ دارشید منتظر هاسال که یا خاله من؛ ی خاله بدونم که

 از هاسال بابابزرگ و یبیب که ؛ بوده ممنوع من یبرا که یا خاله

 نداده اجازه غرورشون و ساختن و سوختن رفتنش یغصه

  .افتاده براش یاتفاق چه ببخشنش؛

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 880_pg. 

 

 تمام .اند شده اشک از پر قشنگش چشمان . چشمانم به زده زل

  :میگو یم .اند ساده و صاف حاالتش

 

 و دنا من داداش و بود یرانندگ حال در مامان ؛ شیپ سال چهار -

 اتفاق تصادف هی متاسفانه .بودند همراهش هم دخترم و همسرم

   .کردن فوت تصادفاون یتو من ی بچه و زن و دنا و افتاد

 

 گونه یرو خوردیم سر زاللش اشک و شود یم باز مهین دهانش

  :دیگو یم و اش

 

   !ایخدا...یوا...یوا-

 

 باز کنم فیتعر را انیجر نیا هم بار هزار اگر .زنم یم لبخند من

  :دیگو یم او .دیآ یم بند نفسم و سوزد یم دلم هم

 

   !متاسفم واقعا من-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 881_pg. 

 

  :دهم یمتکان سر

 

 از خاطر به یول نبود مامان تصادف اون مقصر گرچه .ممنونم-

 هم هنوز البته و شد یروح یناراحت دچار زانمون؛یعز دادن دست

 مامان بدم؛ حیتوض برات چطوردونم ینم .رفته دنا که نکرده باور

   .زنه یم پا و دست تیواقع و توهم نیب مدام

 

 یم که رفته ادشی انگار .دوخته چشم من به نیاندوهگ و رفته وا

  .برود خواست

 

 و گذاشته زیم یرو و .آورد یم را صبحانه یها ینیس گارسون

 مین .کنم یم تشکر او از .گذارد یم را داغ ی قهوه یها فنجان

  .رود یم و اندازد یم او انیگر ی چهره به ینگاه

 

 و شده سرخ سیسوس .کنم یم نگاه صبحانه یحاو ینیس به من

 شده سرخ ژامبون و مروین مرغ تخم عدد دو .ایلوب خوراک و قارچ



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 882_pg. 

 

 یم و دارم یم بر را چنگال .اند شده دهیچ هم کنار یسادگ به که

  :میگو

 

   ! دییبفرما-

   .نداشتم رو توقعش واقعا !ام شوکه من-

 

 یم لندن در که آنچه با طعمش .جوم یم را سیسوس از یا تکه

  :میگو یم .است متفاوت خورم

 

 با من اما .گفتم شما به یناگهان یلیخ انگار خوام یم معذرت من-

 حاال نیهم یحت .بود آسون که دینکن فکر .گرفتم خو اتفاق نیا

 کردن یزندگ نیح که کردم عادت اما واقعه انیب از ناراحتم هم

 هم اتفاق اون به ذهنم از گوشه هی در کردن کار و خوردن ،غذا

  .زیآم مسالمت یزندگ هی .کنم فکر

 

 یرو هم هنوز رنگ یآب قیقا .کنم یم مزه را موکا قهوه از یکم

   .رسد یم گوش به اش یبندر آهنگ یصدا و چرخد یم موجها



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 883_pg. 

 

 

 رفتار و شده ریمتح من یزندگ جهنم دنیشن از میروبرو دختر

   .ستین فهم قابل شیبرا ضمینق و ضد

 

  کجاست؟ جان یلیل االن-

 یها قرص چون .هست دلوار اسم به هتل هی یتو جان یلیل -

 !خوابه االن ؛ خوره یم یقو یلیخ

 

 198پست#

 

 

 

  بده؟ حالش نقدریا یعنی خب .کجاست دونم یم بله -

 .داره رو ممکن حالت نیبهتر سال چهار نیا یط در االن بایتقر-

  .بده حالش یلیخ بله اما

  !کنم یم باور-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 884_pg. 

 

  :زند یم هیتک اش یصندل به دیگو یم را نیا

 

  ؟یمن ی خاله پسر شما پس-

 

  :دهم یم تکان را سرم

 

 شهر دختر نمتیب یم که خوشحالم یلیخ و هستم ات خاله پسر-

  !آفتاب

 

  :زند یم یبند مین لبخند

 

  .رانهیا اسمم !رانیا-

 

 نام تواند یم رانیا دانستم ینم امروز به تا دارد؛ ییبایز اسم چه

  :آورم یم ادی به را یزیچ ناگهان .باشد زن کی

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 885_pg. 

 

  !اومد ادمی االن یوا-

 

  :کند یم نگاهم یسوال

 

 رو رانیا خوادیم گفت یم شهیهم هاش انیهذ نیب مامان-

 !رانیا شیپ ارهیب رو دنا خواد یم .نهیبب

 

 !شده تنگ وطن یبرا دلش که نهیا منظورش کردم یم فکر من 

  ؟یبود تو منظورش پس

 

  :شود یم براق نگاهش

 

   .موندم ادشی یتو من که خوشحالم-

 

 ینم هم اول از .ندارم ام صبحانه یمابق خوردن به یلیتما اصال

  :میگو یم . ام داده سفارش او خاطر به اما  خواستم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 886_pg. 

 

  د؟یبخور یزیچ هی لطفا شه یم-

 

 یم وزد یم که یمیمال مینس .دهد یم تکان نیطرف به را سرش

  :دیگو یم . رقصاند یم را آن و . شالش ریز زند

 

 نطوریا مخاله پسر با که کردم ینم رو فکرش یحت وقت چیه-

 رو من یها لیمیا جواب وقت چیه جان یلیل راستش .بشم آشنا

 دمید رو لمیمیا جواب ماه چند و سال سه از بعد یوقت .داد ینم

 نییپا و باال چطور که شه ینم باورتون .شدم زده جانیه واقعا

 ییدا .داشتم خبر شما وجود از من .کردم یشاد و دمیپر

 دنا وجود از اما . داره پسر هی خاله که بود گفته برامون ابیافراس

 هم ییدا با رو ارتباطش یناگهان جان یلیل .نبودم مطلع اصال

 یکس چیه جان یلیل یپدر ی خونه یتو نجایا و .کرد قطع

 نیا که دمیفهم یتازگ .نداره اونو ی درباره زدن حرف ی اجازه

    .بزرگه بابا و یب یب یآزردگ و یدلتنگ دادن نشون روش

 

  :دیگو یم کهوی بعد .ناکجاست به نگاهش . شود یم ساکت



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 887_pg. 

 

  

 یجا برام بوشهر اومده و مونده خاطرش یتو اسمم که نیا اما -

  نمش؟یبب تونم یم موقع چه من . داره یدواریام

 

 دو یکی جان یلیل .است صبح ۹ بایتقر . کنم یم نگاه ساعتم به

 شدن مواجه یبرا کنم آماده را او دیبا .شود یم داریب گرید ساعت

  !رانیا خواهرش؛ دختر با

 

 ای هتل ییایب یدار دوست .کنم آماده رو جان یل یل دیبا خب -

  گه؟ید یجا

   . نداره یفرق من یبرا -

 یلیخ ایدر به جان یلیل .ایدر لب میبذار رو قرارمون نظرم به -

 محل به کینزد که ییجا هی ای یمیقد ساحل هی .داره عالقه

 .باشه تونیزندگ
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@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 888_pg. 

 

  :زند یم لبخند

 یم شنیلوک براتون .نمتونیب یم ایدر لب عصر پس باشه-

   .فرستم

 

 :دهم یم سرتکان-

 

  !ممنونم-

 

  :دیگو یم و زدیخ یبرم او

 

 یخوب به زیچ همه دوارمیام .ممنونم دعوتتون بابت !برم دیبا من-

 خالص هست نمونیب که یبگیغر نیا لز میبتون ما و بره شیپ

   .میبش خاله دختر و خاله پسر آدم مثل هم ما باالخره .میبش

  :خندد یم

 

  !خاله پسر بگم شما به که دهیجد برام چقدر-
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 یلیفام نسبت نیا به یحس چیه چرا دروغ .رود یم فرو  فکر به

   .ندارم

 !نینخورد یزیچ شما اما -

 

  :شالش ریز دهد یم هُل را شیموها و کشد یم یقیعم نفس

 

 به یلیتما روز کل نکنم فکر که بده حالم و متعجبم انقدر من-

   .باشم داشته غذا خوردن

 

 اطالعاتش و نبوده ما یزندگ در گاه چیه که او مثل یکس که نیا

  نگران بخواهد نطوریا است اندک ما روابط و احساسات و روزها از

 مرگ ی درباره قصه یوقت البته . است شگرف میبرا باشد؛ متاثر و

   .شوند یم متاثر یآدمها ی همه باشد؛

 یحت .کند یم سقوط  شیلبها یانحنا و لرزد یم اش چانه

   .باستیز هم نطوریا
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قدم با و من به کند یم را پشتش .هم او و کنم یم سکوت من

  .کنم یم نگاهش من و  کافه داخل رود یم شمرده یها

 و زند یم چشمانش یرو را نکشیع دیآ یم رونیب یچند از بعد

  .شود یم یابر مهین آسمان .رود یم

 

 آدمها .ذهنم به آورد یم هجوم فکر کی و هزار من و رود یم او

 یهوا .شود یم تر مواج ایدر .خندند یم و زنند یم حرف آرام

 نیزم و امواج یرو یها روشن هیسا و یابر مهین آسمان و خنک

 مرد نیترتنها کنم یم فکر .دهد یم من به یبیعج حال و حس

 .ندارد بودن همدم یبرا را یکس که یمرد .هستم طیمح نیا

 .کنم یم تصور نجایا ینوجوان سن در را مامان

 

 200پست#

 

 

 و شیموها ریز زند یم باد .کند یم نگاه ایدر به و ستادهیا نجایا

  .کند یم شانشیپر
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 .ندارند قبول اش خانواده که یمرد عاشق .است عاشق مامان

 و ایدر از دیشو یم دل ایدر کنار جا نیهم که کنم یم تصور

 داستان کی .کند یم سهند وقف را خودش و  خانه و بوشهر

   .تلخ ی عاشقانه

 

 یمیصم و گرم یهاآدم نیا نچسب وصله ییجورها کی من

 نجایا .دارم جانم و روح و پوست در را ها یلندن یسرد .هستم

 .سازد ینم من به آدمها نیا یانرژ و گرما .ستین من یجا

 

 یبرا .ستین زیم سر گارسون ی دوباره آمدن از یخبر نجایا

 .روم یم کافه داخل به صورتحساب گرفتن

 

 را زیم ی نهیهز مادرم کوچک رانیا نیا ، یجنوب دختر نیا

 بخش لذت میبرا طبعش مناعت .زند یم خشکم .کرده حساب

  .میآ یمرونیب و دهم یم را گارسون انعام  .است
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 را آمده راه کل خواهد یم دلم .دارم یبیعج حال و حس کی

 رو و ریز را خاطراتم و کنم فکر آنقدر خواد یم دلم .برگردم ادهیپ

   .برود و ببندد رخت  بسته عنکبوت تارسرم در آنچه تمام که

 

 یم .دیآ یم حمام از آب یصدا رسم؛ یم  که هتل در اتاقمان به

 :میگو یم و حمام در پشت روم

  

  خوبه؟ حالت من جان-

 

  :شنوم یم را فشیظر یصدا

 

  !نباش نگران !البرز خوبم-

 

 در دهیپوش دیآ یم که رونیب .دهم یم سفارش صبحانه شیبرا

 شیموها دور یکوچک ی حوله که یحال در دیسپ بلند ی حوله

  :زنم یم لبخند .رسد یم نظر به تر جوان یلیخ ده؛یچیپ
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 !یباش خواب ظهر تا کردم یم فکر-

 

  :دهد یم تکان نیطرف به را سرش

 

 نجایا جونم و دل با خوام یم !بخوابم ظهر تا خوام ینم گهید-

 !گهید بسه !هاسال و روزها .دمیخواب یلیخ !باشم

 

 201پست#

 

 

 .کنم یم نگاه را شیکارها و نمینش یم همانجا

 

 دقت به .پوستش به زند یم کرم .کند یم خشک را شیموها 

 یاسپر خودش به را ادوکلنش و زده کمرنگ رژ .زند یم ملیر

 یمنشان تر کیبار را او رنگش اهیس تاپ و نیج شلوار .کند یم

  .دهد
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   .دهم یم دستش به را پرتقال آب وانیل من و ندینش یم 

 

  مامان؟ میکن چکار رو امروز-

 

  :خورد یم پرتقال آب یکم

 

  ه؟یچ تو نظر-

 

   .کنم یمعرف بهت رو نفر هی خوام یم .دارم برنامه عصر یبرا-

 

  :زنم یم لب .کند یم نگاهم یسوال گذاردو یم زیم یرو را وانیل

 

  ! رانیا-

 

  :چکد یم اشکش
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  گم؟ ینمونیهذ من یدیفهم ؟یکرد باورم ران؟یا-

  

  :دهم یم تکان را سرم

 

  !مامان کردم داشیپ -

 

  :هیگر ریز زند یم

 

 پاشو یه که یکس تنها .گرفت منو سراغ که یکس تنها !رانمیا-

  .ندادم جوابشو احمق من اما .رهیبگ ارتباط که کفش هی یتو کرد

 

  ! کردم داشیپ هات لیمیا یتو من !نکن هیگر-

 

  :قلبش یرو گذارد یم دست

 

  !قرارم یب و نمیغمگ حال نیع در و خوشحالم یلیخ-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 896_pg. 

 

 

 شکمم به را سرش و ستمیا یم شیروبرو روم یم و زمیخ یم بر

  :دیگو یم و اندازد یم تنم دور را دستانش .چسبانم یم

 

   !دارمت که شکر رو خدا-

 

 .آورده شانس خودش با دختر نیا .شود یم آب دلم در قند

 اتفاق نیشادتر نیا و اورمیب دست به را مامان دل ام توانسته

 .است سال چند نیا در میزندگ

 

 202پارت#

 

 

  که دارم استرس  مدام .استیدن زن نیتر قرار یب عصر تا مامان

 در .خورد ینم یحساب و درست هم را ناهارش .شود بد حالش

 تک به تک و کند یم باز را ها یسوغات چمدان رود، یم راه اتاق

  .گذراند یم نظر از را دهیخر چه هر
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 میبرا که یمال ستیل تاپم لپ در و ام نشسته تخت یرو من

 رنگ به ییبایز یشمیابر بلوز .کنم یم چک را شده لیمیا

 دقت به . ردیگ یم صورتش مقابل دستش دو با  را یبادمجان

  :دیگو یم و کند یم نگاهش

 

  اد؟یم خوشش نیا از بزرگت مامان نظرت به -

 

  :اندازم یم انگشتانش انیم بلوز به ینگاه مین

 

  !خوبه یدیخر یچ هر ! یا قهیسل خوش تو !جان یلیل آره-

 

 :شود یم رهیخ کجا نا به و آورد یم نییپا را بلوز

  

 و درد پا االن دیشا !شده ریپ یلیخ حتما شده؟ یشکل چه یعنی-

 غذا رو لیا هی.دیکش یم زحمت یلیخ یب یب آخه .داره درد کمر

 بازار رفت یم صبح روز هر بوشهر یشرج یگرما یتو .داد یم
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 یم نون خودش وقتا یگاه .گشت یم بر پر لیزنب هی با و  صفا

 هی مثل .داشت ییایب برو هی .بود یخانم چه یدون ینم .پخت

 یشرج مثل بود، بزرگ دبش بوشهر یایدر مثل .بود استوار نخل

 هی داشت عادت شهیهم .بود مشرب خوش و گرم نجایا یگرما و

  بابام .داد یم یخاص غرور هی اش چهره به .بده باالتر رو ابروش

 نیبهتر شهیهم ... و شارجه و قطر و تیکو رفت ین .داشا لنج

 یالنگو از پر دستاش .آورد یم مامان یبرا رو ها لباس و عطر

 ینم جداش خودش از که داشت هم روزهیف انگشتر هی .  بود طال

 یم ناخدا هی قدر افتاد یم پاش اگه .بود حرف حرفش .کرد

 دست از .کرد یم شنا آزاد یماه هی مثل .باشه نورد ایدر تونست

 یم که ییها یماه یسبز و نکشیرنگ یبو .برات نگم که پختش

 و  پر شکم بادمجون یترش .داشت یم بر رو خونه تا هفت پخت

  ...و چیپ انگشت یحلوا

 

 از قیدق نطوریا مامان که است بار نیاول یبرا رد؛یگ یم نفس

 نیا بود عالم ی ممنوعه نیبزرگتر تر قبل .دیگو یم مادرش

 ناکجا به چطور یگاه که بودم دهید چند هر .خاطرات و فیتعار

 دهیپرس اش خانواده از موقع هر ؛ زند یم لبخند و شود یم رهیخ
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 یا بچه پسر که دور یها گذشته در و کرده سکوت فقط او ام

 کی گفته فقط ؛ لیفام و خانواده کشف حال در و بودم کنجکاو

 از یدیمد یمدتها یبرا یوقت انسان و .هستند دور یلیخ یجا

 کم کم .شوند یم ها بهیغر به هیشب شیبرا ؛ بماند دور لشیفام

 یخانواده به و . برداشتم یکنجکاو از دست ؛ شدم بزرگتر یوقت

 .ماندم یراض یپدر

 

 203پست#

 

 

 ۵ حدود ساعت . زدیخ یم بر و بندد یم را چمدان در مامان

 یم .کنم مهار را شیقرار یب و دلشوره نیا یجورکی دیبا .است

  :میگو

 

 از خارج آرامبخش هی مثال ای .یبخواب کم به بهتره نظرم به مامان-

  .یبخور موعد
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 .:بلندش یموها به کشد یم دست و اندازد یم باال یا شانه

 

   .بخورم آرامبخش خوام ینم .ادینم خوابم اصال نه...نه-

  

  :دهم یم رونیب را نفسم و بندم یم را تاپ لپ

 

 کم هی الاقل .شم یم کالفه منم ؛ یقرار یب ینطوریا یوقت خب-

  !بکش دراز

 

 .شود یم ایدر ی رهیخ و پنجره پشت رود یم . دهد ینم یجواب

 .گذرند یم رترید هم ها انگارساعت کشد؛ یم انتظار آدم یوقت

  . دیآ یم کش مکان و زمان ی همه

 نیا هنوز .شوم یم رهیخ سقف به و کشم یم دراز تخت یرو من

  .ستمین مطمئن زیچ چیه از هنوز .نکرده جذبم شهر

 

 فقط یشیپ و پس حرف چیه یب فرستد؛ یم شنیلوک میبرا رانیا

  :سدینو یم
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   .دونیباس ساحل ۷ ساعت-

 

 مدام یبیعج طرز به فقط .دهم ینم جوابش یزیچ هم من

  :کنم یم زمزمه را اسمش

  

  ...رانیا ...رانیا-

 

 .کنم مهارتوانم ینم را مامان .دهم یم سبک یا عصرانه سفارش

 ی گفته به .کنم یم شارژش یچا و کیک یکم خوردن با الاقل

  .است کینزد ساحل ؛ هتل ی خدمه

 

 به .رسد یم نظر به کیش و موقر .پوشد یم اهیس کدستی مامان

 شیلبها به رژ یکم و زند یم ینارنج  الک .زند یم ادوکلن دقت

 یتاکس در یحت نکهیا از .ردیگ یم را برقش دستمال با و مالد یم

 یم واقف اضطرابش ی درجه به فشارد یم را شیها زانو مدام هم

 .شیزانو یرو گذارم یم را دستم امیالت یبرا .شوم
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 یها موج .است شمال مینس دیگو یم مامان که وزد یم یمینس

 .افتاده ایدر  آب یرو خط به خط رنگ دیسف کف با سبک

 در مردم و اند کرده پارک یساحل خط در یادیز یها لیاتومب

  .هستند یرو ادهیپ و حیتفر حال

 نه زند؛ یم شور من دل و زند یم حرف خودش با لب ریز مامان

 یاحتمال تشنج یبرا که گریکدی با خون هم دو نیا مواجه یبرا

  .مامان

 

 .فشارم یمام آورده همراهم که یکوچک فیک یرو را دستم

 آرام را نفسم .هست همراهم الکل و آسم یاسپر دارو، سرنگ،

  .دهم یمرونیب

 

 به را مارمیب مادر تیمسوول که هستم ییتنها مرد من ناخواه خواه

 به که ییشبها و روز  تمام مثل !بمانم یقو دیبا .ام گرفته عهده

 .ام گذرانده یسخت
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 سطح از تر نییپا و ادیز وسعت با  ست یساحل دونیباس ساحل

 یاطلس یگلها از پر که ست یساحل پارک اش هیحاش در .ابانیخ

 یها سنگ از پر ساحل یها کناره .ست یمصر شمیابر درختان و

 از یا دهیکش خط ساحل راست سمت در و . است شکن موج

 داده لیتشک را گمرک ی اسکله ی وارهید که هاست شکن موج

 .اند

 

 204پست#

 

 که ییجا از و اند شده دهیچ هم یرو  رنگ به رنگ ینرهایکانت

  .رسند یم نظر به کوچک میا ستادهیا ما

 

 دست دور در ها نرده  یسو آن وکارگران ها فتراکیل و باالبرها

  .است متفاوت اما ساحل یهوا و حال .کنند یم کار

 

 به ساحل راست سمت در یا قهوه رنگ به بزرگ یمیقد لنج کی

   .دارد قرار ها شن وسط در و نشسته گل
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 یابرها پشت دیخورش .هستند آب انیم و  ساحل در آدمها

  .است ملس هوا .تابد یم جان کم  دیسف

 

 یگاه و رقصند یم  ها آب یرو یرنگ یها تیکا با بردرها تیکا

 در ایدن ی گوشه نیا در نکهیا تصور یحت .زندیخ یم هوا به

  .است بیعج میبرا هم نمیبب را بردر تیکا گروه نیا رانیا جنوب

 

 یم انجام یاستقامت ورزش ساحل از یا گوشه در جوان یا عده 

 در رنگ به رنگ یلباسها و بشاش یها چهره با دختران .دهند

 .گذرند حال

 

 یم نییپا ها شکن موج از من .کشد یم نفسهم سر پشتمامان 

 .دیایب نییپا که کنم یم کمکش و رمیگ یم را مامان دست وروم

 .دهیپوش  فلت یکفشها مامان . نرم یها شن یرو میگذار یم پا

 یم غر .ستین یجالب بیترک ها شن با شنلش یکفشها بیترک

  :زند
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  .آوردم یم یساحل کفش هی دیبا نکردم؟ فکر نیا به چرا-

 

 ربدوشامبر جز کهاست سال چند تو کهمیبگو او به خواهد یم دلم

 و اندوهناک اتاق جز تو .یا دهینپوش یزیچ دار خز یها ییدمپا و

 !نشده بتینص یزیچ شیهوا یگرفتگ و لندن مداوم یها باران

   !ستین یزیچ که یساحل کفش

 

  :میگو یم و خورم یم را حرفم اما

 

  . کنم یم هیته برات یکی !زمیعز نداره اشکال-

 

 به تا میدار یم بر قدم هم کنار در .فشارد یمهم به را شیلبها

 نیب تا کنم ین نگاه را ورم و دور من .میبرس ساحل ی کرانه

  .ابمی ینم را او اما نم؛یبب را رانیا ، آدمها
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 تیکا و را رنگ به رنگ یها تیکا .کند یم نگاه را ایدر مامان

 یم نگاهساعتم به من .روند یم سو آن و سو نیا که را بردرها

 سر دارد عادت دختر نیا انگار .گذشته هفت از قهیدق چند .اندازم

 دوند یم ویما با کوچک ی بچه سه دو .برسد رید یکم شیقرارها

  . عمق کم آب انیم

 

 عکس با یسرخاب ویما که یموفرفر دخترک به حسرت با من

 و است ساله چهار سه دخترک .مانم یم مات دهیپوش یبارب

 یعسل چشمان .نکند یشرویپ آب در تا کند یم کنترلش مادرش

 بلند .اند دهیچسب شیشانیپ به و اند سیخ یکم شیموها و دارد

 دخترک نیا سن هم حاال بود؛ زنده من یونای اگر .خندد یم بلند

 بیغر و بیعج قلبم سرش پشت و .شودیم فشرده ام معده .بود

 .ام زده بند ینیچ .هستم یا شکسته مرد من .کند یم یقرار یب

 او محو آنقدر .دهم یم فرو را بغضم من و رقصد یم دخترک

   .نباشم اطراف ی متوجه که هستم

  :دیگو یم ییآشنا یصدا یوقت

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 907_pg. 

 

 !جان یلیل سالم -

 

 205پست#

 

  . میگرد یبرم دو هر مامان و من

 

 رنگ ییمویل بلند راهنیپ . دستانش در یگل دسته با است رانیا

 مچ دور بلندش یبندها و اند رنگ دیسف شیها صندل .دهیپوش

 یم یسرکش که ییموها و رنگش دیسف شال .خورده تاب شیپا

 شیها اشک .کرده تر بایز را اش چهره شالش کنار گوشه از کنند

  .شیها گونه یرو اند گرفته  راه زیر کی و هم سر پشت

  .هستند آبش پر  اهیس درشتچشمان  با تضاد در خندانش لب

 چپاند یم را بایز و حیمل گل دسته رانیا . است واج و هاج مامان

 تند تند رانیا .خورد ینم تکان جان یل یل .جان یلیل بغل در

  :دیگو یم و کند یم پاک را اشکش

 

  .الله ، خواهرتون دختر رانمیا من !جان خاله-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 908_pg. 

 

 

 یم نگاهمان تر ور آن یکم نفر سه دو .خورد ینم تکان مامان

 دستانش از را گل دسته .شده قفل مامان .کنم یکار دیبا .کنند

 .کنند یم سقوط تنش ور دو حالت یب دستش دو هر .رمیگ یم

  :جلو دهم یم هلش و اش شانه پشت گذارم یم را گرمید دست

 

 تالش دنتید یبرا یکل که هیدختر همون نیا نیبب مامان -

 ینم .یآورد یم اسمشو هم یخبر یب ونیم که همون .کرده

  ؟یکن بغلش یخوا

 

 :کند یم کج اش شانه کی یرو را سرش رانیا

  

  ...بغلم ایب !جان یل یل-

 

 دیترد با و دیآ یم جلو و .کند یم باز هم از را دستاتش و

 یم را او آغوشش در و مامان ی شانه دور  اندازد یم را دستانش

  .فشارد



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 909_pg. 

 

 

 آورده باال آهسته را دستانش بعد و کشد یم نفس تند تند مامان

 .است رانیا از تر بلند و الغرتر مامان .ردیگ یم بغل را رانیا و

 که همانگونه درست ؛ مادرانه و مامان پشت کشد یم دست رانیا

  :دیگو یم دیآ یم جوش به خونش ،  یواقعهمخونکی

 

رونیب زیبر !کرده سفر زیعز کن هیگر !رانیا زِیعز کن هیگر-

 یلیل .باشم کنارت که .کنم بغلت که نجامیا من !رو غم و هجرت

   !جانم

 

 مثل ، ساله نودزن کی مثل دختر نیا .ماند یم باز مهین من دهان

 را من یحت کلماتش تک به تک .زند یم حرف ریپ ی هیدا کی

 یم زمزمه مامان .کند یم میغمها ختنیر رونیب به بیترغ هم

  :کند

 

  .اومدم باالخره...برگشتم-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 910_pg. 

 

 .کند ینم شیرها رانیا .بلندتر بعد و آرام اولش .کند یم هیگر و

 .افتاده شیها شانه یرو شالش

 

 را چشمانش  مامان .کند یم زمزمه مامان گوش کنار ییزهایچ 

 رانیا .بارد یم و کشد یم نفس  را او وجودش تمام با و بسته

 ...است راسخ . ایدر به دوخته را اهشیس و درشت چشمان

 

 206پست#

 

 همانطور اگر یحت ، باشد هم یچلفتپاو دست و شکننده اگر یحت

 همه یبرا و باشد خانواده ی سلطه ریز ؛ گفته شیها لیمیا در که

 نظر به راسخ هم باز بدهد؛ پس حساب و ردیبگ اجازه شیکارها ی

 مادرانه حاال و کند تر آرام را مامان توانسته او آخر .رسد یم

   .کند نوازشش

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 911_pg. 

 

 عقب یکم مامان .کنم یم نگاه را دو آن بغلم در یگل دسته با

 را اشکش و  مامان یها گونه به کشد یم دست رانیا .کشد یم

  :دیگو یم آلود بغض مامان .کند یم پاک

 

 ادیز شماها از دنا با من .نهیبب رو تو داشت دوست یلیخ دنا-

 دنا اما !بوشهر مییایب التیتعط یبرا میخواست یم .زدم یم حرف

 . دادم دست  از رو

 

 کرده؟ یم غیدر من از چرا پس ام؟ بوده نامحرم .شکند یم دلم

   !آورده ینم آدم حساب به را من چرا

  :دهد یم ادامه

 

  !نهیبب رو تو تا ارمشیم که بودم گفته-

 

  :دیگو یم رانیا

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 912_pg. 

 

 نباش ناراحت .نهیب یم رو ما و نجاستیا هم دنا که ندارم  شک-

   .رانیا جانِ 

 

  :دیگو یم مامان

 

  .بزنم حرف تو با خواست یمدلم یلیخ-

  

 کردم یم فکر من ؟یداد ینم رو هام لیمیا جواب چرا پس -

 دیناام و کردم یم فکر ییایرو  یلیخکن باور .هیاشتباه لیمیا

   .دیکش یم دست بود من یجا یکس هر . شدم ینم

 

  :درخشند یم چشمانش .اندازد یم نگاه من به و گردد یم بر

 

 رو خدا .کنم مبارزه خوام یم که یزیچ یبرا که گرفتم ادی من-

  .داد جوابمو خان البرز که شکر

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 913_pg. 

 

 یدندانها و دهد یم را پاسخم هم او .زنم یم لبخند هوا یب

   .کنند یم باتریز را لبخندش مرتبش

  :دیگو یم مامان

 

  ... که بودم اون از تر افتاده دور و بودم دهیرنج دم،یترس یم-

 

 یدختر .گذرند یم خنده با نفر چند .خورد یم را حرفش ی هیبق

  :دیگو یم است تر بامزه که شان نیب

 

  !ماشاال آقا !یگل دسته چه یبتیه چه-

 

 بارانم متلک یدختر که شود ینم باورم .خندم یم متعجب

   .کرده

 

  :دیگو یم مامان

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 914_pg. 

 

 ییهاشب چه .براشون زنه یم پر دلم !چطورن یبیب و بابا !رانیا-

 یتو داشتمشون کم که روزها چه .ختمینر اشک ادتونی به که

  چطوره؟ الله .میزندگ

 

 یم را جان یل یل دست . اندازد یم سرش یرو را شالش رانیا

  :دیگو یم و ردیگ

 

 یکل من .مینیبش یحسابو درست یجا هی میبر ایب جانم خاله-

  !یدار حرف یکل  من یبرا هم تو .برات دارم حرف

 

 یرو .شوم یم یراه سرشان پشت من و کنند یم حرکت دو هر

 شروع را شیرنگها یباز  دیخورش .مینینش یم ها شکن موج

 .شلوغ نسبتا ساحل نیا در زند یم جار اتیح .کرده

 

 207پست#

 

  :دیگو یمرانیا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 915_pg. 

 

 

 که تفاوت نیا با .شهیپ سال چند و یس ی خونههمون خونه-

 راثیم ؛ هست یمیقد بافت  یتو خونه چون البته .شده ریتعم

 یدرختها .همونه اطیح .نداده رو یادیز رییتغ ی اجازه یفرهنگ

 چکیپ وارید .هستن اما .شدن تر ریپ مویل و جمبو و یکاغذ گل

  شده هرس راتیتعم خاطر به بار هی .چکهیپ از پر هم هنوز پوش

 یرنگ یها شهیش با ینیچ گره یها پنجره .کرده رشد باز یول

   .هستن پابرجا

 

  :دهد یم گوشدقت با جان یل یل

 

 .ره ینم رونیب ادیز گهید بزرگ بابا .شدن ریپ یب یب و بزرگ بابا-

 گلدون کنار همونجا و اطیح در یجلو ذارهیم رو شیصندل یگاه

 پارسال .شده دهیخم کم هی هم یب یب .نهینش یم در کنار ی ها

 به خوشه دلش  .خوبه حالش االن یول شد ناخوشکم هی

 یتو شده دار شهیر که یآداب و سنت و باغچه و گلدوناش

   .وجودش

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 916_pg. 

 

  :حرفشانیم پرد یم مامان

 

 نشده؟ تنگ من یا بر دلش زنه؟ یم رو من حرف-

  

  :دهد یم نوازش را او دست پشت رانیا

 

 نشه؟ تنگ اش کرده سفر دختر یبرا دلش یمادر شه یم مگه-

 روش به اما کنه یم رو ادتی آره !نخوره غصه شه یم مگه

 یبرا نتونسته که اونچه تموم ای زنه یم غربگم من دیشا .خودش

  .کنه یم ادهیپ من یرو رو بده انجام تو

 

 کم تا دختر نیا انگار .ایدر به دهد یم را نگاهش و زند یم تلخند

 یم ادامه بعد  .برد یم پناه ایدر به شود یم دلخور تا ، آورد یم

  :دهد

 

 مامان زنه یم حرف ازت شهیهم که یکس تنها !خوبه هم مامان-

   .هست



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 917_pg. 

 

 

  :کند یم من به رو مامان .دیگو ینم مادرش از یتر اضافه یزیچ

 

 یباد پر سر من .داشت فرق من با شهیهم ات، خاله الله،-

 ساکت و صبور الله اما .کنم فتح رو ایدن خواست یم دلم .داشتم

 دوست یعکاس عوض در .نداشت خوندن درس به یا عالقه .بود

 از .آورد یعکاس نیدورب هی براش تیکو از  بابا ها موقعاون .داشت

   .گرفت یم عکس آدمها و گل و وارید و در

 

  :زند یم تلخند هم باز رانیا

 

 یلیخ . ستین نیشناخت یم شما که یآدم اون گهید مامان-

 من تولد از بعد و کرد ازدواج عموش پسر با اجبار به و یسنت

 با اون از بعد .داد دست از رو بابا ؛ بودم ساله چهار سه که یوقت

 اتاق تا دو ما .شد بزرگ بابا ی خونه یشگیهم مهمون بچه دوتا

 ریز باشه؛ نداشته پدر یکس یوقت خب اما . خودمون یبرا میداشت

  ... که منمامان با اونم .رهیگ یم قرار هیبق تیترب و سلطه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 918_pg. 

 

 

  :کشد یم آه

 

 !جانم یلیل ینیبب خودت و ییایب دیبا-

 

 208پست#

 

  :دیگو یم رانیا .شده چفت دهانش .رفته فرو فکر به مامان

 

 چشم نور حافظ .هست حافظ اسمش کهدارم داداش هی من-

   .هست یب یب و بابابزرگ

 

  :اندازد یم من به ینگاه

 

  .شه یم خوشحال خان البرز  دنید از مطمئنم-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 919_pg. 

 

  :میگو یم من .است ساکت هنوز مامان

 

  ؟یبد اطالع خانواده به رو مااومدن چطور قراره حاال خب-

 

 ی حوصله من .کنم یم ادا یجد اریبس و امرگونه را جمله نیا

 یوگرافیب عنوان به که آنچه یحت .ندارم را یزار هیگر و احساسات

 نیآخر خواهم یم فقط .ستین مهم میبرا هم گفته یمادر خانواده

 نگاه رانیا  .باشم داده انجام درست  مامان قبال در را  تمیمامور

 کند یم کنکاش را ام چهره . من به دوزد یم را شیرایگ و ساده

  :دیگو یم و

 

   !خاله پسر باش صبور-

 

  :میگو یم من .کند یم گره هم در را دستانش مامان

 

 هست سال چند چون .سخته جان یل یل یبرا هتل یتو موندن-

  . بوده خونه یتو مدام که



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 920_pg. 

 

  

  :دیگو یم و کند یم فکر یکم او

 

  !دارم براتون شنهادیپ هی من-

 

  :دیگو یم .کنم یم نگاهش یسوال

 

 محل به کینزد که یبومگرد ی خانه به نییایب که هیچنظرتون-

 خونه حس نکهیا هم و آرومه و یسنت هم اونجا هست؟ ما یزندگ

 دوستان هم یبومرگرد خونه اون صاحب .ده یم آدم به رو

 کنار جان یل یل با خوب یلیخ تونن یم و هستن من یمیصم

   !انیب

 

  :گزد یم را لبش بعد

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 921_pg. 

 

 مطلع دیبا کمکم . کنم آماده رو یب یب وبزرگ بابا دیبا من آخه-

 .ستین خوببراشون شوک و باالست سنشون که یدون یم .بشن

  .وفتهیب یاتفاق خوام ینم . ناراحته قلبش بزرگ بابا

 

  :دهد یم ادامه و سرکشش یموها به کشد یم دست

 

 اما ؛ گفتهبراتون گذشته از چقدرجان یل یل دونم ینم من-

 ازین وطن یجال و یدور سال همه نیا و جان یل یل رفتن اونطور

   .بازگشت یبرا داره نهیزم شیپ به

 

کردن غروب حال در دیخورش .استیدر ی رهیخ جان یل یل

 سه ی بچه دختر .دیآ یم یجنوب ساز یصدا دست دور از .است

 یم باز ایدر از مادرش آغوش در چیپ حوله که نمیب یم را ساله

 .گردد

 

  :دیگو یم جان یل یل 

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 922_pg. 

 

  !شه یم غرق... اریب رو دنا برو !البرز-

 

 یم اشاره من به باز مهین دهان با و شوند یم گشاد رانیا چشمان

 یناراحت وقت به که یلعنت توهمنیا از درمانده و خسته من .دهد

  :میگو یم ، شود یم ظاهر قدرت پر

 

  !ارمشیم رم یم !مامان باشه-

 

 از زدن هم بر چشمکی در و زدیخ یم بر .شود ینم یراض او اما

 یم در پا از را شیهاکفش . پرد یم نییپا  هاشکن موج یرو

 .شده شوکه .دهیچسب نیزم به رانیا .دود یم هاشن یرو و آورد

 یل یل دنبال به دوم یم و او آغوش در اندازم یم را گل دسته

  :زند یم داد هیگر با جان یل یل .کنند یم نگاهمان مردم .جان

 

  !برد آب موبچه کمک...دنا...دنا -

 

 :دیگو یم یمرد .دوند یم طرفمان به نفر سه دو



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 923_pg. 

 

  

  ...نیحس ...احمد... بدو عبداهلل ... خدا ای بود؟ کجا ! خانوم-

 

 رنگش . دیآ یم رانیا .زند یم را خودش مامان . واجم و هاج من

  :دیگویم رانیا به رو مامان .دهیپر

 

 ... کمک .برد آب موبچه .بده نجات رو دنا-

 

 209پست#

 

 

 یم نیزم یرو زور به و .کنم یم گره تنش دور را دستانم من

 :میگو یم کنند کمک خواهند یم که مردها به !نشانمش

 

  !مارهیب من مادر .نشده غرق یکس .ستین یزیچ-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 924_pg. 

 

 که یجوان پسر .ما به اندازند یم یدلسوز و رقت از پر نگاه ها مرد

 شرتیت و کرده تنش یآب شلوارک و رسد یم نظر به ورزشکار

  :دیگو یم و ندینش یم من کنار  دهیپوش دیسف

 

  ؟یدار نیماش . مشیببر کنم یم کمک کُکا-

 

  :دیگو یملرزان یصدا بارانیا

 

   ! هستن مهمون ! نه-

 

  :میگو یم پسر به رو و کنم یم جمع زحمت به را حواسم من

 

  !دار نگهش کن کمک-

 

 زند یم را خودش مامان .ندینش یم نیزم یرو ن رانیا کنار پسر

 نیآست تا کنم یم تالش و کنم یم پر را سرنگ من .لرزد یم و

  .شده شلوغ دورمان .بزنم باال را مامان
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 925_pg. 

 

 

 در را آمپول من .کند یمنگاه را هاآدم زانیر اشک و ترسان مامان

 را رانیا من و رود یم عقب پسر .کنم یم یخال مامان یها رگ

 یها شن از پر تنش تمام .کنم یم بغل را مامان و زنم یم پس

  :دیگو یم پسر .شده ساحل

 

 زیچ چیه .دیکن خلوت رو دورشون . دییبفرماونیآقا  خانوما-

 .لطفا دییبفرما .نداره وجود یدنید

  

 دو .ام نهیس به چسبانم یم را مامان سر .هستم او ممنون چقدر

 .شوند یم بسته چشمانش  و شود یم آرام بعد ی قهیدق سه

  :دیگو یمجوان پسر . کنم یم بغلش

 

  .برمتون یم من کُکا ایب-

 

  :دیگو یمرانیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 926_pg. 

 

  ...دلوار هتل میبر دیبا ، دلوار هتل-

 

  :دیگو یم من به رو و .دهد یم تکان سر پسر

 

  ش؟یاریب ییتنها یتون یم-

 

 را ودستانم کنم یم بلند کاه پرچون را مامان .دهم یمتکان سر

 .اندازم یم کتفش و ها زانو ریز

 

 دهیپر رنگش .آورد یم را جان یل یل یکفشها و گل دسته رانیا 

 در که یکسان .درخشد یم ماه مثل شب یابتدا یکیتار در و

 نجایا .کنند یم نگاهمان هستند یا هیحاشپارک و ساحل امتداد

  .دارند یشتریب توجه گریکدی به مردم

 

 نامش فهمم یم بعدتر که دارد یرنگ دیسف یرانیا لیاتومب که پسر

  .کند یم باز را عقب در ؛ است پارس پژو

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 927_pg. 

 

 یم لیاتومب داخل را مامان من و ندینش یم یصندل یانتها رانیا

 مامان یپاها من و گذاشته رانش یرو را مامان سر رانیا . گذارم

 .بندم یم را در و کنم یم جمع را
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 به را شیجا استرس و جانیه .نمینش یم جلو یصندل یرو

 به را زبانم .کنم تشکر دیبا .داده پسر لیاتومب اتاقک آرامش

 :چرخانم یم زحمت

 

 هست یماریب هی دچار من مامان !نیکرد کمک که ممنونم-

  !متاسفانه

 

  :دیگو یم برجسته عضالت و دارد یجذاب ی چهره که پسر

 

  درمانگاه؟ ببرمتون هست یازین-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 928_pg. 

 

  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم

 

  .کنه استراحت هتل ببرمش دیبا فقط !نه-

 

 .آورم یمرونیب را تلفنم و

 

 و بده من به رو تلفنت شماره لطفا .یکرد کمک که یمرس-

  !اسمتو

 

  :کند یم نگاهم چشم ی گوشه از

 

 ...هفت ک،ی ، صفر من ی شماره و .هستم عرفان-

  

 یآت یروزها در دیشا .معرفت عرفان نام به کنم یم ویس را شماره

 اما ؛ ستمین یناگهان یها رفاقت آدم من .نمیبب دوباره را او بتوانم

  :دیگو یم و رساند یم هتل به را ما .نشسته دلم به جوان نیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 929_pg. 

 

 هر ! کُکا یهست ما مهمون .هستم یآب یها ورزش یمرب من-

  .هستم خدمتت در . بزن زنگ من به یداشت یکار موقع

 

 یم بغل را مامان رانیا کمک به و دهم یم  دست مردانه او با

  :دیگو یم و شود یم زده رتیح دنمانید از هتل رسپشن .کنم

 

  . باال بفرستم رو هتل دکتر نیبد اجازه-

 

  !ستین یمهم مساله !آقا ممنونم نه-

 

 یم باال و میشو یم اتاقک وارد هرسه و زند یم را آسانسور رانیا

 را ورش و دور رانیا .خوابانم یم تخت یرو را مامان من .میرو

 . کند یم نگاه

 

  :دیگو یم و گذاشته زیم یرو  را گل دسته و فشیک 

 

   ؟! کجاست خاله یهالباس بگو لطفا-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 930_pg. 

 

 

 .کنم یم اشاره اتاق کنار یا نقره چمدان به

 

  ...خودم من .یبکش زحمت خواد ینم اما !جاست اون-

 

  :حرفم انیم پرد یم

 

  !ستین شما کار !نه-

 

 او .کنم یم نگاهش بیج در دست من و چمدان سراغ به رود یم

  !ام؟ کرده یپرستار مامان از چطور من که داند یم چه

 

 یم و آورد یمرونیب یرنگ اهیس یشمیابر خواب شلوار و بلوز

  :دیگو

 

   .امیم و دم یم انجام رو خاله یکارا من . بخور یزیچ هی برو تو-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 931_pg. 

 

 :گفتم عوض در .ستین کمکش به یازین که میبگو او به امدین دلم

 

  !یکن پاک مامان بدن از رو ها شن که ارمیم سیخ ی حوله هی-

 

 یم مامان بلوز یها دکمه کردن باز مشغول و دهد یم تکان سر

 .ستمیا یم عقب و .برم یم شیبرا و کنم یم سیخ را حوله .شود

 

 شیموها نییپا و براق و اهیس .هستند رها رش و دور شیموها 

  . کرده دیسف امروز را شیها ناخن .دارد یخاص حالت

 

 حوله اطیاحت و دقت با .ست ییمویل یبستن کی به هیشب شتریب

  :دیگو یم و .کشد یم مامان یپا و دست و صورت به را

 

  .نییپا یبر تو بهتره-

 

 یم انجام یمهم کار کند فکر بگذار .زنم یم لبخند اریاخت یب

 یم و شوم یم خارج اتاق از .میآ ینم بر پسش از من که دهد
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 932_pg. 

 

 آرام و خلوت یالب .دهم یم قهوه سفارش و هتل یالب به روم

  .است

 

 امیپ یاد به و کنم یم چک را میها لیمیا اورند؛یب را ام قهوه تا

 گرفتن تماس ی حوصله . زده زنگ کباری سهراب عمو .دهم یم

 .کرده ام خسته  یادیز ام گذاشته سر پشت که یاسترس .ندارم را

 یم .ندینش یم مقابلم مبل یرو .دیآ یم رانیا بعد ی قهیدق ده

  :میگو

 

 ؟یخور یم قهوه-
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لب .است گرفته اش چهره .دهد یم تکان تیطرف به را سرش

 . اند گرفته یغمناک یانحنا شیا قلوه و جور و جمع یها

  :دیگو یم .نگاهم به رد خو یم گره نگاهش و زند یم پلک 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 933_pg. 

 

 

  شه؟ یم بد حالش نقدریا خاله که ینگفت من به چرا-

 

  :میموها به کشم یم دست

 

 .ستین روبراه که گفتم-

 

  :روند یم هم در ش یاخمها

 

   نه؟یا بد حال اون از تو فیتعر ست؟ین روبراه-

 ممکنه بشه روبرو خانواده با بخواد اگر که یکرد رو فکرش چیه

 اگر ش؟یبنداز خطر به یتون یم چطور اد؟یب سرش به ییبالها چه

 که یبود نگفته اصال ؟یچ کرد سکته اگر ؟یچ ستادیا قلبش

  !داره رو دنا بودن توهم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 934_pg. 

 

 رفتارم یسرد و حالند و حس یب چشمانم دانم یم هم خودم

 و شده آش از تر داغ ی کاسه او اما .دهد یم آزار هم را خودم

  : شوم یم تلخ .کند یم حتینص را من

 

 یم ما از یچ تو اصال .دونم یم بهتر خودمو مامان صالح من-

 یچ همه کوتاه مالقات تا دو و لیمیا تا چند با یکرد فکر ؟یدون

  دونم؟ ینم رو ها نیا ی همه من یکن یم فکر تو ؟یدیفهم رو

 

 ادامه . من به زده زل سخت و سفت . من از دارد ینم بر چشم

  :دهم یم

 

 و یماریب و درد .کشم یم دوش به رو مامان که هاستسال من-

 که نیا از تر تلخ .کردم شیپرستار جوره همه .رو شی خبر یب

  شستمش؟ و دادم حمامش بارها کرده سیخ خودشو یوقت یحت

 من .وجودشه از اتمیح .میهست گهیهمد خون و پوست از مادرمه،

 تو مقابل که االن .گذاشتم سر پشت رو یبد یروزها یلیخ

 دهیغمد مرد هی فقط ستم؛ین سنگدل و احساس یب آدم هی نشستم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 935_pg. 

 

 گهید دیام چیه من مامان .بدم ادامه دیبا گرفتم ادی که صبورم و

 خانم دختر آخره ریتنیا .نداره اش خانواده و تو و شهر نیا جز یا

  .نداشتن یا جهینت چیه یقبل یراهها چون .بدم انجامش دیبا !

 

 خورده مین ی قهوه فنجان بار نیا  و ردیگ یم من از نگاه باالخره

 :دیگو یم یمکث از پس و .کند یم تماشا را ام

 

 خانه میبر و دیکن حساب هیتسو نجایا .دنبالتون امیم صبح فردا-

   .دوستم یبومگرد ی

 

 یگرید نگاه .دنشید یبرا رود یم باال هم من سر و زدیخ یم بر

 :دیگو یم و اندازد یم من به

  

 دوستتون .نیهست من همخون شما اما !شناسمتون ینم من-

 ادیب بر دستم از که یکار هر !نیهست نجایا که خوشحالم و دارم

  .زدم حرف تند کهخوام یم معذرت .کنم یم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 936_pg. 

 

 یم و دهد یم رونیب را نفسش . کند یم نگاه را ورش و دور

  :دیگو

 

 نقطه هی بودنت صبور  .رسه ینم ییجا به غرور و یتلخ از آدم-

 من .کنه یم عیضا زویچ همه  تیبداخالق و غرورت اما قوته ی

 .خداحافظ !برم دیبا

  

 !دارم کم را نیهم .رود یم بماند من جواب منتظر آنکه بدون و

 با او .دیآ ینم در جور من اخالق با اصال دنیکش را دختر نیا ناز

 .خندم یم اریاخت یب .کند یم نقد را من سالش و سن نیا

 

 211پست#

 

 .زنم یم رونیب هتل از زود صبح من

 

 .کنم یرو ادهیپ یکم یصبحگاه دم تازه یهوا در تا 

  .کند یمام خسته هتل وار کسالت طیمح در ماندن 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 937_pg. 

 

 .گرید ی کوچه به یا کوچه از .گردم یم را ها کوچه و ها ابانیخ

 دل به  صبح اول خنک و نمناک یهوا .بازند ها مغازه از یبعض

 .ندینش یم

 

 یمینس میمال وزش .کنم یم نگاه هاابانیخ و آدمها و ها خانه به 

 شدت به طیمح نیا ناخواه خواه .کنم یم حس قلبم در را

   .ندینش یم دلم به یمیصم

 

 ؛ گردم یم بر هتل به یوقت

 

 خواهد؟ یم چه نجایا صبح اول صبح .نمیب یم را رانیا یالب در 

 .روم یم طرفش به

 

 و   گشاد شلوار .ندارد یشیآرا چیه و کرده باز فرق را شیموها 

  :میگو یم . دهیپوش یسدر زیشوم

 

  !؟یینجایا چرا-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 938_pg. 

 

 

  :دهد یم باال را شیابرو کی و کند یم جمع را شیلبها

 یم شروع رو اشون مراوده سالم با ایدن یجا همه کنم یم فکر-

  !کنن

 

  :میگو یم متفکر

  ؟یچ یعنی مراوده-

  :دهد یم قورت زا اش خنده

 

  ...صحبت ازتباط، مکالمه،-

  :دهم یم تکان را سرم

   ؟ صبح وقت نیا !سالم !خب-

 

 گونه یرو ندینش یم هم یرنگ کم یسرخ یحت .رود یم وا یکم

  :کشد ینم پس اما .شیها

   .یبومگرد ی خونه میبر هم با کهامیب بود قرار-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 939_pg. 

 

 از یکالفگ چه با صبح کهآورم یم خاطر به یحت .دیآ یم ادمی

  .ام زده رونیب اتاق

 

 او به دیبا دانم ینم .کنم دایپ نجات نجایا از زودتر خواسته دلم و

  !نه ای کنم اعتماد

  :دیگو یم ؛ ندیب ین را سکوتم که او .شوم یم پا آن و پانیا

 یل یل یبرا ینجوریا کردم یم فکر من !خودته با میتصم !خب-

  قهیسل به یسنت و یمیصم طیمح یتو بودن .بهتره جان

  .تره کینزد جان یل یل هدف و

 نگاه ورم و دور به هدف یب و کنم یم بمیج شلوار بیج در دست

  :میگو یم .کنم یم

 اشکال اما .خوابه جان یل یل !یاومد زود کم هی نظرم به خب-

  ! باال میبر .نداره

 

 که یآب یبطر .اش شانه یرو اندازد یم مرتب را شالش ی دنباله

  :دهد یمسرتکان و سپارد یم گرشید دست به را دارد دست در
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 940_pg. 

 

 آماده که  کنم یم کمک جان یل یل به خودم ینطوریا !باشه-

  !نداره توان حتما شبشید حالش به توجه با !بشه

 

 از او میشو یم که اتاق وارد .دهم ینم یجواب و زنم یم لبخند

 پنجره پشت تن به حوله و کرده حمام که جان یل یل دنید

  :کنم یم زمزمه .شود یم متعجب ستادهیا

 

  !نباش نگران !ادینم ادشی رو شبید اصال-

 

  :اندازد یم من به جان یل یل از را فراخش  نگاه

  ؟یگ یم راست-

 

 یم را رانیا یوقت و گردد یم بر جان یل یل .اندازم یم باال شانه

 :دیآ یم طرفمان به زده ذوق ند؛یب
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 941_pg. 

 

 ؟!رانیا یاومد ! سالم یوا-

 

 رو یبومگرد ی خونه که مشتاقم یلیخ .بودم منتظرت یکل 

  .نمیبب

 خوشگل امروز چقدر .ببندم رو چمدونم تا یکن صبر دیبا فقط

   !یشد

  .اند آماده که ییچمدانها  به و اتاق کنار به چرخد یم رانیا نگاه

 

 .دهم یم نفر سه یبرا صبحانه سفارش من .دیگو ینم یزیچ اما

  :دیگو یم جان یل یل

 

  !هیکاف ریش وانیل هی .ندارم اشتها امروز من البرز-

 

 لپ و نمینش یم کاناپه یرو .ندارم کردن دو به یکی ی حوصله

 .کنم یم باز را تاپم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 942_pg. 

 

  .آورند یم را صبحانه .روم یم فرو خودم سخت ی پوسته در 

 جان یل یل یموها رانیا .شده آماده هم جان یل یل نیحنیا در

 . بافته را

 

 صبحانه زیم از . کرده تنش بنفش شلوار و یتوس گشاد زیشوم 

 تاپم لپ به دوباره و دارم یم بر یچاوانیل کی و کیک یا تکه

  .دارم نظر ریز را دو آن اما .برم یم پناه

 

 یم دستش به و ردیگ یم لقمه جان یل یل یبرا یمهربان با رانیا

 .کنم یم حسهم را نگاهش ینیسنگ یگاه از هر .دهد

   .نکند دایپ یتالق هم با نگاهمان که کنم یم تالش اما 

  :دیگو یم جان یل یل

  هست؟ ییجا جور چه میبر قراره که یینجایا-

 تراشش خوش ی گونه .زند یم گوشش پشت را شیموها رانیا

  :شود یم دایپ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 943_pg. 

 

  !خودمون محله یتو قشنگ و یمیقد ی خونه هی-

  :زند یم لب فنجانش به جان یل یل

  !مینیبب رو یب یب و  بُُّوا و میبر میتون یم وقت چه-

 

 یم جان یل یل دست پشت و آورد یم شیپ را دستش رانیا

 که او نینگ  تک انگشتر به افتد یم نگاهش همزمان .گذارد

آن از شدت به که یانگشتر . کرده نیآذ را اش حلقه انگشت

  :نکرده جدا خود از را آن هرگز جان یل یل و متنفرم

 

  . کنم ینیچ مقدمه دیبا !قشنگم ی خاله-

 

 و مامان به منم یکن عادت بوشهر یهوا و حال به کم هی تو تا

   .دم یم قول بهت .گم یم هیبق

  .زند یم یلرزان لبخند مامان

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 944_pg. 

 

 سرش پشت را یچمدان یزبل با رانیا ؛ میده یم لیتحو را اتاقمان

 .چسبد یم را جان یل یل دست گرشید دست با و کشد یم

 

 یل یل به دهد یم را جانشیه و یانرژ تمام دستش کف از انگار 

 یم روانه او یپ خندان و کرده تند را شیقدمها هم او که جان

 رانیا و جان یل یل .مینینش یم یا هیکرا لیاتومب داخل .شود

 یم یبوشهر ی لهجه با رانیا .نندینش یم عقب یصندل یرو

  :دیگو

 

 یم .نکنه درد دستت  . میقد بافت ببر رو ما زحمت یب برادر-

 یدهدشت میر
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 یطبع شوخ با . دارد لبش یرو لبخند ستیجوان و رو سبزه مرد

  :دیگو یم
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  .زُمیر یشایچ رو-

 

 یمرونیب فشیک از را شیآفتاب نکیع مامان .زند یم لبخند رانیا

  :کشد یم یسوت رانیا .زند یم چشمانش یرو و آورد

 

 معرکه که نکیع نیا با ماشاال .دارم هم  یقشنگ یخاله چه-

 .یشد

  .واال نازم یم خودم به 

 چشمان یرو و دارد یبرم را نکشیع هیثان از یکسر در مامان

  .گذارد یمرانیا

  :دیگو یم مامان .است واج و هاج رانیا

  !!یشد خوشگل چقدر نیبب ! ادیم شتریب تو به-

  :دارد یم بر را نکیع رانیا

  !دلم جون نه-

   .کشم یم خجالت نکن رو کار نیا

 . اوست چشمان یرو نکیع باالخره و کند یم اصرار مامان
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 نکیع و !بایز یلیخ .باستیز .کنم یم نگاهش بغل نهییآ از 

  .گران یلیخ .است گران مامان

 به را شیلبها انگار . شده عوض رانیا صورت فرم  شوم یم متوجه

  .کند یم رییتغ شهر بافت واشی واشی .فشارد یم هم

  شوند یم یمیقد ها خانه

 یم یا کهنه گاه و یبازساز و دار قدمت یها عمارت به لیتبد و

 ایدر به مشرف ها کوچه .اند شده ساخته طبقه دو در که شوند

 .هستند

 رطوبت و است تر گرم هوا امروز .تابد یم تمام قدرت با آفتاب 

  .کمتر هم

 یا کوچه وارد راننده .رسد یم گوش به یقیموس یصدا ناکجا از

 یم رانیا به رو و گردد یم بر و کند یم توقف راه ی مهین و شده

  :دیگو

 ی کوچه  کوچه نمیا و  یدهدشت ی محله  نمیا دده بفرما-

   .مینس
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 اسکناس دو و آورد یم جلو ها یصندل نیب از را دستش رانیا

 دستم .ندارم حضور من که انگار .ردیگ یم راننده طرف رنگ سبز

 .کنم یم حس را تنش تکان .رمیگ یم را مشتش و آورده جلو را

  :میگو یم

 

   !کن ادهیپ رو جان یل یل-

 یتومان ده اسکانس چند من و کشد یم عقب را دستش حرف یب

 لکه که دشیسف یها دندان و خندد یم مرد .دهم یم راننده به

  :شوند یم دایپ است شانیرو آهن زنگ مثل یزرد رنگ کم یها

 

 . ادِنیز یلیخ خو یا کُکا-

  ...بِسه تاش دو 

 یم خنک دلم ته مرد یایح و حجب و صداقت همه نیا از من

  :میگو یم و گذارم یم داشبورد یرو را ها اسکناس .شود

 

  .یکرد لطف .ممنونم آقا-



@shahregoftegoo 
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  . آورم یم رونیب صندوق از را ها چمدان .شوم یم ادهیپ و

  مقابلمان در ورتر آن قدم چند

 

  یبرنز پالک و دارد بزرگ و یچوب یدر که  ست یمیقد یعمارت

  !کی پالک .اند چسبانده درش یرو یضیب

 

 بعد ی هیثان چند و زند یم در .دارد یم بر قدم مطمئن رانیا

 رانیا .هست شیلبها یرو یعیوس لبخند .کند یم باز را در یمرد

  :دیگو یم

 ! سالم-

  !آوردم رو مهموناتون 

 

 مامان و من به تر قیدق ینگاه بعد و رانیا به یاجمال نگاه مرد

  :اندازد یم

 .اطیح یرو قدم...دییبفرما...نیاومد خوش  به به-
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   .نیگذاشت ما چشم یرو

 

 پوست و متوسط قامت .دیآ یم رونیب هم یزن مرد سر پشت

  .دارد یگندمگون

 یرو ازین حد در فقط را یشال و دهیپوش نیج شلوار و بلند بلوز

  .انداخته سرش

 

 و فشارد یم خودش به را رانیا مانهیصم یلیخ و رونیب دیآ یم او

  .کند یم باز آغوش مامان یبرا بعد

 زن آغوش در است نکرده بغلش یکس حال به تا که انگار مامان

 یم تعجب باعث من یبرا که خواستار و گرم چنان .رود یم فرو

  :دیگو یم رانیا .شود

 



@shahregoftegoo 
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 رو ادیم که یمسافر هر .هست دیحم و نینسر ی خونه رسم نیا-

 استقبال اومده سالها از بعد که یلیفام هی ، یمیقد دوست هی مثل

  .هستن بودنش مشتاق یلیخ یلنی .کنند یم

 

  .ده یم مسافرها به یخوب حسگن یم

 شده مشعف .نمیب یم مامان ی چهره در را خوب حسنیا من و

 .استقبال نیا از

 یم یپندار همذات هم دیشا .شهرش یآدمها خواستنِ نیا از 

 . کند

 

 استقبال نیا ؛ حق به .کند یم فرض اش خانواده یجا به را آنها 

   .است بزرگ یدواریام ی هیما کی مامان یبرا

 

 در .میببر داخل به را مانیها چمدان تا کنند یم کمک زن و مرد

 .شود یم باز مسقف ییراهرو به یچوب بزرگ

 دو در یچوب مکتین دو با و کوتاه اما .است کیتار یکم راهرو 

  است گلدان و گل از پر آن یرو که طرفش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 951_pg. 

 

  .میشو یمبزرگ اطیحکی وارد بعد 

 آسمان به سر که ینخل .هست اش انهیم در یبزرگ نخل تک که

  .یزیچ به اتکابدون و مغرور ؛ برده

 و نیزم یرو ریحص ییتا چند و یچوب یصندل و زیم دست دو

  . است طبقه دو ساختمان...وارید به دهیچسب یبالشها

 

 یم باال ی طبقه به که یا پله راه و است اتاق اطیح دور تا دور

  :دیگو یم دارد نام دیحم که مرد .رود

 به .ست باال ی طبقه .میگرفت نظر در براتون رو اتاقمون نیبهتر-

   .دینیبب رو ایدر نیتون یم و داره راهبزرگ تراس

 

 به .میاطیح ددر تا دور یمیقد عمارت محو دو هرمامان و من

 و خاص ییبایز .میکن یم نگاه ینیچ گره و یهالل یها پنجره

  :دیگو یم رانیا .دارد یلیاص

 

 ها اطیح و .هستن طبقه دو بوشهر میقد بافت یها خونه معموال-

 .هست ساختمون وسط
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 و اندازن یم هیسا کیبار یها کوچه یرو طبقه دو یها خونه 

   .هستن دار هیسا ها کوچه  گرما فصل یتو ینطوریا

 یفضا هم و هستن دار هیسا هم چون ساختمونه وسط اطهمیح و

 خونه و رونیب از یکس و شه یم حفظ خونه اهل یبرا یخصوص

 اطیح به نداره اشراف  همجوار یها
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 اشاره باال به رانیا .دیآ یم خوشم یشیاند دور و تفکر همه نیا از

  :کند یم

 

 نطوریا و نبوده کولر که هست یزمان یبرا کههم رهایبادگ اون-

 یم خنک رو خونه و شده یم ساختمون وارد ایدر از خنک مینس

  .کرده

  

  :گذارد یم قلبش یرو را دستش جان یل یل
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 نیا یتو بودم اومده هم ترها قبل انگار .آشناست یلیخ نجایا-

   .خونه

 

  :دیگو یم نینسر .زند یم لبخند رانیا

 

 یپسر به و .کنم مختصر ییزایپذ هی ازتون تا دینیبنش دییبفرما-

  :کند یم اشاره دهیرس راه از دیخر یها سهیک با که

 

   .دنیرس مهمونامون ایب جان ماین-

 

  : شکفد یم گلش از گل .است اندام الغر و مایس خوش پسر

 

   .نیآورد صفا . نیاومد خوش به به-

 من با .دیآ یم طرفمان به و گذارد یم وارید کنار را ها سهیک

  .آورد یم فرود میتعظ سر رانیا و مامان یبرا و دهد یم دست
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  :دیگو یم نینسر 

  مهیجون یکُکا ماین .دلُمه جون .خونمونه رِیش یا-

 

 یبزرگ خواهر به .کنم یم فکر محبتش و مهر از پر یصفتها به

  .کند یم نگاه برادرش به درخشند یم که یچشمان با که

 .زند یم لبخند خواهرش به نهیس به دست ماین

 

 که فهمم یم قلبم تمام با یعنی .قلبش یرو گذاشته را دستش 

  .یهست خواهرم

 نطوریا که داشتم یخواهر کنم یم آرزو دم همان .ردیگ یمبغضم

  .کند نگاهم و بزند حرفمن از حرارت با

 یب محبت نیچن به آدم غرور و یسخت و ام یمردانگ تمام با

 نه و است مادر نه که زن کی محبت .دارد ازین یچشمداشت

  .دوست نه و معشوق

  . خاص نوعکی از .هست هم با نهایا ی همه اما

  :دیگو یم نینسر
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 ببره رو چمدونها  تاکن کمک دیحم به برو... یجون یکُکا برو-

  :گفتن با و کند یم عقبگرد قدم سه دو پسر .باال

 

  ...اجازه با فعال-

 هیبق شببه که یدر .رود یم یطرف به هم نینسر .رود یم 

  .رود یم فرو یکیتار داخل و .کند یم باز را درهاست

 یصدا .شود یم روانه سرش پشت و زدیخ یم بر همرانیا

 یرو دار خط  یها هیسا بزرگ نخل  یبرگها .دیآ یم گنجشکها

 . است مطبوع هوا .اند انداخته نیزم

 یشمعدان و .یاطلس گل یگلدانها .دیآ یم خورده آب چوب یبو 

 یرو .اند شده دهیچ ها وارید کنار گرید اهانیگ و کاکتوس و

   .است وصل یریحص ظرف ییتا چند یوارید

 گزارمیم را دستم .شده مسحور و مغلوبمامان
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  :میگو یم .کند ینم نگاهم .دستش یرو گذارم یم

   رو؟ نجایا یدار دوست-

 

 یم نییپا و باال که شیگلو بکیس از .دهد یم تکان را سرش

   .مکان نیا از شود فوریکگذارم یم .دارد بغض فهمم یم شود

 

 رانیا سرش پشت و دستش در ینیس کی با . گردد یم بر نینسر

 .گذارد یم زیم یرو ظرف دو  نینسر .رسد یم راه از

 

 که بس از .داره خوردن نینسر نکیرنگ-:دیگو یم رانیا 

   .هست خوشمزه

 

 یرو هم خودش و گذاشته زیم یرو را ها استکان و یقور بعد و

 .ندینش یم یصندل

 

 من مشام به نشیریش عطر یبو و لباسش به خورد یم یمینس 

  .رسد یم
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 طیمح نیا در حاال ؛ بودم متنفر هانا نیریش عطر از که یمن

 .ندینش یم دلم به دختر  نیعطرا ینیریش

 تلفنش .گذرانم یم نظر از را فرمش خوش دماغ و یهالل یابروها 

  .کند یم پیتا تند تند را یزیچ و ردیگ یم دستانش انیم را

 

 . ستیرنگ یها مهره از پر دستانش مچ دور

 

 رنگ نیا و کرده ست یلجن سبز شال  با اش یسدر سبز یمانتو 

 یموهاو خورده سر گردنش دور شالش .دیآ یم او به شدت به

   .زنند یم برق شمیابر یها نخ مثل اهشیس

  .هاست قصه شهرزاد مثل .است تازه میبرا پوشش از سبک نیا

   .مراکش در ای و ام دهید نیا به هیشب یزیچ ریالجزا در دیشا

 که ییچا مثل .شود یم بلند هل یبو و زدیر یم یچا نینسر

 قرار دگانمید مقابل یچنگال  .کرد یمدرستمانیبرا یتهرون مامان

 .ردیگ یم
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 گاز را لبش ی گوشه .کنم یم نگاهش یسوال .است رانیا دست 

  :دیگو یم سر ی اشاره با و ردیگ یم

   !بخور یبوشهر دسر نیا از-

 

  :دیگو یم نینسر . رمیگ یم را چنگال

  ن؟یخورد نکیرنگ حاال تا-

  :دیگو یم من عوض در مامان

 

  !هست یبهشت چه دونه ینم ! نخورده نه-

  :دیگو یم نینسر

 

 گردو داخلش بعد و میاریم در رو رطب ای خرما ی هسته اول-

 ای روغن با رو آرد بعد .بشقاب هی یتو مینیچ یم مدور و میذاریم

 یرو زمیر یم و میزن یم هل و نیدارچ و مید یم تفت کره

  . میزیر یم رو مغزها و یمحمد گل روش و خرماها
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 یها خانه چهار به . ختمیر هم نیدارچ و شکر کم هی من البته

 نگاه اند گذاشته مغز ییتا چند کدامشان هر انیم که ینیدارچ

  .کنم یم

 

  .دارم یم بر خرما کی و زنم یم دسر داخل را چنگال

 ؛ گردو مغز یترد بعد و خرمانرم بافت و کره یبو و داده بو آرد 

 یممامان .کنم یم نگاه بشقاب به دقت به .ست یبیعج بیترک

  :خندد

 

 یشتریب دقت دسرها و غذا یرو نیهم یبرا !داره کافه البرز-

  !داره

  

  :دیگو یم متعجب  رانیا

  واقعا؟-

 .دهم ینم یجواب و اندازم یم او به ینگاه مین
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  :دیگو یم .کنم یم حس را نگاهش ینیسنگ اما 

 .باشم داشته کافه هی روز هی خواد یم دلم .هستم کافه عاشق من-

 .کنم یم درست رو دارم دوست که ییدسرها و ها غذا اونوقت 

 کردم یم سرو امو عالقه مورد یها قهوه
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 من طرف به زیم یرو را خودش باشد یمیصم من با که انگار بعد

  :کشد یم جلو

 

 کافهدوستام از تا چند .هیشکل چه اتون کافهنمیبب خواد یم دلم-

   .کردم کمک ها کافه نیزاید یتو بهشون من و دارن

 

  :دیگو یم من یجا به مامان

 

 .دم یم نشونت عکسهاشو-
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 مهمابونیخ هی یتو البرز ی کافه .کرده عوض رو دکورش یتازگ 

  ...داره یمشتر یکل...شهر وسط .لندنه

  : کشد یم آه رانیا

 …حالت به ش خو-

  

 دختر کی ی عالقه .آورد یم هجوم تنم به یمختلف یها حس

  ؛ کافه به گرید

 

 .اندازد یم یتداع ادی را من

 

  یطرف از و کند یم متعجب را من کشد یم دلش ته از که یآه 

 ییجا کی باالخره نکهیا از . میلبها یرو ندینش یم پوزخند

   .است شده من خوشبحال

 

 :دیگو یم نینسر

  



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 962_pg. 

 

 ! شد سخت کارم یوا-

 

  .میطرف وارد آدم هی با 

  :میگو یم میروبرو تیباشخص و مهربان زن به

 

 بارمه نیاول من .هست یسنت یجا هی نجایا .متفاوته کامال مساله-

 یم ادی شما از زیچ یکل حتما .امیم یبومگرد ی خونه هی به که

 همه از و تیبایز نجایا یفضا . ست خوشمزه دسر نیا .رمیگ

   .موندن به کنه یم دلگرم آدمو که شماست گرم استقبال مهمتر

  :کنم یم نگاه مامان به یدلخور با

 

   .یکرد محروم نعمت نیا از منو سالها که هینامرد چقدر مامان و-

 یچشمان با و نیاندوهگ مامان .کنم یم اشاره نکیرنگ بشقاب به

 نینسر .کند یم نگاهم شود؛ یم سیخ هیثان از یکسر در که

  :دیگو یم و گذارد یم یچامامان یبرا

  !جان یل یل دیبخور هم شما-
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 . نداشته بر یکنجکاو از دست  رانیا

 

  :دیگو یم و اش چانه ریز زند یم را دستش 

 

  نم؟یبب رو ات کافه یعکسها شه یم !البرز-

  :میگو یم یجد و سرد من

  ... بعدا دیشا-

 

. 
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  :دیگو یم لب ریز

 

 �� .سیخس-
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  .آورم ینمخودم یرو به اما شنوم یم

 

  تلفنش با شودو یم بلند رانیا  .زدیخ یم بر یتلفن زنگ یصدا

  .زند یم حرف وار پچ پچ

  :شود یم بلند هم نینسر .ردیگ یم فاصله ما از یکم

   .چیپ انگشت یحلوا باکنم یم درست گویم هیقلبراتون امروز-

 

  :دیگو یم مامان

 

 به یظلم چه و .نخوردم که سالهاست !زمیعز نکنه درد دستت-

  ...کردم خودم

 

  :دیآ یم نییپا دیحم موقعهمان
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 رو اتاقتون  باال میبر ن؛یخورد که رو نکتونیرنگ و یچا خب-

 ییدهایخر ی سهیک دیحم .دهم یمتکان سر من .بدم نشونتون

 .رود یم آشپزخانه طرف به و دارد یم بر را آورده ماین که

 

 یرو را در و شده آشپزخانه وارد و آورد یم در را شیها ییدمپا 

   .گذارد یم هم

 .بندد یم را چشمانش و گذارد یم دهانش در را خرما  مامان

 انیم باد وزش یصدا گنجشکها، یصدا ،یسبز و ریس یبو حاال

 شتریب اند نشستهبوم یها لبه که ییکبوترها قُرقُر و نخل یبرگها

  .شده

 ی گونه التماس گاه و تند گاه یها پچ پچ نهایا ی همهانیم در و

   .رسد یم گوش به رانیا

 به هم من یحت کهباستیز و یسنت آنقدر باال ی طبق در اتاقمان

  .میآ یم وجد

 

 گوشه بالش و پتو و تشک جفت کی .ستین خواب تخت از یخبر

 کرده پهن شبد کی آنها یرو و اند شده دهیچ هم یرو اتاق ی
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 یپشت وارهاید کنار و فرش اتاق کف .است طاقچه از پر اتاق .اند

 یها شهیش نور .اند یچوب یهمگ درها و پنجره  .اند گذاشته

 یخوشرنگ یها هیسا فرش یرو و اتاق داخل اند آوردههجوم یرنگ

  .است زانیآو  یورود در پشت ینازک تور ی پرده .اند انداخته

 و لیطو تراس  به نیطرف از که ست یبزرگ تراس اتاق یروبرو 

 .داستیپ یآب یایدر نجایا از .دارد راه ها اتاق ی هیبق یتادور دور

 به مشرف هم یصندل و زیم دست کی .است کم ایدر تا فاصله

 ی خانه سه دو وابانیخ و ها بام پشت .اند گذاشته ایدر ی منظره

 . یچوب یها نرده به دهیتابهم یچکیپ .دید توان یمهم را مخروبه

 .کند یم نرم و آرام را آدم دل که است چشمنواز منظره آنقدر

 دور و زند یم حرف خودش با لب ریز .است الیخ در انگار مامان

 .اند شده گذاشته وارید کنار مانیها چمدان .کند یمنگاه را ور و

  :دیگو یم دیحم

 

 با رو باال نیا آرامش .دییتنها نجایا شما .فعال میندار یمهمون-

 بابا ی خونه نجایا ترها قبل  .کرد سهیمقا شه ینم یزیچ چیه

 اتاق نیا  "یآبِّ" بزرگم مامان . "آبوا" میگ یم بهش که بود بزرگم

 .شیجون جون یمهمونا یبرا بود گذاشته رو
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 .اومدن ینم باال نیا و کرد یم درد پاشون و دست خودشون 

 ییایدن  .دمیخواب یم باال نیا من .نداشتمهمون که ییوقتا 

 چرا که خورم یم حسرت ؛ رفتن یآب و آبُوا که حاال...آقا میداشت

  یخنک و مینس تا باال نیا ارمشونیب کردم ینمکولشون روزا اون

  .مینداشت رو حاال عقل که فیح... فیح آقا .ننیبب رو ایدر

 

 فیظر غم ینوع .امان همه با استنیعج آه نیا انگار .کشد یم آه

 ؛وجودام دهید شهر نیا در امروز به تا که ییتهایشخص تمام در که

  .فهمم ینم را علتش من و داشته

 .ام کرده یزندگ آلود مه یشهر در و سرد یمردم با که یمن یبرا

 ستیباورنکردن یکم تهایشخص وضوحِ و گرما و آفتاب همه نیا
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  :دیگو یم دیحم

 !دیکن استراحت-
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 رو یسقف پنکه بود گرمتون اگر . ارمیم مویآبل شربت براتون 

   .دیکن روشن

 

 یم را دستش کف .ندینش یم تشکچه یرو مامان .رود یم و

 نگاه درها و و ها طاقچه به بعد و تشکچه ی ملحفه یرو کشد

 .اندازد یم یا دارانهیخر

  :شود یم قیعم لبخندش و کند یم نگاه سقف به بهتر یکم 

 

  !یسیانگل پنکه-

 بوق عهد ی کهنه یسقف ی پنکه به .زنم یم هیتک وارید به من

  :کنم یم نگاه

 

  .پاشه شیپ سال صد مال دیشا . هیمیقد یلیخ-

  :دیگو یم شعفناک مامان
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 دید از .میدار ها پنکه نیا با ییها خاطره چه ماها یدون ینم تو-

 .هیمیقد ی کهنه ی پنکه هی تو

 یوقت از .بخوره درد به و حاضر شهیهم عضو هی من دید از اما 

 .دمید رو پنکه نیا ایدن به  واکردم چشم

 کی و هزار به و ندوختم چشم هاش پره چرخش به که روزها چه 

 صبح رو شب ژشیق ژیق یصدا با که روزها چه .نکردم فکر آرزوم

 .نکردم

 دلم .شه یم کنده جا از دلم کنم؛ یم فکر بهش که االن یوا 

 یرو که یچوب ی صفحه کنار .ها موقع همون به برگردم خواد یم

 یم جلو را دستم .ام ستادهیا اند چسبانده را پنکه ی  درجه آن

  .چرخانم یم را دکمه و برم

 

 را شیزانوها  .خندد یم مامان .کردن کار به کند یم شروع پنکه

 ی ه ریخ و یپشت به چسباند یم را سرش و کند یم جمع

 چهره .دیآ یم هم رانیا نیح همان در .شود یم ها پره چرخش

  .است هم در اس

  :دهد یم اشاره من به و اندازد یممامان به ینگاه
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  ؟!ییایم قهیدق هی-

 

 یموها و وزد یم باد .رود یم تراس به و شود یم خارج و

  . ست یشگرف ریتصو .کند یم بلند هوا به را اهشیس

 را سرش .ترم بلند او از گردن و سر کی .ستمیا یم شیرو روبه

 نور ریز در که زشیانگ اعجاب یمشک یگو دو آن با آورد یم باال

  :کند یم نگاهم رسند یم نظر به تر اهیس روز

 

 !خونه ایب یهست جا هر گه یم و زده زنگ حافظ !برم دیبا من-

   .کردم رید کم هی انگار

  :میگو یم

 

  .ندارم باهات یکار من !برو ! باشه-

 .آورد یم جلو را دستش مردد و فشارد یم هم به را شیلبها

  :ردیگ یم طرفم به را مامان نکیع
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  !ریبگ نویا لطفا-

 

  :خواند یم را نگاهم .شوم یم متعجب

 متیق گرون یلیخ نکیع نیا .ستین خوب حالش ادیز خاله-

   .کنم استفاده سو شیمهربون از خوام ینم من و هست

  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم

 

 تو به نویا داشته دوست خودشمامان !رمیبگ پسش تونم ینم نه-

  !بده

  :شود یم ریسربز

 

  !کنم قبول تونم ینم نه-

  :دیگو یم و بوم ی لبه گذارد یم را نکیع

 و بزنم یزیگر هی تونم یم .ستین دور ادیز نجایا از ما ی خونه-

 و دیحم اما !یبد امیپ هیکاف یداشت یکار اگر ! امیب ظهر از بعد

  .دارن هواتونو و امنه جاتون . هستن من دوستان نینسر
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 که خودم خاطر به نه .بماند خواهد مب دلم
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  :میگو یم !مامان حال یبرا

 

   !یخورد یم ما کنار رو ناهار خب-

  :کشد یم شیموها یرو را شالش

 من یرو ادهیپ وقت .کنم حساس رو حافظخوام ینم !شه ینم-

   . خونهرفتم یم دیبا شیپ ساعت دو یکی . شده تموم

  :کند یم نگاه اتاق در به

  !کن یخداحافظ من طرف از !خودشه حال یتو خاله-

 .دارم یم بر را نکیع من .رود یم و دارد یم بر قدم تند تند و

 .دهد یم نشان خودش از دیجد رفتار کی  قهیدق هر دختر نیا

  . برگردانده را هیهد
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 هم دیشا ای و دارد طبع مناعت کنم؛ رشیتعب چطوردانم ینم

 فیک داخل اندازم یم و برم یم را نکیع !کند یم یباز نقش

  .برده خوابش همانجا مامان .مامان

 را تلفنم . کنم یم دراز را میپاها و نمینش یم یا گوشه هم من

   .رمیگ یم اتاق از عکس ییتا چند و کنم یم چک

  .ست یجنوب یغذا کی ناهار

 یا رهیت عیما درون گوهایم .ام نخورده گویم ی هیقل حال به تا

  . هستند

 اهیس یحلوا و خوردن یسبز و نوشابه و برنج با خورشت شکل به

 اند شده دهیچ هم کنار بایز آنقدر .کوچک بشقاب کی در یرنگ

   .سفره از اندازم یم عکس شیماندگار یبرا که

 .بخورد غذا ولع با نطوریا مامان که ام دهیند سال چند نیا در

 .دهد یم را جوابم لبخند با او و .شوم یم اش رهیخ یگاه

 

 در بار نیچند که است خوشمزه و  رنگ و آب خوش آنقدر غذا 

  :میگو یم مامان به خوردن غذا نیح
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 وقت چیه نویا چرا...رو پختنش رمیادبگی دیبا...ست معرکه-

   ؟ینکرد درست

 

 نیزم یرو مامان کنار ناهار از بعد .کند یم سکوت فقط  مامان و

 یصدا ریز و .اندازم یم خودم یرو یا ملحفه و کشم یم دراز

 پرده زیناچ یها تکان و ایدر گاه به گاه یصدا و و یسقف ی پنکه

 آرام و قیعم بس خواب .روم یم بخواب مینس وزش اثر در تور ی

 !کابوس یب و
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 قبیموس کی  .دهد یمجوالن گوشم در یقیموس یصدا بعدتر

 به .ستین مامان .کنم یم نگاه را کنارم و گردم یم بر . بیعج

 یم نشان را عصر پنج لمیموبا ساعت .شوم یم زیخ مین سرعت

 ام معده آنقدرام خورده که یا خوشمزه و یمقو یغذا انگار .دهد

  .کردم تجربه را  یمروزین خواب نطوریا که بوده کرده نیسنگ را
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 .روم یم تراس به و پوشم یم کفش تند تند و زمیخ یم بر

 تا روم یم ها پله طرف به  .داستیپ دست دور از یآب یایدر

 یم تر واضح یقیموس یصدا .برسانم اقامتگاه اطیح به را خودم

 آالت هیبق و عود یصدا و خواند یم یعرب به یمرد .شود

 به .شود یم دهیشن کمرنگ شیصدا ی نهیزم پس در یقیموس

 یصندل یرو زیم پشت که نمیب یم را مامان رسم؛ یم که اطیح

 مقابلش گل از پر کوچک گلدان کی و یچا یقور کی . نشسته

 به ندیب ینم را من انگار یول اند باز درشتش اهیس چشمان .هست

 شسته تازه انگار .است سیخ اطیح کف .کند یم نگاه روبرو وارید

 مامان چشم کنار از .خورند یم تکان بزرگ نخل یبرگها .اند

 بودن متعجب مثل .بازند هم از یکم شیلبها .خورد یم سر اشک

 لهجه با را یعرب کلمات آنچنان نشیحز یصدا با مرد .یرانیح ای

 داند ینم آنکه با آدم که کند یم فیرد هم سر پشت یخاص ی

 یم تو انگار  .سوزدیم شدت به قلبش از ییجا د؛یگو یم چه

 یم درک را اش یصوت یتارها تمام .دیگو یم چه او که یفهم

 .یفهم یم را اش نهفته غم و یکن
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 یم و کشم یم عقب را گرید یصندل .شوم یم مامان کینزد

 یم ظاهر نییپا یها اتاق از یدر ی آستانه در نینسر .نمینش

 یم را چشمانم در پنهان عجز .او طرف به چرخد یمنگاهم .شود

 انگشتش بعد و دهد یم تکان آرام ی نشانه به را دستش و فهمد

 زن نیا !نگو یزیچ !نزن حرف یعنی .گذارد یم دماغش یرو را

 تا !کن رها را آدابش و سنت مردمش، زادگاهش، از مانده دور

 است کرده رها یزمان آنچه تمام در کند رخنه دوباره
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 را یزیچ تجربه با اما آشنا نا یاستاد از که یآموز دانش مثل من

 و الغر انگشتان با مامان .نمینش یم سکوت در همانجا . اموزدیب

  مالطفت ینوع انگار .کند یم لمس را زیم یرو اش دهیکش

 یقور به من .دهد یم بروز نطوریا را دارد ذهنش در که پنهان

 یم نگاه یروح ینیس داخل برگشته ی ها استکان و یسرخ گل

 ام نشسته حرکت و حرف یب آنجا همانطور قهیدق ده دیشا .کنم
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 اش دهیرنج و نازک و آرام یصدا با .دیآ یم حرف به مامان که

  :دیگو یم

 

 یتو میعبدالحل یصدا یوقت شهیهم بودم؛ بچه که ها موقع اون-

 هی بازم یعنی .بود برگشته ایدر از بُوا یعنی اومد؛ یمامون خونه

 خرج و سوغات یعنی .بود گذرونده سالمت به رو یا گهید سفر

 و رنگ به رنگ یها پارچه و دار هل یچا .بود آورده خونه

 گل و عروسک و ییدمپا ماها یبرا و مامان یبرا یتیکو یطالها

 رفت یم کراستی خونه دیرس یم یوقت بوا . قشنگ یموها

  مامان اثنا نیا یتو .دیکش یم طول حمامش ساعت کی .حمام

 و لیاست تنگ یتو .کرد یم درست متویو خنک شربت براش

 بعد . اتاق داخل برد یم و کنارش گذاشت یم هم بلور وانیل

 زد یم آب خوب رو یبرازجون یتنباکو .کرد ین آماده رو ونشیقل

 که بُوا . زد یم شیآت  زغال بعد . بره شیتلخ زهر تا شست یم و

 شلوار با دیپوش یم یبرف دیسف ریگ عرق .رونیب ومدیم حموم از

 .بهشت بود اومده انگار .  دیپوش یم دیسف کدستی .دیسف

 خوشبو عطر .زد یم شونه خوب که داشت یمر و اهیس یموها

 بعد و .اتاق اون به اتاق نیا از .کرد یم چک رو خونه . زد یم
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 یچ دونم ینم .برد یم باال رو سرش و ستادیا یم اطیح وسط

 یخاص ژست هی با بعد .بود خدا ؛شکر بود چه هر یول ؛ گفت یم

 زغالش که یونیقل سر مامان . زد یم هیتک مخده به اتاق رفت یم

 ونیقل ابین ین یرو گذاشت یم و اتاق داخل برد یم رو بود سرخ

  :گفت یم و دستش کنار گذاشت هم رو متویو شربت و

 

  (کنم؟ درست یچ برات امروز)آقا بسازُم چه تیس امرو-

 که گفت یم قشنگ و ناز با یطور هی رو اش جمله ته یآقا نیا

  :بود نیا  بُوا انتخاب نیاول شهیهم .دیخند یم بُُّوا

 

 یم بو که است گندم بلغور همان :للک)یماه ی هیقل و لِلَک-

 یم دم گوشت ای مرغ آب و هیادو و فراوان داغ ازیپ با و دهند

  .(رانیا جنوب یسنت یغذا .دهند

  :دیخند یم مامان

 

  !شامیچ یرو-

  :گفت یم بُوا
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  ... بِشُم شاتیچقربون-

 

 .بود یماندگار و وفا و عشق از پر کوتاه ی جمله سه دو نیهم

 سالم بوا به و میاومد یم مودب و مرتب الله و من دخترا ما بعد

 یپادشاه خودش یبرا بوا .اومد یم ابیافراس بعدتر  .میداد یم

 با و دیکش یم رو نازمون و دیبوس یم رو دخترا ما سر .بود

 و اصطالحات هی خودشون یبرا .کرد یم رفتار مردانه ابیافراس

  :گفت یم بوا .داشتن یا دونفره یکارها و حرفها

 

  !بذار میعبدالحل میس بوا جون ابیافراس-

 

 پخش میعبدالحل یصدا .گفت یم افتخار و غلظت با رو ابیافراس

 یم  پر رو خونه مامان یماه یسبز یبو بندش پشت و شد یم

 بوا ونیقل قل قل یقیموس . همونجا مینشست یم الله و من .کرد

 یبرا بود یخوب معجون عجب یعربنیحز کلمات یصدا و
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 دو الله و من  شد یم دهیچ که ماماننیرنگ ی سفره .روحمون

 .مینشست یم بابا ور

 

 224پست#

 

 به یغرور پر نگاه بعد و ".هستن چشام نوردخترام ":گفت یم

  :گفت یم و کرد یم بود روبروش که ابیافراس

  !مردان ! رُمیش-

 هر که یطور .بابا مقابل در .نشست یم ابیافراس کنار هم مامان

نیاولنیهم از .کرد یم نگاه را مامان ؛ خورد یم که را اش لقمه

 احوال و حال مامان به هاش زدن زل و برگشتنش از بعد ناهار

 مانده یحرفها ش،یشاد غمش، .دیفهم یم رو نبود که یروز چند

 که انگار .ها بچه ما از رنجشش یحت ای شیها نگفته دلش، در

 یم حرف نگفته و بود مامان روح به وصلِ ای داشت بیغ علم

   .زدند

 خوب یلیخ بوا .میداشت یا برنامه خودمون یبرا هم ها سرشب

 بچه و زن با هیبق و ییدا و عمو شب سر .کرد یم یخوان امیخ
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 یم مهمون اتاق یتو بود گرما فصل اگر .اومدن یم هاشون

 یم یتک ین  مییدا .اطیح یتو ملس یهوا فصل اگر و مینشست

 یم همزمان یدستها هم مردها و زن هیبق .خاص تمیر هی با .زد

  خوند یم اش یبهشت و گرم یصدا آن با بوا و زدند

  !میگذرد عجب عمر قافله این-

  میگذرد عجـب عمر قافله این

  میگذرد طرب با کـه دمی دریاب

 شب که را پیاله آر پیش / یخور چه حریفان فردای غم ساقی

  میگذرد

 شب که را پیاله آر پیش / یخور چه حریفان فردای غم ساقی

  میگذرد

 گوش به ها گفتن به به یصدا و شد یم هماهنگ دستها یصدا

 و میکرد یم یباز ور و دور همون ای هم ها بچه ما .دیرس یم

 و باال وونیا یها پله یرو یه ای تنقالت به میزد یم ناخنک

  .میشد یم نییپا
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 یتو ییالال هی مثل تولدمون بدو همون از یخوان امیخ نیا اما

 خوندن از  بعد .میبود بلدش هم ها بچه ما یحت و بود گوشمون

 دو یرو . گرفت یم شور بوا هوی ها زدن دست و امیخ از ییتهایب

 لبخند با و داد یم تکون رو اش اساره انگشت .سد ین بلند زانو

  :خوند یم

  زنکو چاق ونیقل / تنباکو تو بارم تش مو

  کله به شومینم گهید / کــله به ناشم گهید

  کلعه به شمینم گهید کعله به ناشم یو

  کلعه به ناشم نه

  نبو مو یر گهید ره یا / نبو مو یج گهید کلعه

  نبو مو یش گهید یحرف

  کلعه به شمینم گهید / کلعه به ناشم گهید

  کلعه به ناشم نه

  

 یبرا مشتاق و مسحور همانطور من و خواند یم تمیر با مامان 

   .کنم یم نگاهش مامان ی گذشته دنیشن
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  :دهد یم ادامه و کشد یم آه . شود یم ساکت کهوی

 

 چه .خوندن یم بوا با آدمها و .میکرد یم داد و غیج ها بچه ما -

   .ندونستم رو قدرش و بود ییشبها

 

 یم و کند یم نگاه را من و گردد یم بر بعد .شود یم ساکت

  :دیگو

 

  !کِردُم؟ درست خوم یس دیب یسرنوشت چه یا .تنگه شیس دلوم-

 یبرا که است یسرنوشت چه نیا .شده تنگ پدرم یبرا دلم )

  .(کردم درست  خودم

 من قلب ته که زند یم موج شیصدا در یمانیپش و یناچار آنقدر

 بعد با آرام آرام دارم یطرف از .بزرگ پدر یبرا لرزد یم هم

 به که یبعد .شوم یم آشنا مامان احساسات و وجود از یگرید

 چکار دیبا دانم ینم و مستاصلم .کرده رخنه هم اش لهجه و زبان

 کند؟ ینم بدتر را حالش حالتش نیا اصال .کنم
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 225پست#

 

 

 یم یچا  یقور از و برم یم دست باشم کرده یکار آنکه یبرا

 .شود یم تمام بوده یطوالن هم یلیخ که یعرب ی ترانه .زمیر

 ست؛ قهیسل با چقدر نینسر .دماغم ریز زند یم سرخ گل یبو

 ریدرگ ذهنم .کرده هماهنگ یسرخ گل یقور با را یچا عطر

 اما  ام؛ نبوده فضا آن در آنکه با .است مامان فیتعار و حرفها

 سالم یصدا .کنم یساز صحنه ذهنم در را آن از یکم ام توانسته

 یم و چرخانم یم سر .زند یم لبخند مامان .دیآ یم رانیا کردن

 و دهیپوش دیسف صندل و کرده تن یرنگ اهیس راهنیپ .نمشیب

 یشیآرا چیه .انداخته سرش یرو یاهیس و دیسف دار خال شال

 جلو .دارد دردست را لشیموبا فقط و ستین همراهش فیک .ندارد

 و بوسد یم را مامان و رود یم و دزدد یم من از نگاه .دیآ یم

  .ندینش یم و .کند یم بغلش
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 سرخ متورم یرگها هم چشمانش و است سرخ دماغش نوک

 نتوانم من تا گرید یطرف چرخاند یم را نگاهش گرید بار .دارند

  :دیگو یم مامان به رو .کنم کنکاشش

 

  اومده؟ خوشتون نجایا از خب-

 

  :دیگو یم مامان

 

  !خوبه جون نینسر دستپخت چقدر !بهشته مثل-

  :دیگو یم ینگران با و شود یم چشمانش ی متوجه بعد و

 

  ؟یکرد هیگر سرخه؟ چشمات چرا !چشمات-

 

  :دیگو یم و زند یم کوتاه پلک تا چند و  لبخند زور به رانیا

 

  .رفته چشمم یتو صابون . حمومرفتم !جانم یل یل نه-
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 ینوع .کند یم پنهان را یزیچ دختر نیا .پرد یم باال من یابرو

 یم نگاه را ورش و دور یگاه از هر .هست اش چهره در یقرار یب

  :دیگو یم و دیآ یم نینسر .کند

 

 یبرا اومدن . انیم شیک از .میدار ورزشکار مهمون تا سه امروز-

  !برسن راه از که هاست االن . نگیبرد تیکا

 

 فکر رانیا به فقط حاال !ستینمهممیبرا من و زند یم لبخند مامان

 .دهد یم آزارش یزیچ چه بدانم که ام شده کنجکاو .کنم یم

 یم را ام ختهیر که ییچا استکان من و نوشد یم را شیچامامان

 :میگو یوم رانیا  یجلو گذارم

 

 .بخور یچا -
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 یرفتگ فرو .گزد یم را لبش و اندازد یم من به ینگاه مین

 یم بامزه را اش چهره که .شود یم جادیا اش چانه یرو یکوچک

 یم هوا یب که دارد ادیفر چشمانش انیم غم آنقدر اما .کند

  :میگو

 

   !رانیا-

 

 یم ادامه .خورد یم گره هم در نگاهمان . آورد یم باال را سرش

  :دهم

 

   !یستین صبح رانِیا تو !اومده شیپ یمشکل چه-

  :آورد یم کش را شیلبها زور به

 

  !ستین یزیچ بخدا نه-

 

  :باشد یانرژ پر کند یم یسع و کشد یم یقیعم نفس
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  ا؟یدر لب میبر یخوا یم جان یلیل-

 

  :است مشتاق مامان

 

   !باشم نداشته دوست شه یم مگه-

 

  :دیگو یم من به و گردد یبرم

 

  ؟ییایمهم تو-

 

 را مادرم که کرده فکر چطور اما . ست یمیصم و کوتاه اش جمله

 حال دانم یم و ام دهید بیآس اعتمادم، یب من سپارم؟ یم او به

 بلند سه هر .دهم یم سرتکان .هست یا گونه به دم هر مامان

 .کنم عوض را میلباسها و رمیبگ دوش خواهد یم دلم .میشو یم

 .ست یدار هیسا عصر .ندارد را یمعطل همه نیا طاقت مامان اما

 ی کوچه یرو اند انداخته هیسا یمیقد ی  طبقه دو یها خانه

  :دیگو یم مامان .کیبار
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  !بگردم رو ها کوچه برم خواد یم دلم-

 

  :ردیگ یم را دستش رانیا

 

   .میکن نگاه رو غروب ایدر میبر حاال اما .هم با میر یم-

 

 که است کوچه یانتها به چشمش اما ؛ دهد ینم یجوابمامان

 یب دلش . گرید یها کوچه به حتما و چیپ کی به شود یم ختم

   .است قرار

  :دیگو یم رانیا .است شلوغ ساحل قبل یروزها معمول طبق 

 

  .دارم دوست شتریب جا همه از رو یو یت ساحل من-

 

  :میگو یم من
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  اسمشه؟ نیا-

 

  : کند یم نگاه را ورش و دور مامان .کند یمنییپا و باال را سرش

 

  !انیکینزد یهم بوام ی خونه-

 

  :زند یم لبخند رانیا

 

 قند دلوم تو اصن .قشنگت ی لهجه یا با بگردم تو دورخوم مو-

  .یزن یم حرفمیس یبوشهر طویا یوقت... ها شه یم آب

 

  :داستیپ دشیسف یدندانها فیرد . اندازد یم من به ینگاه

 

 ی لهجه ادِشنی سال همه یا بعدِ  که رُمیبم شیس دینبا-

  شه؟یمادر
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  :دیگو یم مامان

 

 اما .کرد فراموشش شه یم مگه .آدمه خون  یتو یمادر زبونِ -

 ؛ زدن یم حرف یتهرون اونا و شدم ها یتهرون زن من چون خب

 به خود نجایا اما .کنم صحبت نطوریا باهاش که نبود یکس خب

 .یبزن حرف یبوشهر که کنه یم وادار آدمو خود

 

 227پست#

 

دانم ینم .ها کوچه وابانیخ تا کشاند یم را قرارش یب نگاه بعد

   .گذرد یم مغزش در چه

  :دیگو یم و مامان کتف پشت کشد یم دست رانیا

 

 که ییروزها تموم ی اندازه به  نجایا که دم یم قول بهت من-

  دل . خوبه یآ و یزن یم حرف همه با ؛ ینزد حرف یبوشهر

   .شه یم خنک آدم
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 .بوسدش یم و کند یم کینزدرانیا صورت به را سرش مامان

 .شود ینم یمیقد هرگز که روزه هر تکرار کی ؛ باستیز غروب

 گوشه مامان .دهد یم آرامش آدم به آسمان یقرمز و ایدر یصدا

 قدم دهم یم حیترج من .است کنارش هم رانیا و .ندینش یم یا

 یها خاطره و ادی از پر که دارم یدرون خودم یبرا هم من .بزنم

 .کند آرامم بتواند ایدر ی جاذبه دیشا .است رفته یآدمها

 

 ؛ ام دهید را یگرید یاهایدر و اهیس یایدر و ترانهیمد ترها قبل 

 نیا انگار .ام نداشته دارم نجایا آنچه به هیشب یحس هرگز اما

 راه شیشنها یرو یوقت که نیا مثل .دارد کشش ینوع بایز جیخل

 تر نواز مهمان . کردن شهیر به کنند یم شروع تیپاها یرو یم

 را ترانهیمد ریناگز عزلت و یسرد آن  .ستیگرید یایدر هر از

   .ستین غربت پر و محض ریدلگ اهیس یایدر مثل و ندارد

 

 یم نییپا آرام و شود یم رنگ به رنگ یه یطناز با دیخورش

 یم فکر یتداع به تنفسم هر با .ندارم یتوجه آدمها به من .رود

 را شیبرا کردن یپدر فرصت که ییونای به یاندک و دنا به و کنم

  :کنم یم زمزمه لب ریز .ام نداشته
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 آزاد رو مامان و من دل و ذهن یکم فقط یکم کاش یا-

 شه ینم که چطوره شه؟ ینم سبک غمتون که چطوره .نیبگذار

 و شه یم تر کهنه نبودنتون درد روز هر انگار کرد؟ فراموشتون

 از من .کنه یم خودش مست رو آدم شتریب ساله چند شراب مثل

 یجا مغزم یسلولها گهید انگار .ام خسته دردناک یمست نیا

   .ندارد یآزاد

 

 مثل . میموها به خورد یم نیفرورد اواخر شب اول خنک مینس 

 یم بر بعد و ساحل یانتها تا روم یم .کند یم نوازشم ایدر نکهیا

 .گردم

 

 آمدهین زبان به یحرفها از دهانم که زنم یم حرفدرونم با آنقدر 

  تانید جه متو رسم؛ یم رانیا و مامان به یوقت .شود یم خسته

  :دهم یم اشاره رانیا به .شوم یم مامان لرزان

 

  !میبر بهتره-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 994_pg. 

 

 

 باز را آمده ریمس .کند یم کمک مامان به و زدیخ یم بر فرز و تر

 .م ا گرفته را مامان دست من نباریا که تفاوت نیا با میگرد یم

 را شیها قرص دیبا .کنم منتقل او به قدرت یکم خواهم یم

   .بماند داریب ادتریز دینبا .بخوابد و بخورد

 

 ما .هستند ینفر چند اطیح در م؛یگرد یم بر که اقامتگاه به 

 یرو رود یم مامان .میرو یم باال و میکن یم کج را راهمان

  .کند یم نگاه کیتار یایدر به و ندینش یم تراس یصندل

 

 اطراف یها خانه یچراغها و دیآ یم شناس نا یا پرنده یصدا

 رانیا و آورم یم اتاق از را مامان یها قرص من .اند شده روشن

 در را ها قرص مامان .دیآ یم باال وانیل و آب پارچ کی با هم

 .رود یم فرو سکوتش در دوباره و خورد یم آرامش
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 رانیا .گردد یم بر عزلتش به هم او رود یم دیخورش یوقت انگار

  :دیگو یم

 

  !برم من بهتره خب-

 

 :اندازم یم باال شانه

 

  . یاومد که یمرس !یاوک-

 

 یم بر عقب به قدم دو بعد .کند یم نگاهم حالتش یب چشمان با

 ینم هم رفتنش ی جه متو یحت مامان .برود خواهد یم و دارد

 یم جوانه قلبم در یزیچ کهوی .رود یم نییپا ها پله از .شود

 .وارد و گذرد یم اطیح از او .رانیا دنبال به کنم یم تند پا .زند

 در یجلو درست .روم یم دنبالش به هم من .شود یم کوچه

 :زنم یم شیصدا و دارم یم بر دیترد از دست باالخره

 

  !رانیا...رانیا-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 996_pg. 

 

 

 او به .ستدیا یم در یجلو چراغ نور ریز .شود یم ثابت شیجا سر

 یم .کنم یم نگاهش کوچه یروشنا و کیتار انیم در .رسم یم

  :دیگو

 

  افتاده؟ یاتفاق !البرز بله-

 

  :میگو یم

 

 !افتاده یاتفاق هی تو واسه کنم یم فکر اما !نه که من یبرا-

  شده؟یچ

 

 به زند یم هیتک بعد و کند یم کنکاش را ام چهره حرف یب یکم

 در دست و ستمیا یم یاندک یا فاصله در شیروبرو من .وارید

 چرخاند یم را سرش .مانم یم منتظر و کنم یم م شلوار یبهایج

  :دیگو یم و کرده نگاه را کوچه ته و
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 997_pg. 

 

نیا توفرهنگ یتو یعنی .برسه نظر به مسخره نظرت از دیشا-

 مرحله نیا از ها یلیخ هم جا نیهم البته .هست دار خنده مساله

  ...اما !گذشتن سنت از

 

  :دهد یم فرو را دهانش آب

 

 نیا گفت و کردبازخواستم خونه به برگشتن رید خاطر به حافظ-

اون یکی !ارهیم در رو مساله یتو و ته و پرم یم ول یلیخ روزا

   .شددعوامون هم آخرش من یکی و گفت

 

  :زند یم یتلخ لبخند

 

 و کردم هیگر ارنیم کم  که یا گهید یدخترا ی همه مثل منم-

 فیتکل یول ست؛ین یتعصب آدم حافظ .گفتم بد زمان و نیزم به

  .ستینمهربون ادیز هم من با و دونه ینم رو خودش
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 یم ریسربز شرمش از و دیگو یم بغض با را آخر ی جمله نیا

 مامان و من خاطر به او .شوم یمکینزد او به گرید قدم کی .شود

   .بدهم اش یدلدار یا گونه به دیبا .افتاده دردسر به

 

 یم جلو را دستم .اش گونه به بکشم دست ای ، کنم بغلش دیشا

 شسودیم باعث یمرد یصدا که راهم ی انهیم در هنوز اما . برم

 نیه و ردیبگ وارید از هیتک رانیا و برگردد او طرف به من سر

 شیپ درشت کلیه با یمرد کوچه یانتها یکیتار از .بکشد یبلند

  :کند یم زمزمه رانیا .دیآ یم

 

  !کن رحم خودت خدا یول-

 

 یم که یکس خواهم یم فقط .متعجبم نه و ام دهیترس نه اما من

 قد هم .دهیپوش دیسف پوش تک و رهیت نیج شلوار .نمیبب را دیآ

 .دارد مداومش ورزش از نشان شیبازوها .زند یم خودم ی قواره و

  :دیگو یم یطلبکار و یعصب یصدا با
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  ن؟یکن یم یغلط چه یکیتار نیا یتو  ؟ باشن یک آقا-

 

 دو هر رانیا .رانیا خیتوب یرو چرخد یم من کنکاش از نگاهش و

  :برد یم باال را دستش

 

  !بدم حیتوض برات خودم ! کن صبر حافظ...حافظ-

 

  :غرد یم شیها دندان انیم از و اندازد یم خواهرش به ینگاه

 

  .میزن یم حرف بعد !باش ساکت تو-

 

 .دارد یجذاب ی چهره .رساند یم اندک به من با را اش فاصله

 .کردهکوتاهشان شدت به که ییخرما یموها و روشن چشمان

 ندارد بهروز به یشباهت چیه .اند ملموس و آشنا اش چهره یاجزا

 یپا تا سر .است اریع تمام مردکی  .اندازد یم او ادی به را من اما

  :دیگو یم و کند یم نگاه را من
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 شما؟-
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 شناسمش ینم که یا خاله پسر با تابرم یم شیپ را دستم من

 یم ییآشنا شقدمیپ که ستییوقتها معدود جزو .بدهم دست

 دانم یم .بترسد نیا از شیب  خواهد ینم دلم .رانمیا نگران .شوم

 نه و هست ادا نه نیا و زنم یم حرف یسیانگل ی لهجه با یکم

 .یباز لوس

 

 !نمتیب یم که خوشحالم .هستم البرز من !حافظسالم-

 

 .کشد یم نفس تند تند رانیا .است هم در شیها سگرمه هنوز او

  :افتاده گردنش دور شالش

 

  .بدُم حشیتوض تیس تا نشو یعصبان کُکا . زمیعز حافظ-
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  :میگو یم من .کند یم نگاهش فقط  حافظ

 

 و میخور یم خنک یدنینوش هی . اقامتگاه داخل میبر بهتره خب-

  .میزن یم حرف

 

 کند یم کنترل را خودش شدت به .صورتش به کشد یم دست او

 که رانیا به من .ام چانه ریز نکوبد را اش کرده گره مشت تا

  :میگو یم دهیپر رنگش

 

  !دهیپر رنگت !داخل میبر ایب !جانرانیا-

 

  :چسبد یم را ام قهی آن کی در حافظ

 

   ؟یچسبون یم جان من ناموس به کهیمرت !مرگ و جانرانیا-

 

  :کشد یم یکوتاه غیج رانیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1002_pg. 

 

 حیتوض برات !باش آروم یمامان جون رو تو  کُکا حافظ...حافظ-

  .دم یم

 

 یگوه هر نگفتم بهت مگه .نمیب ین دارم خودم !یحیتوض چه-

 هیهمسا نیا یجلو و محل نیا یتو بگو؟ من به یبخور یخواست

 دهیرس ییجا به کارت حاال ؟یکن پولمون هی ی سکه یخوا یم ها

 ؟ !یزن یم کیت دیحم یمهمونا با که

 

  :دیگو یم رانیا به رو گردد یم بر

 

  !رانیا کنم یم نابودت بقرآن-

 

 یم یسع من و فشارد یم شیمشتها انیم را پوشم تک ی قهی

 یم جلو و شود یم تمام طاقتش رانیا .نکنم  یدفاع چیه کنم

 او زند یم زور و حافظ ی نهیس یرو فشارد یم را دستش و دیآ

 :براند عقب را
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 !ستین یکن یم فکر که اونطور اصال ! یبرد آبرومو حافظ نکن-
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  :غرد یم حافظ

 

 رو و ما شهر یتو نجایا اومده یتهرون بچه هی ها؟ ه؟یچطور-

 چند کنم؟ نگاهش ستمیبا یدار انتظار داره؟ چشمهم ناموسمون

 رو دندون یه !حاال تا دلوار هتل از !دارمت نظر ریز که روزه

 حتما .هستن اقامتگاه مهمون گفتم .نزدم حرف و گذاشتم گریج

 یزیچ یدانشگاه یهمکالس حتما گفتم اصال .فرستادت نینسر

 با یکن یم چه !که هست تو از بزرگتر یکل  مر نیا خو .هستن

  ران؟یا ما
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 آرام شدت به من و شده پخش مشامم در رانیا نیریش عطر یبو

 ینم اما رانیا . بدهد هل را رانیا حافظ ترسم یم .شوم یم

 :دیگو یم و بکشد جابدان کار گذارد

 

 یل یل پسر ؟!گُم یم بهت یچ یشنو یم...خالمونه پسر یا-

  !خالمون پسر .جانه

 

 من ی قهی از دستش .کند یم نگاه را او فراخ چشمان با حافظ

 یم عقب قدم دو همزمان و افتد یم بدنش طرف دو و ه شد شل

  :است رانیا به فقط نگاهش .رود

 

 !آباده ناکجا که ساله چهل یس ما ی خاله دختر؟ تو یگ یم یچ-

  ؟یگ یم یچ

 

  :دهد یم  تکان سر رانیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1005_pg. 

 

 تیس تا اقامتگاه اطیح یتو میبر ویب . گم یم راست بوا خاک به-

  !کُکا کن اعتماد مو به تیزندگ یتو بار هی  .میبد شرح

 

 شده رها چله از ریت مثل نگاهش . است کرده عرق حافظ یشانیپ

 آورده کجا از دانم ینم را آرام لبخند آن .من به کند یم اصابت

  :کنم یم اشاره در به .ام

 

   .میدار اجیاحت  آب وانیل هی به امون همه .حافظ ایب-

 

  :کنم یم نگاه رانیا به و

 

  کنم؟ کمکت ؟یخوب تو-

 

  :دارد یم بر قدم زحمت به

 

 یب و بودنش عجول نیا با !کشه یم منو حافظ آخرش-

 .کنه یم نابود منو شیاعتماد
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 دنبالش به هم من .اطیح داخل رود یم و ردیگ یم را راهش و

 و دیآ یم خودش بخواهد اگر .مانم ینم حافظ منتظر و روم یم

 .شنود یم

 

 یجنوب یها ربارانیز#

 230پست#

 

 .مانده باز مهین دهانش و من به زده زل حافظ

  :دیگو یم و اش شانه پشت کشد یم دست دیحم 

 

  !یکن یم سکته دارم حتم !بخور آب وانیل هی ! حافظ-

 .شوم یم مات او براق چشمان به من
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 به و رمیگ یم او از را نگاهم...دوبار بار، کی .زند یم پلک حافظ 

 نیزم به و نشسته اطیح وارید ی طاقچه یسکو ی لبه که رانیا

  ؛ کند یم نگاه

 

 .فشارد یم هم به و کرده گره هم در را دستانش .دوزم یم چشم

 هیبق و است زانیآو شیشانیپ یباال از اهشیس یموها از یا طره

  .کرده جمع کش با و دهیکش عقب را

   .ستین روبراه که فهمم یم اما ؛ نمیب ینم را اش چهره حالت

 

 ریز در تکاند یم  را گارشیس و صورتش به کشد یم دست دیحم

 خواهم یم فقط من .سوخته هم شیجا چند که یچوب یگاریس

 او اوضاع بودن خوب از خواهم یم .است چطور رانیا حال بدانم

  :میگو یم .شوم مطمئن

 !رانیا-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1008_pg. 

 

  . آورد یم باال را سرش

 

 توسط شده نییتع یمرزها او .دارند اشک برق درشتش چشمان

  .شده هیتنب .کرده رد را اش خانواده

 

 مسببش من و  برداشته زخم روحش برادرش تند یها حرف با

  :زنم یم لب .هستم

  بود؟ چطورمامان حال-

 

 حیتوض حافظ یبرا من که ؛ همانجا مانده و بوده باال شیپ یچند

  .میا شده آشنا هم با رانیا و من چطور و بوده چگونه اوضاع بدهم

  .شده شتریب افسوسش دم هر و دهیشن حافظ

 

 یخبر بود دهیکش عضالتش یرو که ییطال زره آن از حاال

  .ستین
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  :دیگو یمرانیا .رسند یم نظر به افتاده شیها شانه

 

 یم فکر روز هر .آورد یم رو دنا اسم .دیخواب تا ،موندم کنارش-

 .کنه یم زمیسوپرا شه یم که شب اما شده؛ بهتر حالش که کنم

  . شهریر میببر رو یتداع و دنا فردا گفت؛ یم خواب از قبل

 

  !کرده سرچ نترنتیا یتو . قشنگه یلیخ اونجا گفت یم

  :میگو یم .فشارم یم هم به را لبم

 

 و مستقل زن یوقت قطعا .زنه یم حرف ترها قبل از مامان-

 که دهیرس عقلش به کرد، یم کار خوب فکرش یوقت بود؛ یشاغل

 نستاگرامشیا جیپ یتو یحت .کنه دایپ شهرش ی درباره یاطالعات

 و یگردبوم صفحات نیهم از .داره یبوشهر ی صفحه یکل هم

 و .ادیم ادشی یه حاال و بوده کرده فراموش رو نهایا .شهر یمعرف

 نیا از جزء  نیاول که تو مثل درست .کنه یم صحبت ازشون

 ببرم رو دنا خوام یم گفت یم شهیهم .یبود گم سردر کالف

  .هست وطن مام منظورش ؛ میکرد یم فکر ما و نهیبب رو رانیا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1010_pg. 

 

 یخاص یگرم که شیبایز سراسر ی چهره به .کنم یم مکث

  :دهم یم ادامه و شوم یم قتریدق  دارد؛

 

  !ییتو مامان رانِ یا دونستم ینم-

 چشمانش ته یسوسو انگار .کند یم نگاهم بزند پلک آنکه بدون

 .زدیخ یم بر .است دهیپر رنگ اش چهره یکم .شناسم یم را

 .ستدیا یم من سر یباال دیآ یم و کند یم صاف را راهنشیپ

 به رو و یچوب یصندل یپشت ستون یرو گذارد یم را دستش

  :دیگو یم آمده بند زبانش که حافظ

 

 خانواده یها سنت و حرفها و مقررات تابع شهیهم من !حافظ-

 هم دیحم و نینسر نیهم .بذارم احترام همه به کردم یسع .بودم

 و آبوا یحرفها و ییزورگو از دمیکش یم زجر نکهیا با که شاهدن

 .(یبرادرم) یکُکام تو ده،یلرز براتون دلم شهیهم اما ه؛یبق و تو

 .بره پات به خار هی یحت نخواستم

 

  .... منم خب یول ! یریبگ باال سرتو غرور با خواستم 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1011_pg. 

 

 

 ادامه تواند ینم که بندد یم را شیگلو راه و شود یم ادیز بغضش

 او ؛ میبگو و بازوانم انیم رمشیبگ خواهد یم دلم .دهد

 میبگو توانم یم یحت و است مان ما شاوندیخو نیدلسوزتر

 و بزنم را یحرف هر دینبا نجایا کهام دهیفهم اما !نشانیجوانمردتر

 شیبرا و شناخته را من تازه حافظ .دهم انجام را یبانیپشت هر

   .ام بهیغر کی

  :دیگو یم و دهد یم رونیب دیشد را نفسش رانیا

 رمیگ کرد، اشتباه که رمیگ حاال .بودم خاله فکر یتو شهیهم من-

  نداد؛ گوش آبوا حرف به که

 

 و کنن طردش که . خدا امان به کنن ولش که نبود حقش اما

 بارها خودم من .متینیبب میخواه ینم عمرمون آخر تا گهید بگن

 یم جان یل یل نبودن از خونه اون یآدمها تک تک که یزجر

 ی روضه یتو یچ یبرا یب یب یکن یم فکر .بودم دهید دمیکش

 شه یم برگزار یشنبد یآقا ی خونه سال هر که نیحس امام

 اشک ؛  روضه ی بهونه به کنه؟ یم هیگر دلش ته از نقدریا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1012_pg. 

 

 یم آب لب ره یم چرا آبوا ای .زهیر یم دخترش یبرا یدلتنگ

  ؟ شه یم دیسف چشمش و ایدر او به زنه یم زل و نهیش

 

 از و خواستش یم نقدریا که یدختر .دخترشه قرار یب دلش خب

 یبعض چطور یدید تو ! الله مامان ای !کرده طردش یدلخور سر

 یم زمزمه لب ریز  پختن خوراک و یسبز کردن پاک موقع وقتا

 ?کنه

 

   چته؟ یدیپرس ازش حاال تا 

 

 به و ندینش یم نینسر کنار دیآ یم و کند یم رها را یصندل

  :کند یم نگاه حافظ

 و کلثوم ام یشعرا مامان !یکن ینم دقت زایچ نیا به تو چون-

 یم رو شیمعن یکن یم فکر تو !کنه یم زمزمه رو میعبدالحل

 رو اونا داره خاطره خواهرش با چون فقط !دونه ینم  واال نه دونه؟

 ادینم چرا ؛ ابیافراس  ییدا ای !گفته برام خودش !خونه یم

  کنه؟ ینم ریگ شهر و خونه نیا یتو دلش چرا بوشهر؟



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1013_pg. 

 

 

 گناه به اونم چون !کردن طرد رو خواهرش چطور دهید که چون

 !جان یل یل و خانواده نیب شده فیبالتکل و سوخته هیبق

 

 232پست#

 

 

  ...میش یم دهیپوس میدار ما بابا

 

 رو خاله گرفتم میتصم که دمید رو نایا من .غمه از پر خونه اون 

 .برگردونم

 

 و کردم تالشمو .ستمین مونیپش من  یکن هم شماتتم اگر تو 

 .نجاستیا خاله حاال و کرد کمک هم البرز

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1014_pg. 

 

 هی .ستین میکرد یم تصور و میدید آلبوما یتو که یاون خاله اما

 تنها !رفتن عروسش و پسر که هست خورده شکست و عزادار زن

  .میهست ماها و شهر نیا دشیام

 زیعز خودمون، همخون چرا م؛یزن یم تیانسان از داد یه که ما

  !م؟ینکن ماریت رو خودمون

 

 راحت که انگار بعد و زند یم را شیحرفها یرگبار و هم سر پشت

 .کند یم سکوت و یصندل یپشت به زند یم هیتک ؛ باشد شده

  :دیگو یم بعد و کشد یم سر را آب وانیل حافظ

 

 .بگم یچ دونم ینم که هستم متاسف و شدم متجب انقدر واال-

 تا نیستین خونه اون یتو شما یول  ستمین یالیخ یب آدم من

 یبرا من یول نباشم؛ خانواده دلبسته نکهیا نه .دینیبب رو کسالتش

 .ساختم جدا یایدن هی خودم

 

 ینم من .ام خسته خونه اون یآدمها رخوت و بودن عبوس از 

  ...رو حالنیا پسندم ینم هم رانیا یبرا .بره هدر میجوون خوام



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1015_pg. 

 

 

  :اندازد یم رانیا به ینگاه مین

 که فهمم ینم مگه .نبودم مخالف اعجوبه نیا با هم وقت چیه-

 و حیتفر و یزندگ خوان یم پسرا مثلهم دخترا و کرده رییتغ ایدن

  ...نشسته نجایا خودش .بکنن... و ورزش

 

  :رانیا به کند یم رو

 

 با ورزش، نرو گفتم بهت حاال تا گرفتم؟ رو جلوت حاال تا-

    ؟یچ هر ای نرو کافه نرو، ایدر نباش، دانشگاهت یدوستا

  :دهد یم ادامه حافظ .کند یم نگاهش فقط رانیا

 

 .کنم حفظ رو تعادل خواستم فقط-

 

 و میشد بزرگ توش نسل به نسل ما که محله نیا یتو مخصوصا 

 .شناسن یم رو گهیهمد همه

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1016_pg. 

 

 233پست#

 

 

  م؛یشد مدرن و بازه دمونید میبگ هم یچ هر

 

 .میکن یم یزندگ یمیقد سنت و رسوم و آداب هی ونیم یول

 

 که میدار دغدغه و یگرفتار انقدر ما !گرفتش دهیناد شه یم مگه 

 .میندار رو آشنا و هیهمسا غاز هی صدتا حرف ی حوصله گهید

 .نبود پشتش یکس من جز ؛ بود رازیش یدانشجو یوقت رانیا

 

 شهر برگرده، کاش ، رازیش بود نرفته کاش ؛ گفت آبوا بار هر 

 هی خودش یبرا رانیا گفتم که بودم من فقط ؛ فالن و بهیغر

 .هست یریش

 گفت یفالفل احمد یوقت .کنه جمع رو حواسش دیبا نجایا اما 

 یم حرف دلوار هتل یجلو رعنا جوان هیبا که دهید رو خواهرم

  ؛ زده



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1017_pg. 

 

 که کردم تیرعا یلیخ بابام خاک به .خورد یم رو خونم خون

  .لمهیفام گفتم احمد به .نگم بهش یزیچ

 یتو بشه شاخ بهیغر نذاشتم یول هیک دونستم ینم که نیا با

   .گرفتم رو آمد و رفت نیا یپ خودم اما .مونیزندگ

 

  :کند یم نگاه من به و گردد یم بر

 نیا با تو که درسته دهیرس راه از تازه زیعز ی خاله پسر !البرز-

  ؛یستین آشنا ها تعصب

 خواهرم یجلو فاصله اون با یوقت که ید ینم حق من به یول

  ؛یبود ستادهیا

 

  بشم؟ یعصبان من

  

 ام؛ گانهیب کامال رفتار گونه نیا با من آنکه با .کنم یم درکش

 اگر یحت و کنم خرجش تعصب که ام نداشته یخواهر چون

 .داشت فرق نگاهم نوع داشتم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1018_pg. 

 

 و مامان بارها چون .فهمم یم را شیها تیمحدود و را او اما 

 آداب و سنت از .بودند زده حرف آنها از هیبق و یتهرون مامان

 حرف داد یم قرار ریتاث تحت را یریکث تعداد که رانیا ی جامعه

 .فشارم یم را شیبازو و برم یم شیپ را دستم .بودند زده

  : میگو یم و نگاهم در زمیر یم را نانیاطم

 

  که دیببخش .دم یم حق بهت من-

 و کردن لمس شدم بزرگ من که ییجا .شدم کینزد خواهرت به

 .ستین یمهم ی مساله چندان دوست  گرفتن بغل

 

  .ستین سواستفاده و سکس یبرا یا رابطه هر یعنی 

  .زند یم یکمرنگ لبخند البرز .اندازد یم نییپا را سرش رانیا

  :دیگو یم نینسر

 

   .ارمیب ینیریش و یچا براتون برم که بهتره حاال پس خب-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1019_pg. 

 

 یحرف اما . است مشغول فکرش .کند یم نگاه رانیا به حافظ

  :دیگو یم دیحم .زند ینم

 

  یب یب . قشنگ و باال و قد خوش ! ها خاله پسر نیا به ماشاال-

 اون ی رفته شور نیتون یم شماها .کنه یم رو ذوقتون چقدر

 اونطور محمود حاج نمیب یم یوقت واال .نیبرگردون رو خونه

 یه و خونه در یجلو یصندل یرو نهیش یم دلشکسته و نیغمگ

 که برسه یروز شاالیا !رهیگ یم دلم ؛ کوچه به زنه یم زل

 برامون یحاج و میسد یم جمع که مایقد مثل .ادیب هم ابیافراس

  !روزا اون از آخ . خوند یم یامیخ

 

  : دیگو یم حافظ

 به .هستم شوکش یتو هنوزم من که کرده یکار هی دختر نیا-

 چند چطور که نهیا ریدرگ فکرم فعال فقط .کنم ینم فکر بعدش

 و کرده داشیپ البرز چطور و زده لیمیا و نشده دیناام سال

   .داده رو جوابش

  :کند یم پایچل اش نهیس یرو را دستش رانیا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1020_pg. 

 

 که ساله هی حاال .کردم شروع رفتنم دانشگاه از قبل کسالی از-

   .شدم لیالتحص فارغ

 دهینترس .پرسم ینم  اما ؛ خوانده چه بدانم که کنجکاوم یلیخ

 از و شود جلب اعتمادش دیبا .گذارم یم احترام حافظ به یول  ام

 هستم؛ اش دلبسته نه و دارم دوست را رانیا نه هم من یطرف

 

 نوع هر رمیبگ دهیناد است ممکن که ییجا تا توانم یم پس 

 .را شوم یم دچارش که یکنجکاو

 

 234پست#

 

 و ترد یها ینیریش و میخور یم یچا و همانجا مینینش یم

  .میکن یم امتحان را ستیچدانم ینم که یا خوشمزه

 

 کارم، ، خودم از .دهم یم جواب من و پرسد یم سوال حافظ

 ...و مامان یماریب و مشکالت و دوست و دانشگاهم و درس

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1021_pg. 

 

 یم پاسخ دقت با سواالتش به  .باشم آرام و صبور کنم یم یسع 

 خدا فقط .ام خسته .کنم حفظ را لبخندم کنم یم یسع و  دهم

 .آورند یمروزم و حال به چهمداوم یها استرس نیا که داند یم

 

 ینم خودم یرو به اما رفته؛ باال فشارم که کنم یم فکر یحت 

 حفظ را خودم من و کند یم دادیب تنم درون ی مخروبه .آورم

 ونای و یتداع از شوم یم مجبور .نینماد یلبخند با کنم یم

  .سوزاند یم را من شتریب نیا و میبگو

 

 کنترل را حافظ  اشاره و مایا با چطور که هستم رانیا ی متوجه

 .کند یم

 

 . خورد یم زنگ تلفنم .سوزد یم من یبرا دلش دخترک 

 

 .دهد یم نجات  سواالتش و حافظ دست از را من که است بهروز 

 به زنم یم هیتک اطیح کنار در من و میکن یم صحبت هم با

  .دهم یم گوش و وارید



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1022_pg. 

 

 

 دستش کار دردش معده .ست یبستر مارستانیب در و شده ماریب 

 زیچ همهنگران و مضطرب و خورد یم حرص که بس از .داده

  .هست دلواپسش شدت به بهروز .هست

 تواند یم یالابال مردکی چطور که فهمم یم کلماتش انیم عجز از

 وجودش بند بند که که شود ساده یدختر عاشق آنچنان

 یروزها چطور که دیگو یم یاد و پونه از بهروز .باشد رشیدرگ

 .است خوب کافه  اوضاع دیگو یم .کنند یم یسپر را شانیدلدادگ

 

 یم . کند یم مکث شیها حرف ی همه ته و است مراد وفق بر 

 کی او و شوم یم اش یپاپ پس .کند یم پنهان را یزیچ فهمم

  :کند یم انیب محکم را جمله

 

 طالق خواد یم حاال و کرده درست دردسر سهند یبرا زابتیال-

  .رهیبگ

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1023_pg. 

 

 مهم باشد؛ خواهد یم که یدردسر هر .شود یم خنکدلم ته

 به یروز دیبا که است زابتیال انتیخ و یثبات یب مهم !ستین

 .شد یم اثبات سهند

 

  :میگو یم 

 

 اومدن کنار و شناخت گرفتار و ریدرگ اونقدر .بشنوم خوام ینم-

 بار سهند گهید که هستم دردسرهاش و مامان خانواده و شهر نیا

 !درک به !خورده که هست یگوه .هیاضاف

 

 235پست#

 

  یبرا یسالمت یآرزو با مانیخداحافظ و شود یم ساکت بهروز

 .سهاست

 

   .رمیبگ را احوالش وبزنم زنگ سها به فردا دیبا 

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1024_pg. 

 

  :دیگو یم حافظ .کنند یم رفتن قصد رانیا و حافظ

  ؟ییایب آبوا خونه تا ما با یدار دوست-

 

 یم اما .است خسته اش چهره .اندازم یم رانیا به ینگاه مین

 .خندد

 

دلم فقط و لمیم یب آنکه با که دارد را ارزشش خنده نیهم 

 خواهد؛ یم را ایدر محو یصدا و اتاق سکوت و یکیتار

 

  .بشوم همراهشان 

 

 به متصل و کیبار ها کوچه .هستم دو آن انیم من کوچه در

  .است روشن یچراغ یا خانه یجلو یگاه .گرندیکدی

 

 شده دهیچ قد مین و قد یها ان گلد ها خانه از یبعض در یجلو

 یمیقد یها خانه دیسف یوارهاید .است سنگفرش کوچه کف .اند

  :دیگو یم حافظ .دارند شب در ییتاللو



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1025_pg. 

 

 

  !مبادا یبرا !کجاست یبدون دیبا !کهینزد خونمون-

 

 یم دیآ یم سرمان پشت از که ایدر مینس .دهم یم تکان سر

 یم تاره را نفسم ؛ رانیا نیریش عطر یبو و مانیلباسها به خورد

 .کند یم مانیهمراه صدا نیکمتر با .کند

 M میگو یم حافظ به .دارد یم بر گام خال در انگار:  

 به رو مامان زودتر چه هر نکهیا یبرا م؛یباش برنامه هی فکر به دیبا-

   .میببر شیپدر ی خونه

 

  :اش نهیس یرو کشد یم را دستش کف حافظ

  !کنم درستش دم یم قول-

 

  :دیآ یم حرف به رانیا

 

  !تره راحت باشه یچ هر !نیبگ الله مامان به اول دیبا نظرم به-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1026_pg. 

 

 

  :اندازد یم او به ینگاه مین  حافظ

 ترکه یم داره سرم االن .فردا یبرا بذارش خدا رو تو یول !باشه-

  !دیجد یا زیچ همه نیا از

 و گذرانم یم نظر از را دو هر من و کنند یم نگاهم .خندم یم

  :میگو یم

 ؛ ستمین یا دهیچیپ آدم ادیز من .دارم رو حس نیهم منم-

 اتاق یتو  خواست یم دلم فقط شیپ ی قهیدق چند  راستش

  .ببندم رو چشمام و  سکوت در .باشم

  :زند یم کتفم به یا ضربه و خندد یم بلند حافظ

  !یخودم ی خاله پسر تو که شد باورم نه-

  :دیگو یم رانیا

   !نه ای یکن یم دار خبر رو کوچه کل نمیبب حاال !سیه-

  :آورد یم نییپا را شیصدا حافظ

 !البرز-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1027_pg. 

 

 شهر نیا یتو یدور هی میبر .دنبالت امیم صبح فردا من کُکا 

 یتفحص هی مردونه !رانیا به میسپار یمهم رو جان یل یل .میبزن

  ه؟یچ نظرت .تو با شتریب من و یبش آشنا من کار با تو .میکن

 یبرا ام آمده نجایا .ندارم دادن انجام یبرا یکار حال هر به

  :میگو یم پس .مامان رساندن آرامش هی و آنها شناخت

   .منتظرتم !یاوک-

 

  :کند یم اشاره یدر به حافظ

  ...ماست ی خونه نیا-

 یهالل در سر که نمیب یم را  یچوب بزرگ در کی شب یکیتار در

 به یسرخاب یگلها و سبز یبرگها یا گوشه در در یباال از و دارد

 .است متصل در سر به هم روشن المپ کی .اند دهیکش قد کوچه

  :دهم یم تکان سر

  !پرفکته یلیخ-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1028_pg. 

 

 من یفارس و یسیانگل  زدن حرف از دیشا .زند یم لبخند حافظ

 .اند لهجه با هم شیها یفارس که

 

 236پست#

 

  :کند یم نگاه کوچه یانتها به بعد

 

  !نیهم !چیبپ راست به یدیرس که یدوراه هر به-

 

  :دیگو یم و زند یم یچشمک او .روند یم باال میابروها

 

   !یش یم خودم اتاق مهمون یزود به-

 

 چهره یرو خورد یم سر نگاهم .کنم یم میبهایج در را میدستها

 یم زمزمه و دزدد یم نگاه ؛  ندیب یم را نگاهم  تا که رانیا ی

  :کنم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1029_pg. 

 

  !ریبخ شب-

 

 یها کوچه انیم در .شوم یم یراه و آنها به کنم یم پشت و

 چند  و کنم یم دایپ را راه تمام یبگیغر در و عابر یب و خلوت

  ؛ بماند ادمی تا شمارمشان یم که کوچه

 

 

 در همانیم چند .رسم یم یبومگرد ی خانه به تاشوم یم رد

  .ستین یخبر نینسر و دیحم از اما .اند نشسته اطیح

 

 تر یقو ایدر مینس .رسم یم اتاقمان به و روم یم باال ها پله از

 خواب از حاصل یمنظم یها نفس و .است خواب  مامان .شده

  .کشد یم شیمصنوع

 دراز  بستر یرو برهنه ی باالتنه و شلوارک با و رمیگ یم دوش

  .زند یم تور ی پرده ریز مینس .کند یم کار پنکه .کشم یم

 نجایا .میهست نجایا و میا آمده رونیب هتلآن از که خوشحالم

  .ترم آرام و تر راحت



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1030_pg. 

 

 دوباره کنم؛ یم فیتعر را ماجرا وقت هر .است تنگ من دل

 یساعتها و روزها همان به گردم یم بر دوباره .شوم یم عزادار

 . ترسناک

 

 یرو تور ی پرده ی هیسا .زنم یم صدا آرام را یتداع نام لب ریز 

 یم سقف انیم که نمیب یم را یتداع من .است مشبک سقف

 یم پر را گوشم ایدر موج یصدا .خورند یم موج دستانش .رقصد

 است متالطم قلبم .زمیر یم اشک من و خندد یم یتداع .کند

  .شده مواج مینس نیا با که ییایدر مثل

 

 بر دیمز ینیغمگ یقیموس مثل هم ناشناس ی پرنده یکو کو

 و خاطره ی همه یاهیس تا بندم یم را چشمانم .است علت

 ...... ببرد خود با را ریتصاو
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@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1031_pg. 

 

 چرا نکهیا .ست یخوب پسر کردم؛ یم فکر که آنچه برعکس حافظ

 .است بیعج میبرا بود؛ گفته شیها لیمیا در او از آنطور رانیا

 .یبومگرد ی خانه دیآ یم ۸ ساعت سر صبح .دارد یرانیا لیاتومب

 و روشن رنگ نیج و دهیپوش رنگ پر یصورت کوتاه نیآست بلوز

 روز مدل نیدتریجد به شیموها .کرده پا به دیسف یها یکتان

   .اند شده مرتب

 

 رانیا .میخور یم صبحانه و میا نشسته تراس داخل مامان و من

 را شیموها و دهیپوش رنگ یآب شلوار و کیتون .رسد یم راه از

 من که آنطور .شده عوض اش چهره یحساب که . کرده مجعد

 ندینش یم .دهد یم را جوابم لبخند با او و کنم یم نگاهش یمدت

  :دیگو یم من به و بوسد یم را اش گونه و مامان کنار

 

  ...حافظ-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1032_pg. 

 

 یم سر را یچا استکان من .دوزد یمچشممانیهردو به مامان

 یم جان یل یل به رو .دارو یم بر اریخ برش کی رانیا و کشم

  :میگو

 

   !رسن یم راه از التیفام یکی یکی !خانوما خانوم-

 

  :کند یم گرد را چشمانش مامان

 

   ؟یک-

 

  :زند یم داد ها پله یباال از و زدیخ یم بر رانیا

 

  !باال ایب حافظ-

 

  :کند یم زمزمه مامان

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1033_pg. 

 

   !حافظ-

 

 را ها پله راه و چرخانده شانه یرو از را سرش و ستیک داند ینم

 یم دایپ پله سر درقاب حافظ موزون اندام یوقت .کند یم نگاه

 گذارد یم را دستانش .شود یم بلند .کشد یمنیه مامان شود؛

  :دیگو یم و دهانش یرو

 

  ...افرا-

 

  :دیگو یم رانیا .میکن یم نگاه هم به رانیا و من

 

  !حافظ !منه داداش اون اما ؛ هست افرا ییدا به هیشب آره-

 

 .دیآ یم جلو دیترد با و لب به لبخند حافظ و زندیم پلک مامان

 شیرو رودر حاال که حافظ ی چهره به و رود یم باال مامان سر

 را مامان دست پشت و شده خم حافظ .دوزد یم چشم  ستادهیا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1034_pg. 

 

 سرهنگ بابا و یتهرون مامان یبرا جز من که یحرکت .بوسدیم

  :دیگویم رانیا .ام نداده انجام

 

   .میببوس رو بزرگترها دست پشت که نهیا بر رسم نجایا -

 

 نطوریا را دنا و من مامان چرا که فهمم یم حاال .دهم ینم یجواب

  :دیگو یم حافظ .بود داده عادت

 

  !کنم بغلت بده اجازه !یاومد خوش !جان خاله-

 

 در عروسک کی مانند را او دیبگو یزیچ مامان آنکه از قبل و

 منظره به و بوسد یم را اهشیس یموها یرو و کشد یم آغوش

 یم باال مامان دستان کم کم .شود یم رهیخ ایدر دست دور ی

 از بعد یکم حافظ .شوند یم گره اش زاده خواهر تن دور و ندیآ

 یشتابزدگ اما کرده حفظ را لبخندش هنوز .ردیگ یم فاصله مامان

  :دیگو یم .داستیهو حرکاتش در یخاص

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1035_pg. 

 

   !جان خاله نیهست عکسهاتون از باتریز یلیخ-

  :کند یم پاک را شیاشکها مامان

 

 ینم نکهیا از خورم یم ییحسرتها چه !من دل زیعز بشم فدات-

 به هیشل چقدر... دمیند دو تونینوجوون و یبچگ .شناختمتون

  ...دنا به هیشب و ییافرا

 

 .مامان یبازو به کشد یم دست مهربانانه حافظ

  

 و کنجکاو خواهر ونیمد نویا و دیینجایا حاال که شکر رو خدا -

 .میهست زبلم
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 شیموها یفرها .باستیز رخش مین .اندازد یم باال شانه رانیا

 شیها شانه یرو تا و اش چهره ور دو اند داده کش را خودشان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1036_pg. 

 

 یم زیم پشت یها یکرس یرو نفرمان چهار هر .اند شده دهیکش

  :دیگو یم حافظ .مینینش

 

 هی !نه االن اما . بپرسم سوال و بزنم حرف یکل خواد یم دلم-

 !جان خاله یباش تر آروم که یوقت

 

  !داره شکر یجا بوشهر یاومد که نیهم

  :است آلود بغض مامان

 

 و یجذاب به یپسر الله که کردم ینم فکرشو یحت وقت چیه-

  .باشه داشته تو یبرازندگ

 

 یم نگاه من به حافظ .شود یم حافظ ی رهیخ یخاص حالت با و

  :کند

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1037_pg. 

 

 یکل خورم یم قسم !خاله میا چکاره ما هست شونیا یوقت تا-

 لیفام که کنم یم فکر دارم !بکشن صف پسرت شاه واسه دختر

   .داد خواهند نشون ییها العمل عکس چه

 

  :دیگو یم مامان

 

  چطوره؟ مامانت -

 

 از رمیگ ینم دل به خرده و واقفم مامان افکار یآشفتگ به من

 رهیخ رانیا .هست امان ساله چند بساط نیا .شدنم گرفته دهیناد

  :دیگو یم حافظ و کند یمنگاهم

 

 به .افته یم پس نیهست کشینزد نجایا شما بفهمه اگر مامانم-

 وقت هر .هست یشگیهم شما یبرا شیدلتنگ یول ارهینم زبون

 از هم رو ابیافراس ؛ رفت که جان یل یل  گه یم رهیگ یم دلش

 خونه یصفا شما .میداد دست از رو همه پشتبندش .میداد دست

   !نیبود آبوا ی



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1038_pg. 

 

 

 یم اشاره نگاه با حافظ به رانیا .شود یم زیم ی رهیخ مامان

 دست حافظ .دینگو یزیچ تر اضافه که دیبگو بخواهد انگار .دهد

  :دیگو یم من به رو و شیموها به کشد یم

 

 میسپار یمهم رو جان یل یل !یمن مال امروز ! خاله پسر خب-

  !شپارهیآت نیا به

 

  :دیگو یم رانیا .مرددم من

 

  !البرز کنم یم پحافظت ازش چشمام مثل-

 یب .زند یم صدا را اسمم یمیصم .دهد یم کش را گفتنس البرز

 دهید حال به تا که یدختر چیه هیشب او .کنم یم نگاهش حالت

 میزندگ در که یگرانید به و پونه نه و سهاست مثل نه .ستین ام

  :دیگو یم مامان .ندارد یشباهت نیکوچکتر هم اند بوده

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1039_pg. 

 

 دیپوس دلش طفلک !نیببر خودتون با هم رو دنا !هیخوب فکر-

 .اتاق اون یتو
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  :زمیخ یم بر من .کند یم نگاهش رهیخ حافظ

 

  !منتظره دنا ! حافظمیبر-

 

  :رانیا به کنم یم رو و

 

  !نینر ییجا و دیبمون جا نیهم-

 

 یمچشم هیبق و من به توجه یب و دارد یم بر را استکانشمامان

 فرو خودش ییتنها در انگار .نوشد یم یچا و دست دور به دوزد

  :دیگو یم آهسته رانیا .میشو یمچیه ما و .رود یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1040_pg. 

 

 

 .هست حواسم !هستم من !برو-

  

 الف کی تو !یهست که است خوب که میبگو او به خواهد یم دلم

 آور عذاب سمانیر نیا از را من یکم و یهست که است خوب بچه

   .زنم ینم یحرف اما !یکن یم جدا

 

 یم سوار .آنجاست حافظ نیماش .میرو یم ادهیپ کوچه سر تا

 حافظ .زنم یم وکمربند نمینش یم جلو یصندل یرو من و میشو

 :دیگو یم

  

  !گرفت حالم-

 

  :دیگو یم او که کنم یم فکر عبارتش یمعنا به

 

  شد؟ ینطوریا خاله هوی چرا-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1041_pg. 

 

  :میگو یم کوتاه

 

  !هپروت یتو ره یم یگاه-

 

  :دیگو یم

 

 بشه؟ خوب حالش که هست یدیام-

  

 و شهرش با یآشت دیشا . فرصته نیآخر نیا گفته دکترش-

  !براش باشه معجزه به اش خانواده

  :دیگو یم و کند یم روشن را لشیاتومب .دهد یمتکان سر

 

  ؟یموافق .میبگرد شهر یتو کم هی ببرمت خوام یم-

 

  :میگو یم یرسم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1042_pg. 

 

   !یکن یم لطف-

 

 از .است بلند یکم شیصدا و گذارد یم پاپ یرانیا کیموز

 قهیسل موافق کنم یم یسع اما .است خارج من تحمل و اعصاب

 یم بوشهر از او .کنم یم نگاه را آدمها و ها ابانیخ .باشم اش

  .آورد یم زبان به را ها ابانیخ اسم تک به تک .دیگو

 

 ییجا .خارجند ذهنم از نامها .دهم یم سرتکان فقط هودهیب من

 را لشیاتومب .شود یم نگیپارک کی وارد یساحل ابانیخ کنار

  :دیگو یم و کردهپارک

 

 !یمعذب همش انگار که هم تو .نخوردم یچیه خونه که من !آقا -

  م؟یبزن یحساب ی صبحونه هی میبر

 

 بار نیاول که ست ییهمانجا نجایا .کنم یم نگاه را ورم و دور

 نام چه نجایا که است ریدرگ فکرم شدت به .بودم دهید را رانیا

  :دیگو یم حافظ که داشت



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1043_pg. 

 

 

 دست اون .هست فارس جیخل اسمش یدید که یبلوار نیا-

  .پرندگان باغ شه یم ابونیخ

 

   .نداردمیبرا یتیجذاب آخر .دهم یم تکان سر فقط

 یجلو .نجایا به ببندم دل کهام امدهین .ستیگرید زیچ من هدف

مرغان رقص و ایدر یصدا با و مینینش یم ها کافه از یکی

 صبحانه آدمها یصدا و سر و یفصل مهاجرت از مانده جا خواریماه

 و ها دختر .کند یمکیعل و سالم ها یلیخ با حافظ .میخور یم

  :میگو یم .ستیچ کارش نمیبب که کنجکاو .پسرها

 

  حافظ؟ یهست یکار چه به مشغول تو-

 

  :دهد یم فرو را اش لقمه

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1044_pg. 

 

 یتو اولش .دمیپر ادیز شاخه اون به شاخه نیا از من راستش-

 و نداشت یخوب سود . بودم یخارج ییغذا مواد اجناس فروش کار

  .بودم نشده ساخته کار اون واسه من البته

 

 .ندادم ادامه هم اونو . یدکی لوازم کار یتو رفتم دوستم با بعدش

 ی رشته و کنم یم ورزش ساله نیچند چون باالخره اما

 ی عالقه یپ برم  گرفتم میتصم ؛ بود هیتغذ هم میدانشگاه

   .زدم باشگاه که بود نیا .میاصل

 

 تا کردم قرض و گرفتم وام یکل نشستم؛ نجایا که یمن االن

  از یزاثیم ملک هی .بخرم رو باشگاه یها دستگاه و لیوسا تونستم

 دادن تیرضا .بود رانیا و مامان و من مال که میداشت بزرگم پدر

 ساختم رو باشگاه !من به دنیبخش هم رو سهمشون .فروختمش و

 .کردم مجهز و
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@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1045_pg. 

 

 

  :پرد یم باال میابروها

 

  !واقعا؟-

 

  :دهد یمسرتکان

 

 بحث رانیا اما .کنه یم یگذشتگ خود از شهیهم که مامان-

 نمونیب آبوا ی خونه یتو ؛ میبود بچه که یوقت از شهیهم .هیاصل

 یتوجه ادیز رانیا به .خواستن یم شتریب منو .ذاشتنیم فرق

 به رو رانیا طفلک مامان .هست یب یب و آبوا منظورم .نداشتن

 ما نیب شهیهم یکدورت هی ینطوریا .کرد بزرگش تا گرفت دندون

 خب یول .بشم کینزد بهش کردم تالش میشد که بزرگتر اما .بود

 خدا .کنن یم نیبدب آدمو ؛ بشن نهینهاد یوقت رفتارها از یسر هی

 تونم ینم اما .دارم دوست چشمام قدر به رو رانیا من که شاهده

 و تعجب دیبخش من به رو حقش یوقت که نهیا .کنم ثابتش بهش

  کدوم چیه هم االن . افتاد جونم به هم با دو هر وجدان عذاب



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1046_pg. 

 

 هی دیبا !رانیا قرض جز به .کنه ینم ینیسنگ دلم یرو هام قرض

  .کنم جبرانش یوقت

 

 یم و  یداشتن دوست ی چهره آن به .کنمیم نگاهش قیدق

  :میگو

 

  ؟یکن ینم مشیسه سودش و باشگاه یتو چرا خب-

 

  :دادم ادامه .کرد نگاهم رهیخ

 

 نکهیا جز .خوره ینم خواهرت درد به یجبران چیه حال هر به-

 و شه یم نصف گهید سال پولش ارزش .یکن کیشر هم اونو

 یم باشه میسه اونجا یوقت یول .ست دهیفایب هم برگردوندنش

 هیهد همزمان رو استقالل و یدواریام و تیشخص بهش یتون

 ینم که درسته .کهیشر من ی کافه یتو هم مامان مثال .یبد

 سهم بهش کرده بهم که یکمک ی اندازه به من یول خواست



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1047_pg. 

 

 همه حسابدارم دقت به ماه هر یول باشه کوچک یلیخ دیشا .دادم

  .کنم یم انداز پس براش حساب هی یتو و کنه یم حساب زویچ

  

 وزدی یم رانیا یبرا دلم لحظه نیا در .رودیم فرو فکر به حافظ

 را اطرافش یآدمها تا زند یم یکار هر به دست که یدختر یبرا

 .هاست یلیخ درک از باالتر یسطح در شیمهربان .کند خوشحال

 :دیگو یم حافظ

 

 !دارهسهم کی بایتقر رانیا ینجوریا !گرفتم قرار ریتاث تحت-
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 قیقا .کند کتاب و حساب فکرش در که گذارمیم و زده لبخند

 یرو نیسرنش چند با بار نیا و یبندر یقیموس یصدا با رنگ یآب

  :دیگو یم حافظ .است گذر حال در صبح اولآرام یها موج

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1048_pg. 

 

  !یدار کافه دونستم ینم-

 

  :دهم یم تکان سر

 

 ییکارا هی و خوندم تجارت .ستین خوندم که یدرس با مرتبط آره-

 بابت .دارم دوست شتریب رو یدار کافه یول .دم یمانجام هم

  .یشخص لیدال

 

 از دارم انتظار .پرسد ینم شتریب و کند یمنییپا و باال را سرش او

 از .کند یم کوتاه را نقل یول بپرسد سوال هیبق و خانواده و بابا

 ی لهجه به .رسومش و آداب و اش نهیشیپ از .دیگو یم بوشهر

 نیدلنش یلیخمیبرا که است بیعج و زند یم حرف یبوشهر

  .است

 

 یحال در همراهم او با من !یگرد پاساژ میرو یم صبحانه از بعد

 .کند یم فرق مدلم اما االن .ام بوده متنفر کار نیا از شهیهم که

 نجایا یسادگ .ستمین ام بوده لندن در که یشگیهم البرز آن االن



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1049_pg. 

 

 دیگو یم حافظ که یرستوران در را ناهار .کرده تر ساده هم را من

  .ایدر لب میرو یم بعد و .میخور یم هاست نیبهتر جزو

 در تا اند آمده .کند یم یمعرف را من و ندیب یم را دوستانش او

 یم تماشا را غروب .میشو یمهمراهشان .کنند ورزش ساحل

  .میشو یم اقامتگاه یراه بعد و میکن

 یم وضوح به دستانم و زند یم شور دلم .ستندینمامان و رانیا

  :دیگو یم و ام شانه سر گذارد یم دست حافظ .لرزند

 

 اما . ده ینم جواب وقت چیه رو شیگوش رانیا !مرد نباش نگران

 ها پله از همراهش من و پرسم یم نینسر از االن .ستین یزیچ

  :دیگو یم .ستیماه کردن سرخ حال در نینسر .روم یم نییپا

 

  !چهیک رفتن رانیا با-

 

  :دیگو یم من به رو حافظ اما .دیگو یم چه شوم ینم متوجه من

 

  !ششونیپ میبر !بگردونش برده !نباش نگران گفتم ؟یدید-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1050_pg. 

 

 

 هم .زدیر یم میشانیپ از عرق افتم یم راه سرش پشت حرف یب

 احساس .است شده گرمتر روزید از هوا امروز هم و هستم یعصب

  :دیگو یم حافظ .ام گرفته جهیسرگ کنم یم

 

  م؟یبر ادهیپ !ستین یراه-

 

  :ام قهی به کشم یم دست

 

 !یبگ تو جور هر-

 

 242پست#

 

 یم ابانیخ به .ها کوچه پس کوچه در .میرو یم وارهاید کنار از

 و بایز زیچ همه .میشو یم یمیقد یها کوچه وارد باز و میرس

  .ستیمیقد

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1051_pg. 

 

 را زیچ همه .بترکد خواهد یم سرم کنم یم احساس من اما

 یرو وارید کنار و آورم ینم طاقت آخر دست .نمیب یم ییدوتا

 .نمینش یمنیزم

 

 .میپاها یجلو زند یم زانو ترسان و رانیح حافظ 

  

   ؟یشد سرخ نطوریا چرا ؟ شدهیچ !خدا ای-

 

  :کشم یم قیعم یها نفس توانم تمام با

 

    !رفته باال فشارم کنم فکر-

 

  :دیگو یم

 

   .بخرم یمعدن آب هی تا کن صبر لحظه چند-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1052_pg. 

 

 یکیتار در و وارید به دهم یم هیتک را سرم همانجا من .دود یم و

 .ردیگ یم جان یتداع .نمینش یم ها سنگفرش یرو و  شب اول

 ییالال و رود یم راه روبرو کیبار ی کوچه در و کرده بغل را ونای

 از .هستم مامان نگران .زند یم حرفگوشم در دنا .خواند یم

 یم !من بدون هم آن برده رونیب را مامان چرا که میعصبان رانیا

 .دارم یم نگه را خودم زحمت به اما اورم؛یب باال خواهم

 

 .دهانم به زدیر یم آب .ندینش یم میپاها یجلو زنان نفس حافظ

 .کشد یم گردنم و صورت به و کند یم سیخ را دستش کف بعد

 امیالت یکم را درونم ور شعله آتش ، آب یخنک .شوم یم بهتر

  :دیگو یم .است متاثر حافظ .دهد یم

 

   !دکتر شیپ میبر دیبا پسر-

 

  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم

 

   !بخورم رو فشارم قرص دیبا .ستین یزیچ نه-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1053_pg. 

 

  فشار؟ قرص سال و سن نیا یتو !بابا یا-

 

  :زمیخ یبرم و زنم یم تلخند

 

 پنهان رو غمش باشه مجبور و بده ازدست رو زاشیعز یوقت آدم-

 خود به خود !باشه جان یلیل مثل یا بازمانده امیالت که کنه

 !حافظ خاکسترم تَلِ هی من .شه یم ور شعله

 

 ینم حرف .میرو یم راه هم کنار سکوت در و .زدیخ یم بر هم او

 کم تهش هست؛ من ور و دور که یهرکس رفته فرو فکر به .زند

 دستش از یکار سکون جز یزندگ از منسهم برابر در و آورد یم

 یم اند رفته مامان و رانیا که ییجا به باالخره .دیآ ینم بر

  !چهیک .میرس

 

  :دیگو یم حافظ

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1054_pg. 

 

 یبوشهر شیگو در !شما ی کوچه همون !هست چهیک نجایا-

 باز که کند یم اشاره بزرگ یچوب در به .گن یم چهیک بهش

 .رسد یم گوش به آن از ینیحز یعرب یقیموس یصدا و است

 

 و ریتعم که یمیقد عمارت هی .هست سییر حاج کافه نجایا-

 یگاه رانیا .یسنت هتل و رستوران به شده لیتبد و شده مرمت

 یم اشاره گرید یسو به بعد و .شن یم جمع نجایا دوستاش با

 طرفش دو در که است کیتار مهین و مسقف  یا کوچه .کند

 .اند گذاشته کوچک یزهایم و کوتاه یها یکرس

 

 .اند نشسته ها یکرس یرو آدمها .آنجاست هم ینجار ی مغازه

 به هیشب یزیچ که یاندام الغر مردمسن .جوان و ریپ و مرد و زن

  از و هست تنش یا رهیت راهنیپ و دهیچیپ سرش دور یروسر

 همه یبرا داست؛یپ  راهنشیپ ریز از شیاستخوانها یگوشت یب زور

 انیم چرخانمیم چشم من .دیآیم همهمه یصدا .برد یم یچا

 به و طرفشان کنم یم تند قدم .نمیب یم را رانیا و مامان و هاآدم

 .دهم یم اشاره حافظ

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1055_pg. 

 

 !نشستن اونجا !اوناهاشون -

 

 243پست#

 

 به نم؛یب یم را رانیا و مامان لبخند و شوم یم که کشانینزد

 یممامان .نزنم داد رانیا سر تاکنم یم کنترل را خودم زحمت

  :دیگو

 

 تا نینیبش نییایب! قشنگه چقدر که یدید رو نجایا البرز؟ یاومد-

   !میبخور یچاهم با

 

  :دیگو یم رانیا

 

  ...بشه عوض جانم یل یل یهوا و حال خواستم-

 دهانش یتو دست پشت با خواهد یم دلم .کنم یم نگاهش رهیخ

  .دهم یم تکون سر فقط اما بکوبم

  



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1056_pg. 

 

 یم سرخوش رانیا .دهد یم سفارش یچا حافظ .مینینش یم

 :دیگو

  

 حواسم اما .کنم مقاومت نتونستم من و کرد اصرار خاله یلیخ-

 سییر حاج رو شام .سرحاله و سالم که دینیب یم .بود بهش

  م؟یبخور

 

  :دیگو یم حافظ

 

  !باشه موافق جان خاله اگر !آره-

 

  یکس .کارهاست نیا تمام موافق یعنی نیا .است مشعوف مامان

  :دیگو یم رانیا .خواهد ینم نظر من از

 

  ؟یبخور شام واسه یدار دوست یچ خاله-

 

  :دیگو یم یعیوس لبخند با بعد و کند یم فکر یکم مامان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1057_pg. 

 

 

  !لخالخ-

  :ندیگو یم صدا کی رانیا و حافظ

 

  !خاله  جونوم یا-

 

  :دیگو یم من به رو رانیا

 

  !ه؟یچ لخالخ یدون یم-

 

  :میگویم .کنم خفه را او  خواهد یم دلم

 

 !بهیعج هم اسمش یحت ! نه-

 

  :دیگو یم البرز

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1058_pg. 

 

 یسنت یغذا .هست معطر یها یسبز و یماه دمپخت نوع به-

  !باشه مونده ادشی خاله که کردم ینم هم فکرش یحت .بوشهره

 

 داد بلند و کوچه وسط دیآ یم یکس کهوی .نوشد یم یچا مامان

  :زند یم

 

  .کنُم خوش دلتونه حال خوام یم -

 

  : دیگو یم مرد .زنند یم دست همه

 

  !کُکا بزن-

 

انبان ین یگرید پسر بعد و .زدن تنبک به کند یم شروع یپسر

  :زند یم ادیفر مرد .زنند یم دست مردم .نوازد یم

 

  !بلرزونش ویب .وسطا ویب ینب عامو-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1059_pg. 

 

 گرید یتا چند و مرد با و کوچه وسط دیآ یم اندام الغر رمردیپ

 جانیه من .زند یم دست هم مامان .لرزاندن به کنند یم شروع

 کوچه داخل زدیر یم شور و شوند یم شاد هه آنقدر کهوی .ام زده

  .کنم یم نگاه را ورم و دور ناباورانه که

 

   .کنند یم هلهله ها زن و زند یم دست یخاصتمیر با حافظ

 نگاهم .بندد یم بر رخت بود کرده نابود را ذهنم که آنچه هر

 را شیها شانه نامحسوس و زند یم دست .شود یمرانیا ریدرگ

 یها دندان و خندد یم .کند یم ریدستگ را نگاهم .لرزاند یم

 نور ریز و کوچه روشن وکیتار در .درخشند یم دشیسف و فیرد

 ساز .کرده ها یکول به هیشب را او اش فرشده یموها ها المپ

  :دیگو یم حافظ شود یم تمام که  زدن

 

 محل ی کسبه معموال شن یم جمع نجایا که ییآدما نیا-

 دور نجایا شب و شهیزندگ و کار دنبال یکس هر روز یتو .هستن

 تخته  و  کشن یم ونیقل  خورن، یم یچا و شن یم جمعهم

  .خورن یم یا ساده یغذا و کنن یم یباز نرد



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1060_pg. 

 

 

 یامخوانیخ نیا با .نجاستیا ریناپذ ییجدا جزو که هم یقیموس

 واسه ارنیم دست به دوباره یانرژ هی رنیگ یم که یشور و ها

 مهمان یبرا ینینش چهیک نیا که هست یسال چند حاال . بعد روز

 رونق نطوریا نجایا و شده جذاب و ندیخوشا ها ستیتور و ها

 .شنیم جمع هم دلها اهل و مسافرا و جوانها و گرفته

 

 244پست#

 

  :دیگو یم مامان

 

  !بود ها یهودی یطالفروش نجایا میقد یها زمان اون ادمهی-

 

 :دیگو یمرانیا

 

   .موندن ها ینجار فقط و رفتن اونا بعدش اما آره-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1061_pg. 

 

  :زدیخ یم بر حافظ

 

  !نیشد خسته یحساب امروز .میبخور شام میبر نیپاش-

 

 و مدور یزهایم و شده فرش دستساز یها کیسرام با کافه کف

 خسته مامان .اند شده دهیچ جا له یجا یلهستان یها یصندل

 ندینش یم یصندل یرو .ندارد عادت جانیه همه نیا به او .شده

 کنارش هم حافظ .دهد ینم نشان ساختمان دنید یبرا یلیتما و

  :دیگو یم من به رو رانیا .ندینش یم

 

  !اطیح یتو نیبر دیبا نیبشور رو دستاتون نیخواه یم اگر-

 

  :میگو یم .بگذارم دستش کف را حقش تا هست موقع نیبهتر

 

  ؟ید یم نشونم رو راه-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1062_pg. 

 

 که یاطیح وارد یدر از و افتد یم راه من از جلوتر مشتاق او و

 یم رشیگ اطیح وسط درست .میشو یم است ساختمان ی انهیم

 یها شهیش و ینیچ گره یها پنجره و در همان انیم .اندازم

  :ها غذا یبو ریز و ها گلدان کنار .یرنگ

 

  !رانیا-

 

  :میگو یم .گردد یم بر

 

 !سایوا لحظه هی-

 

 یم براق چشمانش به . شوم یم کشینزد .کند یم نگاهم یسوال

  :میگو یم یمحکم لحن با و شوم

 

   رون؟یب یآورد رو مامان یک ی اجازه با-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1063_pg. 

 

 گرفته فاصله هم از یکم شیلبها .کند یمنگاهم متعجب و رانیح

 :دهم یم ادامه .اند

  

 یم یشوخ یکرد فکر رو؟ مامان نبر ییجا نگفتم بهت صبح مگه-

   کنم؟

 

 :زند یم لب

 

 خوش کم هی خواستم یم .بود رفته سر اش حوصله آخه-

  !بگذرونه

 

  :یجد و مالحظه یب .یشگیهم البرز همان بودم شده

 

 سرش ییبال اگر !یریبگ میتصم من مامان یبرا یندار اجازه تو-

 ای یدکتر تو مگه ؟یچ خورد یم بهم حالش اگر ؟یچ ومدیم

   ؟یکرد فکر خودت با یچ اصال ؟یروانشناس

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1064_pg. 

 

 وار تحکم را ام اشاره انگشت .رندیگ یم اندوه یانحنا شیلبها

 :دهم یم تکان صورتش یجلو

 

 !باشه آخرت بار -

 

 245پست#

 

 قهیدق چند ی فاصله با  .داخل گردم یم بر و کنم یم شیرها و

 یم من از را نگاهش و اند شده سرخ چشمانش .دیآ یمهم او

  :دیگو یم و شود یم اش متوجه حافظ .دزدد

 

  شده؟ یزیچ ران؟یا-

 

  :دهد یم تکان نیطرف به تند تند را سرش

 

  .دادم دست از هم اشتهامو !ام خسته فقط نه-

  



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1065_pg. 

 

  :دیگو یم حافظ

 

   !یر یم اونور و ورنیا یخودیب که  بس از-

  :دیگو یم مامان

 

   .کرد بهتر منو حال امروز رانیا-

 

 .او دست یرو گذارد یم را دستش

  

 ادمی ا زیچ یلیخ ها یگرد کوچه نیا با امروز .زمیعز ممنونم-

  .خونه... خونه ...هاکوچه...زایچ یلیخ .اومد

 

 با و زند یم یکمرنگ لبخند رانیا .شود یم رانیا ی رهیخ و

 مسخره یباز نیا که کنم یم خدا خدا من و .رود یم ور شیغذا

   . اتاقمان به ببرم را مامان و شود تمام

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1066_pg. 

 

  :دیگو یم حافظ

 

  ؟یهست یچ نگران !البرز-

 

  :میگو یم آهسته

 

  !ستین خوب حالش-

 

  :کند یم جمع را شیلبها حافظ

 

   !ادینم نظر به نطوریا-

 

  :میگو یم

 

 .ست دهیچیپ یلیخ یچ همه-

  



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1067_pg. 

 

 و آب از .زند یم حرف لندن از رانیا یبرا مامان و میخور یمشام

 اطیح داخل من و دنا با که ییعصرها از و کارش محل و شیهوا

  :گذراند یم یپشت

 

 که ام وابسته بهت اونقدر گهید حاال .لندن ببرمت خواد یم دلم-

 خواستم یم یدون یم !سها مثل .یبش دور ازم خوام ینم اصال

 عاشق دمیفهم بعدش اما .کنم یخواستگار البرز واسه رو سها

   .تنهاست البرز .هست بهروز

 

  :دهد یم ادامه .برم یمدهانم به را قاشقم .کند یم نگاهم و

 

 شیپ ؛ لندنه ی حومه ی خونه ای !ستین وقت چیه که هم دنا-

خودم .میگذرون یم وقت یکل ه با .ست مدرسه ای و بابا و مامان

 رو تو بردن یراهها تموم ؟یدونست یم . لمیوک من .برمت یم

   .بلدم

 

  :کند یم نگاه حافظ به
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  لندن؟ ییایب یدار دوست هم تو-

 

 یآرام لحن با مامان به من .کند یم نگاه را من دستپاچه حافظ

  :میگو یم

 

 غذاتو حاال نظرم به .میزن یم حرف اش درباره بعدا !جان یل یل-

   .تند کم هی و ست خوشمزه واقعا غذا نیا !بخور

 

 رانیا . جود یم یتان با را شیها لقمه و شود یم ساکت نطوریا

  .کند یم نگاه را ساعتش یه .زند یم گاز را شیلبها یه

 

 من حاال که یگرد بوم ی خانه به میگرد یبرم یوقت باالخره

 بعد و دهم یم را شیها ۰قرص مامان به هستم؛ بلد را شیجا

  :میگو یم و داده دستش به را آب وانیل

 

 !مامان بخور رو نایا-
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 مامان تا شوم یم منتظر و آورم یم رونیب تنم از را میلباسها و

 را میخستگتمام آب دوش ریز حمام در .رمیبگ دوش تا بخوابد

  .زمیر یم رونیب

 

 م؛یآ یمرونیب یوقت .دهم یم لفتش شتریب یکم .شهیهم مثل

 یکیتار و ییتنها در یکم و تراس داخل روم یم .دهیخواب مامان

 .کشم یم دراز بستر یرو و گردم یبرم اتاق به بعد و .نمینش یم

  .نمیب یم کابوس اما .بخوابم تا کشد ینم طول ادیز

 

 پر و الغر که یتداع و آلود خون یدنا .را یشگیهم کابوس همان

 یم هیگر و کشد یم بو را ونای آلود خون یپتو و است جراحت از

 کابوس مامان بستر دنید با اما .پرم یم خواب از کرده عرق .کند

  !ستین جان یل یل .کنم یم لمس را یواقع
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 که یساحل یها ییدمپا  شلوارک و بلوز همان با .رونیب دوم یم

 خلوت و ساکت اقامتگاه .پوشم یم را ام دهیخر حافظ با امروز

 از خواهد یم قلبم .ستین یکس اطیح در .نییپا روم یم .است

 .کوبم یم را نینسر و دیحم اتاق درب ریناگز .شود کنده جا

  :کند یم باز را در زده خواب دیحم

 

  شده؟یچ ؟ البرز-

 

  :میگو یم زور به

 

  !ستین مامانم !برس دادم به-

 

 را جا همه من که بعد ی قهیدق دو و رود یم داخل عجله با یلیخ

 .دهیپوش گرمکن شلوار .گردد یم بر اطیح به ام کرده یوارس

 یم و دیآ یم سرش پشت و انداخته سرش یرو شال هم نینسر

  :دیگو
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   .میکن یم داشیپ !نباش ناراحت-

 

 :میگو یم و .گذارم یسرم یرو را دستانم کالفه

  

  کجا؟ آخه رفته؟ کجا-

 

  :دیگو یم دیحم

 

 .زدن یم حرف مادرش و یحاج از رانیا با امروز-

 

  :دیگو یم نینسر 

 

  !ایدر رفته دیشا-

 

 طرف به .دوم یم کوچه به .ندارم قرار و آرام و ام وانهید .ام کالفه

 رفتن نیح .ندیآ یم هم نینسر و دیحم .ایدر به مشرف ریمس
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 ناگهان .بود گفته چه خوردن شام نیح در مامان که دیآ یم ادمی

 :میگو یم .کند یم نگاهم یسوال دیحم .ستمیا یم

  

  !پدرش خونه رفته-

 

 هم من و دوند یم فقط .کنند ینم یسوال چیه نینسر و دیحم

 کرده پرواز روحم .نمیزم و هوا انیم .شوم یم یراه سرشان پشت

 .دهد یم ادامه راهش به وار کیاتومات که هست تنم نیا و

 

 یجنوب یربارانهایز#
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  .است کیتار کوچه

 .زند یم واشی من قلب
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 غمم  نزدن حرف زور از که ییروزها تمام مثل .افتم یم سرفه به 

  ؛ ستین ریپذ باور .شد یم خشک یها سرفه

 

  .بروم فرو نیزم در خواهد یم دلم سالها از بعد یول

 .رفته دستم از مامان

  :دیگو یم نینسر

  !اوناهاش-

  .ست خونه در یجلو جان یل یل

 

  .بپرند رونیب خواهند یم که شوند یم گشاد یحد به چشمانم

 یم باز را او دنیدو از و نینسر یبازو یرو گذارد یم دست دیحم

  :دیگو یم دیحم .رسم یم آنها به من .دارد

 

  !نترسونش-

 

  .مشیبرگردون آروم یلیخ بذار !هیاشتباه کار نظرم به
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 .هستم آنها حرف تابع و .کند ینم کار فکرم من

 .ام کرده گم را سرکالف واقعا 

 

 را ام یریگ میتصم ی قوه و آرامش توانم ینم کنم یم چه هر 

  .برگردانم

 

 .است خارجطاقتم از

 آهسته و کند یم مرتب را شالش نینسر .ام شده وانهید ایخدا 

  :دیگو یم و رود یم جلو

  !زمیعز !جان یل یل-

 

 که گرداند ینم بر هم را سرش یحت .خورد ینم تکان مامان اما

 .کوبد یم را در هم سر پشت .ندیبب را نینسر

 کنم یم حس من و زند یم در یرو محکم را دستش کف 

  :میگو یم من .کند یم رسوخ استخوانش مغز تا دردش
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  !جان مامان... میبر ایب.نزن رو مردم ی خونه در !مامان-

  :کنم یم زمزمه ! شهیهم مثل ندیب ینم هم را من

   !گذشته کار از کار-

 

  .شود یم باز در وقت همان

 

 .ردیگ یم قرار در چارچوب در یرزنیپ

 

 یرو که یاهیس شال و دیسپ یموها با .بلند قد و الغر یرزنیپ 

 .انداخته سرش

 

 .هست تنش یاهیس ی ساده راهنیپ 

 

 .قندیعم یها خط صورتش یها چروک 
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  .طالست یالنگو از پر دستاتش و زده باال را شیها نیآست 

  .کند یم زیر را چشمانش

 قامت .هست مقابلش جان یل یل .کشد یم هم در را شیابروها

 تاج تا پا نوک از را  جان یل یل ی دهیکش و موزون اندام و بلند

 یوم قلبش یرو گذارد یم را دستش کهوی .کند یم نگاه سر

  :دیگو

 

  ... نور ای...قادر ای...الکرب کاشف ای-

 

 .ندینش یم نیزم یرو یزانو دو و

 

  :دیآ یم یزن یصدا بندش پشت 

 

 دیب یک یا .یکن یم چه در دم شو موقع یا  یب یب ...  یب یب-

  *موقع؟ یا
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 یکس چه نیا ؟یکن یم چکار در یجلو شب وقت نیا مادر)*

  (؟ هست

 

 و دیحم و ام زده هیتک روبرو وارید به من . زده خشکش مامان

  .اند ستادهیا کوچه وسط نینسر

 یم هیمو رزنیپ .میا داده دست از را العملمان عکس قدرت یهمگ

 یم را دستش هردو و آورد یم کش درگاه در را خودش و کند

  :کند یم زمزمه و .مامان یپاها  مچ به ردیگ

 یم خو امشو که واال .نُمیب یم خو .اومده دخترم یآ...خدا یآ-

  *.نُمیب

 

 خواب که خدا به .نمیب یم خواب .آمده دخترم ایخدا...ایخدا)*

 (نمیب یم
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 یبزرگ گل با قرمز ی ساده بلوز دیآ یمهم یگرید زن اثنا نیا در

 هول هم او و هست تنش رنگ اهیس شلوار و اش نهیس یرو

  :کند یم مرتب سرش یرو را شیروسر یهولک

 

  ؟یکن یم چه !بده مرگُم خدا یب یب-

 

   ه؟یک زن یا

 

 ند؛یب یم کامل طور به را مامان یوقت و

 

  .وارید به چسبد یم و کشد یم یبلند نیه 

 

 .دیآ یم خودش به مامان

 

 دیبا که انگار .ندارم رفتن جلو یپا .کند یم سقوط نیزم یرو 

  .برود شیپ دیبا که آنطور واقعه تا بگذارم
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  .گذارد یم رزنیپ فینح یها شانه یرو را دستانش مامان

  .کند یم بغلش سکوت در و تنش رو زند یم مهیخ مامان

  .شده مچاله رزنیپ

 .کشد یم منقطع یها نفس مامان

 

  :دیگو یم هست ام خالهدانم یم که زن 

 نُم؟یب ینم خواب مو ؟یخوت دِده-

 

  * !شو موقعِ  یا شه؟ین یم 

 شب وقت نیا شه ین مگر نم؟یب ینم خواب من ؟یخودت خواهر)*

  (؟یباش نجایا تو

 

  :زند یم اش گونه به ضربه دو و

 .نُمتیب یم خواب تو دارُم بازم نکنه ان؟یرو نمیا نکنه-
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 و است بهیغر میبرا که ییصدا با مامان .دیآ یم جلوقدم دو و

  :دیگو یم اند خشک اصواتش

 

 *یس دلوم قدیا ساال یا یب یب .باشُم کنارت  اومدُم  یب یب-

   شده او گرُمیج که دهیواب تنگ موهاتدنیکش شونه

 

 .*بخوسوم و پات رو بذارُم سرمه بذار دیس جد رو تو یب یب .

 بچه  یب یب .کِردُم دق ییتنها از مو قرآن به .بمونم کنارت بذار 

 .کشتُمشون مو یب یب .رفت ام نوه .رفت ام

 

   !کن آرومُم ویب 

 

  (یآ=او   بخوابم=بخوسوم)

  

 آن آغوش به کوچه در و دیآ یم .کند یم سوزناک ی هیگر خاله

  :نالد یم جگرسوز  .ونددیپ یم دو
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 .شکرت خدا .ام ه دد یآخ .ام کرده سفر زیعز یوا .*ام دِدَه یوا-

 زود قدیا که سادات جد قربون.*دُمیب کرده یمنیمه دیس نذر خدا

  .داد حاجتم

 

 دادُم قولش .دیس پابوس امامزاده  امیم فردا .اومده جانُم یل یل

   .کُنُم پخش مردم نیب شمع و شکالت که

 

 یها فهیطا از یکی=یمنیدمهیس   خواهرم=امدده   بودم=دُمیب)*

 ی محله در یا امامزاده و هستند سادات از که االصل یبوشهر

 فهیطا نیهم نام به و ست یمیقد محالت از که بوشهر امامزاده

  (شده احداث قهیطا نیا جدنام به  ست

 

 یم کرده بغلش یدست دو که خاله تن دور را دستش کی مامان

 از متاثر نینسر .هست مادرش تن رو گرشید دست و اندازد

 نگه آغوشش در را او دیحم و کند یم هیگر  وقوع حال در یتراژد

 .دارد یم
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 .خانه  داالن تا کشد یم را من چشم یچوب یعصا یصدا

    .کوتاه داالن  سقف از زانیآو المپ زرد  نور ریز 

 دیسپ کدستی یموها و  دیسف ریگ عرق و شلوار با یریمردپ

  .ستادهیا

 

  . ندیب یم را هم به دهیچیپ زن سه و کند یم زیر را چشمانش

 

 عصا و قلبش یرو گذارد یم دست .خورد یم یدیشد تکان بعد

   .لرزد یم راستش دست ریز

 

 . روم یم جلو من

 

 .است ماریب قلبش که گفته رانیا .رمردمیپ حال نگران 
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 خراب زیچ همه ترسم یم .شود مرگش باعث مامان ترسم یم 

  . شود

 

 .ستین او به حواسشان زنها

 

 با حافظ که رسم یم مامان سر پشت .ام داشته بر قدم چهار سه 

 بندش پشت و شود یم ظاهر رمردیپ سر پشت یرکاب و شلوارک

   .سرش طرف دو شده سیگ یموها و یخانگ لباس با رانیا

 

  "دیگو یم و رمردیپ ی شانه دور اندازد یم دست حافظ

 

   .سکو یا رو نیشیب ویب .دُم یم حیتوض تیس آبوا-

  :دیآ یم جلوتر رانیا

 

  .نگرانُم قلبت یس .باش آروم . بگردُم دورت آبوا-

  :غرد یم رمردیپ
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   !ساکت-

 الله خاله .او طرف به تابد یم نیزم یرو نشسته زن سه هر سر و

  :زدیخ یم بر زودتر

  ...آبوا !اهیس روم-

 

 را الله .زدیخ یم بر و نیزم یرو گذارد یم را دستش کف مامان

 هیمو !خانه درگاه درون گذارد یم را لرزانش یپا و زند یم پس

  :رمردیپ طرف رود یم کنان

 

 یکرد رونُمیب که یروز او از .خونه یا از نرون مونه بوا !جانم بوا-

   .دارُم هیک تو جز مو بوا .شد اهیس امیدن

 کند یم نگاهش مات رمردیپ
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 .کنند یم نگاه دختر و پدر به نگران و مستاصل رانیا و حافظ --

 یم هیگر با .زند یم زانو رمردیپ یپاها مقابل . رود یم جلومامان 

  :نالد

 

 !شتیپ اومدم ایدن سر او از مو ! کن گاین بوا-

 . اُم شکسته مو 

 ظهر تو ایدِر آب مثِ .شهیآت دلُم یا .دادم دست از زیعز مو 

 ؛ دینب تو وصلِ دیام اگر .بوا .شُمیآت تابستون یشرج

 

  .دمیب کشته خودمه بار ده ساال یا 

 

  .دُمیب مرده زامیعز رفتن بعد دیب نمونده جا شتیپ دلوم اگه

 به قسم رو تو ننه، روح به قسم رو تو ، حاللت نون به قسم رو تو 

  .ببخشُم  تیمردونگ

 .شدُم نابود .سوُمین یچیه مو .نرفته نییپا گلوم از خوش او مو

  .بوا نکن روونیو دُمهیام ی خونه د.ندارُم هیسیک تو جز
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  .رمردیپ زانوان یرو گذارد یم را سرش و

 یسرخ به رنگش .اند فشرده صورتش یاعضا تمام رمردیپ

  .دهییگرا

 نیا وهم در یهمگ .است لجباز و قیعم سکوت .زند ینم حرف

  :کند یم زمزمه رمردیپ .میا مانده سکوت

 

 که یروز اوو ،یکرد و نکن گُفتُم که یروز او .خونه یا از برو-

 . ام حامله و سهندُم محرم مو یگفت و یکرد نگاه شامیتوچ

 

  .یکرد نابود مونه  خونه  یا از یکرد یبَر ابِ یافراس که یروز او 

  ...میکن مونهیمُردگ بذار برو... برو

 

  :کند یم زمزمه رمردیپ .کشد یم پس مامان . زدیخ یم بر و

  .مدار مقدر برما میستین آن تحمل به قادر آنچه ایخدا-

 

  :دیگو یم آلود بغض مامان
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 محافظ نیبهتر خداوند که کنم یم اعتماد خدا به شما یجا به-

  .است مهربانان نیتر مهربان او و است

 یم سست قدمش رمردیپ که است نهفته حرفش در چهدانم ینم

  :زدیخ یم بر مامان .شود

 

 زمزمه میس شهیهم مقدسه ی هیآ یا .وسفی ی سوره ۳۴ هیآ-

  !باشه . بودُم دلخوش یهم به سالها هم نو .بوا یکرد

  .دارُم هیخدا .دارم یخدا مو یول .یکرد دُمیناام 

 زن کی  نیچن حال به تا میبگو توانم یم حتم به .گردد یم بر و

 را یزن چیه وجود از نور رفتن حال به تا . ام دهیند شکسته را

 انگار .ام دهیند ؛ نمیب یم جان یل یل ی چهره در که نگونهیا

   .ندارد رسس داد و مانده معلق که انگار .شده گسسته  سمانیر

 . زده زییپا برگ کی مثل .کند یم سقوط نیزم یرو مامان

  .شد تمام .خورد یم زنگ گوشم .شوند یم هم در صداها
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1088_pg. 

 

 دوباره را او که امدیبرن  من دستان از و دیرس انیپا به زیچ همه

  .برگردانم یزندگ به

 

 در کند یم زمزمه سرهنگ بابا شهیهم که را موالنا از یشعر

  :شود یم تکرارمدام ذهنم

  یفکند سمانیر کی-

  یبلند بر میبرد

   معلق هوا در من

  گسسته سمانیر آن و

  چشمت آهوان از

  عشقت ریش که بس نیا

   دهیبردر پوست هم

  شکسته استخوان هم

 مقابلم آلود اشکچشمان با رانیا که میآ یم خودم به یوقت

  :دیگو یم و چسبانده میلبها به را آب وانیل و نشسته
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1089_pg. 

 

 !جان البرز !البرز-

  !زجانیعز یشد شوکه ! بخور 

  :دیگو یم و گذارد یم دهانم در یقرص و رسد یم راه از حافظ و

 

 حالت تا بخور .مرد یکن یم سکته نیحس امام به البرز بخور-

 .رانمیا چشم در چشم ..بشه خوب

 

 به آن در موج موج ینگران که اش دهیکش و ییآهو چشمان در 

 خنک را ام معده و یمر و میگلو آب .ام شده غرق آمده درتالطم

 .سوزد یم قلبم اما کند؛ یم

 

  :دیگو یم حافظ 

 

   !انیب یپشت کوچه از گفتم . رسه یماالن آمبوالنس-
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توانم ینم من و رود یم حافظ .چرخد یم سرم دور ایدن . جمیگ

 .من گرم دست یرو ندینش یم سردش دست .رمیبگ رانیا از نگاه

 

 :گوشم در چدیپ یم آرامش و یمخمل یصدا 
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  !کنارتم من !البرز-

 

 !باش آروم

  .شه یم درست یچ همه 

 

  . ندارم طاقت من !بشه خوب حالت خدا رو تو

 

  !؟ هم با تو و خاله
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1091_pg. 

 

 

   !البرز  ایب خودت به

 

 .کند یم نوازشآرام و نرم را دستم

 

  .استبزرگ من ییتنها .زدیر یم جانم در را دیام ی بارقه 

 اما .دهد اممیالت خواهد یدخترم نیا و جهان کی ی اندازه به

  ؟!چگونه

 

 شیواقع خودِ  او .هراسد ینم احساساتش ابراز و کردن لمس از او

 ی ادامه یبرا یساختگ یتهایشخص از یا مجموعه من و هست

 .سختم و ناخواسته اتِیح

 

 یم درونم نور مثل دستش لمس از بودنش یواقع خود نیهم و 

  کند؛ اثر فشار قرص آنکه از قبل و زدیر

  :شود یم باز دهانم قفل .شود یم بهتر حالم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1092_pg. 

 

  !جان یل یل-

 

 

 :زند یم لبخند
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 ... مارستانیب شیبرم یم

 

 

   !پاشو فقط تو .شه یم راحت التیخ گهید قهیدق سه دو-

 

 آغوش در جان یل یل .کنم یم نگاه اطیح داخل به تنش کنار از

 .هست خواهرش

 

 .هوشیب همانطور 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1093_pg. 

 

 

 داخل وشوم یم بلند .کند یم تشنج گفته رانیا که دارم حتم 

 .روم یم

 

 ستادهیا ندارم آن به یدقت که یاطیح ی انهیم دیحم و نینسر 

 .ستین حافظ .اند

 

  .است آرام مامان 

 

 یرو کشد یمدست خواهرش .دهیپر رنگش و بسته چشمانش

 .زدیر یم اشک و صورتش

  .ستین رمردیپ و رزنیپ از یخبر 

 

 .ندیآ یم برانکارد با مرد دو من تفحصِ از قبل

 

  :زند یم حرف تند و هول حافظ 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1094_pg. 

 

  .رو اش سابقه بگو البرز !نجاسیا-

 یم راه برانکارد سر پشت و  .کنم یم بلغور حواس یب را حرفها

  .افتم

 

  :میگو یم رانیا به رو و گردم یم بر

   !اریب منو فیک و مدارک برو-

 

 لباس خواهد یم حتما .خانه درون دود یم و .دهد یمتکان سر

  .کند عوض را راحتش

  .دیآ یمام شانه به شانه حافظ .کند ینم کار فکرم

 یباز یفضا به و گذرد یم کیبار کوچه از برانکارد یرو مامان و

 و گذارند یم آمبوالنس در را او ها اریبه . رسد یم سوتر آن در

 درون به دود یم دوباره حافظ و نمینش یم آمبوالنس در من

 .شود یم گم یکیتار انیم و کوچه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1095_pg. 

 

 من از فتیش پزشک .دهیخواب تخت یرو آرام مامان بعد یچند

 یم آخر دست  .دهم یم حیتوض شیبرا من و پرسد یم یسواالت

 :دیگو

  

  !کرده رحم بهش خدا-

 

  !آقا سمه شونیا یبرا شوک همه نیا

 

 و من که فهمد ینم او .دانم یمهم خودم که یتکرار یحرفها

  .میا زده آخر میس به مامان

  .بماند نجایا فردا تا دیبا مامان که دیگو یم پزشک

 .بلدم را آن هم بسته چشم که ستیتکرار میبرا انیجر نیا آنقدر

 خاله و حافظ سرش پشت .رسد یم راه از مدارک فیک با رانیا 

 .ندیآ یم

 

  .ردیگ یم من طرف به را فیک و کشد یم سرک اتاق به رانیا 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1096_pg. 

 

  :من طرف گرداند یبرم را کنجکاوش چشمان

  چطوره؟ حالش-

 

 شلوار و مانتو خاله .ندارم زدن حرف ینا .اندازم یم باال شانه

 ساعدش یرو را یرنگ اهیس دار دسته فیک  و دهیپوش ساده

 . است گلدار شیروسر . انداخته

  .اند سرخ چشمانش 

 

 گون گندم که مامان برعکس .روشن چشمان با است پوست دیسف

 ی لهجه با .کند یم باز هم از را دستانش دیآ یم جلو .است

  :دیگو یم یفارس سیسل

 

   !خاله زیعز ایب .برم باالت و قد قربون !من جان ایب-

 

 .دارم او به یبیعج کشش دیدان یم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1097_pg. 

 

 .است ریناگز که خاص قرابت ینوع 

 

  .گرفتنش آغوش در یبرا یقو لیتما 

 

  .بوسم یم را سرش یرو .کنم یم بغلش و روم یم جلو

 و بوسد یم را ام گونه شوم یم خم که بعد و را ام شانه هم او

 .دهد یم را مامان یبو .دارد یم نگهم آغوشش در یکم

 

 گرفتم؛ یم آرامش مامان از که همانطور 

 

 هم یکوچک یتفاوتها اما است مامان هیشب .رمیگ یم هم او از 

  .دارد

 

 یم دست .شکل نیا به یزیچ ای یعسل .است شده رنگ شیموها

  :دیگو یم و ام نهیس عضالت یرو کشد
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1098_pg. 

 

  !جان خاله پات کف چشمم-

 

 . یل یل داره یمرد چه ماشاال

 

 اصال در دم . یهست که شکر بار هزار هزار خدارو .شکر رو خدا 

 !یهست یل یل پسر تو که دمینفهم

 

   !جان خاله ببخش 

 

  :میگو یم آهسته یصدا با

 

 و تنها .تنهاست مامان !دیینجایا که خوشحالم .کنم یم خواهش-

 شکرش یجاهم باز .داشتم رو رششیپذ از ترس من و دلشکسته

  !نیکرد قبولش مادربزرگ و شما که هیباق

 

 یم انگشتانش نوک با را اش گونه یرو خورده سر اشک خاله

  :دیگو یم و ردیگ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1099_pg. 

 

 .برگرده که کردم دعا شب هر عمر هی .منتظرشم که عمره هی-

   .دمید رو عمرم ی معجزه نیبهتر امشب 

  :رانیا صورت یرو خورد یم سر نگاهم

  !میرانیا ونیمد-

 

  :اندازد یم او به یجد نگاه مادرش .زند یم لبخند رانیا

 

 و یر یم یآب ریز !خانوم یبدهکار من به حیتوض هی وقتش به-

  !یکن یم خواست دلت یکار هر

 

  :گزد یم را لبش رانیا

 

 عوض . یدیرس اری وصال به که؟ بدنشد .مامان نکردم یبد کار-

  ... یجلو الاقل تشکرته؟
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1100_pg. 

 

 یم یکمرنگ لبخند من و کند یم اشاره من به ابرو و چشم با

 :دیگو یم حافظ .زنم
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 .دادم انجام کاراشو من داداش-

 

 .ششیپ مونه یم مامان امشب 

  

  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم

 

  !مونم یم خودم نه-

 

  :زند یم لبخند حافظ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1101_pg. 

 

 به تونه یم زن هی فقط زنان بخش یتو و .رانهیا نجایا داداش-

  !بمونه همراه عنوان

 

  .بفهمم را حرفش یمعنا تاکنم یم تمرکز یکم

 .کنم درک را رسوم و سنت و نیقوان بلدم من اما

   .ستین وارد آن بر یدخل و .هم نشیقوان و ستیاسالم کشور 

 

  :دهد یم ادامه حافظ

 

 !کن استراحت خونه میبر ایب .یشد شوکه یلیخهم تو-

 یم مارشیت خواهرش امشبو .مامانت شیپ ایب بهتر حال با فردا 

   .کنه

 

  :رود یم اتاق طرف به خاله
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1102_pg. 

 

 بهش رو دلم یحرفا و کنم نگاش ریس دل هی صبح تا خوام یم-

 .بگم

 

  ... بهتره بشنوه یهوشیب یتو 

 

 مارستانیب از و شده همراه حافظ و رانیا با و شوم یم میتسل من

 .است لمس قابل ایدر نم و وزد یم یخنک باد .رومیم رونیب

 ییتنها در و ساحل بخش نیتر کیتار به بروم خواهد یم دلم 

 یصندل یرو رانیا .ستین ریپذ امکان دو آن حضور با اما .بمانم

  .کند یم سکوت و ندینش یم عقب

  :میگو یم حافظ به من

  چطوره؟پدربزرگ حال-

  وفتاد؟ین براش یاتفاق

 رو درها و اتاقش یتو رفت .میداد بهش یزبون ریز قرص هی نه-

 .هیناباور یتو هنوز هم یب یب .بست

   .میبرگرد ما تا ششیپ مونده نینسر 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1103_pg. 

 

 

  .دمیترس یلیخ-

 سخت طیشرا یتو من . نبودم شوکه نطوریا سال چند نیا یتو

 یواقع یمعنا به امشب یول کنم ینم گم رو پام و دست اصال

  .کردم درک رو صالیاست کلمه

  

  .کرد راحت رو ما کار خاله حال هر به  .وفتهیب یاتفاق نبود قرار-

 

 که داده نشون من به یزندگ !حافظ یهست نیخوشب یلیخ-

 .نداره میزندگ یتو ییجا ادیز ینیخوشب

 

 و دم یم دست از رو مامان هم که کردم فکر لحظه چند یبرا 

 رمردیپ اون .کنم چکار دیبا دونستم ینم اونوقت .رو پدربزرگ هم

  !بخوره رو ما یکارها  چوب دینبا چارهیب

 

  :گفت رانیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1104_pg. 

 

 گذشته از یه و ها کوچه یتو بردم رو خاله امروز که منه ریتقص-

 کنم فکر و اومد ادشی زایچ یسر هی اونم .گفتم ها هیهمسا و

   .کرد دایپ رو یپدر ی خونه ذهنش یتو

 

 :ازارمیب کلماتم با را او دیآ ینم دلم
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  .ستین تو ریتقص نه-

 .میستین مقصر ماها از کدوم چیه

 

 رو تقاصش میدار ما حاال و افتاده ما اومدن وجود به از قبل اتفاق 

  .مید یم پس

  :کشد یم آه حافظ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1105_pg. 

 

 رو خاله و برداره غرورش و تعصب نیا از دست آبوا کنه خدا-

   .شه یم خوب چقدر .ببخشه

 

  .خوام یم رو نیا دلم ته از-

 

  .کنم یم رو کار نیا هم وفتمیب پاش به باشه قرار اگر یحت

 

  :دیگو یم حافظ

 نیا .میبمون عقب خانم رانیا از دینبا .دارم ییها برنامه هی منم-

  .میتون یم ماهم پس تونست دختر

 

 :دیگو یم حافظ .افتاده ریگ سکوتش در رانیا

  

 به یبرگرد دیبا باالخره .میبخواب من اتاق یتو امشب میبر ایب-

 .خونه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1106_pg. 
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  !حافظ نه-

 ازین ییتنها به امشب و ترم راحت یبومگرد ی خونه یتو من

  .دارم

 

 بابتش من و ردیگ یم فاکتور هم را اضافه تعارف و کند ینم بحث

  .سپاسگزارم او از

 یم حافظ .کنند یم ادهیپ یبومگرد ی کوچه سر را من آنها

  :دیگو

 

  .بشم نگیپارک وارد یپشت ابونیخ از برم دیبا من-

   .ها کوچه و ها خونه پشت ی محوطه همون

  .است ریسربز که اندازم یم رانیا به ینگاه و دهم یم تکان سر

  

  .رمیگ یم شیپ در را ایدر راه روند؛ یم یوقت
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1107_pg. 

 

  .کنم یم فکر و روم یم راه شب مهین خلوت در

 

 .است بزرگ پدر حرف افتاده جانم به خوره مثل که یفکر تنها

 .ام بوده من فرزند آن و شده باردار سهند از ازدواج از قبل مامان

 از مامان یدور علت هم دیشا ای ننگ ی هیما ، ناخواسته فرزند

 .اش خانواده

 و نکرده وطن یجال من خاطر به مامان که معلوم چه اصال 

  .باشد نکرده ازدواج باسهند

  .شود یم رنگ پر میگلودرون بغض .ردیگ یم گُر تنم

 و کرده پارک را شانیموتورها  رو ادهیپ کنار جدول لب جوان چند

 .خندند یم و زنند یم حرف

 را اش یگارفروشیس کوچک ی دکه یرمردیپ .روم یم  راه من  

 .زده زل کیتار یایدر به و کرده رها

 ساحل تاروم یم .دیآ یم ینیغمگ کیموز یصدا ییجا از 

 .دونیباس
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1108_pg. 

 

 کی از که ییرو ادهیپ سطح از .بودمان برده رانیا که همانجا 

 یم نییپا  استیدر به مشرف یطرف از و پارک به مشرف طرف

 .دارم یم بر قدم شنها یرو وروم

 یها شکن موج یرو و نشسته گل به لنج یسو آن روم یم 

 مواج امشب ایدر .نمینش یم یکیتار در ییجا گمرک ی هیحاش

 .خواهد یم یالکل یدنینوش دلم .است

 .خواهد یم تند گاریس دلم 

 قطعا معما نیا شدن حل .خواهد یم را ایدن از رفتن و پرواز دلم 

 یب یایدن نیا از ام دهیبر دل چقدر من و کرد خواهد نابود را من

 .ارزش
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 به گردم یم بر که اند خواب در مردم و ملس هوا .است آرام شهر

 ماین فقط .فرورفته مطلق سکوت درهم نجایا .یبومگرد ی خانه

 یم درس و نشسته یبومگرد اطیحانیم یزیم پشت .است داریب

  :زدیخ یم بر ندیب یم که را من.خواند
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1109_pg. 

 

 

  البرز؟ آقا یاومد-

 

  :کند یم جمع را کتابش و دفتر .دهم یم تکان سر

 

  .وبخوابم ببندم رو ها در بعد و نیبرگرد تا موندم داریب-

 

  :زنم یم شیرو به یبند مین لبخند

 

  ! دیببخش .ممنونم-

  ! ریبخ شبت !کُکا ببخشه خدا-

  !ریبخ هم تو شب-

 

 !ببخشه خدا .کنم یم فکر عبارتش به ها پله از رفتن باال نیح

 آنچه و گرفت را همه ببخشد؟ من به را یزیچ چه است قرار خدا

 یبرا تالش از ام دهیبر گرید که هستام وانهید مهین مادر مانده
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 ست یشب نیاول امشب .روم یم اتاق به و کشم یم آه !برگشتنش

 به را چشمانم و کشم یم دراز تشک یرو .خوابم یم او بدون که

 وصل را ارتباط .است بهروز .خورد یم زنگ تلفنم . فشارم یمهم

 :کنم یم

  

  نه؟ یندار شعور !صبحه سه ساعت  نجایا !سالم-

 

  :است نگران شیصدا

 

 یزن یم زنگ نع .داشتم دلشوره شب اول از ؟یداریب چرا تو پس-

 یم تماس باهاش حاالنیهم گفتم سها به .هست یخبر نه و

  !باد بادا چه هر .رمیگ

 

یدرماندگ .هست فکرم به میعمو پسر که شود یم آب قند دلم ته

 .دهیفهم را ام

 

  .دمیبر !بهروز دارم دیجد ی قصه هی قهیدق هر من-
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 یه بس از ام گرفته غمباد .میگلو یتو ندینش یم بغض همزمان

  :کند یم زمزمه او .را نیآگ زهر یها گلوله نیادادم فرو

 

  شده؟ یچ-

 

 یم آه تهش .را ماجرا کنم یم فیتعر یجان یب با شیبرا من و

 .کشد

 

 یدیجد زیسوپرا !یبود یم ینجوریا اتفاقات منتظر دیبا ! خب-

   .رو ها یسخت نیا کنه یم رد جان یل یل اما .ستین

 

 که شه یم یمنطق اونقدر هوی .هست هنوز دنا توهم !دارم شک-

 یم حرف دنا از هوی منطقش وسط درست بعد و شدتموم گم یم

  !بهروز !زنه

  !برادر جونِ-

 

 .کنم یم نگاه را یسیانگل ی پنکه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1112_pg. 

 

 

  !داداش دمیبر-

 کن تحمل !جان یل یل به یدار عادت تو !ستین یا تازه حرف-

 !شه یم درست

 

 256پست#

 

 یم حس رد؛یگ یم راه چشمم ی گوشه از که را اشک یگرم

   .نکند رییتغ میصدا که کنم یم تالش .کنم

 .ام نهیس ی عضله یرو کشم یم دست

 

  چطوره؟ سها !دوارمیام-

 و خوندنه درس مشغول و شده شروع کالساش !خوبههم سها-

 به خوام یم و .هیجد من یبرا سها البرز .تلخه هنوزه که هنوز

   . کنه شیخواستگار مامانش از واسم بگم مامان
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1113_pg. 

 

  :زنم یم لبخند

 

 سها .دمیشن مدت نیا در که هیخوب خبر تنها نیابگم تونم یم-

   .یبدون رو قدرش تو دوارمیام و خوبه یلیخ

   .بعد واسه بذار رو هات موعظه-

 

 از پر بدهم صیتشخ توانمیم که ییصدا با بعد و کند یم مکث

  :دهد یم ادامه ستیدلسوز حس

 

   !باش جان یل یل و خودت مواظب یلیخ-

  حتما-

  .زنم یمزنگ بازم من-

  !یمرس-

  !زمیعز بخواب ریبگ-

 !باشه-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1114_pg. 

 

 .خندد یم

 

 از که یهست یینایا مثل .نده منو جواب یا کلمه هی !مرگ-

  !دلخورن نامزدشون

 

 .خندم یم

 

  !ریبخ شب !یگ یم اوهی یدار گهید-

 را یاد .هست بهروز که است خوب .کنم یم قطع را ارتباط و

  ... و دارم

 

 کینزد روحم به اندازه نیا تا توانسته یکس چه گرید کنم یم فکر

 بوده خوب یلیخ اگر یحت هیبق .دیآ ینم ادمی به یکس و باشد

   ! پونه یحت .ستندین کینزد من به آنقدرها اما اند؛

 

 .دیآ یم خواریماه مرغ یصدا .دهم یم فشار هم به را چشمانم

   .دکردهگم را جفتش حتما .خواند یم چرا شب مهیندانم ینم
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 دلم .مانده تنم در رخوت .پرم یم خواب از ساعتم زنگ با صبح

 ایدر نم از تنم .بندم یم را چشمانم .زمیبرخ بستر از خواهد ینم

 را یزیچ دنیخواب شتریب قهیدق پنج .ست کوفته شب مهین در

   .کند ینم عوض

 

 از فنر مثل .تنم یرو افتاده آفتاب کنم؛ یم باز چشم که بعد بار

 فقط !گذشته ده از .کنم یم چک را لمیموبا ساعت .پرم یم جا

 با را میموها و پوشم یم یشلوار و بلوز چطور که داند یم خدا

 نیح .شوم یم خارج اتاق از سرعت به و  زنم یم باال دست

 را حافظ ی شماره .زنم یم زنگ رانیا به ؛ ساعتم بند بستن

 . ندارم

 

 به شود یم باعث نگید نگید یصدا و روم یم نییپا ها پله از 

 نینسر با و وارید به زده هیتک که است رانیا .برگردم صدا سمت

 .طرفش به روم یم و کنم یم قطع را تماس زند یم حرف

 شیمهتاب پوست .رسد یم نظر به الغرتر و دهیپوش اهیس کدستی

  :ستمیا یم شیروبرو .ردیگ یم وارید از هیتک .است گلگون یکم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1116_pg. 

 

 

  !بهت زدم یمزنگ داشتم ؟یینجایا تو !سالم-

 

  :دیگو یم نینسر .زند یم لبخند

 

  ؟!البرز آقا دهیپر رنگتون چقدر-

 

 .صورتم به کشم یم دست

 

   !مامان شیپ مارستانیب برم دیبا .موندم خواب متاسفانه-

 

  :دیگو یم رانیا

 

 یول ؛ کنم دارتیب که باال اومدم من !خوبه حالش !نباش نگرانش-

   !ومدین دلم !یدیخواب راحت یلیخ دمید
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1117_pg. 

 

  :میگو یم دهینشن و دهیشن

 

   !جان یل یل-

  !شد مرخص-

 

 :کنم یم اخم و شوند یم گرد چشمانم

 

 چرا؟ ؟یچ یعنی-

 

 257پست#

 

  :کند یم جمع را شیهالب

 

 مرخصش !نداره یمشکل و خوبه حالش گفتن !که نداره چرا وا-

  !آوردنش و حافظ به زد زنگ مامان و کردن
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  :کنم یم نگاه را ورم و دور

 

  نش؟یبرد کجا ؟یزن ینم حرف درست چرا کجا؟ آوردنش؟-

 

 یم باال را دستش .کنم یم انیب یعصب و تند را آخرم ی جمله

  :شود ام یعصب حال نیا سدِ  خواهد یم نکهیا مثل .آورد

 

 هی !مامانمه خواهر تو مامان .میستین بهیغر ما !باش آروم !البرز-

  ! خواد ینم رو بدش .بوده منتظرش عمر

 

 شیها مذاب و کرده فوران که یآتشنشان مثل .کنم یم فروکش

 ریز یصندل و زیم طرف به .کشد یم نفس حاال و آورده باال را

 .کشد یم عقب را یصندل و رود یم نخل درخت

 

  ؟ینیبش نجایا ییایب شه یم-
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 ؛ است جان یل یل شیپ دلم آنکه با ندارم، را اش حوصله آنکه با

 .بروم شیپ عقلم و سن مطابق دیبا .باشم خوددار دیبا اما

 و روم یم .شوند خاک درونم دیبا فقط من ی دهیچیپ احساسات

  :دیگو یم نینسر به و ندینش یم هم او .نمینش یم یصندل یرو

 

  ! البرز نه خوردم، صبحونه من نه-

 

 راند یم را شیموها رانیا .اش آشپزخانه داخل رود یم نینسر

 صورتم یاجزا به .کند یم رها آرام را نفسش و اهشیس شال ریز

  :زند یم حرف و کرده نگاه

 

 رو ضایمر نجوریا یوقت  !که ستین لندن مثل نجایا مارستانیب-

 و داشتن نگه شب هی رو خاله .هست ییسرپا درمان برن؛ یم

 ی خونه برنش یم گفت مامان .بمونه ستین یازین گفتن صبح

 .آبوا

   

  :حرفش وسط دمیپر
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 اون گرفته؟ رو میتصم نیا یک ی اجازه با و یچ یبرا ؟یچ-

  ... یهماهنگ یب چرا !کنه یم خراب رو جان یل یل حال رمردیپ

 

  :دیگو یم

 

 اون نکهیا دوم .هست مامانت ی خواسته نیا که اوال !البرز-

 یم بر آدم رتیغ به نگو رو رمردیپ عبارت نیا .بزرگته پدر رمردیپ

   .خوره

 

 ده حدااقل که یمن به زند یم حرف رتیغ از دختر نیا !رتیغ

 .است دار خنده بزرگترم؟ او از سال

 

 اونجا نداره دوست که گفت شمابزرگ پدر اونجاست؟ مامان حاال-

  !باشه
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 گرید ییسو به یدلخور حالت با و من از ردیگ یم چشم رانیا

 .کند یم نگاه

 

  !یتلخ نطوریا که اومده تو سر به ییبال چه-

 .چشمانم به دهد یم را نگاهش

 

  !یزهر مثل-

 

 .دهد یم ادامه .ماند یم باز مهیندهانم

 

 پسر تو چون دارم دوستت من !یدار یگ کشته پدرآدم با انگار-

 ؟یاعتماد یب انقدر چرا .ک یم کمک بهت دارم .یمن ی خاله

 ؟یسخت نطوریا چرا

 

 258پست#
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1122_pg. 

 

 ؟یستین من کینزد آدم تو میبگو بدهم؟ دختر نیا به یجواب چه

 ست؟ین روز دو یکی کار اعتماد ؛ دیگو یم من ی تجربه میبگو

 من بشکنم؟ را او دیآ یم دلم چطور ؟ینیخوشب یادیز میبگو

 رسد چه .ام نکرده کوچک هم را میزندگ ی شبه کی زنان یحت

  ! ساده دختر نیا به

 

  :کنم یم نرم را میصدا

 

 و بمیغر شهر نیا یتو من !زیعز رانِ یا یبد حق من به دیبا تو-

 از یعیوس فیتعرچیه و نمیب یم که باره نیاول یبرا رو شماها

 و سخت تجارب خاطر به البته صد و .ندارم رفتارتون و اخالق

 یلیخ که گرفتم ادی داشتم؛ جان یل یل با سال چندنیا که یبد

 . شده یمتالش جان یل یل یزندگ .کنم نگاه زیچ همه به یجد

 دیبا که نکنم تشیریمد اگر من .هست سو کی ذهنش از تکه هر

  !یش ینم متوجه تو !یروان مارستانیب ببرمش

 

 .زند یم لبخند
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1123_pg. 

 

 

  دانشگاه؟ یتو خوندم یچ من یدون یم-

  ؟یخوند یچ بدونم؟ دیبا کجا از-

 

 آنچنان پس .دارم یروانشانس سانسیل فوق . ینیبال یروانشناس-

 یتو شدم؟ کاریب که ماهه کی یدونست یم .ستمین تجربه یب هم

   .کردم یم کار مارستانیت و مشاوره مرکز

 

 توانم ینم و کنم یم گم را کلمات .بندد یم را دهانم یراحت به

 :دهد یم ادامه .کنم دایپ یدرمان و درست جواب

 

 به بلدم من .میبلد ییزایچ هی هم یعاد و کوچک یهاآدم ما-

 یول باشم دهیند رو خاله مثل سیک دیشا !البرز کنم کمک خاله

 فقط خالهاالن که متوجهم من .دمید بارها رو بدترش ای اش مشابه

 دیبا که متوجهم .ازمندهین انشیاطراف و مادرش و پدر محبت به

 مادرش و پدر توسط دیبا .کنه پر یجور هی رو شیعاطف یها خال

 مشکالتش تموم یکن یم فکر تو .رهیبگ آروم بتونه تا بشه تیحما
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 و بغض از پر خاله !نه هست؟ عروسش و نوه و پسر مردن سر

 همه...و شدن طرد کدورت، ،یدور .ست شده نینش ته ینامراد

   .کشونده ینابود به رو خاله نهایا ی

 

 ی سفره تا کند یم کمک رانیا .دیآ یم صبحانه ینیس با نینسر

 و مروین .کند پهن زیم یرو را رنگ قرمز یا پارچه ی خانه چهار

 .اوردیب را اش هیبق تا رود ین و زیم یرو گذارد یم را کره و ریپن

  :دیگو یمرانیا

 

 همراهتون پدرت چرا نکهیا ازجمله هست سوال و حرف یکل-

 اطالعات هی الاقل !شما از میدون ینم یچیه هنوز ست؟ماین

   .بگم هیبق به بتونم که بده من به یکوچک

 

 کی او نکهیا دنیشن .اند یمنطق شیحرفها .شوم یم ریز به سر

 کروم ینم فکر هرگز .است نیریش میبرا است لکردهیتحص دختر

 .باشم داشته یشتریب دقت دیبا حاال .است روانشناس کی او که

 .کند یم زیآنال را حرکتم هر او که انگار
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 259پست#

 

 در از رنگ به رنگ یهالباس با رو سبزه دختر ییتا سه دو

 با یبیعج تضاد و شادند و صدا و سر پر .ندیآ یم داخل یبومگرد

  .دارند رفته فرو خود در منِ

 

 یم تکان دست شانیبرا رانیا .کند یم استقبال آنها از نینسر

  :دیگو یم من به رو و .دهد

 

  .زنن یم یمحل ساز !هستن خواننده و نوازنده-

 زیم یرو را گردو و یچا نینسر .کنم یم نگاهشان حوصله یب

 یم گندمگونش پوست انیم ششیآرا یب چشمان .گذارد یم

  :دیگو یم یمهربان با .درخشند

 

 همه !ست گهید روز هی امروز !بخور صبحونه خوب !کُکا البرز-

 .شه یم درست یچ
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 شکر و زدیر یم یچا یوانیل در و دارد یم بر را یچا یقور رانیا

 .دستم کنار گذارد یوم زند یم هم و . کند یم اضافه آن به

 یم ریپن دارد یم بر نان یا تکه .ندارم صبحانه خوردن به لیتما

 به ردیگ یم و کند یم یغاز و گذارد یم گردو و نان یرو کشد

 در را درشتش چشمان .کنم یم نگاه لقمه به متعجب .من طرف

 .دهد یم حرکت چشم ی کاسه

 

 .چسبه یم نیریش یچا با گردو و ریپن و نون ! خاله پسر بخور-

   !رانهیا یتو صبحونه ینوستالژ

 !توجهش همه نیا یپ .هست محبتش یپ من فکر د؟یگو یم چه

 لقمه من یبرا او دارد یلزوم چه کند؟ یم توجه نطوریا چرا

 یخال دلم یناگهان چرا چد؟یپ یم هم به ام معده چرا اصال چد؟یبپ

   شود؟ یم

 

 اهل من .شود ینم باز تشکر به ام یلعنت زبان .رمیگ یم را لقمه

 شروع تلخ ی قهوه با را ها صبح من .ستمین خوردن نیریش یچا
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 خواهد یم چرا .جانم به زمیر یم را یتلخ صبح اول از .کنم یم

 ی گوشه کنند یم پهن ریحص دخترها .کند نیریش را کامم

  .کنند یم باد را انبان ین .آورند یم یاتاق از را شانیسازها .اطیح

 

 انیم ست ینیریش شهد یچا و چدیپ یم لقمه من یبرا رانیا

   .ها یتلخ تمام

 

 ییبایز یصدا با شان یکی و زدن ساز به کنند یم شروع دخترها

 یجالب طرز به رانیا و نینسر .خواند یم یبوشهر ی لهجه به

 .زنند یم دست

 

 یم را دستش . ردیگ یم شور !رانیا به دهیچسب نگاهم من 

 یم لبخند اریاخت یب .کشد یم کل وار هلهله و لبش یباال گذارد

  .میهالب یرو ندینش

 

 شیها دست دوباره و زند یم یچشمک .کند یم ریدستگ را نگاهم

 شگفت طرز به و اطیح وسط دیآ یم ماین .کوبد یم هم به را
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 حس که چرخد یم قشنگ آنقدر .لرزاند یم را شیها شانه یآور

  .دهد یم آدم به یبیعج

 

 انیم نهفته غم ینوع اما .ندیبایز دخترها .است شاد ساز یصدا

 با اندوه . من قلب یرو ندینش یم درست که هاست هلهله نیا

 !انگار است نیعج من
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 که دیگو یم رانیا .ندیآ یم هم یبومگرد ی خانه اهل ی هیبق

 که خواسته نینسر .کنند یم نیتمر یا جشنواره یبرا دخترها

 که ینیچن نیا ییساعتها در .بدهند ادامه را نشانیتمر نجایا

   .ببرند لذت و نندیبب و باشند هم مسافرها

 

 و ام خورده را گرفته رانیا که ییها لقمه تمام که نجاستیا جالب

 یکار . کرده پرت زیچ همه از را حواسم .ست یخال یچا وانیل
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 .دهد انجام نتوانسته یکس چیه امروز به تا یتداع رفتن از که

   !یاد و بهروز یحت

 

  :دیگو یم رانیا .مییآ یمرونیب یبومگرد ی خانه از

 

 !آبوا ی خونه یاومد یم و افتاد یم اتفاق نیا دیبا حال هر به-

  .کرد راحت رو کار خاله

 

  !رفتن نیا به دارم شک

 

 در مانیدو هر!نهیبب منو بخواد شما بزرگ پدر کنم ینم فکر-

 یم یخوب مینس .میرو یم راه وارید ی هیسا ریز و کوچه طول

  !دیآ یم روبرو از یسبز از پر یلیزنب با سر به چادر یزن .وزد

 

 رهیت پوست و دهیکش هم در اخم .استرانیا و من یرو نگاهش

 اش سبزه دست مچ یرو که ییطال یالنگوها .زند یم برق اش
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 رسد یم که تر کینزد .کرده منعکس را دیخورش نور هستند

 :دیگو یم بلند یصدا با رانیا .دیگو یم لب ریز یزیچ

 

  خوبه؟ حالت !هاجرو یدِ  ساِلم-

 

 رصد را من چشم ی گوشه از که ینیه در اخمالود همانطور زن

  :دیگو یم کند؛ یم

 

  خوبن؟ افرا یدِ و یحاج !رانیا سالم-

 

  :زند یم لبخند رانیا

 

 شاخ یا لندن از اومده جان یل یل خالم نباشن؟ خوب چرا !ها-

  خاله؟ یدینشن صدامونه یمِ شوید .پسرشن شمشادم

 

  :کند یم من به یقیدق نگاه زن
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  !دینب چه و دیب چه دمینفهم .دمیخوس شو سر واال نه-

 

  :دیگو یم و دارد یم بر قدم دو رانیا

 

 .ام خاله پسر و خالم یس بده مهیول خواد یم آبوا ! خاله ها-

 کارش .زنم یم زنگ شیس خوم امشو بگو هاجرو به !برسون سالم

  .دارُم

  

 او و .شوم یم رد فربه و کوتاه قد زن کنار از من .افتد یم راه و

  :دیگو یم رانیا .فهمم ینم که زند یم ییحرفها لب ریز هم باز

 

  ! فضوله انقدر مگه-

 

 :میگو یم

 

  ؟یدِ-
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  :خندد یم

 

  ...مادر مامان، یعنی-

 

 و یهالل در سر همان با در همان به میرس یم .دهم یم تکان سر

 نامش ام دهیفهم .طرفش کی از ختهیر فرو یسرخاب یگلها همان

   .ست یکاغذ گل

 مامان خاطر به اما .ندارم مو دیسپ رمردیپ آن دنید به یلیتما من

  .روم یمهم اژدها دهان به

 :ستدیا یم کنار و کند یم باز را در و انداز یم دیکل رانیا

 

 !جان البرز یاومد خوش-
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 و نجایا از .شوم یم کوتاه داالن وارد و دارم یم بر قدم اما .مرددم

 و روشن درخت نیچند با روشن اطیح یورود یکیتار در

 من و شود یم رد من کنار از و بندد یم را در رانیا .باستیز

 دور تا دور ها اتاق است طبقه دو خانه .افتم یم راه سرش پشت

 فیرد یرنگ یها شهیش با عرض کم یچوب ی درها و اند اطیح

 خودش و افراشته بر قد یسبز چکیپ اطیح یسو کی .اند شده

 دو .اند شده باز آفتاب بر در شیبایز بنفش یگلها و دهیکش باال را

 دو و اهیس توت درخت کی و ستیچ دانم ینم که ییاستوا درخت

 باغچه دور تا دور و هستند بزرگ اطیح وسط شمیابر گل درخت

 . دارد عرض متر ستیب ها اتاق تا سو هر از و است سنگفرش

 

 نیا قوتش ی نقطه من نظر به و شده مرمت اما ستیمیقد خانه 

 و دیآ یم شده سرخ بادمجان یبو .است جذاب و بزرگ اطیح

 یچوب یها نرده یرو کبوتر ییتا چند .ویراد آرام ینوا یصدا

 مبل کی یچوب یدرها از یکی یجلو .اند نشسته باال ی طبقه

   .اند گذاشته
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 کی یرو زدیر یم را اهشیس یموها .دارد یم بر را شالش رانیا

  : اش شانه

 

  نه؟ قشنگه یلیخ-

  !یلیخ-

  ! داخل میبر ایب-

 

  :میبگو دختر نیا به را مینگران توانم یم چطور

  !نه ای هیدرست کار دونم ینم واقعا من خب-

 و شود یم باز ها در از یکی .بدهد جواب خواهد یم رانیا تا

  .دیآ یمرونیب هست من بزرگ مادر که یرزنیپ

 

 .دهیچیپ سرش دور شالش و کرده تنش بلند رنگ رهیت راهنیپ

 زمزمه رانیا .گذراند یم نظر از را من و کند یم زیر را چشمانش

  :کند یم

  !ببوس رو دستش و کن سالم جلو برو-
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 از یکار ام مخمصه انیم حاال .فشارم یم هم به را میها دندان

  :میگو یم زور به و  روم یم جلو .دیآ ینم بر دستم

 

  !بزرگ مادرسالم-

 

 زمزمه .بوسم یم را اش دهیچروک دست پشت و شوم یم خم و

  :کند یم

 

  !نکش زحمت . زُمیعز سالم-

 

 را ام چهره بتواند تا آورده باال را سرش او .کنم یم راست قد

  :دیگو یم .فهمم یم نگاهش حالت از را نیا است نیب زیر .ندیبب

 

  !یهست پدرت هیشب چقدر-

 

 .زنم یم لبخند فقط .ندارم دوستش اما است درست اش هیتشب

  :کند یم زمزمه
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  ... بفرما !داخل ویب .زُمیعز باال قدو به ماشاال-

 

 و در کنار کنم یم جفت را میکفشها .رود یم کنار در یجلو از و

 و  مبل دست کی که ست یدراز یلیمستط یفضا .شوم یم وارد

 یاپن ی آشپزخانه به شیانتها و .شده دهیچ آن در یغذاخور زیم

 شهیش و ها پنجره ونور اند زده کنار را ها پرده . شود یمختم

 از ییصدا و . شود یم وارد هم رانیا .اتاق داخل افتاده ها یرنگ

  :دیآ یم آشپزخانه

 

  !خاله زیعز یاومد خوش به به-

 

 که ییموها و گلدار بلند یماکس راهنیپ با که هست الله خاله

 کنم یم سالم .دیآ یمرونیب آشپزخانه از کرده جمع سرش یباال

  :کشد یم آغوش در را من و طرفم دیآ یم او و

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1137_pg. 

 

 همش دمتید که شوید از خاله ماشاال .بلندُم نخل .رومیش-

 ! یاومد خوش .ینظرم یجلو
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  :کند یم اشاره مبل به

 

  .ارُمیب خنک یمتویو شربت هی تیس تا نیشیب-

  :ندینش یم مبل یرو رانیا

 

   ؟یچ مو پس-

 

  :رود یم آشپزخانه به خاله

 

  !یش یم چاق-
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 مبل یرو .اندازد یم باال شانه و کند یم جمع را شیلبها رانیا

 یم شده داده هیتک درها از تا دو نیب وارید به که شیروبرو

 صورت و تن یرو اند دهیکش قد ها شهیش یرنگ ینورها .نمینش

 یم .خندد یم .سوم یم شیتماشا محو .شده رنگ به رنگ .رانیا

  :میگو

 

   !قشنگن نورا نیا چقدر-

 

 و دن یم رو ها خونه مرمت ی اجازه فقط شهر میقد بافت یتو-

 ثبت هم یفرهنگ راثیم یتو ما ی خونه .بکنه رییتغ ظاهر دینبا

 و شده برداشته نشونیب یوارهاید که بوده اتاق تا ۶ نجایا . شده

 کال .بوده گهید اتاق  .شده درست یاتوبوس آشپزخونه و سالن نیا

 طرف اون .تا ۸ هم باال وطبقه داره اتاق تا ۱۲ نییپا ی طبقه

 یکی دوتا رو ها اتاق .هست یب یب و آبوا و مامان اتاق هم اطیح

 اطیح طرف نیا .نزدن دست رو درها اما .بشن بزرگتر تا  کردن

 پنجره حکم هم درها نیا .نطوریهم ورم اون و داره در تا دوازده

 یها اتاق .هست باال مونیامپراتور حافظ و من .در هم و دارن

   .دم یم نشونت بعدا . باالس هم مهمون
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 از پر وانیل دوتا  داخلش که لیاست ینیس کی با دیآ یم خاله

 یرو خاله .شناورند وانیل در خی یها تکه ست یرنگ رهیت شربت

 .گذار یم زیم یرو را ینیس و ندینش یم مبل

 

   !جان خاله بردار-

 

  :دارم یم بر را سرد وانیل

 

  کجاست؟ چطوره؟ مامان خاله-

 

  :کند یم گره هم در را دستانش

 

 بهش رو داروهاش رانیا .دهیخواب من اتاق یتو . خوبه مامانت-

  !مشیخوابوند و میکرد عوض رو لباسش .داد

 

  :میگو یم نگران
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 کنم ینم فکر من !یبومگرد ی خونه نشیبود آورده کاش یا-

   .باشه خوشحال مامان بودن نجایازا بزرگ پدر

 

  :کشد یم آه خاله

 

 چقدر که دونه یم هم اماخدا !یا نهیک و هست دنده هی آبوا-

 نگران  شه یم آب خشی .بود شده تنگ جان یل یل یبرا دلش

 ینم و یل یل از ستین خوشدلم گفته یب یب به شبید !نباش

 چند و یس بگردم؛ دورت خاله !جانیهم نشیاریب یول بخشمش؛

 و طاقت کم آبوا .شده عوض یچ همه .گذره یم روزا اون از سال

 که صبح .مامانت اومدن از خوشحاله که من نظر به .شده ریپ

 شد؛ خلوت اطیح و مشیخوابوند اتاق یتو میبرد و مشیآورد

 شه یم مگه .من اتاق یتو رفت که دمشید پنجره پشت از خودم

 باشه؟ نشده تنگ دخترش یبرا دلش
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  .کند یم اشاره شربت وانیل به

 

  !بشه خنک گرتیج تا بخور-

  

 ی مزه .چشم یم شربت از من . دارد یم بر را وانشیل هم رانیا

 شده بیترک هم با آلبالو و توت مدل نیچند انگار .دارد یخوب

  :دیگو یم رانیا .اند

 

  کجاست؟ حافظ-

 

 .زدیخ یم بر خاله

 

 ادیم دوازده ساعت نره ییجا بگو رانیا به گفته !باشگاه رفته-

  ! دنبالت

 

  :رود یم هم در رانیا یهااخم
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  چرا؟-

  ! داره کار گفت-

 

  :گذارم یم زیم یرو را وانیل من

 

   نم؟یبب رو مامان من شه یم-

 

  :کند یمنگاهم یخاص عطوفت با خاله

 

   ! جونُم ها-

 

  :دیگو یم رانیا به رو و

 

  !کن عوض هم رو لباسا نیا برو .ات خاله شیپ ببر رو البرز پاشو-
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 باغچه . میرو یم اطیح به هم با و کشد یم سر را وانشیل رانیا

 گوش به بهتر ویراد یصدا که اطیح یسو آن در ومیزن یم دور را

  .کند یم باز را درها از یکی رانیا رسد؛ یم

 

 مامان نفره دو یچوب تخت یرو .ست یروشن مهین و آرام اتاق

  .گذارم یم پا قرمز فرش یرو .دهیخواب ها ملحفه انیم

 

 در یا کتابخانه و کاناپه کی .دهد یم یخوب عطر یبو اتاق

 خاله ی زنانه ی قهیسل یهمگ ها کمد و شیآرا زیم ، کنارش

  .ست

 

 را خاله لباس که مامانآرام ی چهره به و روم یم تخت طرف به

 .بوسم یم را شیشانیپ و شوم یم خم .کنم یم نگاه کرده تن

  .نمینش یم تخت ی لبه .خورد ینم تکان

 

 .بنددیم را در و رود یم رونیب .کند یم عقبگرد رانیا
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  کرده؛ درست بادمجان خورشت ناهار یبرا خاله

  ؛ کند یم اصرار چه هر اما

 !مانم ینم من

 .زنم یم رونیب خانه از رانیا با دوازده ساعت سر 

 

 یوقت کل در .کنم ینم افتیدر یآرامش مامان یپدر ی خانه در 

 .ستین آبوا و یب یب از یخبر چیه هستم آنجا که

 تخم من ؛ دارند حق .آوردند ینم آدم حساب به را من اصال انگار 

 و عبارت نیا .ناخواسته فرزند کی و .هستم سهند ی ترکه و

 با .شده تمام نیسنگ میبرا یلیخ  ام؛ شده کشف تازه قتیحق

 خدمه از یکی وارید یباال از میرو یم راه وارید ی هیسا در رانیا

 محو .کوچه به دهیکش سرک رنگ زرد یگلها با یدرخت ها

  :دیگو یم که .هستم درخت یتماشا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1145_pg. 

 

 یم ادیز یلیخ درخت نیا از بوشهر یتو .هیمصر شمیابر اسمش-

 هم حرا جنگل یحت .داره رو خودش یبوم یدرختها نجایا !ینیب

  ...و کنار و لوز درخت .داره

 رانیا .رمیگ یم درخت از چشم و اندازم یم او به ینگاه مین

 و زده قرمز فرم با یآفتاب نکیع . شالش ریز دهد یم را شیموها

 از یینعنا آدامس بسته کی .کرده تنش یخنک کیتون و نیج

  :آورد یم رونیب کوچکش یدوش رو فیک

  !یبش خنک بزن ایب-

 یم چکار نجایا من اصال .کنم یم نگاهش شانه سر از هم باز

 نبوده هم مامان مشتاق نهایا .خواهند ینم را من آدمها نیا .کنم

 یم تکان نیطرف به را سرم .اند رفتهیپذ را او فقط حاال و اند

  :کند یم زمزمه و اندازد یم باال شانه او .دهم

   !یتلخ یلیخ-

 رانیا .میرس یم یبومگرد ی خانه به .دهم ینم را جوابش

 ؛ جود یم آدامس که همانطور و زند یم شیموها یرو را نکشیع

  :دیگو یم
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 من !امنه که هم مامانت یجا !کن استراحت خودت واسه برو-

  !ارمیم ناهار واست

 که کنم یم فکر نیا به .رفته هم در میها سگرمه خود به خود

 محو رانیا .ست یحال چه در کافه و است چگونه هوا لندن حاال

 من قطعا اش؛ چهره یرو چرخد یم نگاهم .است من یتماشا

 به سر .ام داشته م کنار در او از تر بایز و تر طناز ییدخترها

  :هواست

 قرار اگر .هست زیچ همه نجایا !یاریب غذا من واسه ستین الزم-

   کنم؟ یم چکار نجایا پس  بخورم رو خونه اون ناهار بود

  !داخل بروم تا او به کنم یم پشت و

  :دیگو یم حرص با

 هم یسیانگل به یخوا یم شه؟ ینم تیحال محبت هم اصال-

 مسخره تیسیانگل یفارس ی لهجه اون چند هر کنم؟ اش ترجمه

  !رسه یم نظر به

  :دهم یمتکان هوا در را دستم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1147_pg. 

 

 ینمدلم یول بلدم محبت !یگفت یچشدم متوجه خوب اتفاقا-

 کیال دونت .ندارم ییجا توش کهبخورم رو یا خونه  یغذا خواد

 !دت

 

 265پست#

 

 

  .کنم یم نگاهش گردم یم بر و کنم یم مکث

 .شود یم متوقف دنشیجو آدامس

 

  :میگو یم .اند گرفته رنگ یکم شیلپها 

  !باش خودت مواظب !رانیا یمن فکر به که ممنون حال هر به -

 

  .اورمیبزبان به ام توانسته تشکر بابت را جمله دو نیهم حدااقل

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1148_pg. 

 

 در را مییتنها وقت کل .کنم ینم نگاه هم را سرم پشت و روم یم

 .خورم یم کباب جوجه ناهار .کنم یم یط اتاقم

 

 .فرستم یم لیمیا چند .کنم یم چک را میها کتاب و حساب 

 و کند یم خراب را اعصابم افتاده عقب قسط یبرا بانک اخطار 

  .دهم یمامیپ یاد به ریالس عیسر

 .خوانمشان یم دقت به .ستاده فر امیپ نیچند  میبرا دایل مادام 

 .کرده یپرس احوال طشیشرا و مامان از

 

 شوند یم ثابتچشمانم .دارم طناز از امیدوپ و دهم یم جواب 

 .فرستاده که یعکس یرو

 رژ و اهیس یپالتو .ختهیر اش شانه یرو را بلندش فر یموها 

  .دارند یبیعج تضاد قرمزش

 

  !ست یمیقد یفرانسو شراب یبطر کی دستانش انیم در

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1149_pg. 

 

 نبوده و آمده دنمید به که نوشته و .ستادهیا آپارتمانم در وپشت

   .ام

  :سمینو یم

 

 با من .کنم ییرایپذ ازت نتونستم کهمتاسفم !زیعز طناز سالم-

  .هستم نجایا یمدت و رانیا اومدممامانم

 

 رو یبطر اون .نمتیبب بتونم لندن برگشتم وقت هر دوارمیام اما

 من یبرا یارزشمند یایهدا معموال تو .روز اون تا دار نگه هم

 از بفهمه پدرت اگر کهکنم یم فکر نیا به فقط !یاریم

  !افتاد خواهد یاتفاق چه یدار یم بر ییزهایچ ونشیکلکس

 

 از رها خواهد یم دلم لحظه نیا در .میلبها یرو ندینش یم لبخند

 .بگذرانم وقت طناز با میها یگرفتار تمام

 با را عکسش . رندیگ یمجانذهنم در ام داشته او با که یلحظات 

 اما ست یداشتن دوست دختر او .کنم یم نگاه یشتریب دقت

 تالش یول ؛ زنم یم گول را خودم .ندارم او به یا عاشقانه حس



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1150_pg. 

 

 شنهادیپ او به ؛ برگشتم لندن به تا که بقبوالنم خودم به کنم یم

   .بدهم تر یجد ی رابطه کی

 شهیش نور .کشم یم دراز نیزم یرو و گذارم یم کنارم را یگوش

 بود، زنده یتداع حاال اگر کنم یم تصور .کنم یم نگاه را ها یرنگ

 نگاه ایدر به و ستادهیا ها پنجره نیا از یکی پشت و بود نجایا اگر

 چیه آنجا .زنم یم پلک !دیرس یم نظر به باتریز چقدر کرد؛ یم

 یم اهیس ایدن . دهم یم فشار هم به را چشمانم!ستین یکس

 .رسد یم گوشم به نییپا ی طبقه از یمبهم یصداها .شود

 یم نگه بسته را چشمانم آنقدر  .نفر چند زدن حرف مثل یزیچ

 .ببرد خوابم تا دارم

 

 266پست#

 

 .کند یم نگاه ام چهره به و نشسته کنارم یکس کنم یم احساس

 

  .کنم یم حس را نگاهش یداغ

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1151_pg. 

 

 خب .کنم یم باز را  پلکم یالبال  .را آرامش یها نفس یصدا و

 را من و نشسته زانو چهار که است رانیا .ستین یا تازه زیچ

  .کند یم تماشا

 را بازش مهین دهان .خورد یم گرههم با نگاهمان لحظه چند یبرا

  :میگو یم دنمیخواب از حاصل بم یصدا با من .بندد یم

 

 ؟یکن یم نگاه ویچ-

 

  ؟یینجایا حاال تا یک از 

 

 یرو بلندش یموها و افتاده شیها شانه یرو رنگش ییحنا شال

  .رهاست اش شانه کی

  .ستیهند زنان به هیشب لباسش

 

 سوزن ی قهی و نگار و نقش پر اهیس و ینارنج و  زرد ی پارچه 

 .زند ینم حرف !یعمود چاک کی با شده یدوز

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1152_pg. 

 

 ! شیلبها یرو چرخد یم من نگاه 

 

  خاص عواقب دختر کی به شدن کینزد کشور نیا در نجایا 

  .کنم رفتار محتاطانه دیبا .دارد را خودش

  .است بخش لذت حتما دنشیبوس و دارند یجالبفرم شیلبها اما

 

  : شوم یم زیخ مین 

 

  !جون دختر ترسونه یم آدمو رفتارهات از یبعض-

 

  :زند یم یدار مین لبخند

 

  !ستمین روح من نترس-

 

  :زنم یم پوزخند

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1153_pg. 

 

 وحشتناک یزایچ اونقدر یزندگ یعنی !ترسم ینم یچیه از من-

  !یهست نشیکوچکتر تو که داده نشونم

 

 زانو چهار خودش مثل هم من .ردیگ یم نییپا یانحنا شیلبها

  :دیگو یم .است کوفته بدنم .شوم یم

 

  ترسناکم؟ من-

  !نداره وجود من از ترمهربون

 

  !زنه ینم رو حرفا نیا بایز خانوم هی به آدمبعدم

 درشت چشمان در . خورد ینم تکان .برم یم جلو را سرم

 .کنم یم نگاه قشنگش

 

 عطر همان یبو .نمیب یم آن در را خودم که ست یا نهیآ 

 است خطرناک یرنگ ینورها آن با اتاق نیا .دهد یم را نیریش

  :میگو یم  .میبرا

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1154_pg. 

 

   !گذره یم سرت یتو یچبدونم خواد یم دلم !رانیا-

 

  :شوند یم گشاد یکم چشمانش

 

   !بگذره؟ یچ قراره مثال-

  :دهم یم تکان نامحسوس را سرم

 ید یم نشون که اونطور واقعا کهدوارمیام اما !دونم ینم همونو-

  !یباش

  :نگاهش شود یم زیت

   !هستم-

 گوش وچشم دختر کی سربسر مدتها از بعد خواهد یمدلم چقدر

 به لیم دلم ام یبزرگسال و ها یتلخ تمام انیم .بگذارم بسته

 ییدلربا توانم ینم هرگز که است ساده آنقدر او .دارد طنتیش

 ییآهنربا ینوع به اما .نمیبب رفتارش در را هانا هوس ای و طناز

 :آورد یم ذوق راسر من که دارد

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1155_pg. 

 

 267پست#

 

  ه؟یچ یزد زل من به و ینشست نجایا همه نیا نکهیا لیدل خب-

 ؟یدار الزم یخاص زیچ

  ؟یدار اجیاحت یخاص کار 

   .کنم کمک بهت ام آماده من

 

  .کند یم جمع را شیلبها

 نییتز تازه کیک کاپ کی به هیشب .شود یم تر بامزه اش چهره

   !شده

 

  ...دارتیب که اومدم یلیدل چه ! نه-

  :حرفش وسط پرم یم

 

 منه؟ کردن داریب لتیدل تنها یعنی-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1156_pg. 

 

  کنه؟ یم فایا رو ینقش چه ساعت زنگ و لیموبا پس 

 

 واقعا ای و کنم یم امتحانش دانم ینم .گزد یم را لبش ی گوشه

   !کنم؟ حیتفرخواهم یم

 

 خودش نامحسوس .است وجب کی امان فاصله .کشم یم بو را او

  :میگو یم .فشارد یم زانوانش سر را دستانش و کشد یم عقب را

 

   ؟ید یم یخوب یبو چه-

 

  .دیگو ینم یزیچ و رود یم هم در شیاخمها

 را صورتش یرو یالیخ یمو و شیموها طرف رود یم دستش

  :شود یم زیخمین و .زند یم گوشش پشت

 

 یزیچ یبلوز هی پاشو  !نهیبب رو تو خواد یم آبُُّوا بگم بهت اومدم-

  !میبر تا کن تنت

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1157_pg. 

 

 رمردیپ آن نکهیا .ام نشسته مقابلش برهنه مهین دیآ یم ادمی تازه

 حواسم تمام .دارد قرار دوم درجه در فعال ندیبب را من خواهد یم

   .است رانیرایدرگ

 

 مرد یکل روز هر ایدر لب شهر نیا یتو ؟یدار یا عجله چه حاال-

 به خودم روز چندنیا یتو حدااقل !زنه یم پرسه برهنه مهین

  ؟یترس یم چرا دم؛ید چشم

 

  .زند یم کنار را پرده و کند یم باز کامال را اتاق در

 .دیآ ینم هم ایدر یصدا و است راکد هوا اما  است یخنک عصر

 تصور را یتداع که همانجا .ها یرنگ شهیش به .در به زند یم هیتک

  :دیگو یم .کنم یم نگاه قامتش به .بودم کرده

 سرکار من !یخوند کور ! یبذار من سربسر که نهیا هدفت اگر-

   !خان البرز رم ینم

   !است باهوش

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1158_pg. 

 

 مقابل نیریش عطر با دختر هی بودن حال هر به یسربسر چه نه-

  !جانهیه باعث شهیهم تنها یمرد

 

 به را بلندش یموها ی دنباله دستش دو هر با و زند یم پوزخند

  :ردیگ یم یباز

  !یمرد هر نه-

 فرق یلیخ !یبش سرگرم یجزئ لیمسا نیا با تو کنم ینم فکر

 هی یتو که یمرد و شده بزرگ اروپا یتو که یآدم نیب هست

  !بوده کوچک شهر

 داره تجربه داسیپ شکلش و سر از که یکس نیب تفاوته یلیخ بازم

 فکر که هستم ساده دختر هی هم من نکهیا و !نوجوون پسر هی با

  !بشم تو یها حس ختنیبرانگ باعث کنم ینم

 

  !منتظرتم نییپا من ! میبر که بپوش پاشو پس

  :میگو یم برخاستن نیح

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1159_pg. 

 

 و انواع .داشتم هم یآزاد روابط و .هستم یآزاد مرد من  آره-

 وقت هی حاال  .دار مدت تا کوتاه روابط و شبه کی . ها زن اقسام

   .کنم یم فیتعر برات

 

  :دهد یمتکان هوا در را دستش

 

 ! داستیپ هم نگفته !ستین الزم-

 

 268پست#

 

 

 

 .رود یم و

 

 میلبها یرو از لبخند .استیح و حجب از پر کوتاه ی جملهنیا 

  .شود ینم پاک

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1160_pg. 

 

 .ست دِمده یادیز او

 

 .اند کرده تمام را رابطه هی دو حداقل لندن در او سن همدختران 

 

 در سال هجده یباال دختران یبرا یجنس ی رابطه نداشتن اصال 

   .دیآ یم شمار به یتیشخص نقص ینوع ییاروپا یکشورها

 دیشا که یدختر سربسر ساله چند و یس مرد کی من که نیا

 ازکدام چیه با بگذارم است کوچکتر من از سال نیچند

 ستین جور  ام یتیشخص یاستانداردها

 را شیاهویه و طنتیش .است تر ساده هم سها از یحت رانیا اما .

   .کرده پنهان یسادگ و اطیاحت از یا پوسته  در

  

  .کنم یم تنم را شلوارم و بلوز

 

 .بندم یم ساعت

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1161_pg. 

 

 از و زنم یم میلباسها به ادوکلن و کنم یم مرتب را میموها 

   . آورم یمرونیب کفش جفت کی چمدانم

 

 به ریناگز .نمیب ینم را رانیا ؛ روم یم نییپا ی طبقه به یوقت

 یا گربه بچه با و نشسته زانو دو یرو وارید کنار .روم یم کوچه

 کند یممیسرتاپا به ییگذرا نگاه ندیب یم که را من .کند یم یباز

  :زدیخ یم بر و

 

  م؟یبر !یخارج ی خاله سر خب-

 

 ام افتاده .کنم یم نگاه شود یم ایدر به ختم که کوچه یانتها به

  : دور یرو

   !نه-

 

  :دارم یم بر قدم دو .شود یم مشت که نمیب یم را دستش

 یانرژ !کنم تماشا رو دیخورش غروب اومدن از قبل خوام یم-

  .ندارم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1162_pg. 

 

 

  :کند یم مرتب را شالش

 

  !گهید یبلد رو راه درصد صد !خونه رم یم من پس !باشه-

  :کنم یم خم ام شانه کی یرو را سرم

  ؟ییاینم تو-

 

  :دیگو یم عیسر و تند

 

  !خونه برم دیبا !نه-

 

 او به را خودم بلند قدم کی با من .برود که دارد یم بر قدم دو و

 آرام .ماند یم باز حرکت از .چسبم یم را شیبازو و رسانم یم

  :فشارم یم را دستش

  !بهتره تو با !خوره ینم درد به ییتنها !میبر ایب-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1163_pg. 

 

  :کشد یمرونیب انگشتانم انیم از را شیبازو 

 کامال چون !نذار من سربسر و نزن مورد یب یحرفها اما !باشه-

   .هستم متوجه

  :خندم یم .شود یم قدم هم من با

   چرا؟-

 

  ؟یچ چرا-

 

   ذارم؟یم سربسرت یکن یم فکر چرا-

 و داره یگرفتار و فکر همه نیا که یآدم !گهید داستیپ خب-

 هوی دیبا چرا بدتره هم اسپرسو تا صد از شیتلخ اون بر عالوه

  بزنه؟ حرف ینجوریا

 

 شیبایز واقعا ییحنا شال و لباس نیا .کنم یم نگاه رخش مین به

  :کرده

  ؟یرفت هند حاال تا-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1164_pg. 

 

  !دمیند یحساب و درست هم رو رانیا نیهم نه-

 

  گه؟ید یهست خودت منظورت-

   .نشناختم یحساب و درست هم خودمو !درسته نمیا-

 

 در ها نیماش .ابانیخ به میرس یم و میشو یم خارج کوچه از

 گذشتن و انجام حال در  توان پر یزندگ .آمدند و رفت حال

  :رمیگ یم طرفش را میبازو .است

  !میبش رد ابونیخ از ریبگ رو نجایا !ناشناخته ایب-

 

  :دهد یمرونیب حرص با را نفسش

 خوراکت یتو یچ نینسر !شه یم تیزیچ هی امروز انگار نه-

  خته؟یر

 

  :میموها به کشم یم دست

   !یهان فاز د وات !بابا یا-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1165_pg. 

 

 :ابانیخ به گذارد یم قدم

 

 269پست#

 

  !ندارم یفاز-

 

 .اتاقت یتو اومدم کردم یغلط هی

 

  !ستین مهم واست کردم یم فکر آخه 

 .کنم یم تماشا را رفتنش من و گذرد یم ابانیخ از من از جلوتر

   !نبود مهم میبرا قطعا

 

  .است راکد هنوز هوا .میرس یم ابانیخ یسو آن به

 در و اند کرده باز شنها یرو را شانی ها دریپاراگال جوان سه دو

 هر مثل .بوزد باد است قرار حتما .هستند شیها نخ یبررس حال

  .است شلوغ ساحل روز
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 و آورد یم رونیب شیپاها از را رنگش ییطال ی تابستانه یکفشها

  .گذارد یم ها شن یرو پا

   .رسانم یم او به را خودم من

 

  !راکده یلیخ هوا امروز-

 

  !بشه طوفان قراره-

 

 نظر به دیبع .کنم یم نگاه ینارنج و یآب آسمان و آرام یایدر به

  !رسد یم

 

  :میگو یم

 

 .رفتم هند بار چند من-
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 آدمها انقدر .بیغر و بیعج انیاد یکل با هست بیعجا کشور 

  .ملخند و مور یکن یم فکر یگاه که هستن ادیز

 

  کنه؛ یم جذب آدمو واقعا اونچه اما

 

 دهید جا همه ها رنگ !هستن ها رقص و ها یقیموس و ها رنگ

 .یخاکسپارمراسم یتو یحت .شن یم

   .پاشه یمرونیب رنگ شهر یجا همه از انگار  

  :کند یم نگاهم

   !جالبه-

 و صورتش طرف کی افتاده دیخورش نور .کنم یم نگاهش

  .کرده جمع یکم را چشمش

 پوست یرو رسته رنگ یب یموها توانم یم نور نیا در یحت

 به رهیت یا قهوه اهشیس درشت چشمان .نمیبب هم را صورتش

 .رسند یم نظر
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 اعجاب  میبرا دختر نیا امروز .ستین خودم دست زبانم اریاخت 

  :دارد آهنربا ینوع امروز .است زیانگ

  .جالب و رنگ از پر !یهند تو امروز-

  :شیلبها یرو ندینش یم لبخند و دزدد یم چشم . زند یم پلک

 

  !شد هند که یرانیا-

 

  کرده؟ انتخاب اسمتو یک-

  !افرا ییدا-

  چرا؟-

 بابا هم رو حافظ اسم !حتما داشته دوست رو رانیا .دونم ینم-

 کل گن یم .داشت یخاص ارادت حافظ به چون .کرد انتخاب

   .بوده حفظ رو حافظ وانید

  !هیقشنگ اسم رانیا-

  .گذاره یمرانیا رو دخترش اسم یکس کمتر !یمرس-
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 .یرنگ و بایز رانیا !واندرفول دَتز . یکوچک رانیا کی تو-
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  .دهد ینم یجواب

 

 .میکن یم تماشا را ایدر و میستیا یم تر خلوت ییجا میرو یم

 

 .است آرام یبیعج طور به زیچ همه 

 

 .دارد وجود یمد نه و یجذر نه انگار 

  :دیگو یم رانیا .است رفتن نییپا حال در دیخورش 

 

  بپرسم؟ سوال هی شه یم-

 

  ! بپرس تا ده-
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   کجاست؟ اون پدرت؟-

  .مانم یم رهیخ دست دور به و دهم ینم یجواب

 

  :دیگو یم

 .آوره تعجب برام آخه-

 

 مثل عشقشون .کرد رها همسرش خاطر به رو اش خانواده خاله 

 .بوده کرده صدا بوشهر یتو توپ

 

  ...انهیمخف و شده یتهرون پسر عاشق یحاج دختر که نیا 

 

  :میگو یم . بشنوم خواهم ینم .ندارم را طاقتش خداوندا یوا

 

   ! شهیزندگ و کار ریدرگ و !کنه یم یزندگ لندن پدرم-
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  :دهد یم تکان را سرش

 

  ؟یاومد مامانت با نیهم واسه پس !آهان-

  . میگو ینم دروغ

  .ندارم قبولش که یپدر از گفتن ستیبزرگ شان کسر میبرا اما

  که ستین وقتش هنوز .ام دهینفهم را مامان یماجرا تمام هنوز

   .بزنم سهند از یحرف

 

  !یکن یم فکر که نطورهیهم ! آره-

 .میدار بارون و طوفان بعدش و شه یم شروع باد گهید ساعت هی-

  !نرن ایدر که کردن اعالم ها لنج و رایگیماه ی همه به امروز

  طوفانه؟ از قبل آرامش نیا پس-

  ؟!البرز ! آره-

 

 که ینارنج و زرد یها یرنگ آن در حاال طرفش به گردم یم بر

 .رسد یم نظر به ییایرو غروب نور ریز در و دهیپوش
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 که نیا .ها ممنوعه به کند یم پرواز لحظه چند در فکرم 

  دارد؟ یحس چه دختر نیا یلبها دنیبوس

 

  !زد من نام به رو باشگاه از دانگ کی حافظ ظهر امروز-

 اومده من...من !یزد حرف باهاش تو گفت حافظ .شد ینم باورم

  !کنم تشکر ازت که اتاقت یتو بودم

 

 آرامش غروب نور دررانیا و ایدر ی جاذبه .کنم یم نگاهش خوب

  :میگو یم .داده من به یبیعج

 

  !وی فور یهپ میآ .نکردم یکار-

 

  :کند یم اشاره ایدر به

 یلیخ  آبوا راستش .ورم و دور نیهم من !کن نگاه رو غروب-

  !نذار منتظرش ؛ هست قیدق

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1173_pg. 

 

 به و ام کرده فراموش را ایدر من .افتد یم راه ها شن یرو و

 که  یپسر کنار ستدیا یم .دوزم یم چشم رفته او که یجهت

 یم کیعل و سالم هم با کندو یم حمل را یرنگ یآب بورد پدل

 . کنند

 

 یم را ایدر دیق  هم من .ها شکن موج طرف به رود یم بعد و 

 را شیپاها یمعدن آب شهیش کی با !طرفش به افتم یم راه و زنم

 یرو اندام الغر  یرمردیپ .پوشد یم را شیها صندل و دیشو یم

 که ییها گربه یبرا زدیر یم مرغ آشغال و نشسته ها شکن موج

 یم تماشا را او که یمرد و زن به .اند شده جمع ورش و دور

  :دیگو یم کنند

 

 مدشده حاال .بوسهر یایدِر گفتن یم *شیس  *ترایز ! بوا  ها-

   !فارس جیخل گن یم که

   (آن به ، بهش=شیس ترها قبل=ترایز)

  

  :دیگو یم زن
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 . انیدر ایدر بده غذا ها یگول یا به *یموندن بوا داره یفرق چه-

  سین مهم اسمش

 (گربه=یگول .است مرد اسم یماندن ،یماندن بابا=یموندن بوا)
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  .کشد یم آه رمردیپ

 

 .شوم یم قدم هم رانیا با من

 

 نان و یسبز که ییها زن .میگذر یم زن چند کنار از کوچه در 

  .اند دهیخر

 . زنند یم حرفهم با
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 دهیآفر انگار .ستندینشانیها نداشته و داشته فکر به اصال انگار و 

  .روزشان هرگذران یبرا اند شده

  . شود یم حسادت از پر دلم

 

 است شان جهان انیپا شب که باشم زنها نیا یجا خواهد یم دلم

   .کنند یم شروع را گرید یجهان صبح و

 

 کند یم ریسربز را رانیا و خورد یم را تنم چشمانشان که زنها از

 . میگذر یم

 

  .یزن ی هیمو و دیآ یم یمرد یها ادیفر و داد یصدا یا خانه از 

 .ستیخانوادگ یدعوا

  .میدوز یم چشم خانه ی کهنه و یچوب در به دو هر رانیا و من 

 شیرو و سر از ادیاعت نکبت که یمرد و شود یم باز یناگهان در

 در .دارد یم بر قدم تند تند و گذاشته کوچه به پا ؛ بارد یم

  :کشد یم آه رانیا .زده بغلش ریز یا چهیقال که یحال
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   .ستین بردار دست بازم جونش تموم به زده کرم برسرش خاک-

 

 و کرده هیگر . است تمام رنج .دیآ یم کوچه به مرد سر پشت زن

  :دهد یم تکان هوا در را دستش .است سرخ صورتش

  ! کنه نابودت خدا-

 

 .دوزد یم چشم رانیا بعد و من به خجالت با و گردد یم بر و

  :دیگو یم رانیا

 داد؟یب و داد یا داره دهیفو چه ! دهیحم خاله داخل برو-

  !یباش کرده عادت دیبا گهید ! باز شه یم بد حالت 

 

  : اش دهیپالس ی نهیس یرو کوبد یم را مشتش زن

 یا .تونُم ینم ایچ یا به بدُم عادت *خمِ خوام یم یچ هر واال-

   !بشه نابود شاالیا .*هرزِن علف مرد
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 *میس یچیه گهید !*شو تا ده یم زجرُم زنه یم *اَفتُو که صبح از

  .برد هم کهنه یقال یهم .نمونده

  .(میبرا=میس/آفتاب=اَفتو /هست هرزه=هرزن /خودم=خُم)

  :دیگو یم دلش ته از و عجز با و برد یم آسمان به را سرش

  !بده نجاتُم خدا-

   .هم به زند یم را در و داخل رود یم و

 انیب .کنم یم بسنده میها دهید به من و کشد یم آه رانیا

  .کند ینم درمان را یدرد یچارگیب

 

 .دهد یم رشدش هرز علف مثل انگار یچارگیب از بحث و انیب

  .ستینشدن خوب انسالیم مرد درمان یب درد

 به را خانه در اما  اشان درباره زدن حرف برد ینم شیپ از یکار

 !سپارم یم خاطرم
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  .چسبد یم را ساعدم هوا یب رانیا  آبوا ی خانه یورود در یجلو

  :دیگو یم ینگران با

 

  !البرز باش داشته صبر تو اما تنده زبونش-

  

  ؛ کند کنیف کن تا کرده شروع خدا انگار .وزد یم یمینس

  .خورند یم سر شیشانیپ یرو رانیا  یموها .را شهر نیا

 .دارد مار ی مهره امروز دختر نیا

 

 .شکنم یم را قانون و قاعده و برم یم باال را دستم

  .زنم یم کنار انگشتانم نوک با را شیمو ی طره 

  .شوم یم شیلبها ی رهیخ .است دهیپر رنگ .خورد ینم تکان

  !ببوسمش گذاشت یم کاش

 .ابدی انیپا کرده رخنه جانم در که یناگهان عطش دیشا
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 امیالت یبرا که یکریپ و در یب روابط گفت؛ یم راست بهروز 

  !ادیاعت ینوع به اند شده لیتبد ام داشته

 !زن کی تن به ادیاعت

  !ترسم یم شود؛ یم خیس تن به مو 

 

 !سهند بهشوم لیتبد نکند

 

 کیتار هوا  .کنم یم پاک را ذهنم و رانیا از گردانم یم بر رو 

  :میگو یم .شده

 

  !کوچک رانِ یا نباشنگران تو-

 

  خورد ینم تکان .زند ینم پلک

 

 رها فشیظر انگشتان بند از ساعدم و شود یم شل دستش فقط .

  .شود یم
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  .کوبم یم را ودر شوم یم شقدمیپ من

 

 اش یقو یها عضله .کند یم باز را در حافظ دهینرس قهیدق به

 و من از کند یم استقبال باز یرو با .هستندفغان در بلوزش ریز

  :دیگو یم وارفته رانیا به رو

 

  ؟ یدون ینم اخالقشو ؟یموند هم خودت یاریب رو البرز یرفت-

 

  .زنه یم غُر داره دم همون از

 

 و در ی لنگه کی یرو گذاشت را دستش . دیگز را لبش رانیا

  :شد داالن وارد

 یخارج ی خاله پسر دارم؟ یریتقص چه من !بپرس خودش از-

  !کنه خلوت ایدر با خواست یم

 

 ا؟یدر با میبگو خواهم یم
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   کوچک؟ رانیا با ای رنگارنگ هندِ با ای 

 .میشو یم اطیح وارد .دهانم سقف به چسبانم یم را زبانم اما

  :کند یم لمس را کتفم حافظ

 

 گوش حرفاش به دیبا فقط .خواد یم تیرعا فقط آبُّوا !کُکا البرز-

   ها؟ !رفت و شد تموم !درسته بگو گفت یچ هر !یکن

  :کنم یم زمزمه

 

  !نباشنگران-

 

 یرو و نشسته یریحص یصندل یرو هستبزرگم مادر که یرزنیپ

 مقابلش رطب از پر ظرف .گذاشته ییرو ینیس کی مقابلش زیم

  .هست

 ییگردوها و اند شده دهیچ هم یرو که گود بشقاب ییتا سه دو

  : روم یم شیپ ادبرسم به .است کردنشان مغز حال در او که

  !بزرگ مادرسالم-
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  :زند یم لبخند .کند یممیتاپا سر به ینگاه

 

  !یجنگ ریش  .جونُمسالم-

 

 شوم یم خم و روم یم جلوتر اما . دانم ینم را اصطالحش یمعنا

 یم زمزمه .بوسم یم دهد؛ یم عود ینوع یبو که سرش یرو و

  :کند

 

   !جونوم نکش زحمت-

  :دیگو یم حافظ

- 
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  . براتون کرده نکیرنگ نذر جلو جلو یب یب
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  . ستمین بلد را کردن نذر

  .ستیچ دانم یم اما

 

 زرد شله ائمه یبرا یخاص وقت در سال هر یتهرون مامان

 .پزد یم یا خوشمزه

 

 در به یب یب .ام نکرده نذر یکس چیه یبرا حال به تا من اما 

  :کند یم اشاره مقابل

 

 *دهیواب تموم تازه نمازش .منتظره برو .قامتت قربون . زُمیعز برو-

  !ارُمیب  یچاتونیس مو تا برو .

 

  (شده=دهیواب)

 

  .برند یم حساب رمردیپ زیچ چه از آدمها نیا دانم ینم

    !ستین اما .نمیبب را رانیا تا کاود یم را اطراف چشمانم اراده یب
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  :کند یم باز را در و زند یم ضربه دو آبوا اتاق در به  حافظ

 

  هست؟ اجازه  آبوا-

 

  :دیآ یم حرف به دوباره حافظ و دیگو یم یزیچ رمردیپ و

 

  .دستبوست اومده البرز بگُم خواستُم-

 میکفشها .کند یم اشاره اتاق به و رود یم کنار در یجلو از بعد و

  .شوم یم اتاق وارد و کنم یم جفت در کنار را

 

 و  مقابل وارید به دهیچسب نفره کی تخت تا دو  ستیبزرگ اتاق

 ی هیاثاث نیتر شاخص گرید یوارید کنار هم  یراحت مبل کی

 .اتاقند

 که یا پنبه یموها با پوش دیسف رمردیپ به افتد یم چشمم 

 به میپاها .کند یم نگاه را من زیت و شیعصا یرو گذاشته دست

  .ستندین خودم اریاخت
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  : دارم یم بر قدم زحمت به

 

  ! بزرگ پدرسالم-

 

  !البرزم من چطوره؟حالتون

 

 و اقتدار میبگو توانم یم جرات به و است هم در سیها سگرمه

 گم را میپا و دست کنم یم حس .گذاشته اثر من بر اش جذبه

 .ام کرده

 قدش .شوم یم کشینزد .کنم یم حفظ را لبخندم زحمت به 

 .رسد یم نظر به فرسوده و دهیخم من مقابل در اما است بلند

  :میبگو تادهم یمجان بایتقر

 

   ببوسم؟ رو دستتون نید یم اجازه-
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 خم مختار خود من .دهد ینم یجواب و کند یم نگاه ام چهره به

 راست قد و بوسم یم گذاشته شیعصا یرو که یدست و شوم یم

  :کنم یم

  . نجامیا من یعنی .نو ریِ یه میآ .شتونیپ امیب که نیکرد امر-

  :دهد یم نشانم را روبرو  دست ی اشاره با

 

  !البرز !نیبش برو-

 بر قدم آهسته او ونمینش یم یچوب یصندل یرو وروم یم من و

 یم مبل یرو . دهیپوش یا بسته جلو چرم ییدمپا .دارد یم

 زیم یرو از را حشیتسب مبل یپشت به زند یم هیتک و ندینش

 یم رز گل به هیشب ییبو اتاقش .دارد یم بر مبل یجلو کوچک

 یمیقد کتاب یادیز تعداد .اند زده کننده خوشبو انگار .دهد

  .اند شده دهیچ هم یرو اتاق ی گوشه

 :دیگو یم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1187_pg. 

 

   !یسهند به هیشب یلیخ-

 

 .شود یم خون دلم

 .متاسفم دارم شباهت پدرم به نکهیا از 

 

 از عشق خاطر به را دخترش که رمردیپ نیا از که دانم یم 

  .کنم پنهان  دینبا رانده خودش

  :میگو یم و کنم یم تازه را نفسم

 

  !نباشه نطوریا دوارمیام باطن در یول هستم هشیشب ظاهر در-

 

 یخاص برق اش رفته فرو یچشمها .کنم یم نگاه اش چهره به و

  :دیگو یم .دارند

 

  ومد؟ین خودش چرا-
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   ماجراست ته نجایا اما دارم شک بزنم خواهم یم که یحرف به

 .کنه ینم یزندگ مامان و من با که سالهاست سهند چون-

  !شدن جدا هم از که ساله نیچند

 

 یم نگاهم سکوت در فقط و دهد ینم نشان یالعمل عکس رمردیپ

 .بزنم حرف شتریب دیبا حتما .کند

 از .نمیچ یم هم پشت را یتکرار جمالت و کنم یم شروع پس 

 خائن و بوالهوس یمرد پدرم دمیفهم که یوقت همان از و ینوجوان

  .است

 .مامام روز حال از .میگو یم یتهرون مامان و سرهنگ بابا از

 لیدل از و شد مامان یدگرگون باعث که یا عهیضا از . غممان از 

 !بوشهر به آمدنمان
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1189_pg. 

 

  .زنم ینم یحرف رانیا از اما

 

  .دیآ یم داخل رانیا و شود یم باز یتق با در وقت همان

 .کرده سیگ سرش ور دو را شیموها

 

  .کند ینم نگاه من به .کرده تنش زیر یگلها با یا ساده لباس 

 .گذارد یم زیم یرو را ینیریش و یچا یها استکان یحاو ینیس

 .رود یم و دیگو یم یا اجازه با 

 

 را رفتنش کنم ینم جرات من و شود یم روانه او یپ رمردیپ نگاه 

 . است تازه یانرژ کی به هیشب اتاق به رانیا آمدن .کنم تماشا

   .کشم یم نفس متر آرام

 

  : کند یم من به رو رمردیپ

 

  !بخور یچا-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1190_pg. 

 

 

  .دارم یم بر را یچا استکان و کنم یم اطاعت را دستورش

 

 آن گفتن و گذشته یادآوری یتلخ تا .دارم اجیاحت ینیریش به و

 . .شود کم حرف همه

 و کرده تاره ینفس بعد و نوشد یم را شیچا یخاص یتان با رمردیپ

  :دیگو یم

 

 یکس نجایا و بوشهر بود اومده تهرون از .بود من دوست سرهنگ-

 .میشد آشنا هم با یاتفاق ما .نداشت رو

 که بود یبزرگ عمارت هی کوچه نیهم ته .میداشت یکیعل و سالم 

 .بود سال ۵ بوشهر یتو شیموندگار عمر .بود سرهنگ اریاخت در

 .نجایا بودن کرده دشیتبع که داشت عناد سر ها یباالتر با انگار

 .نداشت رو حاال شرفتیپ بوشهر زمان اون

 ی کاسه سال پنج سر .کم یرفاه لیوسا و بود یسنت شهر 

 از .غربت ارید بره بچه و زن با گرفت میتصم و شد زیلبر صبرش

  !انگلستان هم بعد و تیکو تا رفت لنج با نجایا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1191_pg. 

 

 یتو شد فراموش کل به .مینداشت ازش یخبر اون از بعد گهید

 . روزگارمون
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  .کند یم نگاهم رهیخ و کشد یم آه

 

  :دیگو یم .دارم یتنگ نفس احساس .شده تنگ ام عرصه

 

  !شد۰ ینحس سال ما یبرا بوشهر اومد سهند که یسال-

 

  .دارند انتقام برق چشمانش

 

 .کند خراب را من حال سهند از گفتن بد با خواهد یم انگار

 کرده نرم پنجه و دست ننگ نیا با سالها چطور من که داند ینم 

 .ام
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1192_pg. 

 

 

 ی چهره یاجزا یرو را من حرکت و حس یب نگاه یوقت 

  :دیگو یم ند؛یب یم اش دهیچروک

 

 .بفروشه رو شیپدر ی خونه بود اومده-

 

  !بود یمتیق کوچه ته بزرگ عمارت 

 

  بود؛ کرده یزندگ سال ستیب عمارتدراون که ینینش اجاره و

 

 ییبالها اون و موند نجایا سهند نیهم یبرا .داشت تیمالک یادعا

   .آورد ما سر به رو یدار خبر که

 

  :میگو یم .خواهد یم خنک آب وانیل کیدلم .گرفته درد قلبم

 چیه جان یل یل .ندارم اطالع یزیچ چیه از من !بزرگ پدر-

 یحت من .نکرده فیتعر گذشته از هم کوچک زیچ هی یحت وقت

  . نبودم مطلع شما وجود از
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1193_pg. 

 

  :زند یم پوزخند

 

 ! داشته حق خب-

 سهند عشق به رو ما .بود کرده فراموش رو ما کال اونچون 

  !فروخت

 

 مطلع اش خانواده از پسرش نخواسته که شه ینمباورم یحت اما

   !معرفت یب !باشه

  :فشارد یم شیعصا یرو را دستش و کشد یم آه

  !هست من فرزند دختر نیا که انگار نه انگار-

 کشم یم خجالتخودم از

   .کردم تیترب نطوریا رو یل یل نکهیا یبرا 

  :میگو یم

 

 یلیدل هی حتما  جان یل یل !ستین دیکن یم فکر که اونطور-

  !کار نیا یبرا داشته
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1194_pg. 

 

  :کند یم ینچ نچ

 

 دهیفهم و یجد مرد دمیشن !یباش نادون که ادینم باالت و قد به-

 ؟یهست یا

 

  !جان پسر نداره وجود براش یلیدل چیه خانواده به انتیخ جز 

 ینم .سوزد یمقلبم هم هنوز .زنم یم یکمرنگ لبخند من بار نیا

  کجاست؟ فشارم قرص دانم

  :ام نهیس یرو کشم یم دست  .نباشد فشارم از دیشا اصال

- 
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  ؟یچ باشه خجالتش جان یل یل کار نیا لیدل اگر بزرگ پدر

 

 ؟یچ بزنه حرف  ازش نتونسته که باشه افتاده براش یاتفاق اگر
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1195_pg. 

 

 

 .نیروند خودتون از منو مامان شما 

 

  !کرد انتخاب رو سهند اون .سهند ای ما ای نیگفت 

  ... شد یم خوشبخت دیبا و

  !شد؟-

 

  :شوم یم رهیخ او به و آورم یم باال را نگاهم

   .نشد هم سال دو جان یل یل یخوشبخت عمر !نه-

 

 من .فشارد یم هم به را شیلبها و کشد یمهم در را شیاخمها

  : کشم یم  شلوارم یرو کرده عرق که را دستانم کف

 

 سال همون از گه یم جان یل یل .ندارم پدر که سالهاست من-

  ؛ شدم زنش که یاول

  .اوردمینخودم یرو به اما .کنه یم انتیخدمیفهم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1196_pg. 

 

 به شدن لیتبد هاش انتیخ خرده و شد تر حیوق  سهند بعدتر

  .ماهه چند یها رابطه

 سهند از مامان که بودم جوون نو من !رنگ همه یها معشوقه

  ! بود باردار رو دنا یوقت .شد جدا

 .کنه اثبات خودشو کارش یتو بود تونسته  تازهمامان روزها اون

  ؛ داشت نگه سرپا رو جان یل یل که یزیچ تنها

 

 هر حقوق از و بشه لیوک خواد یم گفت یم .بود خوندن درس

 .کنه دفاع یا دهید انتیخ زن

 یوقت .بودند بانشیپشت یتهرونمامان و سرهنگ بابا خوشبختانه 

 آورد؛ ایدن به رو دنا مامان

 رفتم مامان با من .مینداشت خبر سهند از که شد یم یماه چند 

 بابا یجا به من .خونه میبرگشت و اومد ایدن به دنا و مارستانیب

  ...دنا .کردم بغلش

 

  ...ییکجا !برادر ییکجا !من جان !دنا آخ . دیآ یم بند نفسم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1197_pg. 

 

  .رفته هم در بزرگ پدر ی چهره

 

 یل یدردها و حرفها دیبا .داستیپ اش چهره یاجزا تمام از اندوه

 برگشت راه جان یل یل که بداند دیبا .میبگو شیبرا را جان یل

 انتخابش سر شده مجبور که نداشته، آمدن یرو که نداشته،

  نافرجام؛ عشق نام به حادثه کی در که انگار .ستدیبا

 معشوق به دشیام و  دهیبر دل و داده دست از را اش خانواده کل

 و .باشد کرده دشیناام و زده پس را او معشوق بعد و باشد بوده

  ! کوچک یونای و یتداع و دنا مرگ بعد

 تنگ شیبرا دلم دم نیهم !مادرم دهیکش یجانکاه درد چه که آه

 !لندن میبرو و رمیبگ را دستش و بروم خواهد یم دلم .شود یم

 مثل میبگو او به وبروم خواهد یم دلم .مانییتنها کنج میبرو

  . ام ستادهیا پشتش استوار یکوه

 

 فقدان از او !ستین متعادل او !شود ینم اما...کنم ینم ترکش

   .دهد یم جان دارد خانواده
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1198_pg. 

 

 بر کند یم ینیسنگ سکوت ؛ شوند یم تمام که من یحرفها

 در هم من یپاها انگار و کرده رسوب جا همه انگار .اتاق یفضا

    .رفته فرو باتالقش

 

 در یال و اتاق در پشت رود یم .زدیخ یم بر زحمت بهبزرگ پدر

 . حالم یب و سست من .کند یم نگاه را رونیب و کند یم باز را

 ؛ که ام گفته

 یم وجودم تمام کنم یم دوره را یلعنت یزندگ نیا وقت هر 

 موکا قهوه یتداع و کند یم یباز توپ ذهنم در دنا حاال !لرزد

  .کند یم هیگر زیر و نرم ونای و کند یم درست

 

 .ستین رفتنم  یپا اما بروم خواهم یم

 

روشن را یمیقد صوت ضبط اتاقش کنار و گردد یم بر بزرگ پدر 

 نیحز .شود یم پخشزبان عرب زن  ی خواننده یصدا .کند یم

 شیها خوانده یمعنا ستین ازین که زیانگ حزن آنقدر .خواند یم

 .شود یم رو و ریز دلم فقط .بدانم را
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1199_pg. 

 

 

 تادهم یم جراتخودم به من و ندینش یم تخت ی لبه بزرگ پدر 

  .کند یم پاک را چشمانش دستمالش با .کنم نگاهش و برگردم

 .ندارد را تحملش ییتوانا روحش و بوده ادیز شیها دانسته حجم
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 .زمیخ یم بر

 

 .شده تمام او با کارم 

 در و  ببندم را چشمانم خواهم یم فقط که ام خسته آنقدر 

  .شوم غرق خودم یخبر یایدن

 . بودم لندن کاش یا

 

 . شدم یمسرگرم یکس با و خوردم یم یدنینوش 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1200_pg. 

 

 

 صبح و کردم یم فراموش را خشمم .کرد یم آرامم زن کی تن 

 وقت آنقدر و شدم یم سرپا تلخ ی قهوه و کارگرها سر زدن غر با

 کردم یم سقوط دوباره شب و افتمیب پا از تا  کافه در گذراندم یم

  .مییتنها اهیس ی ورطه در

 

  :دیگو یم لرزانش یصدا با رمردیپ که ام داشته بر قدم دو

 !شدم مجبور-

 .داد قرار شده انجام عمل یتو رو من جان یل یل 

 سهند عاشق گفت و اومد روز هی .کرد فراموش رو رسوم و آداب 

  !نه کالم کی گفتم .شده

 اومد یم سهند که یماه چند یتو !کس چیه ای سهند ای گفت

  !زد گول منو دختر بوشهر

  .شدن محرم من ی اجازه یب

 ی غهیص اش خانواده ی اجازه یب !من دختر !مدرک و سند یب

  .کردم شیزندان .بود خونده تیمحرم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1201_pg. 

 

 

  .نداشت دهیفا اما ؛ کردم التماسش و زدم کتکش

  !ست حامله شدمعلوم تهش

 

 یرسم ریغ زن اما !کشتمش یم که بود یحروم اگر !نذاشت یراه

  .شکست کمرم .بود شده سهند

 

 گفتم هم بعد و کردم عقدشون صدا و سر یب .آبرومون خاطر به

  !برنگرد وقت چیه و !برو

 

  :کشد یم آه دوباره

 !کردم اشتباه-

  ! بوا جان گفتم یم بهش دیبا 

 

 یتون ینم و یا خسته یدید تا اما برو نداره اشکال ؟یشد عاشق

  .برگرد یبد ادامه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1202_pg. 

 

   !دهیکش که فراغ از آخ !دردش از آخ !شد نابود دخترم

 

 دارد؟ دهیفا چه !رید اما کرده قبول  !کنم یم نگاهش مات

 

  .ام داده دست از مامان بهبود یبرا را دمیام من 

  :کند یم پاک دستمالش با را دماغش رمردیپ

 !آبوات خونه ایب و بردار رو لتیوسا برو... بوا برو-

 دادم؛ زجر هیبق و خودم سالها .نبودم سالها 

 یم تالش هست تنم یتو جون تا !شد دایپ سکه یرو اون اما 

  !بشه خوب حالش یل یل تا کنم

 

 یدو گذارد یم را دستمالش رمردیپ و زند یم چهچهه خواننده

 .رود یم فرو شییتنها ی خلسه در و صورتش

 

 یالبال از و پوشم یم را میکفشها .روم یم رونیب اتاقش از من و 

 نم؛یب یم را اطیح طرف آن درختان
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1203_pg. 

 

 

 رانیا .اند نشسته ها اتاق مقابل کوتاه وانیا ی لبه حافظ و رانیا 

 با و زده هیتک سرش پشت ستون به حافظ و کرده بغل را زانوانش

 .استسرگرم لشیموبا

 

 یجلو یانیقل و اند نشسته یکوچک فرش یرو مادربزرگ و خاله

 . استمادربزرگ یرو
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 یم یمحکم پک یگاه از هر و گذاشته لبش ی گوشه را انیقل ین

 جانِ یل یل ، مامان و دهد یم رونیب را دود یخاص حالت با و زند

 انگشتانش انیم در یچاوانیل و نشسته تاشو یصندل یرو زمیعز

   .هست

 

 .اطیح طرف آن به کنم یم تند پا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1204_pg. 

 

 

 جا از زود حافظ !من طرف چرخد یم نگاهشان منتظر یآدمها 

  :دیگو یم حافظ .کند یم نگاهم یسوال رانیا و شود یم بلند

 

  شد؟یچ !کُکا-

 .داستیپ کامال شیقرار یب و استرسش مانده؛ رانیا یرو نگاهم

 

  :میگو یم 

 !گفتم بهش رو زیچ همه-

 

  !باشه بهش حواستون بهتره 

 

  ! نو دونت یآ .شد منقلبکم هی چون

 

 رود یم و شود یم رد من کنار از و زدیخ یم بر سرعت به رانیا

 .رمردیپ اتاق طرف به
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1205_pg. 

 

 

 .دهیماس لبش یرو لبخند .جان یل یل طرف به روم یم ومن 

  :میگو یم .بوسم یم را سرش و شوم یم خم

 

  مامان؟ بهتره حالت-

  :دهد یم تکان سر

 

  !رونیب برم الله با خوام یم فردا !خوبم یلیخ-

 

  !خاله طرف به چرخد یم نگرانم نگاه

 

 . زند یم یچشمک او

 

  :دیگو یم و کند یم فوت یطرف به را انشیقل دود بزرگ مادر 

 

  .ارومیب شوم تیس تا !یجنگ ریش نیشیب ویب-
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  :میگو یم

   . کنم  استراحت و برم خوام یم !ندارم غذا به لیم من نه-

  .رود یم جیگ سرم

 .فشارم یم هم به را چشمانم

 یم حافظ روبه .اند زده رونیب میشانیپ یها رگ کنم یم احساس

  :میگو

 

  !بده حالمکم هی !خوام یم قرص اون از-

 یم لبه همان ریناگز من و اتاق داخل رود یم زیت و تند حافظ

 . نمینش

 

 پشت .سرم یرو کشد یم و آورد یم جلو را دستش جان یل یل 

  .بوسم یم را دستش

  :دهد یم فشار را ام شانه و کینزد دیآ یم خاله

  !بده حالت ا چر !جان خاله شده یچ-

  :ستین کردن پنهان یبرا یزیچ و ام شده انیع
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  !شه یم بد حالم کنم؛ یم فیتعر رو گذشته خاطرات وقت هر-

 

 نیا .هست اش دوباره ی به تجر مثل گذشته یها رنج از گفتن

 یم را ام سرشانه نیاندوهگ خاله .زدم حرف ازش یلیخ روزا

  :دیگو

  !زمیعزبگردم دورت-

 

  !یبد فرصت مامانت و خودت به دیبا کم هی !شه یم خوب حالت

   .دم یم قول بهت !شه یم بهتر حالت روز به روز

 

 یم آه و الغرش یزانو یرو کوبد یم را دستش کف بزرگ مادر

 .زند یم انشیقل به یمحکم پک دوباره پشتش و کشد

 

  :دیگو یم خاله .دستم دهد یم را  قرص و آب و دیآ یم حافظ 

  !چشات قربون زُمیعز-
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  ؟یدار خون فشار

  :دیگو یم مامان .دهم یم تکان سر

 !سرپاست کافه یتو صبح از  !ست خسته پسرم-

 یم سها و من شیپ یاومد یم کاش !خوابه ینم درست هم شبا 

  .بود جا به استراحتت الاقل !زمیعز یموند

 

 !نداره استراحت  یخال و خشک آپارتمان  اون یتو
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  :خاله به کند یم رو و

 

  . بود یخوب دختر هانا ، زده بهم هم دخترش دوست با-

 

  :میگو یم و زمیخ یم بر .شود یم تمامتمیظرف

  .رم یم من !جان خاله تو به سپردم رو جان یل یل-
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  :دیگو یم حافظ

  !نرو تنها ! امیب باهات  بذار-

  : اش شانه سر گذارم یم دست

  !زیعز حافظ باشم تنهاکم هی خوام یم .ممنونم-

  .کند یم ام بدرقه در دم تا و دهد یمتکان سر دنیفهم یمعنا به

 

 و نازک یصدا که ام رفته قدم ده .دارم یم بر قدم آهسته من

  :اندازد یم نیطن کوچه در رانیا آرام

 

  ...البرز !البرز-

 

 کوچه به یروسربدون و اش یخانگ یلباسهاهمان با .گردم یم بر

  :دیگو یم .آمده

  !نرو-

 

  :او از گردانم یم رو یخستگ با
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  !جان رانیاندارم موندن تحمل گهید-

 

 :دیگو یم یبلندتر یصدا با بار نیا

 

 281پست#

 

  !دنبالت امیب گفت آبوا-

 

  !بمون و  خونه برگرد

 

 .زند یم حرف زده جانیه و یدستور

 

  .کنم یم نگاهش خوب و شیروبرو ستمیا یم 

 یم .کرده مسحور را من یزیانگ اعجاب طرز به بازش مهین دهان

  :میگو
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  !یبومگرد ی خونه برم دیبا-

 

  !باشم تنها رو امشب دیبا اون بر عالوه و اونجاست لمیوسا

 

   .کنم فکرخوام یم

  :کند یم گرههم در را دستانش

 

   !هست یخال اتاق .  جانیهم بمون خب-

  :چشمانم به کشم یم دست

 

 چکار شم؛ یم حالنیا دچار و هستم لندن یوقت من یدون یم-

  کنم؟ یم

 

  :کند یم نگاهم یسوال
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 ؟یکن یم چکار-

 

  !بمون اما .دم یم انجام برات رو کار همون من بگو 

 

  !نرو شده یراض آبوا  که حاال

  :شوم یم کترینزد او به و خندم یم

 

  !شب هی یبرا بایز زن هی و یالکل یدنینوش-

 

 اش گونه ام اشاره و شست انگشت نوک با .کشد یم یبلند نیه

  :میگو یم و رمیگ یم شگونین را

 

 !باشه مامانم به حواست و برو !زمیعز برو-

  .ریبخ شب !ادینم بر یکار من یبرا تو دست از 

 

 .چمیپ یم یبعد ی کوچه به و روم یم شیپ کیتار ی کوچه در و
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 یم شیپ در را ابانیخ راه یبومگرد ی خانه به رفتن عوض و 

 .روم یم شیپ یهدف چیه یب یساحل خط در و رمیگ
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 .است اهیس آسمان امروز

 .زا باران یابرها از نیسنگ 

 

  .است وخلوت آلود کف و مواج ایدر 

 

  یبومگرد ی خانه در .هستند آبها یرو بردرها تیکا فقط

 .زنند یم حرفطوفان از همه
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 اتاق از خواهد ینمدلم اصال .کرده خانه تنم تمام در رخوت  

  .بروم رونیب

 

 یروبرو تراس در هم سر پشت نخ دو .ام گرفته گاریس دیحم از

 ایدر یرو از که ینمناک باد ریز و است بام پشت همان که اتاقم

  .ام دهیکش وزد یم

 .سوخته چشمم نه و ام کرده سرفه نه !سالها از بعد

 یفکر .کردم فکر گذشته به و میها شش به ام فرستاده را دود 

 .خورد یم را مغزم انهیمور مثل

 ها بتیمص نیا ی همه عامل من که؛ کنم یم فکر روزید از 

  .هستم

 

  جان یل یل اگر بود؛ نشده بسته من ی ناخواسته ی نطفه اگر 

 بود؛  نشده باردار
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 لندن شد، ینم سهند دست ریاس دیشا .داشت یبازگشت راه دیشا 

 مانیزندگ ترسناک یماجراها و شد ینم متولد دنا !آه رفت، ینم

  !افتاد ینم اتفاق

 

  .شوم یتداع  عاشق بخواهم که نداشتم وجود من اصال

 .شدم یم یگرید طیشرا با یگرید زن فرزند بودم؛ اگر ای

   .افتاد ینم ها اتفاق نیا اما ؛  بود سهند پدرم صورت هر در 

 

 توانم ینم کنم یم فکر که ؛ است تنگ ذهنم بر عرصه چنان

  .باشم داشته را افکار خرده نیا یتمام شیگنجا

  .کنم جدا را سرم توانستم یم کاش

 تا صبح از .زمیبر کاه شیجا و   کنم یخال را ام جمجمه الاقل ای

  .امدهینسراغم یکس حاال

 بعد تا  که رنگ به رنگ یها تیکا به و ایدر به ام خته دو چشم

 یم بشانیغ یناگهان  باران بارش شروع با و هستند ظهر از

  .دنیبار به کند یم شروع باران.زند
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آنچنان ماهنیفرورد یبهار عصر در درست و شود یم یاهیس جهنم

  .بمانم اتاق در دهم یم حیترج که شود یم کیتار

 

 یها دکمه یرو من کردن پیتا یصدا با باران شرشر یصدا

 .دارد یخاص یهماهنگ تاپم لپ بوردیک

  .فرستم یم را میها لیمیا 

 

  .بهروز به زنم یم زنگ بعد و کنم یم یبررس را کافه یها حساب

 

  :میگو یم  .است خوابالود

  تو؟ یندار یزندگ و کار-

 

  :کشد یم ازهیخم

 

  !داشتم یمهمون .خوردم یادیز شبید !یلعنت ست شنبه کی-
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 .لندن برگرده بگم عمو زن به دیبا .گشتن ول نیا از بردار دست-

  !مرد یداد فنا به رو خودت تو

 

  :خندد یم

 

  !گفت یم رو تواسم فقط یمست یتو که بود یکی نجایا اتفاقا-

 

  :آورم ینم خودم یرو به اما ؛ دیگو یم را طناز دانم یم

 خوشش ها دنیپر هرز نیا از که مطمئنم !باش سها فکر به-

  !ادینم

 

  :ردیگ یم قوت شیصدا

  !راحته المیخ بار هی نیا-

  !بود هم سها آخه
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 تیضد  اخالقش با نیا !سها از شوم یم دلخور چرا دانم ینم

  .دارد

 

 سها اما باشد؛ داشته یرادیا من نظر از رفتن یهمانیم نکهیا نه

 !ستین ها جمع نیا آدم
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 .است محجوب سها

 آن با هستند بهروز یها یهمانیم در که یآزاد دختران یدلبر 

 استفاده سو من سکوت از بهروز  .است تناقض در یسادگ همه

  :دیگو یم و کرده

 

 کنم شیراض تونستم تاکشتم خودمو .بود کنترل تحت یچ همه-

  .کردم رفتار جنتلمن هی مثل !ادیب
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 هم سها که شه یم باورت !بود اومده خوشش سها از یکل طناز

 طناز و تو نیب یا عالقه هی کهگفتم بهش من آخه نطور؟یهم

   .گرفته شکل

 

 اما ؛ بشنود را من یاحتمال ادیفر تا کند یم مکث او .ام شده الل

  .کنم ینم دایپ را کلمات  من

 آن با !خمارش و درشت چشمان و بلندش فر یموها با طناز

  !اش یخصوص ی رابطه یها یطناز و تنش  یها یدگیچیپ

 و سر ام یزندگ به برگشتم یوقت دیبا .دهم یم فرو را دهانم آب

  :دهد یم ادامه بهروز .بدهم سامان

 

  !بود متعجب تو به ارادتش همه اون از و طناز یخوشگل از سها-

  !البرزه مناسب واقعا گفت؛ بره خواست یوقت اما

  :میگو یم .میلبها یرو ندینش یم لبخند

 

  ؟یدار خبر سهند از !رو حرفا نیا کن ول-
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 از بخواهم من که افتد یم اتفاق کم !شود یم متعجب او بار نیا

 .رمیبگ خبر سهند

 

 نخواهم که شود یم باعث تنفرم شتریب !خودش یجا که غرورم 

  :دیگو یم .بشنوم او از

 

  ...حیتفر هی درکنارش و یتجار کار هی .ونانی رفته زابتیال با عمو-

 

  :حرفش انیم پرم یم

  .کشم یم خجالت هستم سهند پسر که نیا از-

 یچ شیقبل یزندگ رفته ادشی نکهیا از یمعرفت یب همه نیا از

  !بوده

 

 کردم یم فکر شهیهم . دمیفهم رو زایچ یلیخ نجایا !بهروز یوا

  !ارهینم اسم ازشون که هستن بد مامان خانواده که
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 !بوده سهند ریتقص یچ همه که شدم مطمئن االن

  .آورده دست به رو مامان نارو با اول روز همون از من پدر یعنی 

 

 ازش مامان بعد و آورده چنگ به رو ساله هجده هفده دختر هی

 . شده حامله

 

 شیباردار به منجر که یعشق خاطر به مامان و یلعنت منِ  !من 

 !شده لندن یراه سهند با و طرد شده

 مامان نبودم من اگر دیشا .بشه سهند بندیپا مامانشدم باعث من 

...  

 

  :کند یم زمزمه بهروز

  !دونم یم-

 

  !رمیبم خواهم یم من .زند یم کند من قلب

  :گردنم به کشم یم دست
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  ؟یدون یم که یچ یعنی-

 .مرد دنا... دنا که موقع همون !کرد فیتعر برام خودش سهند-

 تنها .کرد یم یکوتاه و ریتقص احساس .داشت یبد یروح حال

 !بود مونده

  !بودم من فقط .گرفت ینم لشیتحو کس چیه

 نمونده ادشی دیشا !زد حرف و کرد مست .من ی خونه اومد عمو

 حال در گفتم .نکردم اعتماد حرفاش به ادیز من ؟یدون یم !باشه

 !گه یم ییزهایچ یخبر یب

 

 .شدم مطمئن االن اما 
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 !مرد ینبود مقصر تو که یبدون خوام یم یول

 .یجان یل یل  عشق حاصل تو 
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 سهند عاشق هم حاالنیهم یحت جان یل یل که دونن یم همه 

   . هست

  :میگو یم زحمت به

 

  گفت؟ یچ گهید-

 

  !یگفت تو که ییها نیهم-

  چطوره؟ حالش کجاست؟ مامانت حاال کنه؟ یم یفرق چه

 

  :فشارم یمشستم و اشاره انگشت دو با را میشانیپ

 

  . کرده قبولش آبوا !اش خانواده شیپ و شیپدر ی خونه-

 

  :دیگو یم تعجب با بهروز

  ه؟یچ آبوا-

  . بزرگ پدر همون-
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  !آبوا شه یم یبوشهر زبون به

  :خندد یم

   !یریگ یم ادی رو یمادرزبون یدار پس-

 

  :میگو یم .اتاق در پشت افتد یم یا هیسا

   .دره پشت یکی !گهید برم-

  .فعال .یاوک-

 بودن دیمف و خالصهنیهم بهروز وجود در شعور موارد معدود یکی

   .هست مکالماتش

  کنم؛ یم قطع را ارتباط 

 ضربه دو .بزند در تاشوم یم منتظر .خورم ینم تکان میجا از اما 

 یم بازش و در طرف بهروم یم و زمیخ یم بر .زند یم شهیش به

 . است رانیا کنم؛

 

 آب و سرش به دهیچسب شیموها .دهیکش آب موش مثل ! سیخ 

 .چکد یم شیها مژه نوک از
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  :میگو یم . است مردد  .روم یم کنار در یجلو از 

 

  ؟یکن یم چکار نجایا بارون نیا یتو !سالم-

  :شود یم وارد و .کند یم جفت اتاق در کنار را شیکفشها

 

  !ببرمت امیب گفته آبُُّوا-

 

 دستش به و دارم یم بر چمدان یرو از را ام حوله و خندم یم

  :دهم یم

 

 عقل خودت تو ! باشه گفته حاال ! رو صورتت کن خشک ریبگ-

  ؟ییایب بعد و ادیب بند بارون یکن صبر دیبا که ؛ یندار

  :صورتش به کشد یم آهسته بعد و کند یم نگاه را حوله

 

   !داشتم ذوق-
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 .است من دل انداختن فکر به استاد او !تمام و دیگو یم کلمه دو

 :اندازم یم باال  شانه
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 !خب یلیخ

  !میکن یم یفکر هی بعد ادیب بند بارون نیبش ایب 

  :میگو یم .اند سیخ شیلباسها

 

  ! رو سیخ روپوش نیا اریب در-

 

  :میگو یم .کند یم پا آن و پا نیا

  !میدار یچ نجایا نمیبب بذار-
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 و ریز .آورده مامان که ییها یسوغات چمدان سراغ روم یم و

 یشمیابر اهیس گشاد شلوار و رنگ یصورت بلوز .کنم یم شانیرو

  :دهم یم نشانش و آورم ینرونیب

 .آورده تو واسه نویاکنم فکر ایب-

 

  !ینخور سرما رو نایهم بپوش !هیسوغات 

  : گزد یم را لبش

 

   .نشدم سیخ ادیز !ستین یازین-

 

 مهین و برهنه زنان شهیهم که یمن من؟ از !کشد یم خجالت

 درصدشان نه و نود به و ام دهید را برهنه

  :میگو یم ام؟ نداشته یحس چیه 

 

  .ندارم ییآشنا ها شدن خجل مدل  نیا با من !خانم رانیا نیبب-

  ؟یاُک
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  !منتظرم !بپوش و نکن تعارف پس

 

  :شوند یم گرد چشمانش

  کنم؟ عوض لباس تو یجلو نجایا که نهیا منظورت واقعا یعنی-

 .لندن نافِ  نه رانهیا نجایا یول دیببخش

 

 نظر آدم اون که ندارههم فرق !میش ینم لخت یکس یجلو ما 

   گم؟ یم یچ یفهم یم !نه ای باشه داشته

  

  : دیگو یم چه که شوم یم متوجه تازه

 

   !کن عوض یا قهیدق دو .رونیب رم یم من خب !آهان-

 

  :میگو یم ؛ بدهم حرصش آنکه یبرا رفتن رونیب نیح و

 

  !بهیعج یچ همه نجایا !میشد یگرفتار چه-
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  .روم یم رونیب

 اصابت من به  کمتر باران تا ستمیا یم در پشت .شده کمتر باران

  .کند

  :شنوم یم را شیصدا .کشد ینم طول شتریب قهیدق دو

  !یشد سیخ داخل ایب !البرز-

 

 او به کرده تن که یلباس چقدر .شوم یم وارد وکنم یم باز را در

  .دیآ یم

 

 را اش باالتنه یها یبرجستگ  ، روشن یصورت یشمیابر راهنیپ

 یم نشان تر کیبار را کمرش بلندش و گشاد شلوار و کرده بارزتر

  .دهد

 کشد یم دست و ردیگ یم استرس .کنم یم نگاه را شیپا تا سر

  :لباسش به

   !لباس نیا یبرا ممنونم-
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  :دهم یم رونیب را نفسم

 ی قهیسل نایا !سها از و یکن تشکر جان یل یل از دیبا !ادیم بهت-

  !سهاست

  :کند یم زمزمه

 

  !سها-

  :شوم یم ادآوری

  !هست جان یل یل پرستار همون سها-

 

 یم اتاق کنار یصندل یرو و .دهد یم تکان را سرش تند تند

 و کنم یم باز را در یال و وارید به زنم یم هیتک من و ندینش

 لبه اند نشسته رنگ اهیس ی پرنده تا دو .کنم یم نگاه را رونیب

  :دیگو یم .تراس نیچ دور ی

 ؛ یکن جور و جمع رو یزیچ قراره اگر-

  .کنم یم کمکت بگو 
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 مرغ .دهید تدارک یکل مامانم .ما خونه میبر اومد بند که بارون

 !  کرده درست پر شکم

   .تو اومدن مناسبت به .میباش هم دور شام . داده دستور آبوا

 

 یرو نشسته  اتاق روشن هیسا در . طرفش چرخانم یم را سرم

 ؛ انداخته اش شانه کی یرو و بافته که ییموها با یصندل آن

 یم رونیب بمیج از را تلفنم .است شده ینقاش ریتصاو به هیشب

  :میگو یم و آورم

  !ستمین راحت شما ی خونه یتو من-

 

  :دیگو یم .کنم یم فعال را نیدورب و

 ! هست حافظ اتاق کنار اتاق هی-

 

  !بمون حافظ با اصال ای 

 

  !هستم یساکت آدم .ندارم رو یادیز حرف ی حوصله من-
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  :دیگو یم .کنم یم میتنظ را کادر

 

 هواتو خودم من .مید یم بهت که یاتاق یتو بمون ییتنها خب-

  .دارم

 

 رو وقتش شتریب حافظ .دم یمانجام واست یداشت یکار هر

  .باشگاهه

 

 .دم یم قول .شم ینم هم مزاحمت .آرومه و ساکت اونجا
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  او از رمیگ یم عکس

 

  :میگو یم .کند یم نگاهم تعجب با .

 .بود ییبایز ی صحنه یلیخ-
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 .سشیگ به کشد یم دست 

 

  :دیگو یم .تارش بر بزند زخمه که یزن مثل 

 !یبیغر و بیعج کال-

  نه؟ ای ییایم حاال  

  !ییایب بهتره نظرم به یول

 

  !کن مراوده ما با کم هی !ینیبب دیبا که داره زایچ یلیخ خونه اون

  !یاومد در عبوس حالتنیا از دیشا

 

  :ستمیا یم مقابلش و روم یم طرفش به

 

  !یفیبالتکل-

 یراض آدمهاش و خونه اون از که یبود گفته هات لیمیا یتو

  !یستین
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  پس؟ شدیچ

  .دوزد یمچشمصورتم به

  : ختهیر چشمانش ریز شیها ملیر از یکم

 

 !بود شیپ سال چند واسه ها لیمیا اون که باش داشته توجه-

  .دارم هنوزم .داشتم مشکل آبوا با من موقع اون

 قراره کنه یم فکر و داره یبیعج وسواس و کهنه فکر هی هنوزم

 ؛ داد انجام تو مامان یکار هر

 

 !بدم انجام منم

 .کنم ثابت رو خالفش که کنم یم رو تالشم ی همه من !خب اما 

 

 نداشته دوست رو ام خانواده و خونه که شه ینم باعث نهایا اما

   .باشم
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 پاک را ها یاهیس و چشمش ریز بکشم انگشت خواهد یم دلم

  :کنم

  ! خب-

  !هستم پدر همون پسر منم

 یخطر تو یبرا و خونه اون یتوامیب من که ترسه ینم آبوا

  بشم؟ محسوب

 

   !یشد من عاشق تو و میاومد

 

 چشمانم به یدیتاک . زدیخ یم بر یصندل یرو از و .خندد یم

  :کند یم نگاه

  !ترسه ینم نه-

  چرا؟ یدون یم

 !یدار فرق یعاشق یبرا من یها استاندارد با کامال تو چون

 بد و تلخ اونقدر نهایا ی همه بر عالوه و یبزرگتر من از یلیخ 

  !یستین حرفا نیا اهل مطمئنم که یعنق
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  :ها چمدان سراغ رود یم و شود یم رد کنارم از

 

  !کن جمع خودتو لیوسا هم تو .کنم یم جمعشون من-

 

  .شده یقاط ذهنم در زیچ همه

 

 .کند یم صدا سرم یتو حرفش

   !تلخم 

 .آن داخل گذارد یم و کند یم تا را چمدان کنار یلباسها دقت با

  :میگو یم

 

  ه؟یچ یعاشق یبرا استانداردت-

 

  .ام دهیپرس که  یسوال از متعجبم هم خودم و
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 چه؟ من به آخر

 

  ! من که نیا اما 

 

 .است جالب میبرا ستمین او یها استاندارد طبق !البرز

 که یتداع یحت .نزده من به را حرف نیا یزن چیه حال به تا 

  بود؛ میزندگ عشق تنها

 !کنم تحمل را یانتقاد و قهر هر او به دنیرس یبرا بودم حاضر و
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  :بندد یم را چمدان در .کند نگاهم گردد ینم بر یحت

 

 ای شیزندگ کیشر انتخاب یبرا یاستاندارد هی یآدم هر-

 .داره گذاشت اسمشو بشه که یچ هر ای معشوقش

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1238_pg. 

 

  .هست دلداده و عاشق مرد هی دم یم دل بهش من که یمرد 

 

  .بپرسته هام یبد و یخوب ی همه با منو که یکس

 .خوام ینم اجبار به رو یکس چیه من

 

 اهل و !برسم یکس نیهمچ به که کردم صبر عمرم ی همه 

  .ستمینهم یمقطع و زودگذر یها یعاشق

  

  .هستند نیسنگ شیحرفها

  :دیگو یم .درخشند یم درشتش یچشمها .گردد یم بر باالخره

 

  !یدار ناز دختر هی مثل !کن جمع التویوسا ایب-

 

 . رمیبگ را ام خنده یجلو توانم ینم

 

   .ندارد یریتاث او یرو هم بودنم اخمالود و تیجد یحت 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1239_pg. 

 

 

  .میکن یم ترک را اتاق هم رانیا و من د؛یآ یم بند که باران

 .شده تازه هوا

  .استکردن غروب حال در دیخورش 

 

 .سبزند درختان برگ

  وسط نخل درخت 

 

  .دهد یم یزیانگ دل و بیعج یبو و است سیخ اقامتگاه اطیح

  .هستند اطیح داخل نینسر و دیحم

 

  .کند یم جمع را اطیح کف مانده یها آب یت کی با ماین

  :دهد یم دست من با دیحم

 ! یاومد خوش-

  یحاج ی خونهرفتن دونم یم اما !بمون بگم بهت خواد یمدلم 

  .مامانت و تو مشکالت شدن حل یعنی
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  !خدا دیام به برو پس

 .شده یاشک یکم چشمانش و است متاثر نینسر

 که بهیغر منِ یبرا آنها احساس همه نیا دارد تعجب یجا میبرا 

  .ام بوده اشان روزه چندمهمان

 هم با هرسه و زندیر یم آب یلعاب یا کاسه با  سرمان پشت یحت

   .کنند یم امان بدرقه

 .رمیگ یم کارنیا از یقشنگ یلیخ حس

 

 مهر همه نیا ام دهیکش رنج ام ییتنها از شهیهم که یمن یبرا 

   .دارد یتازگ

 

 چمدان دو و کوله من و کشد یم نیزم یرو را چمدان رانیا

 .کنم یم حمل را گرید

 

  :دیگو یم 
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 .کنه کمکمون ماین یداد یم اجازه دیبا-

 

  :دهم یمرونیب را نفسم 

 

  تو؟ ای من کمک-

  :کند یم زمزمه لب ریز

 

  دستاته؟ یتو بار چقدر نیبب تو کمک !بابا یا-

 

 !ستین نیسنگ-

  !ایب تر تند   

   !کنه یم ریگ چمدون چرخ .تونم ینم-

 

  !داره ازین کمک به یک شدمعلوم پس-
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  . میا کوچه یها وسط .کند یم بلند نیزم از را چمدان یحرص

  .دیآ یم روبرو از یبلند قد پسر . کرده غروب کامال دیخورش

 من .دهیپوش نیج و ساده بلوز .کوتاهند شیموها و روست سبزه 

 .روند یمدرهم شیاخمها بعد و کند یم نگاه خوب را رانیا و

 .دو آن نیب چرخد یم من نگاه !شود یم سست  رانیا یها قدم

  :دیگو یم رانیا

   !سالم !انیرا-

 

 و نافذ چشمان و پشت پر اهیس یابروها .دارد یجذاب ی افهیق

 .ساخته یخوب بیترک اش دهیورز اندام با اش یاستخوان صورت

 .دهد ینم را رانیا جواب مرد 

 

  :رود یم جلو دست به  چمدانرانیا 

 ؟ییایم یبود نگفته-

 

  ! یبوشهر یگفت یم کاش !نبودم منتظرت 
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 ؟یاومد یک

 

 288پست#

 

  .است من مات پسر نگاه

 

  :شود یم متوجهرانیا

 

  .کنم یمعرف بهت امو خاله پسر ایب -

 

 !من ی چهره یرو ندینش یم نگرانش نگاه و

  ؛ ستین درست یزیچکی 

  :دهد یم ادامه رانیا .دارد وجود یمشکل انگار

   یل یل ام خاله پسر البرزهشونیا-

 

  ادته؟ی رو جان یل یل .
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  :دیگو یم و دیآ یم جلوتر و کرده رها را گاردش  یکم جوان مرد

 

 .هستم انیرا من !البرز آقا سالم-

 

   .رانیا یعمو پسر 

 

  :دهم یمتکان سر .لندیفام پس

   .نمتونیب یم خوشحالم-

 

 :کند یم رانیا به رو و فشارد یمهم به را شیلبها او

  

  ؟یبود کجا-

 

  :کند یم اشاره ها چمدان به رانیا
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  !میاریب اقامتگاه از رو البرز و خاله یچمدونها میبود رفته-

 

 یم بر را چمدان و شود یم خم و .دهد یم تکان سر جوان مرد

 دارد؛

  

  !ارشیم در دم تا برات-

 

  :دیگو یم گونه وسواس رانیا !بودم حافظ شیپ یساعت سه دو

 

  !ییایم یبود نگفته-

  :دیگو یم جوان مرد .زنم یم دنینشن به را خودم من

 

  بگم؟ چرا-

  گفت؟ دیبا زویچ همه مگه

  ؛ میرس یم که خانه در یجلو .شود یم سرخ رانیا
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 و گذارد یم داالن داخل را چمدان جوان مرد .است باز مهین در

  :دیگو یم من به رو

 !البرز آقا شدم خوشحال-

 

 گهید ساعت دو چون .برم دیبا االن .نمتونیب یم دوباره یزود به 

   !تهران برم دیبا

 .شود اطیح داخل یراه تا چمدان طرف برد یم دست رانیا

  :دیگو یم انیرا 

  !رانیا بمون قهیدق چند-

 .ماند یم ثابت شیجا سر رانیا

 

  :میگو یم ادب یادا جهت من و 

 

  !خدانگهدار فعال !انیرا حتما-

 . گذرم یم نشیریش عطر و نم یبو آن با رانیا کنار از
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   .کنم یم فکر بیعج یعمو پسر نیا به که یحال در 

 

  .دارد یخاص طراوت اطیح

 

 اطیح از یطرف در رنگ دیسف یتاشو یصندل و زیم دست کی

 .هستند روشن تارمه یچراغها .اند گذاشته

 

 نیزم یرو اطیح کنار یکاغذ گل یها غنچه از ییتا چند 

  .ختهیر

 اطیح ی گوشه را ها چمدان .دیآ یم هم مبهم یا ترانه یصدا

  .کنم یم رها

 

 ستادهیا رونیب .گذرانم یم نظر از را یورود داالن و گردم یم بر

 .داستیپ در سر چراغ نور ریز و در یالبال از رانیا رخ مین .اند

 که است انیرا به نگاهش و دهیپر رنگش و است باز مهین دهانش 

 کار در دخالت از من .مانم ینم آن از شتریب  !نمشیب ینم
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 یم آشپزخانه و سالن به که یدر طرف روم یم .متنفرم گرانید

  .کنم یم باز را در و زده ضربه سه دو و رسد

 

 و کنم یم وارد در یالبال از را سرم .دیآ یم خاله ی خنده یصدا

 .نمشیب یم

 

 .اند نشسته یخور غذا زیم یها یصندل یرو خاله و مامان 

 یم نگاه را یکی آنها و اند شده دهیچهم یرو یا کهنه یها آلبوم 

  .کنند

. 

 خنده از حاصل  اشک حتما .چشمش به کشد یم دستمال مامان

  .کند یم پاک را وارش سهیر ی

 !ختهیر غم اشک که ییسالها .سالها نیا اتفاق نینادرتر

 

 .است کار مشغول آشپزخانه در بزرگم مادر 
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  :شود یم من ی متوجه خاله

 

 .جونمسالم یوا-

 

  !دمیرش مرد سالم 

 

  !جان خاله یاومد موقع به چه

 

 شیلبها یرو یکمرنگ لبخند .من طرف چرخد یممامان سر

  .هست

 

  :میگو یم و شوم یم اش رهیخ

 

  !نینشد متوجه اما زدم در-
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 فقط .آلبوم به دوزد یمچشم دوباره و ردیگ یم من از نگاه مامان

  !خودش یایدن به رود یم بعد و است من ریدرگ لحظه چند

  :دیگو یم خاله

 

 .دلم جون-

 رو مامانت یبچگ !نیبب توهم ایب .میکرد یم نگاهآلبوم میداشت 

  حاال؟ تا یدید

   !نه-

 او .دهم یمسالم بزرگم مادر به نیحهمان در و روم یم جلو و

 یعرب یزیچ و اش نهیس یرو گذارد یم را رگش از پر ریپ دست

  : من طرف کند یم فوت و کند یم زمزمه

 

  .رمیش یاومد خوش-

 . مونده ادیز شوم تا .یبخور ارمیب یچ هی تیس تا ویب

  !یب یب جون ویب 
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 من یبرا زن دو نیا یداشتن دوست اصطالح و عشق همه نیا

  .است ناملموس

 

  .ام بهره یب جان یل یل یمادر مهر از که من یبرا

 نطوریا .رفت ینم ام صدقه قربان نطوریا هم وقتها همان یحت

  .دهد یم جانآدم به رفتن صدقه قربان

 زبان به شده اگر یحت ایدن در یکسان یبرا که فهماند یم دم آ به

 . است مهم ،

 

 یم .دهد یم شامپو یبو .بوسم یم را مامان سر و شوم یم خم 

  :میگو

 

 !مامان-

  .آوردم برات رو چمدونت 
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   .لتیوسا و لباسهات

 

 ته یرو نشاند یم ینرم و یناگهان یا بوسه و کند یم رها را آلبوم

  .شمیر

 

 :دیگو یم .شود یم گرم وجودم تمام

  

  !پسرم یدیکش زحمت-

  ؟یبود کجا !بود شده تنگ برات دلم

 

 یم .اند گذاشته اثر او یرو یب یب و خاله .تپد یم منظم قلبم

  :میگو

 

   .بمونم کنارت که اومدم-

  :دیگو یم خاله
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  .چشمام یرو قدمت-

  .فرستد یم صلوات یب یب

 یموها به کشم یم دست .نمینش یم و کشم یم عقب را یصندل

  : مامان اهیس

 

  کنم؟ هیته برات یندار الزم یزیچ !بهتره حالت انگار-

  :کند یم نگاه را  یدیسف و اهیس عکس

 

 !بخر گل برام-

 !یدیخر یم گل شهیهم میبود که لندن 

 

  !بود افرا دیخر یم گل من واسه که یکس تنها ها موقع  اون 

 !تو بعدش 

  !دیخر ینم گل برام وقت چیه سهند 
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 یحت .تولدم یبرا یحت . نکرد اما  بکنه؛ رو کار نیا داشتم آرزو

  !یاومد ایدن به تو یوقت

 

  .مارستانیب آورد گل برام سرهنگ بابا
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  :شود یم متاثر خاله

 

  !جان یل یل نداره اشکال-

 

  !داره هواتو شهیهم که یدار یپسر هی عوض در

 

  .نمیب یم را رنج چشمانش عمق در من و کند یم نگاهم

 

 روزها که یا جمله کی همان .داشتم ازین که آنچه تمام او و

  :آورد یم زبان به را دیبگو تا بودم منتظرش
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   !دارمش شکرکه رو خدا-

   !رود یم ضعف دلم

 

  .زدم یم زار نبودند یب یب و خاله اگر که خدا به .رمیگ یم جان

 چند نیا ناغافل امشب او و نشد کردم چه هر تمام سال چهار

  .گفت را کلمه

 

  .شود یم برداشته میها شانه یرو نیسنگ بار

 را جانمیه یجلو توانم ینم .شود یمکم یتلخ .دارم یسبک حس

  .رمیبگ

 

  .کنم یم بغلش و روم یم جلو

  :دیگو یم و اندازد یم گردنم دور را دستاتش

 !بودم مرده اول یروزها همون من !نبود البرز اگر-

   .مهیزندگ یهمه البرز 
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 عهد خودم با .کنم یم شکر را خدا و کشم یم بو را تنش عطر

 یکار نمیبب کننده دواریام ی نشانه کی فقط اگر که  بودم؛ کرده

 . کنم

 

 با دیبا انگار و داند یم خدا و  است خودم ذهن در فقط که یکار 

   .بگذارم انیم در رانیا و حافظ

 

 یم ینیریش و یچا یحاو ینیس با یب یب .شوم یم جدا مامان از

  :میگو یم من . دیآ

 

  !نکنه درد شما دست-

 

  . کند یم نگاهم یخاص عشق با یب یب

 

 یم خاله .دهد یم یسرسر سالم .شود یم وارد رانیا و  باز در

  :دیگو
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  . سالم کیعل-

 چته؟

  شده؟ غرق هات یکشت 

  :دزدد یم چشم .طرفش گردد یم بر من نگاه

  .خوردم سرما کنم فکر .موندم بارون ریز .ام خسته نه-

  :دیگو یم خاله

   !شده سرخ که چشماتم-

 .ندینش یم  مادرش کنار و زیم طرف دیآ یم

  !شده سرخ دماغش سر .شوم یم اش رهیخ من 

 . کرده هیگر انگار

 

  :یب یب طرف به چرخاند یم سر ناز با و کند یم نگاهم یسوال 

  ! یب یب  گرسنمه-

  :دیگو یم یب یب

  !شوم تا کو هنو .یبخور  ارُمیب یچ هی تیس تا-
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  !طرفش دهم یم هل را ینیریش ظرف من

 و رود یم ور هاآلبوم با قهیدق دو .دهد ینم نشان یالعمل عکس

 .رود یم و شود یم بلند بعد
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  .دهد یم نشانم را عکسها خاله

 

 .شناسم ینم که ییآدمها عکس

 .است تر جالب همه از  یب یب و آبوا یها یجوان 

  .است دار کلیه و دیرش آبوا 

 با دهیپوش برقدار و زرق راهنیپ یب یب و کیش شلوار و کت با

  .اش نهیس یرو یبزرگ یطال گردنبند

 داستیپ شانیدو هر نگاه در یخاص ابهت
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 قد اندام الغر یپسر و  دار نیچ یها  راهنیپ با خاله و مامان 

 .اند ستادهیا مقابلشان رهیت شلوار و دیسف راهنیپ با بلند

 

  .ست ییبایز عکس 

 

 مامان که یا خاطره به افتد یم ادمی .قاب کی در مامان خانواده

 در را آدمها و خانهنیا ذهنم در توانم یم حاال و .بود گفته میبرا

   .کنم یبازساز قبل سالها

 

 یم مانیبرا میقد از خاله و میهست آلبومها ریدرگ یساعت دو دیشا

 . خانه سخت نیقوان از و  شانیها طنتیش از دیگو

 ییصفا و  یمیقد ی محله از .یپدر ی فهیطا و ها یهمانیم از 

  .هستهم هنوز اما شده کمرنگ آنکه با که

  . دیآ یم ام داده او به که ییلباسها همان با  رانیا اثنا نیا در

 

  :کشد یم یسوت خاله
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  !کرده یخال رو بشیج بازم ما دختر که نمیب یم خب-

 

 ریز یها یاهیس از یاثر.کرده جمع سرش پشت را شیموها رانیا

  .ستین چشمانش

 و خلوتش در رفته انگار .سرخند چشمانش و رنگ یب صورتش 

  .ختهیر اشک

 

 خوردن یسبز یها سبد و بشقاب یحاو ینیس برداشتن نیح 

  :دیگو یم

  .جانه خاله سوغات نایا نه-

 

 .شدم سیخبارون ریز

 

   .داد زودتر امویسوغات و دیکش زحمت البرز 

  :دوزد یم چشم من به سپاسگزار خاله

  .مینبود زحمت به یراض-
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  :دیگو یم مامان

  !دمشونیخر شوق و ذوق با-

  سها کمک با

  :کند یم من روبه و

 

  ه؟یچ اش شماره بزنم؟ زنگ سها به شه یم-

 

 .آورم یمرونیب را لمیموبا و شلوارم بیج درون کنم یم دست

  :سمینو یم سها یبرا

 

   !جان سهاسالم-

 

  رم؟یبگ یریتصو تماس که یدار رو تشیموقع

   .نهیبب رو تو خواد یم مامان
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 یم زنگتلفنم بعد ی قهیدق دو درست .بخواند تا کنم یم صبر و

  . گرفته اپ واتس با یریتصو تماس .خورد

 

 کوتاه یموها با اش ساده ی چهره .کنم یم وصل را ارتباط

 یم آرامش من به سبزه پوست و متوسط چشمانآن و اهشیس

  :زنم یم لبخند .دهد

 

  زم؟یعز یخوب !جان سها سالم-

 

  :زند یم یعیوس لبخند

  !هیخال جاتون چقدر ؟یخوب شما ! البرز آقا سالم-

 

  چطوره؟ جانم یل یل

 

 یم را نیدورب و زنم یم زانو شیصندل نییپا و مامان کنار روم یم

  .مامان طرف رمیگ
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  :کند یم زمزمه سها

 

   !جانم یل یل ! برم قربونت-

  :دیگو یم بغض با و لرزد یم مامان دهان

  ! سالم-

  .هام ییتنهاهمدم !مهربونم یسها

 

 تا شود یمسالن وارد دوباره رانیا .کند یم رییتغ شیصدا هم سها

 .دوزد یم چشم تلفنم به یکنجکاو با و ببرد را یگرید یزهایچ

  :میگو یم پس .بگذارم سربسرش خواهد یم دلم

  !سها خب-

 

  !شده تنگ برات دلم یکل

 !انیجر اون یبرا و

 

   .کنم یم کسرهی رو کاربرگشتم یوقت
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 : دیگو یم و گزد یم را لبش سها
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  .شده تنگ دلم منم-

 

   !نیبرگرد زودتر کاش

 

 !آشپزخانه به رود یم دهیپر باال یابروها با  رانیا

  :میگو یم .دیآ یم یا خنده یصدا  

  سها؟ ییکجا-

  .چرخاند یم را نیدورب

 

 از پربزرگ ی کاناپه و گلدار یها یوارید کاغذ و رنگ زرد نور

 . یتوپ توپ قرمز راهنیپ با دایل مادام و گلدار یها کوسن
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  :مییگو یم هم با دو هر جان یل یل و من 

   !مادام-

 

 مادام درشت و دیسف ی چهره حاال و مادام کنار ندینش یم سها

 .است ریتصو در

 

  :میگو یم 

 

 ؟؟یخوب ؟یچطور !دایل مادام-

 

  ... و خوب یهوا و ایدر .سبزه نجایا جات یلیخ

 

  :زند یم را نکشیع مادام

 

 !یکرد سرگرم واقعا منو که تو .بگذره خوش .پسرم یمرس-
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 .کنه کمک ها کیک کردن درست یتو تا نجایا اومده سها امروز 

   .مونه یم من شیپ شب

 

  :دیگو یم سها

 

  !البرز آقا ترسم یم جان یل یل خونه یتو ییتنها من راستش-

 

  .مونم یم نجایا شبها

  !نیبرگرد شما تا

  :میگو یم .گذرد یمکنارمان از گرید ینیس کی با رانیا

 

   . میبرگرد تا نمون تنها .نهیهم کار نیبهتر باشه-

 

 :جان یل یل دست دهم یم را یگوش بعد
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  .شدم خوشحال خب-

 .دیکن اختالط مامان با فعال .میزن یم حرف بعد جان سها

 دوبرابر رو کافه یها یمشتر مطمئنم و ینیبهتر شما مادام 

 .یکرد

 

   .میکن یم یاساس فکر هی برگشتم یوقت 

  :اندازد یم گل شیلپها و خندد یم مادام

  .پسرم ممنونم-

  !باش خودت مواظب و بوسمت یم

 

 مامان .روم یم آشپزخانه طرف به و .دهم یممامان دست را تلفن

 . پرسد یم هوا و آب از

  ... و  خانه و گلدانها از 

 

  :میگو یم من .کند یم باز را فر در یب یب

  !کنم کمک بده اجازه یب یب-
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 :دیگو یم
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  . بگردم دورت-

 

   .ببر رو اریخ ماست و کاسه ینیس

 

  .روم یم اطیح به بلند یگامها با و دارم یم بر را ینیس

 زرد ی خانه چهار یزیروم زیم یرو .است اطیح یآنسو رانیا

 .گذاشته را یسبز یها سبد و دهیچ را ها بشقاب کمرنگ

 

 یم زیم یرو را ینیس .دیآ یم ییجا از هم محو یقیموس یصدا 

  .گذارم یم ها بشقاب کنار را اریخ و ماست یها کاسه و گذارم

  :میگو یم .دهد یم نشان سرگرم را خودش .کند ینم نگاهم
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  ؟یکرد هیگر چرا-

 

  :دیگو یم آهسته

 

   .نکردم هیگر-

  !شده سرخ دماغت و چشمات چرا پس-

 یم هم را کاسه نیآخر .دهد ینم یجواب و اندازد یم باال شانه

  :گذارم

 

  بود؟ یچ اسمش .جوان مرد اون-

 

 که نمیب یم تازه من چشمان به دهد یم را اش حوصله یب نگاه

 شیها گوش به کمرنگ یصورت سنگ با گوشواره جفت کی

  .درخشد یم چراغ نور ریز حاال که انداخته

  :دیگو یم
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  .سالشه ۳۰ . عمومه پسر .هست انیرا اسمش .انیرا-

  . کنه یم کار و یزندگ تهران و کهیالکترون مهندس

   .میشد بزرگ هم با یبچگ از و هست کورس تیف قهرمان

 

 خورد؟ یم من درد چه به دهد یم که یکوچک ی خچهیتار

  :میگو یم نزده را یاصل حرف او 

 

   ؟یدار ای و یداشت باهاش یخاص ارتباط-

  :فشارد یم هم به را شیلبها

 

   !نه-

 سبد و شود یم خم .ستمیا یم کشینزد و زنم یم دور را زیم

 لمس را اش سرشانه .کند یم جابجا لیدل یب را خوردن یسبز

 .کنم یم

  :میگو یم.کند یم راست قد 
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 یبرا تو یهوا و حال نیا !یبگ من به یتون یم یدار یمشکل اگر-

 !آشناست من

 

 ی گوشه از .هستم یدار راز آدم من که یبدون خوام یم 

  . خورد یم سر اشک قطره کی چشمش

 یم نگاهم فقط .نییپا چکد یم لبش یرو از و لبش به رسد یم

 گوش به یب یب یصدا .بزند یحرف که کند یم باز دهان تا .کند

  :رسد یم

 

  مونده؟ کجا حافظ !ببر برنج سید یا ویب !رانیا-

 

  :دیآ یم گرید ییجا از حافظ یصدا

 

  !یب یب نجامیا مو-

  .اومدم
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 دور من از عیسر رانیا .دیآ یمنییپا یا پله راه از بعد یلحظات و

 .یب یب طرف به رود یم و شود یم

 

 حافظ 

  :دیآ یم من طرف به یگوش در سر 

  .ال سالم-

  :دیگو یم .بلند بلند .خندم یم

 

  شده؟یچ-

  :اندازم یم باال شانه

 

 ال منو که دارم یمیصم دوست هی و بهروز !بود آشنا برام یلیخ-

  !کنن یم صدا

 

  :افتد یم چال لپش یرو و زند یم لبخند

  .ال خب-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1273_pg. 

 

   باشگاه؟ ییایم فردا .زنم یم صدات ال بعد به نیازا

  :میگو یم .است مرادم وفق بر زیچ همه امشب .شده خوب حالم

 

   !حتما-

   .بزنم صدا رو آبوا برم تا  نیبش !کُکا گرم دمت-

 

 و یب یب سرشان پشت و ندیآ یم خاله و مامان حافظ رفتن با

 و پخته جاتیسبز نیدورچ با یب یب را پر شکم مرغ . رانیا

 ..گذارد یم زیم وسط یمس ظرف در ازیپ و کشمش

  .آورند یم را سوپ ظرف خاله و برنج سید رانیا 

 .دیآ یم آبوا با حافظ . میروبرو رانیا .ندینش یم من کنار مامان

 ی ساده راهنیپ آبوا .زدیخ یم بر و زند یم پس را یصندل مامان

 یخاص ژست با را شیعصا .دهیپوش یا پارچه شلوار و رنگ یآب

  . زند یم نیزم

 دیشا .رمیگ یم را دستش من .کشد یم نفس تند تند مامان

  :دیگو یم خاله .کند آرامش دستم یگرما
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   . آبوا بفرما-

  :میگو یم من .دیآ یم زیم سر آبوا

  !آبوا سالم-

 

 ادا درست را کلمه .ردیگ یم را اش خنده یجلو زور به حافظ

 ینگاه مین آبوا .ام نکرده

 :اندازد یم مامان به 
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  !یاومد خوش-

  !دییبفرما یهمگ .بفرما

 .است نگاه مین کی همان مامان سهم .ندینش یم خودش و

 .ندینش یم ریسربز و خجل نوجوان یدخترها مثل مامان 

 را مرغ یا حرفه یلیخ یب یب و کشد یم برنج آبوا یبرا حافظ 

 .زدیر یم نیدورچ و مرغ مانیها بشقاب کنار و کند یم تکه تکه
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 .دهد یم بهشت ی  مزه  مانیغذا که بخورم قسم توانم یم 

 

 یم کشمش نیریش طعم و پخته ازیپ یبو و دارد یخوب طعم مرغ

 .دهد

 

 .کند یم یباز شیغذا با امشب هم رانیا ، مامان جز به 

 یم ازیپ دستور حافظ .شود یممیتقس دو نیا نیب من فکر و 

 با یوقت و  زدیخ یم بر زیم سر از خواسته خدا از رانیا و دهد

 .است سرخ چشمش و دماغ گرد یم بر ازیپ یحاو بشقاب

 .هست اش یپنهان یها هیگر یبرا بهانه نیبهتر ازیپ و 
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  .ام ستادهیا اتاق درگاه در

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1276_pg. 

 

 و شده اتاق وارد رانیا و هست سرم پشت دست به چمدان حافظ

 .ست یمتوسط اتاق .کرده روشن را المپ

  

 کمد و نفره دو تخت ها؛ ینیچ گره و عرض کم  یها در همان با

  باشند؛ قهیعت رسد یم نظر به شتریب که یا نهییآ و زیم و یچوب

 یها کیسرام یرو اتاق کف .اند داده لیتشک را اتاق ملزومات

 .اند انداخته کوچک فرش کی چوب طرح یا قهوه

 

  یصدا با و  کند یم باز روبروست وارید در که را یا پنجره  رانیا

  :دیگو یم  حوصله یب و گرفته

 

  .قشنگه یها پنجره نیا باال یها اتاق تیمز-

  .شه یم باز ایدر به رو تو مال

 

 ؛یکن صرفنظر ها بوم پشت از اگر البته

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1277_pg. 

 

 اتاق کنار حافظ اتاق .ینیبب رو ایدر از کوچک تکه به یتون یم 

   . ور اون من مال و هست تو

  :کند یم اشاره تخت به رانیا .وزد یم یخنکمینس

 وانیل هی و خنک آب تنگ هی برات .کردم عوض رو هاش ملحفه-

   .گذاشتم هم

 .کنم یم نگاهش مات من

 

 شب کل چرا نکردند؟ توجه دختر نیا اندوه به کدامشان چیه چرا 

 یم بغض یه چرا دینپرس را چشمانش یسرخ  علت کس چیه

  شود؟ یم ریسربز و کند

 

 :دیگو یم .برگردم شود یم باعث حافظ

  

 !امانه و امن نجایا کُکا البرز خالصه-

  .مینیش یمهم دور .باال نیا انیمدوستام شبا از یبعض 
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 یم یباز فور یپل هم یگاه و میزن یم ساز .میخور یم یزیچ هی

  ؟یدار عالقه یباز به .میکن

 

  :اندازم یم باال شانه

 

 یم کافه یتو وقتم کل .ندارم رو کارها نیا وقت معموال من-

 !گذره

 مویگوش یحت کهام خسته اونقدر  آپارتمانم رم یم که هم شبا 

   .کنم ینم چک درست

  :شود یم گود اش گونه یرو چال و خندد یم

 ساعت به .دم یم عادتت یتنبل به کم هی یینجایا تا حاال-

  :دیگو یم و کند یم نگاه لشیموبا

 

  .امیب و ییجا هی تا برم دیبا من !یا خستههم تو و وقته رید خب-

 

  :میموها به کشم یم دست
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  !نمتیب یم !باش راحت-

  :شود یم رد من کنار از رانیا

 .بزن صدام یداشت ازین یزیچ اگر .دارمیب گهید ساعت هی تا من-

  !خوش شب

 

 و مانم یم من و شود یم روانه سرش پشت هم حافظ  .رود یم و

 مادام ییایکتوریو  ی خانه به زده دست رو یحت که یمیقد اتاق

  .دایل

 دیشا تا کنم یم تالش شب یکیتار در و پنجره پشت روم یم

  .شود ینم بمینص یزیچ چیه یاهیس جز اما .نمیبب را ایدر بتوانم

 یم و آورم یم رونیب یشلوار و بلوز و  .کنم یم باز را چمدانم

 در مکان نیا به ییآشنا احساس ینوع .دارم یبیعج حس .پوشم

 قرابت احساس ام نبوده حال به تا که ییجا به .دهیکش قد مغزم

 به و کشم یم دراز تخت یرو .است بیعج میبرا نیا و .کنم یم

 .دوزم یم چشم سقف
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  .دیآ ینمچشمانم به خواب

 

 یاحترام و عزت به .کنم یم فکر خانواده شیپ آبوا قرب و ارج به

 خطاکار اوالد که او به .مامان خجالت از پر چشمان به .دارد که

 .بوده خانه

 پدر ی رابطه خی که اندازه آن به نه اما بود بهتر زیچ همه امشب 

  .نزده حرفمامان با اصال آبوا .شود باز دختر و

 

 خواهد یم که استمعلوم اما ؛ ننداخته او بههم نگاه کی یحت 

 .کند درست را رابطه نیا

 قاب چند .کنم یم نگاه روبرو وارید به و چرخم یم پهلو به 

 .اند کرده وصل وارید یرو آنجا یمیقد عکس
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 اریبس شباهت که ستیبلند قد مرد آنها یتمام مشترک ی نکته 

 دارد مامان به یادیز

 

 با یسالگ هجده .شده گرفته او از مختلف یها سن در عکسها .

 فارغ لباس با یسالگ چند و ستیب ن،یج و خانه چهار راهنیپ

 یآفتاب نکیع و کوتاه نیآست بلوز و شلوارک با یعکس ، یلیالتحص

  .فلیا برج به کینزد

 یموها با زن کی کنار در کراوات و شلوار و کت   با او از یعکس 

   .بلوند

 

 .است ابیافراس ام دهیند هرگز ییدا اتاق نجایا زنم یم حدس

 یم دلم یلیخ .دیایب تا دیشا اند داشته نگه او یبرا که یاتاق

 هم و مامانهم او .بفهمم را اش خانواده به سرنزدنش علت خواهد

   .کند یم یزندگ سیپار در حتما و کرده طرد را اش خانواده

 

 را نفسم اتاق یوارهاید .زمیخ یم بر تخت یرو از .شوم یم کالفه

  .آورده تنگ به



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1282_pg. 

 

 عمارت در یبیعج سکوت .رم یمرونیب و کنم یم باز را در

 .حکمفرماست یمیقد

 

 هم رانیا اتاق چراغ  .خاموشند یهمگ نییپا ی طبقه یچراغها 

 نگاه را اطیح باال آن از و ها نرده طرف به روم یم .است خاموش

 ستیخال انشیم یفضا که اند کرده جادیا یمربع ها نرده .کنم یم

 .هستند دایپ ها باغچه و شود یم اطیح به ختم نییپا در و

 که نیا .دارد یخاص تیامن است؛ بیعج میبرا یمعمار نیا 

 آنقدر ساختمان؛ دور تا دور و باشد اطیح ساختمان وسط یفضا

 باشد خانه یجا هر خود به خود آدم که کرده یخصوص را فضا

 .دارد یخوب حس

 یهاا غنچه و .اند دهیچیپ یکاغذ یها گل ها نرده یرو 

 به کردن نگاه ریدرگ که همانطور .ختهیر نیزم یرو خشکشان

 هستم؛ ساختمان وارید درو

 یکیتار در و گردانم یم بر را سرم .شنوم یم نیف نیف یصدا 

 .دیآ ینم چشمم به زیچ چیه اما .کنم یم نگاه را اطراف

 .کنم یم زیت را میگوشها 
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  .ستیننگاهم ررسیت در که دیآ یم یا گوشه از صدا 

 یها اتاق فیرد یانتها به رسم یم و .روم یم شیپ یکیتار در

 . روبرو

 

 شتریب یوقت یول دیسف لباس با یا هیسا دنید از ترسم یم اولش 

 را زانوهاش که استرانیا او که شوم یم متوجه کنم؛ یم دقت

 .کند یم هیگر آرام آرام و نشسته یا گوشه و کرده بغل
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 ی؛م توانم یم که ییصدا نیترنرم با پس بترسانمش خواهم ینم

  :میگو

 

   !رانیا-

 

  :دیگو یم لب ریز و خورد یم یدیشد تکان
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  .اهلل بسم-

  :روم یم جلو

  !البرز منم !نترس-

 

  :اش نهیس یرو گذارد یم دست

 

  !یبهترون ما از کردم فکر !دمیترس-

  :فهمم ینم را حرفش یمعنا

  ؟یچ ما از-

 

  :کشد یم آه

 !عهیالطب ماورا موجودات-

 

  .شه یم دایپ زایچنیا از و هست یمیقد ی محله نجایا

  :خندم یم
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 کنه؟ تیاذ رو تو ادیب خله مگه عهیالطب ماورا موجود-

 

  .ستین که ییجا هر زایچ نیا و ریشر روح 

 را دماغش آب عوض در .ندارد بحث ی حوصله .دهد ینم یجواب

  .کشد یم باال

 

 یم میپاها یرو و وارید به زنم یم هیتک هم و  کنارش روم یم

  :نمینش

 

  ؟یکن یم هیگر یدار-

  :دیگو یم یا آهسته یصدا با

  !نه-

  :است روشن اما محو یکیتار در رخش مین

   !یدار یمشکل هی حاال تا عصر از تو-

  .ندارم نه-
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  :کشم یم بو را نشیریش عطر

 

 و هیگر ی آماده یچشمها اون .بودم حالت متوجه من !نکن انکار-

 کهبودم متوجه من اما ؛ نبودحواسشون هیبق دیشا !سرخ دماغ

  .شدم سکوتت متوجه !ینخورد غذا یحساب و درست

 

 و ؛ آشپزخونه داخل یرفت یا بهونه به  بار هر کهدمیفهم یحت

  !یکرد هیگر

  .کند یم نگاهم حتما و من طرف به گردد یم بر

 شعله آن از یخستگ که ییصدا با .نمیب ینم یکیتار در من اما

  :دیگو یم کشد یم

   ؟یبود من ی متوجه واقعا-

 

 رهیخ اما ند؛یب ینم او چند هر .دهم یمتکان سر سبب یب

  :کنم یم نگاهش

  ...اسمش پسره اون ران؟یا کنه یم تتیاذ یچ-
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  :حرفم انیم پرد یم

 

  !انیرا !کن تکرار...انیرا-

 

 !مونه ینم ادمی اسمش !انیرا !آهان-

 

 گفت؟ بهت یچ انیرا 

 

 .شده خراب سرت یرو ایدن انگار حاال تا موقعاون از 

   !برد و گرفت رو دتیام و اومد مرداون که انگار 

 . افتد یم هیگر به و .ترکد یم بغضش

 

 خواهد یمدلم شدت به اما !نه ای شوم کینزد او به دیبا دانم ینم 

 را یغم تنه کی حال به تا عصر از دختر نیا که بس .کنم بغلش

 یانحنا شیلبها چرا دهینپرس یحت او از یکس و دهیکش دوش به

  .دارد غم
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 دور اندازم یم دست و .زنم یم ایدر به را دلم .کند یم هیگر زیر

 .کشم یم خودم سمت به را او و گردنش

  :میگو یم و 

 شدن بغل نیا به االنکنم یم احساس اما !ندارم یبد قصد من-

 .یدار اجیاحت

 

  .شود یم دتریشد اش هیگر عوض در زند ینم یحرف 

 نفس .ام نهیس به چسبانده را سرش اون و خورم ینم تکان من

 هم هنوز دستانش .کنم یم حس را مرطوبش یاشکها و گرمش

  اند؛ شده گره شیزانوها دور

 و شیبازو یرو کشم یم دست .سپرده من به را سرش و شانه اما

  :میگو یم

  ؟یبزن حرف یخوا یم-

 

 شیموها یرو ام چانه .برم یم جلو را سرم .دهد ینم یجواب

 .هست
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 :میگو یم .زندیل بودن؛ شبق فرط از شیموها 
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  .بزن حرف من با-

   !بشه بهتر حالت دیشا . کنم یم گوش فقط دم یم قول بهت

  :دیگو یم بغض با

  !باشم ایدر کنار که دارم اجیاحت االن !ایدر برم خواد یم دلم-

  :میگو یم

   !میبر هم با !نداره یکار خب-

 

 ام نهیس یرو از را سرش اما .آمده بند اش هیگر .است حرکت یب

  :دارد ینم بر

   !شه ینم-
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   چرا؟-

  !دونم ینم-

  !میبر پاشو !شه یم کهدونم یم من اما-

  :دیگو یم و کند یم پاک را چشمانش و کشد یم عقب را سرش

 

  ؟یگ یم راست-

  !آره-

  ؟یش ینم مونیپش که یمطمئن !ارمیب شالمو مانتوبرم دیبا-

 

  :زمیخ یم بر نیزم یرو از

  !بپوش برو .مطمئنم یلیخ-

 .برود اتاقش به یکیتار انیم در او تا مانم یم منتظر همانجا و

 و دهیپوش شال و مانتو بعد ی قهیدق چند و کند روشن را چراغ

  :دیگو یم   . بندد یم را اتاقش در .دیایب

  !ایدر لب نرفتم شب نصف ینجوریا حاال تا-
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  : نیزم یرو اندازد یم را همراهش تلفن نور

  !نیزم ینخور بپا-

 

  . رود یمنییپا ها پاه از من از جلوتر خودش و

 دعوت سکوت به را من و دماغش یرو گذارد یم را انگشتش و

 یمرانیا .میرو یمداالن به و میگذر یم خلوت اتیح از .کند یم

 کند؛ باز آهسته را در قفل خواهد

 

 .کنم یم باز را در خودم و رانمش یم عقب .رسد ینم زورش اما 

 یمرانیا مقابل را دهایکل و بندم یم را در و میرو یم کوچه به

 و کشد یم یراحت نفس و قلبش یرو گذارد یم را دستش .رمیگ

  :دیگو یم یا آهسته یصدا با نباریا

 

 انیب یب یب ای مامان ممکنهآن هرگفتم !استرس از مردم یوا-

   .اطیح یتو
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  :میگو یم .شوم یم همقدم او با من و  افتد یم راه

 دیبا چرا !یدیرس یقانون سن به و یهست بزرگ دختر هی تو-

 ؟یباش همه یپاسخگو

 

 یم یزندگ تنها تو سال و سن هم یدخترا معموال سیانگل یتو 

  ... و رن یم سفر تنها و کنن

  :حرفم انیم پرد یم

 

 میکن یم یزندگ یجنوب کوچک شهر هی یتو ما و رانهیا نجایا اما-

 ما از قبل نسل !شده خوب کهاالن تازه .هستن یسنت مردمش که

 هی شه ینم هم هنوز اما .میداد رییتغ رو هیرو اونکم هی ما و

  !ایدر لب بره شب مهین تنها دختر

 :کنم یم زمزمه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1293_pg. 

 

  !هستم من اما خب-

 

  !یباش ایدر کنار راحت الیخ با یتون یم رو امشب هی

 

  .ایدر رم یمدوستام با شهیهم من-

 

  .شهر از رونیب یحت

 .میزن یم کمپ هم یگاه

 

 یتو خواد یم دلش یگاه آدم .ست گهید جور هی ییتنها یول 

 با و کنه فکر و بمونه سکوت یتو و ایدر بره ییتنها شب ظلمت

   !هیزندگ یکجا نهیبب و کنه چهارتا تا دو دو خودش

 

 و صبور رانیا .ستین خوب حالش .روم یم راه او با سکوت در من

  .برد یم سر به هپروت در انگار قبل یروزها یخوشرو
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 اش افسرده و نیغمگ نطوریا که کرده چکار او با انیرا دانم ینم

  .رو سبزه و قدبلند پسر آن .کرده

 ادهیپ نجایا .میرو یم راه هم کنار رو ادهیپ در .میرس یم ایدر به

 موج جز یا کرانه چیه و دارد قرار ایدر از باالتر یسطح در رو

 .ندارد وجود آب یبرا ها شکن

 

  .است آرام شهر شب مهین در .است خلوت 

 .اورمیب حرف به را او خواهم یم

 

  :میگو یم 

  بگو من به هست گفتن قابل اگر افتاده؟ یاتفاق چه-

 

  :دیگو یم

 .شتریب ای سال ده قدر به دیشا.هیطوالن ماجراش-

 به که شه ینمم باور هم هنوز و شد شروع یک از ادینمادمی اصال 

  .نزدم حرف اصال ازش یدون یم !شد ختم نجایا
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 .گم ینم اصال که خانواده به .نکردم اعتراف هم خودم به یحت

 .میبود یمیصم یعمو پسر و عمو دختر ما کنن یم فکر همه

   !انمیرا عاشق من که کنه یم فکرشو یک 

  :میگو ی،م دنیپرس یجا به

 

  .افته ینم میدار رو انتظارش که یاتفاق هم شهیهم-

 

 با ام عاشقانه ی رابطه ته که کردم ینم فکر وقت چیه من مثال

  !بشه ختممرگ به یتداع

 

  :کند یمنگاهم اش شانه سر از

 

  !یآورد دوام نجایا تا که یهست یصبور آدم یلیخ تو-

  !نازکه یلیخدلم .حساسم من .باشم یقو نقدریا  تونم ینم من
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  !وارید و در به زنم یم زل .کنم یم  هیگر شبا اکثر

 .رو غروب یگاه و رو  طلوع .کنم یم نگاه رو ایدر امیم صبح سر

  .شه ینم اما .بشه آروم دلم دیشا

 

   !بکنم دل ستمین بلد من .تونم ینم

 

 قلب از چه او .آورم ینمخودم یرو به من و .کند یم بغض

 یم عشقم آغوش فقدان ام، شبانه یها هیگر ، من ی شکسته

 و ام دهیچیپ خودم  به چطور شبها چه که داند یم چه او داند؟

 درد یتداع نبودن از ، ونیاف نیبدتر به معتادکی مثل چطور

نیا گفتن آدمِ  منچون کنم یم سکوت . ام دهیکش

 .....ستمیحرفهان
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 .ساحل به میرس یم تا میرو یم راه گریکدی کنار آنقدر .

 

 یم را شیپاها کف و آورد یم رونیب شیپاها از را شیکفشها 

 یاهیس به و ستدیا یم ایدر مقابل رود یم و  ها شن یرو گذارد

  .کشد یم قیعم یها نفس و کند یم نگاه

 

 ستمیا یم عقب .کرده تیسرا هم من به او اندوه انگار  نمیاندوهگ

  رود؛ یم راه .شود ینم آرام اما .شود آرام یکم او تاگذارم یم  و

  .شنها درون کشد یم پا .کشد یم آه .زند یم حرف خودش با

 یم آب و جلوتر یکم تا رود یم و کند یم جمع را لباسش دامن

 .کنم یم نگاهش بیج در دست همانجا من .شیپاها به خورد

 .هیگر ریز زند یم و کند یم قوز .دیآ یم عقب بعد

 شانه دور اندارم یم دست و روم یم جلو .شود یم تمام طاقتم 

  :میگو یم گوشش کنار و کنم یم بغلش محکم و شیها

 

   !باش آروم-
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  :دیگو یم لرزان ییصدا با و کرده بغض

 

 غروب هی از بعد رو ها قیقا نیهم از یکی یروز هی هم آخرش-

 ...رم یم و  دارم یبرم ینارنج و قرمز

 

 یا تنابنده چیه گهید که ییهمونجا . جیخل یوسطا اون تا رم یم

  .ستین

 

 !باشم دیناام نکهیا نه کنم، غرق خودمو بخوام نکهیا نه

 

  .ستین یکس چیه که ییجا هی برم دارم ازین فقط 

 که ییایدر و کنه یمسالم یاهیس به که یآسمون و باشم من

  !بلعه یم رو یاهیس انعکاس

 

  .ها قصه به ها، سرنوشت به .ها ستاره به زنم یم زل بعد

 هست؟ مسکوت ی پرنده هی قو که یدیشن .بشم آروم خوام یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1299_pg. 

 

 

  ده؟ یم دل که یوقت اونم خونه؟ یم آواز بار هی فقط یدونست یم 

 خونه یم ذوقش از !شه ینم باورت که خونه یم یقشنگ آواز هی 

.  

 

 رو آواهاش و کلمات تنها کنه، یم اعتراف که کنم یم فکر من

 کل بکن فکرشو تو یعنی کنه یم صرف جا هی و بار هی فقط

 ؛ آسمون یتو زده بال و دهیچرخ و دهیرقص آبها یرو یه شیزندگ

 

  !معشوقش تنها  برابر در اونم !خونهیم  آواز بار هی فقط اما 

 

 !نباشه دلدارش  که هیوقت نایا ی همه از تر شگرف تازه

 !ده یم جون همونجا و خونده آواز که ییهمونجا ره یم اونوقت 

  !جیخل وسط  برم خوام یم !یدون یم

 

 و برم دیبا کنم یم حس .نیزم و آسمون  یمساو یاهیس وسط

 ستم؛ین یماه که دمیفهم نویا یتازگ من .بمونم و کنم سکوت
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  .بودم قو هی ازاولشم من 

 .زند یم حرف قشنگ یلیخ

  :میگو یم 

  ؟یهست عاشقش یلیخ-

 

  :ردیگ یم فاصله من از

 .میداشت دوست رو گهیهمد یبچگ از-

 

 پنجم کالس من  داره؛ دوستم کرد اعتراف که بار نیاول ادمهی 

 !ییراهنما دوم کالس اون و بودم

 

 دهیچ یداوود گل شاخه تا چند بزرگم بابا ی خونه از بود رفته 

 .بود

 

 خودش ریدرگ منو موقع همون از انیرا . ینارنج و قرمز و زرد 

  .بود ساده توجه و تیمیصم اولش .کرد
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1301_pg. 

 

 

 نگاهش، ، مثل وقتش یب و وقت یها تعصب .میشد بزرگتر بعد

 به من رو نایا ی همه هاش زدن حرف یجد و یشوخ ش،یمهربون

 بدم؟ حیتوض یالک چرا .گرفتم یم خودم

 301پست#

 

 

  :کند یم نگاهم و گردد یم بر

 

   .عاشقمه اونم که کردم یم فکر و شدم عاشقش-

  :میگو یم .احساساتش یبرا دیآ یم درد به قلبم

  نبود؟ عاشقت-

 

  :شود یم رهیخ کیتار یایدر به و کشد یم آه

  .هست گهید نفر هی با که دمیفهم سال، همه نیا از بعد چون !نه-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1302_pg. 

 

 کنه یم کار اونجا که یسال چند نیا یتو .یتهرون دختر هی

 میبر انیرا یبرا قراره که گفته مامانم به عمو زن .شده عاشقش

  !یخواستگار

 

 .کنم یم نگاه رخش مین به .شود یم ریسربز و کند یم بغض

 هستند رها ورش و دور اهشیس و براق یموها

 

 بار شیها شانه یرو انگار .روست و رنگ یب اش چهره و 

  :میگو یم .کند یم حمل ینیسنگ

 

  .باشه داشته رو تجربهنیا تونه یم یکس هر خب-

 

 یم فکر یمیتا به یتو شما !تو نه و کرده اشتباه انیرا نه واقع در

 .شیپ سال چند تا ینوجوون از .نیشد ساخته هم یبرا نیکرد

 

 بزرگ . نیداشت یاجتماع و یفکر رشد دوتون هر بعدش اما 

 قبل آدم اون تو نه .کرده رییتغ هاتون قهیسل و دیعقا و نیشد



@shahregoftegoo 
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 من !کن نگاه بهش تجربه شکل به من نظر به .انیرا نه و یهست

  !یباش یکس به شدن زونیآو آدم تو کنم ینم فکر

  :اندازد یم باال شانه

 

 موندنش به یاصرار چیه !خودش حال به کردم رهاش !آره-

 داشته ترس چشمم و دلم عمرم کل خواستم ینم چون .نکردم

 فکرش نکهیا از باشه

 .ست گهید یجا 

 

 دلم ته هنوز .دروغه که چون کردم؛ رونشیب قلبم از گم ینم 

 یلیطف خوام ینم اما کنم؛ یم فکر بهش مدام . دارم دوستش

 گهید یکی با یوقت چرا؟ اما .نهیبب منو بودکه اومده روزید .باشم

  .نهیبب منو دیبا چرا ست

 

  بپاشه؟ زخمم به نمک ادیم

 

 آورده؟ سرم ییبال چه کنه یآور ادی من به یه که ادیم
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  ... شکسته دلم اما .قائلم احترام قلبش و روح یبرا نیبب 

  .یهست عموش دختر تو خب-

 

 عکس دینبا .بشه تنگ دلش که شده باعث تتونیمیصم و یدوست

 .یبد نشون بد یها العمل

 

 دیبا .یبزن نیداشت که یخصوص ی گذشته اون از حرف دینبا 

  .یکن برخورد یقو و محترمانه

  :کند یم نگاهم

 

   نمش؛یب یم بار هر .تونم ینم-

 

 نیهم یتو و گرفت یم دستمو که ییوقتها به افته یم ادمی

 یم نقشه ندهیآ یبرا که ییروزا به .میرفت یم راه ساحل

 .افتاد اتفاق ییهوی زیچ همه .میدیکش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1305_pg. 

 

 !دیبر من از ییهوی 

 

 .داشتم یریتقص و کسر و کم چه من که کنم یم فکر شهیهم 

  .اومده نییپا نفسم به اعتماد

 دیترد ی چهیباز که مقابلم ی شکسته دختر به زنم یم  لبخند

  :شده انیرا

 

 واقع در .یندار یکسر و کم تو ! یستین مقصر تو !نبوده ییهوی-

 دونستهینم رو خودش فیتکل انیرا

 

 302پست#

 

 !یبود اش نهیگز تنها تو یزمان ی برهه هی در دیشا

 

  ! یبچگ عشق 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1306_pg. 

 

  ؛ کرده دایپ ییرو و بر و کرده رشد ، شده بزرگ که بعد یول

 

 که یآدم ور و دور من نظر به .هست هم یبهتر یها شانس دهید

  !نباش نداده رو تو اقتیل

 

  : شالش ریز راند یم را شیموها

   !سخته-

 

  :اش شانه سر گذارم یم دست

  .ییایم بر پسش از تو یول سخته-

  :کشد یم آه

 

 کار یتو یول خوندم یروانشناس .هستم آدم یکل یراهنما من-

  .زنم یم درجا خودم

 و درد به استقالل و شعور و سواد از سطح هر یتو آدمها ی همه-

 .دارن ازین مشاوره و دل
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  !بشه آروم تا بزنه حرف یکی با دیبا آدم یگاه 

 

  :زند یم ینیغمگ لبخند

  !البرز ممنونم-

 یرو که را سرکشش یموها از دسته کی ام اشاره انگشت نوک با

  .زنم یم عقب خورده زیل صورتش

 

   !باستیز .بازند مهین شیلبها .من صورت یرو است ثابت نگاهش

 

 !نکردم یکار-

 .دهیرس انیپا به تو یزندگ یتو آدم نیا رسالت !نکن هیگر گهید 

  .زمان گذر به بسپارش

 

 وجود .بده قرار راهت سر رو یهست قشیال که یزیچ یزندگ بذار

 تو .هست بهتر یها شانس ورود از مانع سد هی مثل آدما از یبعض
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 دوست شتریب رو خودت !کردانیرا که بکن رو یکار همون هم

 !باش داشته

 یشتریب ارزش برات هم هیبق ؛ یباش داشته دوست خودتو یوقت 

  .شن یم قائل

 .دیآ یم خودش به رانیا .کشم یم عقب را دستم

  :دیگو یم و کرده رها را نفسش .دهد یم تنش به یتکان 

 

   !خونه میبرگرد  نشده دار خبرنبودنمون از یکس تا بهتره-

 دخترک .دارم یم بر قدم آهسته سرش پشت من و افتد یم راه و

  ! آبوا ی خانه یبایز

 و گردد یم بر یگاه .میرو یم راه هم کنار حرف یب کوچه در

 در اما .ستیچ ریدرگ فکرش دانم ینم .هم من و کند یم نگاهم

  . یزیچ هر از ستیخال من ذهن لحظه آن

 آهسته یصدا و کوچه به ام سپرده را خودم .کنم فکر خواهم ینم

  .او یگاه از هر نگاه و  رانیا یها نفس ی
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 به چسبد یم .میشو یم کیتار داالن وارد و میکن یم باز را در

 حاال .بندم یم صدا و سر یب و اطیاحت با را در من و داالن وارید

 دنیچسب یبرا یبیعج کشش .هستم مقابلش یکیتار در هم باز

  .دارم تنش به

 .نمیب ینم را صورتش .دارم یم بر طرفش به هم قدم کی یحت

 یم مبارزهخودم با .خورد ینم تکان .شنوم یم را شیها نفس اما

  !ستین یدختر هر او .کنم

 .هستم نیتر بهیغر آبوا ی خانه در من و .است پاک و ساده

 :کنم یم زمزمه  

 

 303پست#

 

 

   ! میبر ایب-

 

 یم که باال ی طبقه به . دیآ یم سرم پشت او و افتم یم راه و

  . میرس
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 شدن رد یصدا و .وزد یم باد .شیها شانه یرو افتاده شالش

  :دیگو یم او .دیآ یم ها یکینزد همان از یموتور

   .ممنونم امشب یبرا-

 

  :کنم یم نگاهش دوباره من و

 !بخواب برو .نکردم یکار-

 

  !ریبخ شبت 

 شدن بسته یصدا .اتاقم طرف به روم یم و او به کنم یم پشت و

 .نمیب یم را یتداع خوابم یم یوقت .شنوم یم را اتاقش در

 .کنم یم شیتماشا من و . رود یم راه ساحل گرم یها شن یرو 

 

 303پست#

 

  .شوم یم داریب خواب از میموها یرو بر یدست نوازش با صبح
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 .خورم یم جا یب یب ی دهیچروک ی چهره دنید از

 یم زمزمه .شوند یم تر قیعم شیها چروک و زند یم لبخند 

  :کنم

 

  !دمیترس !یب یب سالم-

  :رود یم عقب یکم

  .بگردُم چشات دور رُمیش سالم-

   .ریبخ صبحت

 نگاهم مشتاق و نشسته تخت ی لبه هنوز او و شوم یم زیخ مین

  :کند یم

  ! ویب پاشو-

  .کنم صدات گفته آبوا !میبخور صبحونه

 

 .کنم یم مرتب را میموها انگشتانم نوک با
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  :میگو یم .کنم یم حس را پوستم یرو لمسش رد هنوز 

 !رمیبگ دوش دیبا من فقط ! یب یب چشم-

 

  کجاست؟ یبهداشت سیسرو 

 تا و دارد یم بر ام انداخته تخت کنار که را یبلوز .زدیخ یم بر

  :دیگو یم و گذارد یم یپاتخت یرو و کند یم

 

 .هست حافظ اتاق کنار یبهداشت سیسرو-

 

 !همونجاست هم حمام 

  !بشورُم تیس تا بده یدار چرک لباس اگه 

  :کنم یم زمزمه

  !یب یب چشم-

  :دیگو یم و رود یم در طرف به

 !نجانیا میجنگ ریش و دخترم که شکر رو خدا-
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   !شکر خدا شکر 

 یرو تا اند دهیکش قد ها شهیش یرنگ ینورها .رود یم رونیب و

میایرو در یگاه که یتداع به .کنم یم فکر خوابم به من و تخت

  .روم یمرونیب و دارم یم بر را ام حوله .کند یم ییخودنما

 

 یسنت یها حمام به هیشب را حمام ییایدر یآب یها کیسرام

 زرد یها کیسرام خرده با وارهاید از یکی یرو .کرده یمراکش

 و ییایرو .شده یطراح  دارد؛ مواج ینورها که یدیخورش

 نییپا دور چمیپ یم را دیسف ی حوله و کنم یم حمام .باستیز

 و کرده باز را اتاقش در رانیا همزمان .میآ یمرونیب و ام تنه

  .شود یم من چشم در چشم

  :ردیگ یم من از تند را نگاهش و کشد یم ی بلند نیه

  !البرز وضعشه چه نیا !بابا یا-

 

  :ندینش یم میلبها یرو یوار طنتیش لبخند

  شده؟ بهتر حالت .خانمرانیا سالم کیعل-
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  :کند یم من به را پشتش

 

  !نییپا رم یم من ! بپوش لباساتو برو !خوبم !سالم-

 میموها از هم هنوز .رسانم یم او به را خودم و کنم یم تند قدم

  :کند یم حس را بودنم کینزد .چکد یم آب

 

   !برو لطفا !البرز-

 

  :نخندم که گزم یم را لبم

 رو روت ینیب یم ایدر کنار لخت پسر همه نیا تو که هیچطور-

 که من ؟یش یم زده خجالت یرس یم من به یگردون ینم بر 

  .نکردم یکار

  :دیگو یم یحرص

 .میهست چشم در چشم شهیهم ما و داره یخاص میحر هی خونه-

  رفتار؟ نیا ستین زشت 
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 یم نگاهش .گردانم یم برش و اش شانه سر گذارم یم را دستم

  :میگو یم .ام نهیس به چسبد

   حاده؟ واست یچ همه چرا-

 

 یم لمس را گوشش ی نرمه و گوشش طرف به برد یم را دستش

  :کند

  .ادینم خوشش آزاد یرفتارها نیا از آبوا .داره قانون نجایا-

 کردنش تیرعا پس .گرده ینم خونه یتو نطوریا هم حافظ یحت

 .هست تو داشتن شعور ی نشونه

 

 304پست#

 

 دستم .کند یم جادیا یزیناچ ی فاصله و رود یم عقب قدم دو

 .شوند یم گرد چشمانش .کمرم دور ی حوله طرف به رود یم

 یم بلند من .رود یم نییپا ها پله از تند تند ماند ینم گرید

  .خندم
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 .رمیگ یم یخوب حس بگذارم دختر نیا سربسر نکهیا از

 که یکس .اندازد یم یکس ادی به را من و ست یخجالت و بکر او 

 در که یمصر دختر !دهیفر .شناختم یم دور یها گذشته در

  .خواند یم س در ما دانشگاه

 

 .شرم از پر یها نگاه و اهیس یموها و دهیکش چشمان با ؛ بود بایز

 فرو و یبرجستگ و اندام طرح .شد ینم کینزد یمرد چیه به

 به سر شهیهم .پراند یم یمرد هر سر از عقل  تنش یها یرفتگ

  .داشت وجود ییها یبند شرط او آوردن دست

 

 ... برسد ییجا به کار گذاشت ینم اصال داد ینم یکس به دل اما

  .شدم یبند شرط ی برنده من و

 و نو یلباسها از تا چند و پوشم یم یمشک شلوارک و ینارنج بلوز

 حافظ به دادن هیهد یبرا کنم یم جدا را ام نشده استفاده هنوز

  .نبودم مطلع وجودش از که

 

 .گذارم یم لباسها یرو هم را ام عالقه مورد یساعتها از یکی و
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 دو ی رابطه کی داد، من به دل دهیفر .ستمیا یم نهییآ یروبرو  

  . یهمبستر بدون ماهه سه

 همان از .میداشت یناقص یعشقباز و میکرد بدل و رد بوسه فقط

 صدا یب و آرام ؛ آمد آرام که همانطور و .کرد مشخص را مرز اول

 .رفت

 

 شرط ی برنده من .ماند ذهنم یمعما شهیهم  یبرا رفتنش 

  !نبود گرید دهیفر اما ؛ شدم یپوند هزار یبند

 امروز رانِ یا .رفت ادمی از امروز نیهم تا یتداع کردن دایپ با و

 و بود شرم از پر نگاهش که یا دهیفر .بود روزها آن ی دهیفر مثل

  ! آمد یم حساب به یروزیپ ینوع هم دنشیبوس یحت

 

 ینخ شلوار و  ریگ عرق با آبوا روم یم نییپا ی طبقه به یوقت

 .نشسته یصندل یرو چرم ی بسته جلو یها ییدمپا و دیسف

 گمشده موج دنبال انگار و گوشس به چسبانده را کوچکش یویراد

  .گردد یم یا
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 یگاه از هر و زند یم حرف لشیموبا با الله خاله  !ستین  مامان

 یم دانه اهیس و ریپن آبوا یبرا یب یب .کند یم پاک را اشکش

 .دهم یم سالم من و یکوچک بشقاب درون گذارد

 

  :زند یم لبخند آبوا 

 ! نیبش ویب .جان بابا سالم-

 

 305پست#

 

 

  .خندد یم دوباره یب یب

 

 با را یمس ی تابهیماه رانیا .شیها خنده در  ختهیر را شیمهربان

 یم ییدمپا و آمده رونیب در از و گرفته کوچک رهیدستگ دو

  .ما طرف دیآ یم و پوشد

 کرده جمع سرش یباال که ییموها با و دار گل راهنیپ آن در

  !مامان یها یجوان مثل .شده خانه یکدبانو مثل
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 .دارم ینم بر او از نگاه 

 خاله .ندینش یم و زیم یرو کوبد یم را تابهیماه اخمالود 

  :دیآ یم و کرده تمام را صحبتش

 . کِرد راحتش خدا بِگُم ای...کنه رحمتش خدا بگُم دونم ینم واال-

  ...یه روزگار یه 

  :کشد یآه آبوا

 !کنه رحمتش خدا-

 .(بود یپهلوان خودش یبرا میابراه)!دیب یلی هی خوش یس مویابر 

  .ومدین رونیب و لیو چاه یتو افتاد .کِرد خبط .آورد یبدشانس

 

 مویابر هی* یشنبد ی محله یتو یزمون هی !کنه رحمتش خدا

  !دنیشن یم تا ده و گفتن یم 

 و یبدبخت جز موند یچ ؟ جبروت و جالل همه او از موند یچ

  !مرگ

  (.بوشهر در ستیمیقد یا محله :یشنبد محله)
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 یم گوش شیحرفها به من .ها استکان درون زدیر یم یچا خاله

 و برده دهانش به را انگشتش که است رانیا شیپ حواسم اما کنم

 .بکند را ناخنش یرو الک کند یم تالش

 

  :دیگو یم خاله

   .دیرس کجا به رو بُرو  همه او با مویابر-

  :یب یب به کند یم رو

 خوند یم که یا *شروه .داشت ییصدا چه مویابر ؟ ادِتِنی یب یب-

 یمراسما یتو .نبود بلد یچکیه رو

 

 انگار (بود)دیب دعوا ها  هینیحس یتو خوندنش سر ینیحس یعزا 

  .شد یم ریسراز  اشکش آدم .خوند یم*بخشو خود

 

 بخصوص یلر یقیموس اشکال از یخوانندگ یاگونه شَرْوِه :شروه)

 که است فارس یجنوب_ینواح و هرمزگان ، بوشهر یهااستان در

 یانغمه ،یدشت آواز عنوان به شروه [۱].ندیگویم زین یشهر آن به

یم بکار یتیدوب اشعار نغمه نیا یبرا .است یدشت هیما در غمگنانه
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 در شروه .باشدیم جنوب یسرا یتیدوب شاعران از غالباً که رود

 و پا یصدا ،یخوانندگ ینوع ...و شرفه شرفنگ، یهاتلفظ با لغت

 .است بانگ و آهسته نغمه و صدا یمعن به بخصوص

 

 306پست#

 

 

 یبخش ای بخشو به مشهور زادهیکرد جهانبخش :بخشو)

 ،۱۳۵۶ مرداد ۱۹ ٔ  درگذشته - بوشهر ،۱۳۱۵ خرداد ۱۰ ٔ  زاده) 

  .بود رانیا جنوب در بوشهر استان مداح و خواننوحه (رازیش

 یزننهیس و یعزادار در ییاستثنا یصدا و خاص یسبک صاحب او

 و نوع نیا یمعرف موجب نیهمچن یو .استبوده بوشهر یسنت

  (.شد جهان و کشور سطح در ،یعزادار ٔ  وهیش

 

 . شیحرفها از آورم ینم سردر ادیز من

  :دیگو یم و دارد یبرم انگشتش سر از دست رانیا 
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  .خونن یم  یعزادار مراسم یتو که نهیغمگ آواز نوع هی شروه-

  :گفت خاله .دادم تکان سر

  .بگردُم دورت بخور-

  !هیاسم رانیا  یمروهاین

  : اوردمین طاقت باالخره .زد لبخند رانیا

   کرده؟ فوت یکس-

  :ردیگ یم خودش یبرا مروین از لقمه کی رانیا

 !یمیقد یها هیهمسا از یکی شوهر آره-

 

 برد یم رو کهنه یچهیقال هی داشت و  میدید روز اون که یهمون 

  !بفروشه که

  :پرند یم باال میابروها

  ؟یچطور یوا یا-

  رانیا .کنند یم نگاهم تعجب با یب یب و خاله

  :دیگو یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1323_pg. 

 

 !کردن دایپ یخال نیزم هی یتو رو جسدش-

  .کرده دوز آور 

  :پرسد یم رانیا از خاله

  شناسه؟ یم رو مویابر کجا از-

  : نوشد یم یچا رانیا

  ی چهیقال مویابر روز اون-

 کوچه وسط تا زهرا خاله .بفروشه ببره خواست یروم زهرا خاله

   .کرد نشینفر و ختیر اشک و اومد

  :دیگو یم آبوا

  .ادیبن یب یایدن نیا از !هاتیه-

  .مانم یم زیم مات من 

 یدیناام قعر به که یمرد .ممیابراه خودِ من انگار .نمیاندوهگ

  .رفته

 و ییتنها در و افتاده همه چشم از و مانده اندوهش انیم که

  .داده جان عزلت
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 نیزم کی انیم  یمرد ؛ سوزاند یم را آدم دل هم تصورش یحت

 یصدا و باد یهو هو که یحال در شب یکیتار و ییتنها در ریبا

 ؛ کرده یم دادیب  ایدر

  !داده جان خواسته خود دیشا .بدهد جان 

 

 کردن عوض یبرا خاله .نمیغمگ نگاه به خورد یم گره رانیا نگاه

  :دیگو یم جو

  کنم درست گویم هیقل براش خواسته مامانت-

  :دیگو یم یب یب

  ؟یداد سفارش-

  :دهد یمتکان را سرش

 برم صبحونه از بعد .دادم سفارش و  زدم زنگ صبح اول آره-

 یه دیبا حاال.دمینخر یحساب و درست گویم فصل پارسال. رمیبگ

   . گویم یس بازار میبر

  :دیگو یم رانیا
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  ! رمیگ یم برات رم یم من مامان-

  :کشدیم را شیچا خاله

 همنیحس و هیهان به .دارم کار یلیخ امروز . نکنه درد دستت-

  .انیم هم با هم انیرا و حافظ .نجایاانیب ناهار گفتم

  . ییجا هی خوتون یس نیبر شبم

 

   .واشه دلشهم البرز

 

 که یطور . خاله طرف چرخاند یم را سرش یناگهان رانیا

 :دهدیم صدا یتق گردنش

  

  داشت؟ پرواز شبید که اون ان؟یرا-

 ! عموت خدا ی بنده-

  . شده بد حالش باز 
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 دو .مونده و کرده کنسل رو رفتنش هم انیرا . مارستانیب بردنش

 .بمونن شون رازیش ی خونه یتو که رازیش رن یم گهید روز سه

  .بزنه وندیپ هیکل عموت تا

 .شده دایپهم خوب مورد هی انگار

 

 307پست#

 

  :دیگو یم آبوا

 

  بده؟ هیکل بواش به انیرا که نبود قرار مگه-

 !نکرده قبول بواش-

  !یبش ناقص که ادینم دلم و هست تیجوون اول تو گفته 

 .کنم یم نگاه را رانیا من

 یم بر . لرزد یم محسوس نا دهانش و رفته فرو خودش در 

  :دیگو یم و زدیخ

  !بشم آماده برم من-
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  :میگو یم عیسر و تند

  .امیم منم-

  .نمیبب رو فضا اون دارم دوست

  

  :دیگو یم . شده حوصله یب

 

   .مونم ینم یکس منتظر من یول !ایب خب-

  :زند یم تشر خاله

  زدنه؟ حرف مدل چه ران؟یا-

 

  :کند یم نگاهش سرزنشگر آبوا

   !رانیا-

  .رود یم و اندازد یم باال شانه او

 

  :دیگو یم خاله
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 یمدل نیا انیجر او بابت گفتم بهش که حاال تا صبح از نیا-

  !بوا ببخش شما .شده

 

  :دیگو یم یب یب .دارد یم بر نان یا تکه دوباره آبوا

  !هیخوب وقت هست هم اش خاله که االن ها-

  :دیگو یم زده ذوق خاله

 

 میبر یعصر یب یب .گرفتم دوباره جون مو و اومده ام دده !ها-

 . میبگ هم یتیتسل هی زهرا ی خونه

 

 308پست#

 

 ستاره شکل یرنگ سبز یخالکوب که چروکش پر دستان با یب یب

  : دارد یم بر را عسل ی کاسه  ست آنها از یکی پشت

 

  .ایدن یا از امون-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1329_pg. 

 

 !مویابر امرزتیب خدا

 ؟ دیب کم تیچ ننه 

  ...یکِرد نابود خوته طویا که 

 

 یم و کنم یم تشکر من و یقبل موضوع سر گردند یم بر دوباره

 یم عوض نیج با را شلوارکم و روم یم باال .ها پله طرف بهروم

 از و زنم یم میموها یرو را نکمیع و دارم یم بر را نمیدورب .کنم

  .روم یم رونیب اتاق

 

  .ام شده آماده رانیا از تر عیسر من

 

 اطیح یسو آن و اتاقم یروبرو قایدق که اتاقش طرف به روم یم

 .زنم یم در به ضربه چند و باالست

 . کند باز را در  تا کشد یم طول 

 

 .کند یم نگاهم و ستدیا یم در یالبال 
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  .آلودند اشک چشمانش و شده سرخ دماغش نوک 

  :دیگو یم او .کنم چکار دیبا دانم ینم یا لحظه یبرا

  بله؟-

  :میگو یم

  !ام آماده من-

  :کند یم اخم

   .ستمین آماده من یول-

  :دهم یم فشارش و گذارم یم در یرو را دستم

  .ونیم نیا در شو آماده هم تو .نمیبب رو اتاقت خوام یم-

 هیبق از متفاوت کامال اتاقش . شوم یم وارد من و رود یم کنار

  .کرده درستش ییایبوهم سبک به .هاست اتاق

  .دارد یریحص تاج تختش

 کی شود یم باز خانه پشت به که روبرو وارید ی پنجره یجلو

 .کرده زانیآو مکرومه یننو
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1331_pg. 

 

 

  .است گلدان و گل و کتاب از پر اش یب چو ی کتابخانه 

 وارید به و گذاشته یا گوشه هم زنگ یخاکستر ی کاناپه کی

 گوشه یرنگ اهیس درام هنگ .چسبانده قاب ییتا چند آن یباال

 .انداخته یعسل رنگ تک فرش هم اتاق کف و . گذاشته کاناپه ی

  :میگو یم

  !داره فرق خونه یجا همه با یقشنگ اتاق چه-

  :رود یم یدارید کمد طرف به

   .کردم درستش خودم آره-

  !اتو قهیسل دارم دوست-

  دهد ینم یجواب

  .گردد یم کمد یلباسها نیب و

 میپاها یرو را درام هنگ و نمینش یم و روم یم کاناپه طرف به

  .گذارم یم

 . زنم یم ضربه چند و

  :میگو یم .دارد ینیدلنش و بم یصدا 
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  ؟یزن یم درام هنگ که وقته یلیخ-

  :کند یم نگاهم اش شانه سر از

  !زنم یم روحم آرامش یبرا .شه یم یسال چهار سه-

  حتما پس خب-

  درسته؟ ینواز یم منم یبرا

  :میگو یم .امروز است تلخ .دهد ینم یجواب

  ؟یکرد هیگر-

  در که دستانش

 .مانند یم باز حرکت از  هاست یرخت چوب انیم تکاپو حال

  .دهد ینم یجواب

  :میگو یم

   ؟یناراحت چرا افتاده؟ یاتفاق چه-

  :دیگو یم

  !بشم آماده من تارونیب برو لطفا ! ستین یزیچ-

 شیصدا آنقدر
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  : زمیخ یم بر که است لرزان 

   .مونم ینم یکس منتظر من ! ایب زود-

  :خندد یم و کند یم نگاهم آلود اشک چشمان همان با

   !امیم زود باشه-

 یم یکاغذ یگلها و درها از عکس ییتا سه دو تا و روم یمرونیب

 ؛ اندازم

  .رسد یم راه از هم او 

 یم پر را مشامم و من به رسد یم خودش از شیپ عطرش یبو

 .کند

 و دهیپوش روشن یآب کدستی که نمشیب یم و گردم یم بر 

 یم نظر به دهیپر رنگ خوشرنگ یآبآن انیم در پوستش یدیسف

  :میگو یم و شوم یم کشینزد .رسد

 . هست خوشبو یلیخ عطرت-

 واقعا یکی نیا اما متنفرم نیریش عطر از من !ده یم  ینارنگ یبو

   !داره یخوب بیترک

  :اندازد یم من به ینگاه
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 یتلخ و یجدآدم چون اد؟یم بدت نیریش عطر از چرا .ممنونم-

   ؟یهست

  :دیگو یم .آورم ینم خودم یرو به اما زند یم طعنه

 یم تهوع حالت شهیهم من و زد یم نیریش عطر دخترم دوست-

   .گرفتم

  :دهد یم باال را شیابرو کی

  ؟یستین باهاش االن-

 .بود رستانمیدب دوران دوست هانا !نه-

 

 خورده شکست اون هم .میبود هم با دوباره یتداع مرگ از بعد 

 هی در اما .دومون هر یبرا بود امیالت هی دیشا .تنها من هم و بود

 از و .میزن یم گول خودمونو میدار که میشد متوجه یمقطع

   .رفت میزندگ

  :دهد یم تکان سر

  ؟یسادگ نیهم به-

  :اندازم یم باال شانه
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  .بود طرفه دو میتصم هی !یسادگ نیهم به !بله-

  :دیگو یم و دارد یم بر قدم

 

 .بهیغر و بیعج واقعا تو یزندگ !میبر ایب-
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  . افتم یم راه سرش پشت

 

 .است درک قابل ریغ و بیغر و بیعج من یزندگ دیگو یم راست

  نشده؛هضم بیعج عیوقا همهنیا خودم یبرا که همانقدر 

  .بزرگ ینابسامان و یتلخ کی ام شده هم گرانید یبرا

 .است نیدلنش من یبرا ها فروش یماه بازار
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 را ها یناه اقسام و انواع .دارند یا غرفه کدام هر ها فروش یماه 

  .اند دهیچ بزرگ یها ینیس در و ها شخوانیپ یرو

 . است صبح اول ی همهمه از پر بازار

 

 .دارند آفتاب از سوخته یها چهره فروش یماهمردان 

  .هستند تکاپو حال در مدام

 و زنند یم کله و سر ها یمشتر با .نندیچ یم ها ینیس در یماه

  .هستند یماهکردن لهیف و کردن پاک مشغول یبعض

 یکمتر استطاعت که هستند آنجا هم یگرید یها بچه و مردان

  .دارند

 یکوچک یسبدها در ای و کنند یم پاک گویم بازار کنار گوشه در

 .فروشند یم صدف و یکاالمار و خرچنگ

 یکیپالست ی جعبهکی و ستادهیا یا گوشه هم یرمردیپ یحت 

 .ست ییایدر ی ستاره از پر که گذاشته شیپا یجلو رنگ سبز

 یم رانیا .کند یم یکار اش روزانه مفر یبرا یکس هر نجایا

  :دیگو
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 دیبا باز !یریگ یم یماه یبو .نجایا یاومد یچ واسه تو حاال-

  !حمام یبر

 

  :زنم یم یینمادندان لبخند

 

  ؟ یشد حساس منرفتن حمام به-

  :دیگو یم و یطرف به رود یم و کند یم یاخم

  !ریبگ عکساتو تو .رمیبگ رو شده پاک یگوهایم رم یم من-

 ت؛یجمع آن انیم در

 و الغر اندام که شود یم یپوست اهیس ی بچه پسر ریدرگ من نگاه 

 .دارد یکوتاه قد

 

 .باشد دهیکش یگرسنگ ای و نکرده هیتغذ درست که انگار 

 ییرو و رنگ یب بلوز و دهیپوش یکیپالست دیسف یها چکمه 

 یماه شخوانیپ به قدش تا ستادهیا یچوب یکرس یرو .دهیپوش
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به چشمانش .کند یم پاک گویم تند و تند و برسد یفروش

 . گوهاستیم

 یم یلبخند و  ها یمشتر یرو چرخد یم نگاهش یگاه از هر و 

   .زند

 یقیموس ینوع .خواندن به کند یم شروع یمرد نیح همان در

 خواند یم بلند  .کند یم دارد؛ نام یامیخ گفته تر قبل رانیا که

 در . هماهنگ یها زدن دست با کنند یم شیهمراه همه کهوی و

 .بزند تنبک یکس انگار .دیآ یم یکیتمیر یصدا نیح همان
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  .کند یم رها را شخوانیپ پسرک

 

  .شیها شانه لرزاندن به کند یم شروع و وسط دود یم
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 و شود یم عیوس لبخندش و لرزاند یم را اهشیس و فینح تن 

 هست پوستش یاهیس در ینور مثل که دشیسف یها دندان

  .شوند یمانینما

 گردد یم بر نگاهها .دیگو یم یبلند یها انیمآن در یگرید مرد

  . او طرف

 

 همه .خواند یم را یگرید تمیر و کوبد یم هم به را دستانش

 نییپا را سرش .رقصد یم شتریب پسرک رندیگ یم شور دوباره

  .دهد یم حرکت را کوچکش باسن و لرزاند یم فقط و و انداخته

 فرا را او که ندیب یم را صاحبکارش باال گردد یم بر نگاهش تا و

 . کشد یم پر یشاد ! اش کننده خسته کار ی ادامه به خواند یم

 

 همان یرو دوباره . شده چفتدهان به شود یم لیتبد لبخندش 

  .دهد یم ادامه کارش به و ستدیا یم یچوب آلود چرک یکرس

  .خورد یم سر چشمم ی گوشه از اشک کنم یم حس

 .نمیاندوهگ پوست اهیس کوچک مرد یبرا
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  .ساعدم به خورد یم یسرد دست 

  .است رانیا .کنم یم نگاه شانه سر از

  :دیگو یم .هست دستش در گویم از پر سهیک کی

  ؟یشد یچ ی رهیخ-

  !میبر ایب

  :کنم یم اشاره پسرک به

 

   .کنم یم نگاهطفلک اون به-

  :دیگو یم رانیا

 

 .هستن ادیز ها بچه نیا از نجایا-

 

 چقدرکه ینیب یم یکن اضافه بهشون هم رو افغان یها بچه پسر 

  !ادنیز
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 حال در بازارها و ها مغازه ها، اسکله ،یریگیماه یها قیقا یتو

  .کارن

 و گل ها راه چهار سر یگاه

  .فروشن یم آدامس 

 .کنن یم ییبنا یگاه یحت

 .تلخه یلیخ ما ی جامعه قتیحق 

 که ییها لکه .هستن جامعه نیا  رادیا و یزشت کار یها بچه 

  ! شن ینم پاک

 

  :دیگو یم و کند یم نگاه را پسرک من با همراه سکوت در بعد و

 یمهمونا واسه افته ینم جامامان خوراک و شه یم رید میبر ایب-

  !زشیعز

 

 یم تنفس قیعم را تازه یهوا  ها فروش یماه بازار از رونیب

  :میگو یم .میکن

  !میبخور قهوه هی میبر کاش-
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  :خندد یم

مهمون مامان یدیند مگه بعدم .امیب ییجا یماه یبو با عمرا-

 حلوا خواد یم  ضمن در .میببر رو نایا منتظره االن .کرده دعوت

  .زده زنگ بار سه هم حاال نیهم تا !ببره زهرا خاله واسه بپزه

 .داده جان یخبر یب و عزلت در که یمرد به افتد یمادمی دوباره 

  :میگو یم 

  !بود دردناک یلیخ-

 

  !ترسناکه واقعا حالتاون یتومرگ

 

  :دیگو یم و چشمانش یرو گذارد یم را نکشیع  رانیا

  .نبوده یمدلنیا شهیهم مویابر-

 

 که بوده دار رو و بر و پیخوشت اونقدر یروزگار هی گه یم مامان

 .بوده دنبالش یدختر هر چشم

 .داشته یخوب یمال اوضاع یطرف از 
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  .کرده یم یخارج اجناس قاچاق 

 

 هم بزرگلنج هی یحت و خره یم بزرگ ی خونه هی راه نیهم از 

  .داشته

 

 یادیز یزنا چشم نکهیا با .بوده بهادر بزن و باز قیرف مویابر

 که زهرا یبابا یول .بوده زهرا خاله شیپ دلش اما بوده دنبالش

 مامان . بوده ازدواج نیا سرسخت مخالف بوده؛ یشهردار کارگر

 یم در یچ هر و زهرا خاله ی خونه یجلو اومد یم مویابر گه یم

  .کرده ینم باز براش رو در یکس زده

 

 ه کرد یم باز رو در یزیر آبرو ترس از زهرا و خونده یم آواز بعد

 رو کدومش چیه زهرا و آورده یم سوغات و طال و پارچه مویابر .

 .کرده ینم قبول
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@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1344_pg. 

 

 

 

  پسر عقد به رو زهرا موقع همون و جیخل ره یم مویابر نکهیا تا

 از رو زهرا نهیب یم گرده یم بر مویابر یوقت و ارنیم در عموش

  .داده دست

 

 .خونه یم شروه زهرا خاله ی خونه در یجلو صبح تا شب همون

 

 ماه چند .زنه یم بشیغ صبحش و  خونه یم و زهیر یم اشک  

  .نداشته خبر ازش یکس چیه 

 

 .ده یم طالقش لیدل یب زهرا یعمو پسر اثنا همون در و

 رو زهرا یعمو پسر مویابر که دهیشن خونه قهوه یتو گه یم آبوا 

 .بده طالق رو زهرا تا کرده مجبورش و کرده دیتهد

 و زهرا ی خونه ره یم گل و شلوار و کت با مویابر ینطوریا و 

  .کنه یم شیخواستگار
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 .رسن یمهم به معشوق و عاشق

 

  ! بکن رو تصورش 

 

  .وجودشون یتو کشه یم قد محض یخوشبخت

 

  کوچک ی خونهنیا از یشهردار کارگر دختر زهرا

  .کنه یم دایپ حشم و خدم و بزرگ عمارت هی یتو ره یم

 .رهیگ یم طال رو پاش تا سر مویابر و ادیم ایدن به پسرش بعد

  .بوده کوتاه یخوشبخت عمر اما 

 

 شونیزندگ یزدن هم بر چشم در

 .ره یم لو قاچاقش بار .ده یم لو رو مویابر نفر هی .شه یم جهنم

 .زندان افته یم و
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  .بوده ادیاعت زندان از سوغاتش و  

 

 یم دست از ویچ همه یناگهان مویابر و شه یم غرق لنجش بعدتر

 ده یم ها یبده یبرا رو زشیچ همه و  طال و خونه عاقبت و ده

 شوهر و زن و

 خونهانیم زده یم ییآسا لیسبارون که یزمستون شب هی بچه و 

  !زهرا یبوا ی

 

 رو زهرا پسر بعد سال کی چون نداشته یتموم هاشون یبدبخت

   .شه یم بدتر هم مویابر اوضاع و .رهیم یم و زنه یم نیماش

  :میگو یم .کشد یم ریت قلبم

   !میابراه داشته یطاقت چه-

 

   سوزه؟ یممیابراه یبرا دلت تو-

  :دهم یمتکان سر

  .بوده زده رو ایدن کل دیق مرداون-
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 .هست تلخ یلیخ مرد هی یبرا  دنیرس فرش به عرش از

  .کرده انتخاب رو یجیتدرمرگ  میابراه من نظر به 

   !هاش درد ی همه یبرا امیالت هی

 

  :فشارد یمهم به را شیلبها رانیا

 

بزرگ یمیتی یتو که سوزه یم زهرا خاله یبرا دلم فقط من اما-

   .تنهاست و تک هم حاال .دید غم هم سر پشت و شد

  :دیگو یم و یتاکس یبرا دهد یم تکان دست

   !گرمه یلیخ امروز-

 درخت ریز یصندل یرو نشسته مامان خانه؛ به میرس یم یوقت

  *جمبو

  یعلم نام با یریگرمس یها گونه از جمبو درخت :جمبو درخت)

(Syzygium cumini) یهااستان در که است سبز شهیهم 

 ها، خانه معابر، ها،ابانیخ در بوشهر بندر ژهیبو جنوب یساحل
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 به ییهاوهیم تابستان در و شودیم افتی بوفور پارکها و هابوستان

  .کندیم دیتول انگور یهادانه اندازه به اهیس به لیمتما بنفش رنگ

 یاندونز و بنگالدش النکا،یسر هند، یکشورها یبوم درخت نیا 

  .است آن یهند نام از برگرفته رانیا در جمبو نام است

 از گرید یکشورها از یاریبس در کشورها، نیا بر عالوه امروزه 

 یکایآمر یکشورها و ریجزا ل،یبرز انمار،یم ن،یپیلیف جمله

 درخت ییقایآفر یکشورها یبرخ و کایآمر یدایفلور ،یمرکز

 .دارد وجود جمبو
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  .زند یم شانه را شیموها

 

 یرو یمیمال لبخند و هست تنش یرنگ دیسف ی تابستانه راهنیپ

 .شیلبها
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  . طرفش به روم یم 

 . شود یم تر قیعم لبخندش ؛ ندیب یم که را من

 .بوسم یم را سرش و روم یم جلو 

 

  :دیگو یم 

  !البرز ید یم یبد یبو چه-

 

  ؟یبود کجا

 

  :او از رمیگ یم فاصله

   .ها فروش یماه بازار بودم رفته رانیا با-

 

 کنار  گذارد یم را ها گویم ی سهیک و دیآ یم  رانیا موقع همان

  .کند یم سالم و  اطیح وسط حوض

 .دهد یم را جوابش مامان
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 وارید کنار که یرخت بند یرو اندازد یم را شیمانتو و شال رانیا 

  اند بسته

 

  :دیگو یم مامان .

   نه؟ خوشگله یلیخ-

  :کنم یم زمزمه

 

   !خوشگله آره-

  .رود یم اتاق داخل به رانیا

 

  :دیگو یم مامان

  !دیام و یانرژ از پر .منه یها یجوون مثل-

  :شیموها به کشم یم دست

 

  !یهست ها فرشته مثل !مامان یقشنگ هنوزم تو-

  :دیگو یم
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  !گناهکار یلیخ .گناهکارم !طانمیش مثل من !نه-

 استرس اما بد ای است خوب اوضاعش دانم ینم .لرزد یم دلم

  :دیگو یم .بزند حرف دنا از دوباره کهام گرفته

 

  !جان پسر ریبگ دوش برو-

 

  !ییبدبو ی گنده یماه هی مثل

 

نشان که یزیچ مامان .شوم یم دور او از و زنم یم یتصنع لبخند

 .است مبارزه حال در خودش با مدام او .ستین دهد یم

 

  ؛ داند یم را تلخ قتیحق تمام او 

 

 موفق اصال که .کند فراموشش خواهد یم یپرت حواس با اما

  .ستین
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 یچوب یها یکرس یرو رانیا  و خاله نییپا گردم یم بر یوقت

 دارند یم بر گویم لکسینا همان داخل از .اند نشسته حوض کنار

 یمرونیب را گویمرگ و اندازند یم خط را ها گویم پشت چاقو با و

  .زنند یم حرف هم با آهسته و اندازند یم سبد درون و .کشند

 

 و زند یم حرف گونه تشر اما آهسته .است هم در رانیا یاخمها

  .ببارد لحظه هر است ممکن

  :زند یم لبخند .دهم یمسالم خاله به و روم یم جلو

  ! باشه تیعاف .دلُم جانسالم-

 یم ،نگاه کند ینم بلند یحت را سرش که رانیا به که همانطور

 :میگو یم کنم؛
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  ن؟یخوا ینم کمک-
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  :اندازد یم باال شانه خاله

 

  ! جونوم نه-

  !شه یمتموم داره گهید

 

  : کنم یم شلوارکم بیج در دست

 

  .کنه ینم پاک رو گویم کمر یکس اروپا یتو-

 به یوار چندش نگاه مین و کند یم جمع را دهانش و دماغ رانیا

  .اندازد یم من

 

 :میگو یم

  

 ینم جدا هم رو گویم سر پوست ها رستوران شتریب یتو تازه-

  !کنن
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 یم مشغول کارش به باز و کند یم آوردن باال به هیشب یحرکت

  :دیگو یم خاله .شود

 

 !کثافته و شن همه نایا خاله-

 

 .ادیب در دیبا 

 .کنُم پاک شیس تا داد رو گوهایم یب یب که بودُم سال بچه ادُمهی 

 

 .بود رفته در دستم از ییتا چند 

 

 گویم کمر شن مو شانس از بخوره ناهار خواست آبوا که ظهر 

  .دندونش ریز رفت

 

  .کردُم هیگر که کرد شماتتم و زد غر سفره سر انقدر

  :دیگو یم رانیا
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  .هیزور و یاجبار  کاراش همه آبوا-

 

 یم و رانیا یزانو به زند یم یآرام ضربه دست پشت با خاله

  :دیگو

 

   .تمومه گهید نایا ریبگ دوش برو پاشو-

 

  :میگو یم .کند یم را خودش کار به و دهد ینم یجواب

  !رمیبگ ادی ازتون رو گویم ی هیقل هیته طرز خوام یم خاله-

 

  :دیگو یم خاله

 یوقت که بدُم ادتی یبوشهر گویم ی هیقل هی .خاله شومیچ رو-

   .یببر ی همه دل شیساز یم

  :میگو یم

  کنم؟ چکار دیبا االن خب-

  :کند یم ورش و دور به ینگاه
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  .ریبگ هاون و ریس یب یب از برو-

 

  .بکوب چوبه بازرد و هاون یتو زیبر و ریبگ پوست رو رهایس

  !گه یم بهت رو ها اندازه یب یب

 

  :زدیخ یم بر و دیشو یم حوض کنار آب ریش ریز را دستش رانیا

 .خانم مامان گهید خب-

  !مبارک دتیجد اریدست .هستم مرخص من امروز انگار 

  :کند یم نازک شیبرا یچشم پشت خاله

 

  !ایب و ریبگ دوش زود برو-

  !بزن یجاروبرق رو سالن

 

  ! نیبچ ظرف یتو رو ها ینیریش
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 .هست هم گهید کار یکل

  !نرو در رشیز از 

  :رود یم ها پله طرف به رانیا

 

  !بزنه جارو البرز بده !ستمین ارتیدست گهید من .چه من به-

 یم پرت و آورد یم در شیپا از را اش ییدمپا نور سرعت به خاله

  !رانیا طرف کند

 

 وسط گردد یم بر و وارید به خورد یم و رفته خطا به ییدمپا

 .اطیح

 یم خاله .دود یم باال ها پله از و خندد یم بلند بلند رانیا 

  :دیگو

  !کنم چکارش !چموشه-

  .نزنم یا اضافه حرف و نپرسم یسوال که کنم یم تالش من و

 یم متعجبرانیا یا لحظه یها خنده و اشک همه نیا از اما

   .شوم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1358_pg. 

 

 

  .روم یمساختمان طرف به

  .نشسته یخور غذا زیم پشت مامان

 

 .اند شده سیگ شیموها

 

 .هست مقابلش صبحانه ینیس 

 

 عسل و ریسرش ی لقمه مامان یبرا دقت با و نشسته هم یب یب 

 .کند یم نگاهش رهیخمامان .رود یم اش صدقه قربان و ردیگ یم

 

 یم ند؛یب یم که را من یب یب .است متاثر الغرش صورت و 

  :دیگو

 خوشت (فروشها یماه )فروشا یموه بازار از !رُمیش یاومد خوش-

   اومد؟

  : روم یم آنها طرف به
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  !بود یقشنگ یجا یب یب آره-

 

  :دیگو یم

 

  *(یچا ) ارُمیب *ییچو تیس تا نیبش-

 

   .بکوبم وکنم پاک رو ها ریس اومدم من یب یب نه-

 

 و شل لپ یرو زند یم دستش کف با و شوند یم گرد چشمانش

  : ولش

 وُوش مُردُم؟ (من مگر )مو یم ننه . (اهیس من یرو )اهیس میر-

  کجان؟ رانیا پس .حرفا یا زشتن

  :دیگو یممامان که بدهم را جوابشخواهم یم

 بزرگ ی کافه هی لندن یتو !داره عالقه یآشپز به البرز یب یب-
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  .داره

 

  !کنه طبخ بلده رو یرانیا یخوراکها ی همه

  

  :میگو یم و .زنم یم لبخند مامان به

 

  !اریب هم رو هاون زحمت یب  یبیب-

 یا سفره دستمال .خبزد یم بر و کند یم نگاهم مردد یب یب

 گذارد یم زیم یرو

 .نمینش یممن و 

 آورد یم را هاون چاقو و گذارد یم دستمال یرو را ریس سر چند 

 .شوم یم رهایس کردن پاک مشغول من و
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 یم حرفمامان و یب یب با .دیآ یم هم خاله که است وقت همان 

 زردچوبه او و کوبم یم هاون در وکنم یم پاک را رهایس من و زند

 .کند یم اضافه

 

 گویم چطور .کنم سرخ را یماه  یسبز چطور که دهد یم ادمی 

 و تند ینقل فلفل یبوشهر یگویم ی هیقل نکهیا و دهم تفت را ها

  .خواهد یمهم ینینگ ینیزم بیس

  

 نیج شلوار بلوزو .دیآ یمنییپا مرتب و گرفته دوش رانیا 

 .ندارد یشیآرا چیه .بسته سرش پشت ساده را شیموها و دهیپوش

 

 .دهد ینم هم عطر یبو 

 و خچالی سراغ رود یم و اندازد یم ما روز و حال به ینگاه 

 .آورد یمرونیب را ینیریش ی جعبه

 در ها ینیریش دنیچ به شروع دقت با بعد و خورد یم دانه کی 

 .کند یم ظرف
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 با را ینیریش دانه کی ند؛یب یم خودش ی متوجه که را من نگاه 

  : دیآ یمطرفم به و دارد یم بر انگشتانشنوک

  !خواست دلت کنم فکر-

 

 ردیگ یم طرفم به را ینیریش او و کنم یم نگاهش واج و هاج من

.  

 سراغ رود یم بعد .ناخواسته ینیریش نیا است  خوشمزه یلیخ

 گوشه کمد داخل و کند یم جمع را یبرق جارو و سالن زدن جارو

   .گذارد یمسالن ی

 سالمش همه و .راحت یلباسها همان با .دیآ یم آبوا وقت همان

  :دیگو یم خاله .دهند یم

 بذار خشک توت !ببر ییچو استکان هی آبوات یس ویب رانیا-

 .کنارش
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 کارهاهمان حرف یب  رفته هم در شیاخمها آبوا آمدن با که رانیا

  .دهد یمانجام را

 

 .زند یم یحرف گوشش کنار خاله آشپزخانه در

 

    .رود یمرونیب و نتیکاب سطح یرو کوبد یم را بشقابرانیا 

  :دیگو یم خاله .دهیرس انیپا به گویم ی هیقل پختن کار

  .مونده چیپ انگشت  یحلوا فقط خو-

 

 سید هی .مویابر راتیخ یس کُنُم درست زهرا یس سید تا دو هی

   .داره دوست چیپ انگشت حلوا هیهان .ناهار ی سفره سر یس هم

  :دیگو یم یب یب

  (شده زرنگ دخترم آره)دهیواب زرنگ دخترم ها-

  :خندد یم خاله

  گرفتُم جون . اومده میدور راه یدده !یب یب نه ها-

  !(گرفتم جون من و آمده دورم راه خواهر .یب یب بله)
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 ی قابلمه زعفران، آرد، ، گالب ینیس داخل و  گذارد یم ینیس

  :دیگو یم و دهد یم قرار ...و یمس

 

   !اطیح تو ببر ینایا تو ارُمیم یمحلروغن مو تو جان خاله-

 

 اطیح به خواسته خدا از و کنم یم بلند را ییرو بزرگ ینیس من

  .روم یم

 

  سبز برگ کی و ستادهیا جمبو بزرگ درخت ی هیسا ریز رانیا 

 نوک حاال تا روزید روال طبق .گرفته یباز به انگشتانش انیم را

  .است سرخ دماغش

 اطیح داخل زیم یرو و برم یم را ینیس و کنم یم پا به ییدمپا

 یم ریس یگرید یجا انگار .رانیا طرف بهروم یم و گذارم یم

  :میگو یم .کند

 دختر؟ چته تو آخه-

  شدن؟ غرق هات یکشت 
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  :کند یم نصف دو وسط از را برگ و کرده من به ینگاهمین

  !گرفته دلم نه-

 چرا؟ خب-
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  :زند یم باال شانه

 

  !یکن ینم درک منو تو یخارج ی خاله پسر الیخ یب-

  !یبپز رو حلواتو هیقل یبر بهتره

 

من با گستاخانه نینچنیا یکس حال به تا .رود یمهم در میاخمها 

  :میگو یم .نزده حرف

 

   ؟یکوچکتر من از سال چندرانیا-
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  !دونمیچم-

  :میگو ین .کند یم زیر زیر را برگ

   !سال  ۸ حدااقل-

 

 از اندوه .کند یم نگاه میچشمها به و آورد یم باال را سرش

  :زدیر یم رونیب چشمانش

  ؟یچ که خب-

 

  :دهم یمتکان تاسف به یسر

 

  !یکن صحبت تر قشنگ دیبا-

 

 .گذره ینم تو و من ییآشنا عمر از ادیز .بزرگترم تو از من

 هم اونقدرها و یکن یاحترام یب کهمیستین یمیصم ها اونقدر 

 بهت خواستم یم فقط من .مینزن حرفهم با که میستین بهیغر

  .کنم کمک



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1367_pg. 

 

  !نیهم

 یم را دستم سرعت به اما .خاله سراغبروم که او به کنم یم پشت

 جادیا یبیعج حس پوستم یرو و هستند سرد انگشتانش .ردیگ

  .کند یم

  :دیگو یم .است ملتمس نگاهش .طرفش به گردم یم بر

 

  .هستم یعصب خورده هی من !دیببخش-

  :میآ ینم کوتاه

 

 ه؟یچمامان و من بودن نجایا علت یدون یم-

 

 !تو 

 یکرد یکار هی و یکردبرگشتن مشتاق رو مامان که یبود تونیا 

 رو ها یتند نیا لیدل پس !نیسرزم نیا به بشم دواریام من که

  کنم ینم درک

  :دیگو یم عیسر
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 .نکن اشتباه نه.. نه-

 

 خاله و تو به من نیبب 

 

 .نیهست نجایا که خوشحالمقلبم میصم از و ذارمیم احترام یلیخ 

  .دارم یجد مشکل هی حاضر حال در متاسفانه اما

 

 دانستن یبرا دوباره که ستمین یآدم من .کنم یم نگاهش فقط

  :شوند یماشک یایدر چشمانش و لرزد یم دهانش .کنم تالش

 

 شوهرم خواد یم آبوا ِِهم اوضاع نیا یتو دارمکم دردسر خودم-

  !بده

 

 بوق عهد مگر . است مستبد رمردیپ .روند یمهم در میاخمها

  :میگو یم رد؟یگ یم میتصم او یزندگ یبرا که است

 

  !یداد خودتو یزندگ اریاخت تو !نکن قبول خب-
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  :کند یم پاک را اشکش و زند یم پوزخند

 .بگه زور داره عادت هم آبوا و رانهیا نجایا !یالیخ خوش یلیخ تو-

 رازیش  طرف انگار .کرده دیکاند رو شیمیقد دوست ی نوه  االنم 

  .دهید منوعموم دختر یعروس یتو

  :است دلشکسته یلیخ .کنم آرامش خواهم یم

  !نشست دلت به طرف اون دیشا اصال .نداره اشکال حاال خب-

 

  :کشد یم باال را دماغش آب

 

 !ستینآدم اون موضوع ! نه-

 

 یسنت ازواج حداقل .کنم ازدواج تونم ینم من که نهیا موضوع 

  .بکنم تونم ینم

 

 هی خودش یبرا که اون اما !؟ هست انیرا شیپ دلت هم هنوز-

   ؟یکن تباه خودتو چرا تو !داره رو نفر
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  :دهد یم تکان تاسف به را سرش

 من از راهشو انیرا که کردم قبول من .ستینانیرا شیپدلم نه-

 هم اگر یحت .برگرده دوباره که ندارم انتظار اصال .کرده جدا

 اون گهید رفت و نخواست منو که یکس .کنم ینم قبولش برگرده

  .ندارهقلبم یتو رو یقبل یجا

  :میگو یم متعجب

  ه؟یچ مساله پس-

 

  :دهد یم فرو را بغضش

 .بزنم حرف ازش خواد ینمدلم که ست گهید زیچ هی مساله-

 

   .ست مساله نیهم فقط هم من یناراحت علت اصال 

  . کرده جمیگ

 

 . کردهسردرگم کالف را مساله
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  :میگو یم 

   .فهمم ینم حرفاتو اصال-

 یم یشوخ و خنده یصدا ؛اما بزند حرف که کند یم باز دهان

 یم و زنند یم دور را باغچه .رسند یم راه از انیرا و حافظ . دیآ

  ! رانیا یرو شود یم خکوبیم انیرا نگاه .اطیح طرف نیا ندیآ

 

 کی و است بشاش و خندان حافظ .روند یمهم در شیاخمها و

  :هست دستش در هم رز گل دسته

 

  ! خاله پسر سالم به-

 

 ؟یخوب

  ؟یچطوررانیا 

 ؟یگرفت آبغوره که باز

 چته؟ 
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  .ساختمان داخل رود یم و کند یم یسالم یلب ریز رانیا

 

  :دیگو یم متعجب حافظ

  بود؟ مرگش چه نیا-

 

  :میگو یم من

  !کرده دو به یکی مامانت با-

 

 .است اخمالود هم هنوز انیرا

  .دهد یمدست من با اما 

  :دیگو یم حافظ

  !مامانته یبرا گالنیا-

 

   .بخرم گل واسش دادم قول بهش شبید
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  :میگو یم

 شده عادت هی براش نیا .بردم یم گل مامان یبرا روز هر من-

  .بود

 

   .شده فراموشم کال روزا نیا

 

  :زند یمام سرشانه یدست حافظ

 

  !داخل میبر ایب .که میندار تو و من-

  :میگو یم

  .میبپز حلوا که ادیم خاله حاال.مونم یم جا نیهم من-

  :خندد یم حافظ

  !الیخ یب بابا-

 

  :میگو یم

  !خوره یم کارم درد به !هیخوب تجربه من یبرا نیا-
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 یم حافظ .کند یم باز را کفشش یبندها زنان پوزخند انیرا

  :دیگو

 

  !بفرما انیرا .رمیبگ دوش برم و خاله به بدم رو نایا من-

  ! کشه یم  طول یکل ؛ ادیب مامان تا داخل ایب البرز 

 .خورد یم زنگ تلفنم نیحهمان در .

 

  .زده زنگ یپرس احوال یبرا و عموست زن 

 

 .کنم یم او با زدن حرف به مشغول را خودم من و
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 .دارد یعیوس لبخند که ست یاندام الغر و بلند قد دختر هیهان
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 .است گندمگون پوستش و هستند یعسل و درشت چشمانش 

 

  .دهیپوش نیج ورنگ اهیس ی ساده بلوز و زده یرنگ سرخ رژ 

 قسمت نیتر مهم و بسته کش با سرش پشت ساده را شیموها

  .کرده چندان دو را شییبایز که اوست ییخوشرو همان ظاهرش

 کرده کوتاه را سرش یموها .است  یا ساده پسر برادرش نیحس

 سبزش بلوز  و است  چاق یکم .درخشد یم اش سبزه پوست

 از داردو چپش گوش در پاد ریا  .دهد یمنشان تر رهیت را پوستش

 یم حرف تلفنش با کباری یا قهیدق چند ندیآ یم که یاول همان

  :کند یم یمعرف نطوریا را آنها حافظ .زند

  .زمیعز ی عمه دختر هیهان و  ام عمه پسر نیحس-

 اخم همانطور انیرا  .زند یم حافظ به ینیدلنش لبخند هیهان و

 چیه مامان .ستین یخبر رانیا از و نشسته مبل یرو آلود

 نگاهشمدام و آمده خوشش هیهان از اما شناسد؛ ینم را کدامشان

  :دیگو یم حافظ .کند یم
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 هم به کارتون خورده هی کنم یم فکر !داره رستوران نیحس-

  !باشه کینزد

  :دیگو یم و کشد یم سر را متویو شربت وانیل نیحس

  ؟یدار رستوران هم تو کُکا واقعا؟-

 با را آن و دیآ یمسالن به وهیم ظرف با که است رانیا یپ نگاهم

  :گذارد یم زیم یرو دقت

 شلوغ یلیخ یجا هی !لندن کریبا ابونیخ یتودارم کافه هی من-

  .لندن یتجار مرکز در

  :دهد یم تکان سر نیحس

 یموفق مرد یلیخ حتما اما .ومدمین انگلستان حاال تا من خب-

   !یهست

  :دیگو یم هیهان

  البرز؟ آقا یخوند یچ-

 یم تلفنشگرم را سرش و ندینش یم حافظ کنار و میروبرو رانیا

  :میگو یم .کند
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 هی البته .داشتم دوست شتریب رو یدار کافه اما .خوندم تجارت-

  .دارم خودم یبرا هم جور و جمع تجارت

  :دیگو یم نیحس

  ؟یا نهیزم چه یتو-

 

  .کند یم نگاهم رانیا

  :میگو یم .است حوصله یب و سرد نگاهش

  !عطر-

 .درخشند یم رانیا چشمان

 

  :دیگو یم هیهان 

  ؟یخوب کار چه !واقعا؟-

  .است من به آنها یهمگ نگاه

 

  :بدهم حیتوض شتریب کهدانم یمملزم را خودم .آبوا یحت
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 .کمیشر ادوکلن و اسانس ساخت شرکت هی یتو من-

 یسرکش یبرا بار چند یسال من و  ست فرانسه یتو شرکت نیا 

 .رم یم

 

  به کارم شتریب اما 

 هم رو یمال یکارها من  واقع در .شه یمانجام ینترنتیا صورت

 .دم یمانجام

 

  .زهیچ دوتا کار نیا انتخاب علت 

 ی چهره یرو کنم یم مکث .کند یم نگاهم عشق بامامان

  :دهم یم ادامه و شیبایز

 مرحومم همسرم و کرد آشنا عطر و گل با رو من یبچگ از مامان-

  .بود یدار کافه عاشق

 

   .کردم حفظهم با رو دو هر من

  :دهد یمتکان یسر آبوا
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 .پسر کالیبار-

  .هست مرد جوهر کار 

 

  ! ماشاال

  !بود تجارت کار یتوهم سهند

 

 هم تیبانیپشت حتما !یرفت بابات به درسته؟ یساز ساختمان

  .کرده

 نگاه به قفل نگاهم .شود یم دگرگون حالم یزدن برهم چشم در

 و کند یم جمع زیم یرو را مشتش که نمیب یم .شود یممامان

 .آبوا سمت چرخد یم اش دهیترس نگاه

 

  :زدیر یمرونیب میصدا میگلو ته از 

- 
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  !ستمین سهند به هیشب اصال من !آبوا

 

 کمک سهند ازمیزندگ یتو وقت چیه من .باشم خوام ینم و

  .نگرفتم

 

 به تا یسالگ پونزده از !نداشته میزندگ یتو ینقش چیه اون

  ...امروز

 

  .رود یم آشپزخانه طرف به و .شود یم بلند یناگهان رانیا

 

  :دیگو یم خبر یب جا همه از حافظ

 

 سنگ برام آبوا درسته .نبودهسرم یباال پدر یبچگ از هم من کُکا-

   !نبود درکار هم ییبابا خب اما ؛ گذاشته تموم
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  :دیگو یم الله خاله

  . بوات امرزهیب خدا-

 

  دیب یمرد خوش یس

  (بود یمرد خودش یبرا(...فیح صد و فیح .

  :میگو یم

 .هست یدار رسم واسم و موفق آدم و .ست زنده سهند اما-

  ...اما .هاست یلیخ آل دهیا و کنن یم کار براش نفر صدها

 

  ... و من یبرا

 مامان که دیآ یم ادمی .اورمیب را دنا اسم دینبا که دیآ یم ادمی

  :کنم یم عوض را حرفم .نجاستیا

 االن تا شکر رو خدا و کردم عادت ستادنیاخودم یپا یرو به من-

  . رفته شیپ خوب زیچ همه هم
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 مقابلم را آب وانیل کی که یدست . دیآ یمصورتم یجلو یدست

  :دیگو یم رانیا .است نگران که ینگاه و گرفته

 

  !بخور آب-

 یم بهتر را حالم آب یخنکا .رمیگ یم را وانیل یمخالفت چیه یب

  :دیگو یم آبوا .کند

   .داره ادیز نییپا و باال یزندگ-

 

  :دیگو یم نیحس

 یا .داره خوش یس یتیحکا هیهم مو رستوران نیا  واال-

 که ساله چند حاال .بوام به دیرس بعد .بود بزرگم بوا مال رستوران

 عوض دکور و دادُم انجام راتیتعم .گرفتُم دست کارِخودوم مو

 .داره رونق شکر رو خدا و کردُم استخدام ماهر آشپز تا چند .کردُم

 !رهیگ یم وقتُمِ کل یول

 

  .رسُم ینم یکار چیه به 
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  :خندد یم حافظ

  ...عمه پسر هست ات بهانه نمیا-

  :دهد یم تکان یسر نیحس

   !ادینم در ورزشکار مو از کُنُم راحتت بذار-

 

 به انیرا نگاه متوجه و گذارم یم زیم یرو را خورده مین آب وانیل

 دندان به ناخن رانیا و کند یم نگاهش بار شماتت .شوم یم رانیا

 ی آهسته یصدا  انیم نیا در .شده رهیخ فرش به و گرفته

 :رسد یم گوش به مامان
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  !البرز-

 

  .دارند اشک برق چشمانش .او طرف به چرخانم یم را سرم
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  :دهد یم ادامه .کنم یممیشانیپ یرو یدیشد فشار احساس

  !دارمت که شکر رو خدا-

 

  .قلبم آتش یرو ستیسرد آب نیهم و

 

  :کند یم را دخترش ذوق  یب یب

  !مادر زیعز بگردُم دورت-

 .کشد یم سر را شیچااستکان و شده ظیغل شیها اخم آبوا و

 

  :زند یم صدا را رانیا خاله 

 

  .میکن آماده ناهارِ یظرفا تا ویب پاشو-

  :دیگو یم حافظ

 

  ! گرمه .میبزن کولر دیبا کنم فکر-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1385_pg. 

 

  :دیگو یم نیحس .شود یم بلند حرارتهم من تن از

 تخته دست هی هست؛ انیرا تا اریب آبوات نرد تخته اون حافظ-

   شُم راحت بدُم شکستش . میبزن

 

 ریغ و مغرور آدم او کنم یم حس من و زند یم پوزخند انیرا.

   .ستیتحمل قابل

 

  :رانیا به کند یم رو

 

  !لطفا اریی برام آب وانیل هی رانیا-

  .آوارد یم آب و رود یم .کند یم نگاهش حال و حس یب رانیا

 

 نگاهش یحت انیرا و لرزد یمانیرا به آب  تعارف وقت به دستش

 .کند ینم هم

 

   .شوم یمرانیا اندوه از پر دهان ی متوجه من و 
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 بههم را اعصابم دو آن خواندن یکرکر و ها تاس و ها مهره یصدا

  .زدیر یم

 

 خنده یصدا .کشم یم نفس را تازه یهوا وروم یم رونیب اتاق از

 من و دیآ یم اطیح به خاله.رسد یم گوش به حافظ و هیهان یها

  :دیگو یم ندیب یم که را

  ؟یشد خسته !البرز-

  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم

   .سخته برام بابام از زدن حرف-

  :کشد یم آه خاله

 

  ازش؟ نیدیبر دل  نطوریا که آورده سرتون به ییبال چه-

  :میگو یم

 

 یخبریب یروزا یتو یحت که مامان .هستممن دهیبر دل که یاون-

   .بود سهند عشق به ادشی هم
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  :دیگو یم خاله

  . زده حرف یا گهید جور من یبرا اما-

 

 اما .نداشتهبرگشتن یرو که گفت .شده بهش یظلم چه که گفته

 غافل خدا کار ازحکمت . داره یحکمت هی خدا کار هر جان خاله

  .نشو

 

 را زیچ همه مامان که کنم یم فکر  نیا به اما .دهم ینم یجواب

 .کرده هندوستان ادی لشیف یگاه هم باز و دانسته یم شهیهم

 و نبوده مقدور شیبرا آن از یخالص که مارگونهیب عشق نوع کی

   .ستین

 

  :دیگو م خاله

  . زمیعز نباش ناراحت  شه یم خوب حالش-

  :زنم یم لبخند

  !دوارمیام-
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  :دیگو یم و آمده اطیح به هم هیهان و شود یم باز در

  .اریب رو هاش قرص آبوا یبرا گه یم یب یب !ییدا زن-

 و کرده پا به ییدمپا هیهان .آبوا اتاق طرف به کند یم پاتند خاله

  :دیآ یم من طرف به

   !البرز آقا-

  :دیگو یم .کنم یم نگاهش یسوال

 

 . دارم کافه هی یتو اجرا هی شب فردا من-

 

  !نیایب هم شما که کنم دعوتتون دارم دوست 

  :میگو یم

- 
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  ؟ییاجرا چه

 

  :زند یم را شیبایز لبخند همان و گزد یم را لبش

  !دیببخش .زنم یم حرف ماجرا وسط از شهیهم من-

 

 . زنم یم ولنیو من راستش

 

 یاجرا هی شب فردا .نوازم یم یسنت یقیموس گروه هی یتو

  !دیباشهم شما خواد یمدلم و دارم یخصوص

 

  ! لیم کمال با-

 

  :زند یمهم به آهسته را دستانش

   . دیکن یم لطف-
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  :کند یم اشاره در به

 

   .مینداز یم رو ناهار سفره میدار !داخلمیبر نییایب-

 روانه او یپ در هممن و ساختمان طرف به افتد یم راه خودش و

   .شوم یم

  م؛یهست آنجا که یوقت کل

 

 عکس حافظ ی مزه با یها یشوخ به نه .است ساکت رانیا

  .دارد هیهان با یصحبت هم به یا عالقه نه و دهد یم نشان یالعمل

 

 چرخاند یم چشم او و کند یم یتالق هم با نگاهمان یگاه از هر

   .گرید یجهت به

 

 بودن معذب از اما ؛ رود یم پدرش ی بهانه به ناهار از بعد انیرا

  .شود ینم کم رانیا
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 دلداده دو نیا که فهمم یم هیهان با حافظ یحرفها و برخوردها از

 .هستند گریکدی ی

 

 ی بهانه به و کنم یم یخواه عذر انیرا رفتن از بعد هم من 

 

 به و کشم یم دراز تخت یرو و .روم یم اتاقم به استراحت 

  .کنم یم فکر سهند

 

  کند؟ یم فکر ما به اصال که نیا به

 

 آمده؟ مامان سر بر چه بفهمد خواهد ینم دلش

  هستم؟ او فرزند هم من که رسد ینم ذهنش به اصال یعنی

  ؟ است ماریب جان یل یل که

 

 مامان و سرهنگ بابا از خواهد ینم دلم یحت که رمیدلگ آنقدر

  .رمیبگ یسراغ هم یتهرون
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 خواهم یم ینوع به ران،یا جنوب نجا،یا به ام آمده که حاال انگار 

   .بمانم دور یزندگ آن از

  .شود آرام ذهنم یکم دیشا تا بندم یم را چشمانم

 

 نیا و گرفته یریتصو تماس !است طناز خورد؛ یمزنگ تلفنم اما

 .رسد یم نظر به بیعج و جالب

 هیتک تخت به و کرده وصل را ارتباط و کنم یم مرتب را میموها 

 طراوت رنگ اهیس دار فر یموها آن با او بشاش ی چهره .زنم یم

 .دهد یم یانرژ هم من به که دارد یخاص

 

  :دیگو یم او .خندم یم خود به خود 

  البرز؟ یچطور...سالم-

  !یزد زنگ که نیا از شدم زیسوپرا هوی .خوبم من طناز سالم-

 را خوشرنگش پوست ش؛یها شانه یرو کیبار بند دو با قرمز تاپ

  .گذاشته شینما به



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1393_pg. 

 

 

 . نشسته یقد ی پنجره کنار

 

  :دیگو یم 

 .کردم فکر تو به مدام صبحونه از بعد امروز و هستم رُم من-

 

 اونجا؟ کهیتار انقدر چرا .نمتیبب خواستم نیهم واسه و 
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 یم بازش طاق چهار و روم یم اتاق در طرف به و زمیخ یم بر

  .کنم

 

  :دیگو یم .است تر واضح من ریتصو و افتاده اتاق داخل نور حاال

 

  ب؟یعجا شهر یرفت تو ! اوه-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1394_pg. 

 

 

   .هاست قصه یتو شهرزاد ی خونه مثل

 اتاق رونیب به و پنجره یرنگ ینورها یرو چرخانم یم را نیدورب

  .دهم یم نشانش را باال ی طبقه تمام و روم یم

 

  :دیگو یم

 

  !یقشنگ یجا چه-

 

  چطوره؟ مامانت حال

 . باال اطیح ی هیحاش یها نرده به زنم یم هیتک

  : میموها به خورد یم ؛ دیآ یم ایدر ازمینس 

  .بمونه نجایا یشتریب میتا هی دیشا و !بهتره حالش مامان-

 

  ؟یچ تو-

  :اندازم یم باال شانه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1395_pg. 

 

 

  .نگرفتم میتصم هنوز-

 

  ... میاومد تازه که فعال

 

  :زند ین یچشمک و کند یم جمع را شیلبها

  .میکن صحبت هم با دیبا یبرگرد یوقت کنم یم فکر-

 با دیبا . بگذرم ازشون تونم ینم که دارم ییها حس هی ونیمنیا

   .امیب کنارخودم و تو

 مثل یکس و او انیم دارد وجود تفاوت چقدر .کنم یم نگاهش

 .کند یم کینزد نیب دور به را صورتش و شود یم خم !رانیا

 .ندارد یتیاهم شیبرا ادیز اما .شوند یم تر انینما شیها نهیس

  :دیگو یم آهسته

 

  .نمتیبب زود یلیخ خوام یم-

  :زنم یم لبخند



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1396_pg. 

 

  !یزود به دوارمیام-

  :پرسم یم

  هست؟رُم هم بهروز-

  :دهد یم حیتوض

  !اومده اونم آره-

 کار نیا یتو کوچولو گند هی دادو یم لیتحو رو ها نقشه دیبا خب

  .باشه پاسخگو دیبا که زده

  .گرفته یپرت حواس کامال روزا نیا

 

  ؟ینیب یم

   .گذاشته اثر ما همه یرو نبودنت

 

کنم یم احساس کوتاه لحظه چند در .فرستد یممیبرا یا بوسه

 ی اندازه به ایدن در را یکس چیه و دارم ازین بودنش به اکنون که

  :میگو یم .خواهم ینم او

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1397_pg. 

 

  ! میبد خودمون به فرصت هی برگشتم یوقت دیشا طناز-

 عقب یکم بعد و تلفنش نیدورب یرو مانند یم ثابت چشمانش

  .ام کرده یرو ادهیز کنم یم فکر من و رود یم

 نگاه را سرم پشت شود یم باعث در شدن باز یصدا وقت همان

  .ستادهیا اتاقش در چارچوب در که است رانیا . کنم

 ین طناز . ندیب یم را طناز رانیا اما ستین طناز نگاه ررسیت در

  :دیگو

 و شراب .شده تنگ بودن تو کنار شب هی یبرا دلم شدت به اوه-

   .خندد یم ... و ریپن

 حرف خاطر به دیشا .کنم یم گم را میپا و دست چرا دانم ینم

   .رانیا برابر ودر ! خانه نیا در میها ممنوعه از زدن

 

  .بندد یم را در و گردد یم بر اتاقش به دوباره سرعت به رانیا  

  :میگو یم طناز به من

 

  !لندن در دارید دیام به-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1398_pg. 

 

  !برم دیبا فعال

  .شود یم قطع ارتباط و کند یم یخداحافظ یاعتراض چیه یب

 .زنم یم در و روم یم رانیا اتاق طرف به

 

 .دهد ینم جواب 

 یم سرک و کنم یم باز را اتاقش در و دهم یم جرات خودم به 

  :میگو یم .دهیپوش شال و مانتو .کشم

  ؟یکن ینم باز رو در چرا-

 

  :کند یمنگاهم حوصله یب

 

  !یزن یم در که دمینشن-

 

  :دیگو یم .بندم یم را در و شوم یم وارد

 نییپا هیبق .ایدر میبر که کنم دارتیب بعد وبپوشم لباس اومدم-

  !هستن منتظر



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1399_pg. 

 

 

 به نمیب یم ملزم را خودم چرادانم ینم . دهم یمتکان سر

  :حیتوض

  !طنازه اسمش . زدم یم حرف یمیصم دوستان از یکی با-

 

 .کند ینم نگاهم

  :هست شیشانیپ یرو یکمرنگ اخم 

   .هست یمیصم چقدر که بود معلوم-

 د؛یگو یم و آورد یم باال را سرش گرفته حرصش انگار بعد
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  !یهست یآزاد آدم یلیخ تو-

 

   !نینطوریهم مردها شما ی همه اصال



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1400_pg. 

 

 

  :دهم یم باال را میابروها

 !خب-

 من روابط یتو یکس حاال تا !هیخصوص و یشخص کامال نیا 

 .دهینپرس سوال و نکرده دخالت

  !مامانم یحت 

  :اندازد یم شیموها یرو را شالش

  !ستمین فضول هم من-

 

 . !نیهست هم مثل همتون مردها شما اما !نداره یربط من به

 

  

  ... که مجردم مرد هی من ؟یبند یم جمع یک با منو قایدق-

 

  :حرفم انیم پرد یم

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1401_pg. 

 

 با جسمت و خودت امیالت یبرا و یداد دست از رو عشقت که-

    ؟یدار رابطه گهید نفر چند ای یکی

 

 .ام نشده ییبازجو نطوریا حال به تا .میبگو چهدانم ینم

 و کند یم مرتب اندامش یرو را ش دیسف یمانتو نهییآ یجلو 

  :دیگو یم

 

 رابطه هی وارد شون یجنس لیم شدن آروم یبرا ها زن با مردها-

 فکر زن اون قلب به گهید دنیرس هدفشون به یوقت و شن یم

  !کنن ینم

 

  :میگو یم . آورم ینم در سر شیحرفها از

 

 یتو زور به رو یکس چیه من .داره فرق رانیا با اونجا روابط خب-

  .هست یتوافق رابطه هی .برم ینم تختم

 .بگذرونه وقت من با که داره لیتما خودش طناز مثال



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1402_pg. 

 

  .میدار رو خودمون تن و روح اریاخت و آزاد و میمجرد دو هر 

 فرق مساله اونوقت بشه تر یجد امون رابطه میبخواه دیشا البته

  !داره

  :کند یم نگاهم و گردد یم بر

 

  ؟یکن یجد باهاش رو ات رابطه یخوا یم-

 گذرد یم دختر نیا  ذهن درون یزیچ .کنم یم نگاهش رهیخ

  :میگو یم .دهد یم آزارش که

 

 !دیشا-

   .بدم سامون و سر میزندگ به خوام یم .کنم یم فکر بهش دارم 

  شه؟ یم یچ عشق-

 

 یم نگاه شیپا تا سر به  .میبگو چه کهمانم یم  لحظه چند یبرا

 را او دیسف یمانتو و شال آن با کمرنگش یآب راهنیپ .کنم

 "کنم؛ یم تکرار ذهنم در را اش جمله .دهد یمنشان مقدس



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1403_pg. 

 

 

 "شه؟ یم یچ عشق پس
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  :دیگو یم .ندارم یجواب

   ! میبر ایب-

 شیحرفها .چسبم یم را دستش عیسر من اما گذرد یم کنارم از

 به دوزد یم را سرخش نگاه .شوند یم نییپا و باال ذهنم در

  :میگو یم .شده خون چشمانش  کرده هیگر ازبس .صورتم

  ؟یترس یمازدواج از چرا ؟یکن یم هیگر انقدر چرا-

 دستم یرو را گرشید دست .گذراند یم نظر از را صورتم یاجزا

 یم .کشد یم عقب را دستم آرام و گذارد یم گرفته را مچش که

  :دیگو



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1404_pg. 

 

 !نشو رابطه وارد یکس با ینشد عاشق تا !نکن یباز یزن چیه با-

  چرا؟ یدون یم

  :دهد یم ادامه .هستم نشیغمگ ی چهره یتماشا محو .صامتم

 پر زود تن هی تصاحب جانیه.شه یم یتکرار یجنس رابطه چون-

 یسرگرم سراغ یر یم تو .یکن یم رها رو زن اون تو و کشه یم

 یادا و شکنه یم یه .ره یم فرو خودش یتو یه زن اون و تازه

 باشه آزاد و ییاروپا دختر هی نداره یفرق !ارهیم در رو یقو یآدما

    !نینش هیباد دختر به ای

  : ام نهیس وسط گذارد یم را اش اشاره انگشت

 بعد که یاتفاق هر مسبب !یهست شیپنهان یاشکها مسبب تو و-

  !وفتهیب براش اون از

   . همم در فکر و مانم یم من و شود یم خارج اتاق از

 است خلوت که ییجا .میرو یم بوشهر اطراف در یبکر ساحل به

 قیقا کی .ستین  شن و  ایدر جز یزیچ چیه .ستندین آدمها و

 یم کار چشم تا . ها شن یرو  افتاده وارونه مستهلک رنگ یآب

 از را زیم و تاشو یها یصندل حافظ .دارد ادامه ایدر کند

  .آورد یمرونیب لشیاتومب



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1405_pg. 

 

 با را راه کل هم رانیا و اند آمده نیحس لیاتومب با هیهان و نیحس

  .بوده آنها

 

 یم حافظ .آورم یمرونیب گذاشته مانیبرا خاله که یسبد من

  :دیگو

 

  !ناراحته انقدر رانیا چرا دونم ینم-

  :میگو یم

  !یبپرس ازش دیبا-

 

  !اونه خاطر به دیشا . داره خوب خواستگار هی گه یم مامان-

 

  نه؟ دیرس ینم  نظر به ناراحت نطوریا که بود خوب اگر-

 

  :کند یم نگاه دیآ یم دور از که رانیا به

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1406_pg. 

 

  .باشه داشته یعاقبت هی انیرا با قراره رانیا کردم یم فکر شهیهم-

  .نبوده نشونیب یاحساس رابطه چیه کال شدم متوجه رایاخ اما

 

  !پره یم یتهرون دختر هی با انیرا که دوساله

  :میگو یم

 براش یمناسب مرد انیرا نظرم به و !هاست نیبهتر قیال رانیا-

  .ستین

  

 و مانتو .گذارد یم زیم یرو را یکوچک سبد .رسد یم ما به رانیا

  .ایدر طرف به رود یم و گذاشته حافظ لیاتومب در را شالش

 

  :دیگو یم حافظ به هیهان

  !نجامیا عاشق من-

  :زند یم یچشمک شیبرا حافظ

  .میاومد یدار دوست تو چون-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1407_pg. 

 

  :کجاست نیحس ندیبب تا گردد یم بر هیهان

  !ننداز من جون به رو نیحس ! خب-

  !رمیم یم تو واسه من که داره خبر خودش نیحس-

- 
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 !نداره یکار که آوردن نشون هی ؟یهست یچ منتظر هینطوریا اگه

 میر یم یه !کن راحت هم منو کن تمومش !گهید کن خالصمون

   ! معلومه تهش .میباهم جا همه و مییایمو

  :دیگو یم حافظ

 یل خاله که حاال .بزنه حرف عمه با خونتون ادیب خواد یم مامان-

  !وقته نیبهتر  اومده یل

  :دیگو یم یخوشحال با هیهان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1408_pg. 

 

  ؟ینامزد واسه لباس مدل دنبال بگردم یعنی-

  :دیگو یم حافظ

  !کن دایپ بگرد برو آره-

  :کوبد یم هم  به را دستانش زده ذوق هیهان

  !کنم بغلت خواد یمدلم االن-

  :ندیچ یم زیم یرو را ها مزه و یدنینوش حافظ

  !کن کمک من به !ایب کوتاه فعال-

 یرو و دیآ یم ؛ کند یم صحبت لشیموبا با که همانطور نیحس

  :کند یم نگاه رانیا به و ندینش یم ها یصندل از یکی

   .زنه ینم حرف اصال امروز؟ چشه ییدا دختر-

  :دیگو یم هیهان

 بلند انیرا گور از یچ همه .نگفت یزیچدمیپرس یچ هر منم-

  !شه یم

  :کند یم اخم حافظ



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1409_pg. 

 

 اگرم !ندارن یصنمهم با دوتا نیا .گم یمبازم و گفتم بار صد-

 دو .ست گهید یکی ریدرگ انیرا !دهیرس سر به زود بوده یا عالقه

 و میبود یمیصم هم با شهیهم ها ما بعدشم .گذره یم سال سه

 چه شما حاال .میاومد و میرفت یهم دور و یمهمون و رونیب

  ن؟یبد نشون خورده شکست منو خواهر که نیدار یاصرار

  :دیگو یم نیحس

  !کنه ینم حسابآدم مونهِ  اما . نوکرشوُم خودُم مو-

  :دیگو یم حافظ .کنم یم نگاه نیحس به یچشم ریز

 یبرا .خوادش ینمنمیا .کرده دیکاند رو دوستش  ی نوه آبوا-

  !رفته خودش یتونیهم

  :کشد یم آه نیحس

  !بشه پرتحواسمون دیشا .میبخور زیبر-

 یم راه و کرده فرو درآب را شیپاها .رانیا طرف به روم یم من

 و ستدیا یم . گردند یم بر و شیپاها به خورند یم ها موج .رود

  :میگو یم .رسانم یم او به را خودم من .کند یم نگاه ایدر به

  !یشد تابلو یلیخ !نیبش ما شیپ میبر ایب-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1410_pg. 

 

  :اندازد یم باال شانه

   داره؟ خبر من دل از یک-

  :شیموها ریز زند یم باد

  !یبگ یتون یم من به-

  :کند یم نگاهم

  !تونم ینم-

  چرا؟-

  !ادینم بر دستت از یکار چون-

   ؟یبش خواستگار نیا زن واقعا قراره یعنی-

  !رمیم یم روز اون-

  :شوم یمنگران

   .گذره یم سرت یتو یچ ران؟یا-

 :فشارد یمهم به را شیلبها
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@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1411_pg. 

 

 

  !بوشهر انیم هفته آخر-

  :میگو یم .لرزد یم دهانش و

  !شده یجد یلیخ پس-

   .بده نجات منو تونه ینم یکس چیه-

  !ست دلداده که نشسته یمرد هی نجایا البته-

  ن؟یحس-

  :دیگو یم .دهم یم سرتکان

 که اول !نیحسکن رو فکرش ! یا گهید مردچیه نه و اون نه-

 هماهنگ من با اون .ستین سازگار من با اون .ندارم یحس بهش

 یم رو کار و پول فقط نیحس .شناسه ینم منو اتیروح .ستین

  ...و  .نهیب

  :کشد یم آه

 رو آشنا و لیفام دور کال که دارم خودمو خاص مشکالت من و-

   .بکشم خط دیبا ازدواج یبرا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1412_pg. 

 

 یکم دیشا .کند یم مانیصدا حافظ .شود منفجر خواهد یم سرم

   .کند آرامم بتواند الکل

 خوراک حافظ و میکن یم کباب  خرچنگ . میکن یم روشن آتش

 یحساب الکل وقت چند از بعد و شده گرم تنم .پزد یم یکاالمار

 به جذاب آتش نور تاللو در  رانیا ی چهره .کرده پرت را حواسم

خودم با من و برگشته دوباره کردنش بغل هوس .رسد یم نظر

 .  میگرد یبرم شب آخر .افتدین او به نگاهم تاکنم یم مبارزه

 یرو  حافظ .کند یم یرانندگ رانیا .روند یم نیحس و هیهان

 یم را رانیا  یبایز ی چهره نهییآ لز من و نشسته جلو یصندل

   .نمیب

 زمیخ یم بر .خواهم یم آب .ام تشنه و است تلخدهانم شب مهین

 خفه اتاق یهوا .کند یم درد سرم .خورم یم آب وانیل کی و

 که نمیب یم را رانیا .بشود عوض هوا تا کنم یم باز را در .است

 .روم یم رونیب .زده زل یکیتار به و  نشسته اتاقش در یجلو

  :دیگو یم .زنم یم شیصدا

  !البرز برو-
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 .اورمیب حرف به را چموش دختر نیا دیبا .آورم ینم کم من اما

  :دیگو یم .ستمیا یم سرش یباال و روم یم

   !باشم تنهاخوام یم-

  :دیگو یم .کنارش نمینش یم

  !یبخواب دیبا و یمستکنم یم فکر-

  :خندم یم

 شیزانوها .ستین جنبه یب نقدرهایا داره عادت الکل به که یبدن-

 از را ها یهندزفز از یکی و برم یم جلو را دستم .کند یم بغل را

 ی ترانه .گوشم درون گذارم یم و کشم یم رونیب گوشش

  :میگو یم .دهد یم گوش ینیغمگ

   ا؟یدر میبر  باز یخوا یم-

 یم مشامم به عطرش یبو .دهد یم تکان نیطرف به را سرش

 شیموها به رونیب از برگشتن از بعد که ییشامپو یبو یحت .رسد

  :میگو یم .کند یم تالطم دلم در یزیچ .زده

   !رانیا-

  : دیگو یم بغض با
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  !مرد یم رانیا کاش-

  !نزن حرفو نیا-

  :دیگو یم اش یدیناام و عجز تمام با

  بدم؟ نجات خودمو چطور البرز؟ کنم چکار-

  :میگو یم

   !کنم یم کمکت من-

 از کلش !لندن امیب خاله و تو با من شد یم کاش !شد یم کاش-

  !شدم یم دور نجایا

 !داره ازین یادار کار یکل و دعوتنامه به !ستین ها یسادگ نیا به-

 !بکشه طول یمدت دیشا
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  !ستین ریپذامکان !دونم یم

  :گردنش دور اندازم یم دست و دهم یم جرات خودم هی
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  :میگو یم .خورد ینم تکان

 و آورد دست به رو دلت و اومد دمیشا ! باش داشته صبر تو حاال-

  ... میبود نجایا ما تا

  :کشد یم کنار را خودش

  بدوش؟ یگ یم تو نره گم یم من-

  :کردم گرد را چشمانم

  ؟یگ یم یچ فهم ینم ؟یچ-

  :کشد یم آه

  ؟یهست یعروس منتظر تو بعد و شه ینمگم یم من یعنی-

  :خندم یم

   !آهان-

 دینبا .بود اشتباه کارم .است معذب .ردیگ یم فاصله  من از یکم

  :دیگو یم .کردم یم بغلش

 و باعث از خدا .کنم یم غرق ایدر یتو خودمو روز هی آخرش-

  !نگذره شیبان
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 یم دستش .ستمیا یم مقابلش .برود اتاقش به تا زدیخ یم بر و

 یم .است من به نگاهش و .کند باز را آن تا در طرف به رود

  :دیگو

 ینم درک رو گهیهمد وقت چیه تو و من ! البرز بخواب برو-

 و .جنگم ین حقم و خواسته نیتر ییابتدا یبرا دارم من .میکن

   .هست یآزاداونم

  :میگو یم آهسته

   شده؟یچ بگو !کنم کمکت بذار !رانیا-

  :دیگو یم

   ؟یکن ازدواج من با یحاضر-

  : خورم یم کهی

  ؟یشد وونهید ؟یگ یم یچ-

   .بندد یم را در و رود یم اتاقش به و زند یم پس را من

 هم یرو چشم صبح تا و کنم یم ریگ بزرگ یمعما کی انیم من

 یاحتمال هر به .نمیب یم هم را دیخورش طلوع یحت .گذارم ینم

 چرا اصال .کند فرار خانواده  نیا از خواهد یم دیشا .کنم یم فکر
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 جز و است وانهید رانیا کرد؟ یخواست در نیچن من از یناگهان

 .بدهم توانم ینم یاحتمال نیا
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  .شود ینم حاضر صبحانه زیم سر صبح

 .پخته یبوشهر ی صبحانه آش خاله

 نیا که دهد یمحیتوض میبرا خاله و دارد رهیت قرمز رنگ که یآش 

  .است قرمز یایلوب خاطر به رنگ

 ما از زودتر آبوا .دارد یخوبطعم آش

 به و هست مقابلش یچااستکان حاال و خورده را اش صبحانه 

  .کند یم نگاه هیبق

 حافظ .استرانیا شیپدلم .امدهین صبحانه یبرامامان روز هر مثل

  :دیگو یم و  زند یم آش درون و چدیپ یم را نان یا تکه

 ها بچه کهسپردم . باشگاه رم ینم امروز !دارم سردرد یلیخ-

   .باشن مواظب
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  :دیگو یم خاله

 و میبر زهرا بهشت تارانیا به بده رو نیماش یر ینم اگه-

 تنهاش  داره گناه زهرا .هست مویابر یخاکسپار امروز  .میبرگرد

   .مینذار

  :دیگو یم یب یب

 بدبخت زن ؛ میبرد شونیس یحلوا که شوید !یگفت خوب ننه ها-

 هی شهیم  یم .دیب خون صورتش کل که دیب زده قدیا خودشه

  نشه؟ ناراحت شوهرش رفتن از یزن

  :دارد یم بر را شیچا استکان حافظ

   !ببرتون رانیا  !مامان بخوابم خوام یم فقط امروز من-

  :میگو یم من

    !امیم منم خاله-

 حضور ختمش مراسم در اگر کنم یم فکر و سوخته مرد یبرا دلم

 .شد خواهدبمینص آرامش یکم کنم دایپ
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  خاله اتاق بهروم یم . شوم یمبلند زیمپشت از هما از زودتر من

 گونه ریز را دستش و دهیخواب تخت انیم او .بزنم سر مامان به تا

 آلبوم و یمیقد یکتاب تخت کنار .دیآ یمآرام نظر به .گذاشته اش

 بغل را برادرش مامان که یدیسف و اهیس عکس .دارند قرار ها

 عکس بخوابد آنکه از قبل انگار .افتاده تخت یرو مامان کنار کرده

  ستیگرید یمعما هم رفتارش و ابیافراس ییدا . دهید را برادرش

 یم را عکس و بوسم یم را مامان یشانیپ .ستمین مطلع آن از  که

   . آلبوم یرو گذارم

  

  :میگو یم و  حافظ  مقابلرمیگ یم را ساعت و لباسها

 یبرا که بود دهینرس فکرم به من راستش !هستن تو یبرا نهایا-

 شیپ خوب ی هیهد هی دم یم قول بهت یول . ارمیب یسوغات تو

 تو به خوام یمنیهم یوبرا مهمه یلیخ برام ساعت نیا !یدار من

  .ات خاله پسر طرف از یادگاری هی .بدم اش هیهد

 خجالت ی نشانه که شده سرخ صورتش یکم .است ریمتح حافظ

  :دیگو یم .است
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   .نبودم زحمتت به یراض اصال کُکا-

 یرو افتد یم چال و خندد یم .اش شانه سر گذارم یم دست

  :میگو یم . اش گونه

  !خاله پسر میقیرف که خوشحالم-

 جدا او از .زند یمکتفم پشت کوتاه ی ضربه چند و کند یم بغلم

  :میگو یم و شوم یم

مراسمرم یم باهاشون و زنم یم صدا رو رانیا من !قیرف بخواب-

  !یخاکسپار

   .دارم سردرد شبید یرو ادهیز بابت هنوز !گرم دمت-

 اتاقش در  .رانیا اتاق طرف بهروم یم و .میآ یمرونیب اتاقش از

 به ضربه دو .شود اتاقش وارد تازه یهوا خواسته حتما .است باز

 یم اتاق داخل را سرم .زنم یم صدا را اسمش و زنم یم شهیش

  :دیگو یم .هست دستش در کتاب و کاناپه یرو نشسته .برم

  !البرز سالم-

  :میگو یم .ردیگ یمجانذهنم در شبید عیوقا تمام
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 مرد یخاکسپار یبرا میبر هم با که کنم صدات گفته خاله-

  .هیهمسا

  :اندازد یم باال شانه

   .ندارم اشو حوصله-

  :میگو یم .کند یم فرو درکتابش را سرش دوباره

 هم وحافظ .ندارم ییآشنا نجایا یرانندگ نیقوان به من خب-

  !ییایب تو دیبا پس .داره سردرد

  :زدیخ یم بر و بندد یم را کتاب

  .امیم وشم یم آماده !دارن یبرنم من سر از دست نایا-

 .شوم روبرو او با تابودم منتظر را وقت کل اما ! برو تو یعنی نیا و

 به رانشیح نگاه .بندم یمسرم پشت را در وشوم یم اتاقش وارد

  :شود یمچفت بسته در

  ؟یبست رو در چرا وا؟-

  را شیموها و هست تنش راحت شلوار و بلوز .روم یم طرفش به

 ختهیر بهم هم تختش یحت .کرده جمع سرش یباال نامرتب

  : ستمیا یم مقابلش .است
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  !رانیا-

  :کند یم اخم

  شده؟یچ-

  :شوند یم چشمانش مغلوب و صورتش یرو چرخد یم نگاهم

- 
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  بود؟ یچ شبید یحرفها از منظورت.

 و برم یم یجلو را دستم . فرش یرو به کند یم سقوط نگاهش

 باز .آورم یم باال را صورتش و کرده لمس اطیاحت با را اش چانه

 تمام لحظه در خواستن از قیعم حسکی .کند ینم نگاهم هم

 جورکی امروز را مرموز ی شلخته دختر نیا .ردیگ یم را وجودم

  :میگو یم یآرام یصدا با .دارم دوست یبیعج
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 کنم؟ ازدواج باهات یبخوا من از دیبا چرا تو ه؟یچ انیجر بگو-

  .رسه یم نظر به مسخره ییجورا کی

 یم و کمد طرف به رود یم و کند یرهام دستم بند از را صورتش

  :دیگو

 با ازدواج به یکن مجاب منو یخوا یم تودمید .نداشتم یمنظور-

   .پروندم یزیچ هی و شدم یعصبان نیهم واسه !عنتر اون

  :دهد یمرونیب را اش خسته نفس

   .امیماالن من نییپا برو لطفا-

 او .اند شده منقبض ام نهیس عضالت .بحث بر بندد یم را راه

 را یزیچ بخواهم اگر و البرزم من اما زند ینم را شیاصل حرف

   .کنم یم تالش شیبرا بدانم

 و دهیپوش سوخته یا قهوه شلوار و کت آبوا  ن؛ییپا اطیح در

 و نشسته یصندل یرو و کرده پا اهیس زده واکس یکفشها

 و یشمیابر اهیس راهنیپ با مامان .هست دستش ریز شیعصا

 زیم پشت کشیش شنل نکیع و اهیس ریحر شال و گشاد شلوار

 از شوم یم متعجب .هست دردستش ریش وانیل کی و نشسته

 .دیایب هم مامان است قرار نکهیا
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  :دیگو یم و دیآ یمرونیب اتاق از سر به چادر یب یب

  .میبخر ینیریش و کیک جعبه چند به راه سر میبر-

  :دیگو یم و ردیگ یم همراهشتلفن از چشم خاله

  !هس حواسُم یب یب ها-

  :میگو یم من

  ؟ییایم لحظه هی جان خاله-

 طرف چرخد یم سرش مامان . دیآ یم طرفم به سرعت به خاله

  :میگو یم خاله به آهسته .ما

   شده؟ آماده مامانم چرا خاله-

  :آورد یم جلو را سرش خاله

  !ادیب باهامون بهتره نظرم به-
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  :شوم یم کالفه

 وارد بهش یبد شوک ممکنه !هست یاشتباه کار من نظر به اما-

  !بشه

  :گذارد یم فشیک بیج در را لشیموبا خاله

 یحساب و درست یعزادار هاش رفته دست از یبرا جان یل یل-

میگ یم ما نشده یخال غمش  خواسته یم که یاونجور !نکرده

 بهتر اوضاع دیشا .بشه رفع یطور هی غمباد نیا دیبا !گرفته غمباد

   .شد

 کار کنم یم فکر و .دارم دلشوره .ست یبیعج ی کلمه !غمباد

 نیا یط در .نیغمگ نیچن ییجا به مامان بردن ستیاشتباه

 حالت در را مامانو ام گرفته را یشوک و استرس هر یجلو سالها

 دهیناد من یها روش ی همه اما نجایا .ام داشته نگه یمتعادل

 لباس در چقدر .دیآ یم نییپا ها پله از رانیا .اند شده گرفته

 حافظ لیاتومب چییسو .رسد یم نظر به تر کوچک و الغرتر اهیس

 چشم رنجش با آبوا به و کند یمسالم همه به .هست دستش در

  :دیگو یم  .دوزد یم

   .نییایب شما تا کنم روشن نویماشبرم  من-
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 و رمیگ یم را مامان دست من .یخروج طرف به افتد یم راه و

  :میگو یم

   ؟ییایب یخوا یم یمطمئن-

 محوطه به یوقت .فشارد یم را انگشتانم و دهد یم تکان را سرش

 هم یگرید انسالیم مرد و زن م؛یرس یم کوچه ته نگیپارک ی

 یخانه چهارراهنیپ مرد .دارند رهیت پوست دو هر .هستند آنجا

 به . دارد اهیس یروسر و مانتو زن و کرده تنش یخاکستر

 خاله .کنند یم کیعل و سالم جانیه و شور با .ندیآ یم طرفمان

  :دیگو یم

   .هست جان یل یل پسر البرز شونیا زیعز آقا-

  :دیگو یم خاله .دهد یم دست من با و دیآ یم جلو مرد

   .میهست یکی خونه .مونهیهمسا ساله چهل  زیعز آقا-

  :دیگو یم مرد .زنم یم قواره یب لبخند

 قواره و قد نیهم به هم بابات  ادُمهی تا .پسر ریش نیا به ماشاال-

  !بوشهر اومد یوقت بود رو و بر و
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 یشانیپ گاو که کجا از بپرسم خواهم ینم .شناسد یم را سهند او

 یممامان به رو مرد .است ننگ ی هیمامیبرا پدرم مثل یدیسف

  :دیگو

- 
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 بود روزید نیهم انگار !گذشت زود سالها نیا چقدر خانم یل یل

  خواهر؟ ادیم ادتی !نیبود دوست خواهرم مایس با که

  :دیگو ین مامان

 مینشست یم مایس با که ییروزا اون !زیعز ادین ادمی شه یم مگه-

 یم حرفآرزوهامون از و میکرد یم گوشمیعبدالحل و اتاقش یتو

  ...میزد

  :دیگو یم زیعز
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هم دوبار یکی یسال !آلمان رفته که شه یم یسال ستیب مایس-

 !کنه یم رو گذشته دوران ادِ ی هنوزه که هنوز .زنه یم سر ادیم

  !ایدن نیا از هاتیه

  :هیبق به کند یم رو بعد

  .نییایب ما با دونفرتون نیدار دوست اگه !داره جا مانیماش-

  :دیگو یم آبوا

  .میر یم زیعز با یب یب و مو-

 و مامانو نمینش یم جلو یصندل یرو من .است کالم ختم نیا و

 از  یمیمالکیموز .کند یم یرانندگ سکوت در رانیا .عقب خاله

 یم یقناد یجلو .رفته فرو فکر به .سود یم پخش لیاتومب ضبط

 چک را لشیموبا او و یقناد داخل روند یممامان و خاله .ستدیا

  :میگو یم .کند یم

  !بود ومدهینمامان کاش !نگرانم-

  :اندازد یم من به ینگاه مین

   !باشه خوب براش هم دیشا-

  :طرفش گردم یم بر
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 ی همه مامان !کنم قمار میزندگ ییدارا تنها سر خوام ینم-

  !مهیزندگ

   .افته ینم یاتفاق  نباشنگران !دونم یم-

   .ندارد زدن حرف ی حوصله که است مشخص کامال

 عمرم در که است یگورستان هر از متفاوت کاال بوشهر گورستان

 یگهگاه و دیسف و اهیس یگورها با خشک ینیسرزم .ام دهید

 و مرتب یگورها از یخبر چیه .رسته نیزم از که یکُنار درخت

 ام دهید لندن گورستان در که ییگلها و سرسبز یها چمن

 ریز در که یمردگان  .ندارد یتیاهم یکس یبرا نجایا انگار .ستین

 نیتر نیغمگ به اند؛ دهیخواب یوخاکستر سرد یها خاک نیا

 مرد تا چند و پوش اهیس زن چند ییجا در .اند آمده شهر برهوت

  :دیگو یم خاله .اند ستادهیا

  !هستن زهرا ی خانواده .اوناهاشون-

  :دیگو یم رانیا

  !نداره رو یکس چارهیب !ان هیهمسا تا چهار ؟یا خانواده چه-

  :دیگو یم و ردیگ یم را مامان دست خاله
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 رو اش هیبق !رانیا اریب رو ها یفنجون کیک اون از جعبه تا دو-

  !خونشون میببر

  :میگو یم .رود یم عقب صندوق سراغ به رانیا

  !ارمیم من بذار-

 و آبوا .شود تمام من کار تا ماند یم منتظر و اندازد یم باال شانه

 و زده چنگ را صورتش که یزن ، زهرا .رسند یم راه از هم هیبق

 کهنه ی مانتو و ها خاک همان انیم .نشسته یخال قبر سر یباال

 .دهد یمنشان بوشهر زن نیعزادارتر را او اهشیس شال و

 به دشیناام نگاه و کند یم هیگر .اند رفته فرو و سرخ چشمانش

 معتاد مرد کی رفتن شانیبرا ادیز انگار هیبق .مانده رهیخ یجهت

 یچوب تابوت مرد چهار سه باالخره .ندارد یتیاهم گردابانیخ

 .کشد یم غیج زهرا .آورند یمانیگو اکبر اهلل را یا رفته در زهوار

 .کنند یم نگاهش سکوت در هیبق

 

 333پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1431_pg. 

 

 العمل عکس چیه یب  خاله کنار که مامان به افتد یم چشمم

 کنار نیزم یرو گذارند یم را پوش کفن جسد .ستادهیا یخاص

 یرو اندازد یم را خودش زهرا .اند کنده دفنش یبرا که یا چاله

 و روند یم طرفش به زیعز آقا زن و خاله .کند یم هیمو و  جسد

 .رود یم وا همانجا .ندارد یدیام زن .کنند یم شیجدا او از

 خواندن به شروع یروحان یمرد و  گور درون گذارند یم را جسد

 با مدام هم آبوا انیم نیا و کند یم هیگر زهرا .کند یم نیتلق

 را خاک لیب نیاول .کند یم پاک را چشمانش یدیسف دستمال

 .شود یم بُهت به لیتبد زهرا ی هیگر زند؛یر یم جسد یرو که

 آب شهیش کی رانیا و کند یم بلند نیزم یرو از را او خاله

 .رندیگ یم را ورش و دور زن ییتا چند .دهد یم دستش یمعدن

 یب و ساده نینچنیا که یمرد یبرا خورم یم افسوس من

دلم بر یبزرگ اندوه .رود یم گور قعر به آدمها بدون و فاتیتشر

 هست میابراه یمیقد دوستان از انگار که یاهپوستیس مرد.نشسته

 یمخمل شیصدا آنقدر .کند یم یخوان نوحه ینیحز یصدا با

 سالها تمام بغض کنم یم حس که خواتد یم جانسوز آنقدر و ست

 یبرا مینگران و طرف کی خودم اندوه تمام .میگلو در نشسته

 و گرفته را چشمانم یجلو اشک از یا پرده .طرف کی هم مامان
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 آبوا یحت .ست یخنث حالت امان به هنوز .نمیب یم مات را مامان

 یوقت دارم یخفگ احساس  .خورند یم تکان شیها شانه  هم

 تا کند یم تعارف و ردیگ یممقابلم را یفنجان کیک ی جعبه رانیا

 سرم .هستند اشک از سیخ شیها گونه .دارم بر کیک دانه کی

  :دیگو یم .دهم یم تکان یطرف به را

 !یشد قرمز !البرز-
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 .ستادهیا کنار گوشه آن یدخترک .قلبم یرو گذارم یم را دستم

 بعد و .دیگو یم او به یزیچ و دستش دهد یم را کیک ی جعبه

 ردیگ یم را دستم و آورد یم جلو را الغرش دست نمیبب یم کهوی

:  

   .نیماش یتو نیبش میبر ایب-
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 یرو یوقت .گرفته درد همسرم یحت .افتم یم راه حرف یب

 به را آن و زند یرام یصندل کنار ی دکمه او نمینش یم یصندل

 یم و کند یم باز را راهنمیپ ی قهی .آورد یم در دهیخواب حالت

  :دیگو

 یم رونیب یکوچک یمعدن آب یبطر فشیک  از و !بکش نفس-

  :آورد

   !بخور آب کم هی ایب-

 نگاه  .کنم هیگرتوانم ینم غرورم خاطر به که است دردناک یلیخ

  :دیگو یم و صورتم به دوزد یم را درشتش چشمان

   کنه؟ یم ماریت یک رو تو ؟یچ خودت !یا خاله نگران مدام-

 آب یکم . فشارم یمهم به را میلبها بدهم فرو را بغضم آنکه یبرا

 یرو رود یم و زند یم دور را لیاتومب . دهد یم خوردم به

  :دیگو یم و ندینش یم راننده یصندل

  !کن هیگر البرز-

  :کند یم تکرار را حرفش دوباره .سوزد یمقلبم .ام کرده سکوت

   .ونای و یتداع یبرا ! زیبر اشک دنا یبرا !خاله پسر کن هیگر-
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  :دیگو یم و چپم ی نهیس یرو گذارد یم را دستش

   .یبشآروم بذار !بشه سبک نجایا بذار-

 ییصدا یجلو اما . ترکد یم یآرام بهبغضم  دیآ یم که ونای اسم

 . ردیگ یم راه اشک .رمیگ یم را زند یم رونیب ام حنجره از که

 رونیب نیماش از رانیا .شود یم تکرار سرهم پشت و خورد یم سُر

 امروز .زمیر یم اشک .ترکد یمبغضم . بندد یم را در و رود یم

 یماشکرفتگانم یبرا من و اند سپرده خاک به را معتاد یمرد

 یم خواند یم اش یدست یبلندگو در که مردنیحز یصدا .زمیر

 و  کشد یمرونیب آدم وجود ته از را غم انگار که یا هیمرث .دیآ

   .کند یم کمتر و کم را من قلب یرو نیسنگ فشار

 ام زده چشمانم یرو را آن .دارم را ام یآفتاب نکیع که خوشحالم

 پرسد یم آهسته رانیا .تم کرده یشانیپر چطور که ندینب یکس تا

:  

   ؟یخوب-

 خاله ی شانه یرو را سرش مامان .دهم یم تکان سر من و

 یعیطب حالت در زیچ چیه .دهیچسب محکم را او دست و گذاشته

  :دیگو یم رانیا  .ستین اش
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   .ده یم رو امروز خرج آبوا-

  :دیگو یم خاله

 یتو هم امشب .داره گردنش به حق مویابر گه یم بوا آره-

   .رنیگ یم دعا مراسم براش هینیحس

  :اندازد یممامان به یکوتاه نگاه و گردد یم بر رانیا

  جانم؟ یل یل خوبه حالت-

  :کند یم زمزمه مامان

  !بخونه شروه برام ادیب کلش-

  .زده یحرف چه مان ما که است متعجب خاله

 شده دیسف شیلبها .کنم یم نگاهرنجورم مامان به و ام برگشته

  :میگو یم .اند

  ؟یخوا یم یچ مامان-

  :فشارد یم را خاله دست همچنان

 .بخونه یدشت ادبرامیب یکی خواد یم دلم .خواد یم شروه دلم-

   .کنه یمآروم دلمو زیفا
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  :دیگو یم که است رانیا نیا .کنم چکار دیبا دانم ینم

 شناسم یم رو نفر هی خودم .خونهمیبر ایب !جانم خاله چشمم رو-

   .یش یمآروم مطمئنم !بخونه برات ادیب گم یم بهش

  :کند یم زمزمه لب ریز مامان

 خواست ینم .بود نخورده صبحونه درست !بود گرسنه دنا...دنا-

  !ادیب

  :دیگو یم خاله .کند یم ادیز را سرعت رانیا

  .زمیعز ی دِده باش آروم جانم یل یل-

 تا دهم یم جان بایتقر من و .زند یم ناخوانا یحرفها مامان

 یم و زند یمتلفن یکس به برگشتن نیح رانیا .خانه به میبرس

 :دیگو
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 و نیزم بذار یدار یکار هر حاالنیهم نه...نه ! برسون خودتو-

   !ایب

 با خاله و من  .ماند یمابانیخ ی رهیخ و کرده قطع را ارتباط و

 آرام خانه .کند راباز در تا رفته ما از زودتر رانیا و میهمراه مامان

 یرو طرف هر از اتیح وسط یلیمستط ی باغچه درختان .است

 .هستند نیزم پهش یکاغذ یگلها .اند انداخته هیسا ها کیسرام

 را مامان خاله . گذاشته جمبو درخت ی هیسا ریز را یصندل رانیا

 یم تشترانیا .آورند یم در را شیکفشها .نشاند یم آن یرو

 .هستم گر نظاره فقط من .دیشو یم را مامان یپاها خاله و آورد

 به پاشد یم گالب خاله و ندیشو یم هم را صورتش و دستان

 چند .ستیچ یبرا کارها نیا دانم ینم .مامان صورت و دستان

 یب آبوا .رسند یم هم زنش و زیعز و یب یب و آبوا بعد ی فهیدق

  :دیگو یم جا همه از خبر

  ! زهرا ی خونه میبر و میکن عوض لباسمونو-

 یب یب نیا .کند یم زمزمه ییزهایچ و کنارشان رود ی خاله

 چادرش و دهد یم تکان هوا در را دستانش کنان یها که هست

 و اتفاق نیا از زیچ چیه من .جمیگ من .شود یم نیزم نقش
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 باز را در و داالن به رود یم رانیا .زنند یم در .دانم ینم مراسم

 .کرده کوتاه مرتب را شیموها .شود یم وارد یجوان پسر .کند یم

 به .دارد یا بامزه ی چهره .هست تنش اهیس پوش تک و نیج

 رود یم پسر .دهد یم نشانش را مامان رانیا .کند یم سالم همه

 کیبار ی سهیک  .ندینش یم چهارزانو نیزم یرو باغچه کنار و

 یمرونیب داخلش از را یفیظر ین .هست دستش در یرنگ دیسف

  :دیگو یم آبوا به رو و کشد

- 
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  !آبوا رخصت

  :دیگو یم بلند آقا زیعز و دهد یم تکان سر آبوا

   !بوا ماشاال ها-

  .نوازد یم را ینیحز یملود و ین داخل اندازد یم را نفسش پسر
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 بعد .کندیم تر نیسنگ را سکوت که دلنواز و قشنگ آنقدر

  خواندیم و گوشش یرو گذاردیم را دستش

  گرفته جانم و تن غصه و غم

  گرفته دامانم ای فراق

  است سوار زیفا اجل یکشت به

  گرفته طوفانم ، آب انیم

 از یکی یرو همانجا .ندارد رفتن یپا آبوا .زند یم ین دوباره و

  :خواندیم وجودش تمام با دوباره .رود یم وا ها یصندل

  زهجران دمینال که بس از سحر

  جانان کرد ترحم احوالم بر

  آمد میسو شانیپر مو خرامان

  مانیپ و عهد نو از بست زیفا به

 بروم خواهم یم من  .ستادهیا پابرهنه .شودیم بلند کهوی  مامان

  .دارد یم  نگهم و چسبدیم را دستم رانیا طرفش به

  کرد جان ترک دیبا بار نینخست
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  کرد گلرخان روى آهنگ سپس

  !زیفا عشق، قیطر در دینبا

  کرد سنان و ریت و خنجر از حذر

 با اش شده بافته یموها و برهنه سر . اطیح وسط ه آمد مامان

 هم از را دستانش .چرخد یم سو آن و سو نیا رانشیح یها نگاه

  :کندیم زمزمه و کندیم باز

  ....الیواو-

 یم محکم .زند یم نهیس .اش نهیس یرو کوبدیم را دستانش و

  .خواند یم پسر .اش نهیس به دیکوب

 رود یم هم خاله .کند یم هیمو .اش نهیس یرو زند یممامان

 یب .رفت هم آقا زیعز زن .زدن نهیس به کند یم شروع و مقابلش

 و اند ستادهیا هم گرد زنها  .شود یم یکبر  محشر .رفت هم یب

  .زنند یم نهیس

  کرد؟ ها چه هجران من به دارى خبر

  کرد مبتال جانم و شیر را دلم

  زیفا دهیپوش تو عشق مردم ز
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  کرد مال بر رازش تو شوق ولى

 وارید و در به بکوبد را خودش که یا پرنده مثل انیم  آن مامان

 .زدن ین به کند یم شروع پسر .چرخد یم شود رها تا قفس

  :زند یم ادیفر و آسمان به برد یم را سرش مامان

 یوا .رفت ام بچه .رفت مو ی دنا .رفت دنا خدا یوا...هام بچه-

   یوا... دلم از

  . لرزد یم  مامان .زدیر یم اشک و کشد یم یکوتاه غیج خاله

 .کند یم هیگر هم آقا زیعز یحت .افتد یم نیزم یرو زانو دو

 چه حافظ دانم ینم  .ام زده بهت . مانده رانیا دست انیم دستم

 یحت .فشاردیم محکم را میها شانه نطوریا که  آمده نییپا وقت

 رها رانیا دست یول .دهانم درون چپانده قرص چطور دانم ینم

 آن رود یم و برخاسته آبوا  .انگشتانم به است دهیچسب .نشده

 یم و کند یم نگاهش انیگر مامان .روندیم عقب همه  .وسط

 .رفت ونامی .رفت دنام بوا . کنُم چه مو .رفت ام بچه بوا:دیگو

 وقت چیه کاش بوا .کردم اشتباه بوا .کنم چه  خدا یوا . عروسم

  .کردم غلط بوا .ببخش...بوا .بودم نرفته سهند با
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 به چسباندیم را سرش نشسته همانطور مامان .کند یم بغلش آبوا

  :خواند یم پسر .کند یم هیمو و پدرش ی نهیس

  شد جهان آشوب تو زلف سر

  شد جوان و ریپ تو زلف ریاس

  !زیفا است،یدن اول هنوزم

  شد زمان آخر فتنه پا بر که

 پسر .زدیر یم اشک مامان و زند یم حرف مامان گوش کنار آبوا

 .شودیم تمام اش هیگر مامان .زند یم ین فقط . خواندینم گرید

 قرص با و مادرش اتاق به رودیم و کرده رها را من دست رانیا

 و .داده خوردش به را  قرص و دهدیم آب او به  .گرددیبرم مامان

 یرو از آبوا . اتاق به برندش یم خاله با و .کندیم بلندش بعد

 و آقا زیعز و داده دستش به را شیعصا حافظ زدیخیبرم نیزم

یم نگاه من به و دهند یم یدلدار یب یب به  یناراحت با زنش

 :دیگویم آبوا .زند ینم ین گرید پسر .کنند
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  ! یدیکش زحمت . زُمیعز پاشو-

  :دیگو یم و کند یم دراز را دستش من طرف به دیآ یم پسر

  .نمتونیب یم که خوشحالم !مادرتون یعمو ی نوه .هستم رضا-

  :میگو یم و دهم یم دست

   !یدیکش زحمت که ممنونم-

  :دهد یم تکان یسر رضا

 سبک غمش تا کنه یم کمک آدم به زیفا یگاه .نکردم یکار-

   .بشه

  :دیگو یم حافظ

  خوبه؟ حالت  یب یب-

   .کند یم هیگر دوباره و دهد یم تکان سر یب یب

 زند یم حرف حافظ با رضا .ام دهیند را یمراسم نیچن حال به تا

 تخت یرو .هستم نگرانش .مامان اتاق طرف به روم یم من و

 را فشارش رانیا .هست تنش یرنگ یصورت راهنیپ .دهیکش دراز

 رونیب نیح و دارد یم بر را مامان یلباسها  خاله . ردیگ یم

  :دیگو یم اتاق از رفتن
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 .شد سبک !رفت غمبادش . زُمیعز خوبه حالش-
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 یم من به را شیجا و زدیخ یم بر رانیا .مامان کنار روم یم

  :دهد

  ؟یخوب تو !متعادله فشارش-

 از چشمانش . مامان صورت به کشم یم دست .دهم یم تکان سر

  :کند یم زمزمه .است سرخ و متورم هیگر فرط

  خوبه؟ حالش اونجا دنا یعنی-

  !خوبه حالشون همه اونجا .مامان آره-

  :گزد یم را لبش

  !یتداع آخ...نموند که فیح !قشنگم یونای-

  :چسبد یم را دستم
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  !البرز میدیکش یدرد چه-

  :چکد یماشکم

 نخواست خدا ه؟یچ چاره اما !مامان گذشت سخت یلیخ-

 که بس از .بهشت ببرشون زودتر خواست یم خدا .باشن کنارمون

  !بودن خوب

  !ندارمشون که کنم باور خوام ینم هنوزم یحت اما .کردم تتیاذ-

 تونگران  یتداع .دمید یم رو تاشون سه هر قبرستون یتو امروز

 ینم اما ستنین دونستم یم .خوبه جام گفت یم هم دنا .بود

  .کنم باور خواستم

 یاتفاق !یستین مقصر تو .داره ادامه یزندگ اما !مامان دونم یم-

  !افتاده که هست

  :شیموها یرو کشم یم دست .دهد ینم یجواب

 شیپ .خانواده شیپ !یینجایا االن نیبب !یبش خوب دیبا مامان-

  .هیبق و آبوا

  :دیگو یم و بندد یم را چشمانش

  !دمیبخش .کردبغلم آبوا-
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 .دارند یفیخف لرزش شیپلکها .بوسم یم را اش یشانیپ دوباره

 .خوابد یم تا مانم یم کنارش آنقدر
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  !ستینکردن باور .است بیعج

 .است خوب مامان حال 

  .شیپ سال چند به میا برگشته انگار 

 

 یکمک همه آن و  لندن یها کینیکل نیبهتر در درمان همه آن

  .اند نبوده نافع اندازه نیا به کدام چیه میکرد ما که

 .داده دست از که یزیعز سه یبرا کند یم هیگر مدام مامان

 پوشد؛ یم هم اهیس لباس یحت 
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 روزها نیا .کرده قبول را آنها مرگ چون .است خوب حالش اما 

 "د؛یگو یم مدام .کند یم نگاه یگرید جور را من

 

 مینینش یم هم کنار شبها ".مانده میبرا که یهست یکس تنها تو 

 نیع در که دیگو یم یخاطرات و دنا از میبرا او و باال اطیح در

  بودن؛ یتکرار

 .هستند نیریش

 بود؛ کرده کدر را وجودش کل که چشمانشانیم اهیس اندوه آن 

  ! باور برق . قشنگ برق کی به شده لیتبد

 قبول !دهیرس باور به انکار از و گذرانده را یسخت یروزها مامان

 که دارد یا مانهیپ یکس هر و است گذر محل ایدن نیا که کرده

  :دیگو یم .گرفت را شدنش زیر سر یجلو شود ینم شد پر اگر

- 
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 داریناپا جهان نیا به متعلق جا نیهم تا !بود رفتنشون وقت

  !خوبه حالشون اونجا که دونم یم !بودند

  .زنم یم لبخند من و

 .رفته نیب از میها شانه یرو ینیسنگ .است بهتر هم من حال

 کهدانستم ینم هرگز .سبکبالم نطوریا که ام آورده در بال انگار 

 از تهش و .بجنگم  مادرم  با زانمیعز مرگ به باور یبرا دیبا یروز

 خوشحال فراق نیا به شده ملطفت وجودش عمق تا او نکهیا

  .باشم

 هیسا ریز و اطیح در آبوا با .رود یم بازار و ایدر به خاله با مامان

 یها ترانه به و خورند یم خرما و یچا ند؛ینش یم درختان ی

 ینوجوان دختر مثل مامان و زنند یم حرف .دهند یم گوش یعرب

   .کند یم یزبان نیریش گرفته قرار پدرش توجه مورد که

 ؛ برگردم لندن به دیبا کنم یم احساس

 

  .کرده ام کالفه ؛ میبگو مامان به چطور که نیا اما 
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 کافه کار بر کامال یاد .شود وارد او به یشوک نکهیا از ترسم یم

  .شده تنگ ام یزندگ یبرا دلم من یول دارد نظارت

 پر ام داشته که یعزلت به دوباره دارم دوست که است دار خنده

   .بکشم

 

  .است روح مثلرانیا روزها نیا

  .گذرانم ینم او با را یوقت چیه بایتقر

 

 با شبانه یها زدن قدم در نه و شود یم حاضر صبحانه زیم سر نه

 دوره یافسردگ نیا دچار یگاه از هر او دیگو یم حافظ .ماست

  .شود یم یا

  ! کنم یم فکر اش انهیماه عادت به من

 .حرفهاستنیا از فراتر یزیچ یریگ گوشه نیا اما

  

 یکم بوشهر بهشتیارد .کند یم قفل را اتاقش در !شده پنهان او 

  .است گرم
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 با و است تابان آفتابش که ییروزها و دارد خنک یشبها و عصرها

 یم را آسمان ی پهنه و دیآ یم یابر یگهگاه .تابد یم قدرت

 .بارد یم نمک نم و ردیگ

 را رهایمس خودمبتوانم تا بوده یکاف میبرا روز چند و ستیب نیا 

 با  و.بزنم قدم ساحل کنار زود صبح یحت و بروم رونیب .کنم دایپ

   .ام شده آشنا شهر یسنت بافت

 حرف تلفنش با و رود یم راه باال اطیح در کیش و مرتب حافظ

 .زند یم

 یم قطع را ارتباط .زند یم ینینمک لبخند ندیب یم که را من 

  :دیگو یم و کند

 ینم کار به دست هم مامانم !دمیکش رو هیهان ناز بس از مردم-

   !شه

  :بندم یم را میکفشها بند

  ! وفتهیب یاتفاق هی هستم من تاکن یکار هی پس خب-

  !شاالیا-

 .کنم یم نگاه رانیا اتاق در به
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  :میگو یم حافظ به رو .ستین او از یخبر 

 

 هواش و حال از کم هی .میبرد یم خودمون با هم رو رانیا کاش-

  !اومد یم رونیب

  :دیگو یم .روم یم طرفش به و کنم یم راست قد

 انگار اما هست نواش و ساز و چهیک عاشق نکهیا با !گفتم بهش-

  !دوستش ی خونه رفته !نداره حوصله واقعا

  .افتم یم راه حافظ سر پشت و کشم یم آه

 کوچه یمعنا به یبوشهر شیگو در .بودم دهید را چهیک تر قبل

 یم یچا .شوند یم جمع هم دور زنها و مردها نجایا در .هست

 یمحل یقیموس یگهگاه و کشند یم یبرازجان انیقل .نوشند

 منتظرمان و نشسته ها یکرس از یکی یرو هیهان .شود یم نواخته

 یچا و مینینش یم هم کنار .شکفد یم حافظ گل از گل .است

 دال من .میخور یم سییر حاج  کافه در را ناهار .میخور یم

 .خورند یم گویم هیقل   آنها و دهم یم سفارش  زیت و تند عدس

 جمع به را من خواهد یم .کرده یزیر برنامه امشب یبرا حافظ
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 یمقدار  میرو یم یبزرگ  فروشگاه به ناهار از بعد .ببرد شیرفقا

 بهمیرس یم تامیگذار یم سر پشت را یریمس .میکن یم دیخر

 یکشاورز یها نیزم و باغات که ییجا .بوشهر از خارج یا منطقه

  :دیگو یم حافظ .دارند قرار

 شیپ دشیکل .داره باغ هی نجایا آبوا .هست گورک اسمش نجایا-

 و رمیگ یم یمهمون .دم یم غذا ها یماه و سگها به امیم .منه

 نجایا خانواده کل هم وقتها یبعض .میمون یم نجایا رفقا با یگاه

   .نجایا انیم همه و گه یم لیفام ی همه به آبوا .میش یم جمع

  :دیگو یم هیهان

 مامان یبرا رنیبگ یهم دور هی خوان یم  گفت ییزندا اتفاقا-

  ! رانیا یخواستگار مراسم از بعد گفته آبوا !البرز

 :دیگو یم حافظ .شود یم فشرده قلبم
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 که داستیپ ازش .کنه ینم قبول شناسم یم من که یرانیا نیا-

  !ستین پسره با دلش

  :شود یم تمام طاقتم

 مگه تداره؟ دوست که یکار به کنن یم مجبورش چرا آخه-

  هست؟ یزور ازدواج

  :دیگو یم هیهان

 رو آبوا کار لیدل یکس .دوزن یم و برن یم بزرگترها یگاه نجایا-

   !فهمه ینم

   .رانیا فکر از شوم یم مر من و میرس یم باغ به

 و نخل و سبز شهیهم درختان .است درخت  از پر باغ داخل

 رنگ به یبزرگ حوض الیو ساختمان یروبرو درست .وهیم درختان

 و طبقه کی در الیو ساختمان .است قرمز یماه از پر که ست یآب

 آبوا ی خانه مثل ها در و ها پنجره .شده ساخته یسنت یمعمار با

 کنار در یبزرگ قیآالچ .ست یرنگ یها شهیش با ست یچوب

 پشت در یاستخر حافظ ی گفته به و دارد قرار یاصل ساختمان

 از یریجلوگ یبرا ستیا شهیش ی محفظه در که است ساختمان

   .استخر گرفتن لجن و تابستان یگرما
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 یم عهده به من را ها گوشت و ها جوجه کردن دار مزه تیمسوول

 درست من هم را ساالد یحت .تبحرم از کند یم ذوق هیهان .رمیگ

 گوش یسنت یقیموس .کنم یم درست  قهوه شانیبرا .کنم یم

   .ندیچ یم را زتنقالتیم اش زنانه ی قهیسل با هیهان و میده یم

 .رسند یم راه از حافظدوستان کند؛ یم غروب که دیخورش

 با آنها از یتعداد که هستند یورزشکار و جوان مردان یهمگ

 .هستند خونگرم شدت به .اند آمده دخترشان دوست ای و همسر

 یا بهیغر انشانیم در من .نوشند یم و رقصند یم نوازند، یم

 محور که .دارند یادیز سواالت  . کنم یم جلب را نظر  کههستم

 چرادانم ینم من و .است سیانگل به مهاجرت شترشانیب یاصل

    .است سخت شانیبرا وطن در ماندن

 کردن جور و جمع به هیهان و  حافظ .روند یم همه که شب مهین

  .ساختمان پشتروم یم من و شوند یم مشغول پاشها و ختیر

 را ها ستاره و کامل ماه شب یکیتار در و کنم یم نگاه را سگها

 هستند رفتن ی آماده آنها که گردم یم بر یوقت .کنم یم تماشا

 .است  داغ مهر مثل حافظ ی گونه یرو هیهان  لب رژ یجا و

 ذهن یرو الکل و زند یم حرف هیهان .کند یم یرانندگ  حافظ

   !ام رفته فرو خلسه به و گذاشته اثر من
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  . میرسان یم را هیهان

 به یمراسم یبرا اش خانواده گفته که آنطور و  دارد دیکل خودش

  . تنهاست خانه در او و اند رفته رازیش

 که هست ادمی .کند ینم ماندن یبرا حافظ به یتعارف چیه اما

  با ازدواج از قبل یجنس و یاحساس روابط و است رانیا نجایا

   .است همراه ییها تیمحدود

 

 باال یآهستگ به .حکمفرماست سکوت و یکیتار آبوا ی خانه در

  :دیگو یم حافظ .میرو یم

  !کنم یم غش دارم-

 . !البرز ریبخ شبت

 

تنم از را بلوزم . روم یم اتاقم به . میگو یم یکوتاه ریبخ شب

دارم یدیشد یگرما احساس .پوشم یم شلوارک و  آورم یمرونیب

 .دهیکش آتش به را جانم الکل دنینوش از بعد یتشنگ . 
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 را رانیا یحت .نمیب یم ییدوتا را زیچ همه .میآ یم رونیب اتاق از

 یم راه باال اطیح در دست به یگوش بلند دیسف راهنیپ با که

  شانیپر یموهاآن با رانیا .ستندیا یم حرکت از میپاها  .رود

 آورده رشیگ تنها باالخره روز چند از بعد .رسد یم نظر به بایز

 پیتا یزیچ .روم یم طرفش به .کنم یم فراموش را یتشنگ .ام

 بدن به ینگاه اول ؛ ندیب یم که را من .است قرار یب .کند یم

 سد !اتاقش بهرفتن یبرا کند یم تند پا بعد و اندازد یمام برهنه

  :دیگو یم آهسته .شوم یم راهش

  !برم بذار ؟یمست-

 را شده پخش شیشانیپ یرو که ییمو تا آورم یم باال را دستم

  :کشد یم راعقب سرش .بزنم کنار

  !البرز یکن یم چکار-

  :زنم یم لبخند .ام داده دست از عنان کند یم فکر

  ؟یش یم میقا چرا !شده تنگ برات دلم فقط !خوبه حالم من-
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  :کند یم زمزمه دوباره بعد و دیگو یم یبلند نوچ

  نگرد؟ خونه یتو لخت نگفتم بهت مگه-

 

   ؟یستین بلد معاشرت آداب چرا تو

 

  :شود یمام یمست یچاشن طنتمیش

 

 رو خوشگل دختر هی قدر هی که بلدم مثال .بلدم یچ همه من-

 !ستمین خطرناک هم نقدرهایا ؟یترس یم من از چرا تو .بدونم

   !کنم یم چکار که هستحواسم

 به کشم یم دست .دهیرس صفر به امان فاصله .روم یم جلوتر و

  :میگو یم است بهیغر هم خودم یبرا که ییصدا با و شیموها

  ؟ینیغمگ انقدر چرا-

 

 یحت .شود یم دهانش چفتِ من نگاه و شود یم باز مهین دهانش

  :کنم یم حس هم را شیها نفس
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  ...رانیا چرا-

 یم لکنت با .برم یم جلو را سرم و میگو یم دار کش را رانشیا

  :دیگو

  ...من که بهتره .میزن یم حرفهم با فردا !یفکرم به که یمرس-

  :حرفش انیم پرم یم

  !هیاجبار ازدواج خاطر به دونمیم .کنم کمکت خوام یم-

  : ردیگ یم خود به ینیغمگ حالت اش چهره

  ... من-

 

 یم !شیلبها به چسبانم یم را میلبها و دهم ینم مهلتش

 به کهوی ام یمستانیم در من و .خورد ینم تکان او !بوسمش

 سرعت به را سرم .ستادهیا همانجا مجسمه انگار او  .میآ یمخودم

 .گرفته را شیلبها نمِ میلبها . کشم یم عقب

 او .ام داده انجام را ممکن کار نیبدتر !م ناباور .کنم یم نگاهش 

 :زنم یم چنگ را میموها !مانده ریمتح هنوز
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  !دیببخش...دمینفهم...من-

 یم را در وگردم یم بر اتاقم به سرعت با و رفتهادمی از یتشنگ

 خطا .دیآ ینم باال نفسم .ام نهیس یرو گذارم یم را دستم .بندم

  .فرستم یم لعنت خودم به و ام کرده

 چشمم نور اولش  .شوم یم داریب خواب از سردرد با بعد روز صبح

 شود یم رنگ پر آنچه بعد اما ؛ هستم کجا دانم ینم و زند یم را

 یرو را دستانم . ام زده رانیا لبان بر که ست یبکر ی بوسه آن ؛

  :کنم یم زمزمه و فشارم یم سرم

  !یکرد یغلط چه... البرز سرت بر خاک-

 خواسته که را ییبارویز دختر هر و ام دهیخواب یکس هر با که من

  .هستم خجل رانیا برابر در اما ام؛ دهیبوس ام

 خالف بر اما !گذشته روز چند مثل .نباشد زیم سر او کهدوارمیام

 گچ مثل رنگش .کرده تنش یا ساده شلوار و بلوز !هست تصورم

 مامان یحت .ساکتند همه .زند یم حرف او با  آبوا و  شده دیسف
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 .شنوم یم کوتاه جواب و دهم یم سالم من .است ریبز سر هم

 خبط خاطر به حالشنیا کهکنم یم شک .است روح مثل رانیا

 مامان و  گذارد یم مقابلم را یچاوانیل یب یب !باشد من شبید

 رهیخ زیم به و نشسته نهیس به دست هم  حافظ را میهل ی کاسه

  :دیگو یم آبوا .است

 یم گهید نایا .میندار هم مخالفت !انیم فردا !گفتُم مو که یهم-

 یمونیم وقت هم دوشنبه !برادرش ی خونه جا نیهم مونن

 یم عقدتون .بدشگونه نه و عقربه در قمر نه  دُمید ساعت .هست

   .میکن

 حال در رانیا
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  : رمیبگ را خودم یجلو توانم ینم  .استمرگ

 هم یاجبار ازدواج مگر ست؟ین مهم براتون رانیا نظر شما ! آبوا-

  شه؟ یم
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  :دیگو یم .کند ین رمیغافلگ زشیت نگاه با آبوا

 .هست لکردهیتحص پسر نیا .ستین یعاشق و عشق دنبال رانیا-

 دار رو و بر .نداره ادیاعت .خوبه اخالقش .خوبه شیمال وضع

 خواد یم یچ گهید .ستین مخالف هم رانیاکردن کار با .هست

  نیا جز

  :رانیا به کند یم رو و

  ؟یخوا یم یچ نیا جز گهید ؟ ها-

  :دیگو یم من به رو دوباره آبوا .کند یم بغض رانیا

 و شد عاشق که مامانت .یهست خورده زخم ما !جان پسر-

 دختر یهم .شد وهیب  یجوون یتو ات خاله .نشد خوشبخت

 !هیعاقل دختر  رانیا . بشه بد عاقبتش خوام ینم . مونده برامون

 هست موجه پسر اوو که  یهم .کنه یم گوش بزرگترش حرف به

  .ادیم شیپ ازدواج بعد هم عشق !بوا هس یکاف

 شود یم مگر اصال .است بیغر و بیعج چقدر !آبوا افکار از آه

 یزندگ و رفت سقف کی ریز او با یزن ای یمرد شناخت از قبل

 یم یناگهان نیا به کنند؟ عقد و ینامزد یزود نیل به کرد؟
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 ش رفتار و اخالق از زیچ چیه که کند یآدم ریدرگ را او خواهد

   داند؟ ینم

 را آن از قاشق سه دو جز توانم ینم !شود یم زهرمار میبرا میهل

 کمک یب یب به حرف یب رانیا شود؛ یم تمام که صبحانه .ببلعم

 بشقاب و کاسه تا چند هم من .کنند جمع را زیم تا کند یم

 دیبا .میشو یم آشپزخانه وارد .روم یم دنبالش و کنم یم جمع

 یاضاف بار خواهم ینم .مانمیپش که بداند دیبا .کنم یخواه عذر

  :شوم او نیسنگ و فینح یها شانه یرو

 رو کار او چرا کهدمینفهم واقعا دیببخش !خوام یم معذرت !رانیا-

  !کردم

  :کند یم باز را آب ریش و اندازد یم باال شانه

  !ستین خوب حالتدمیفهم !نکن فکر بهش-

 محضمیتسل .گذاشته کنار را مبارزه .شوم یم ناراحت شتریب

  :میگو یم .شده

 !یبزن یحرف هی و یکن دعوا من با دیبا االن تو ؟یچ یعنی-

  نکنم؟ فکر بهش ن؟یهم
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  :استکان به کشد یم را اسکاچ

 فکر تو یمست یخطا به تونم ینم گهید که دارم یبدبخت انقدر-

   .کنم

 یم .نکیس داخل افتد یم کف از پر اسکاچ .رمیگ یم را دستش

  :میگو

  .ستمین کن ول یناراحت نقدریا چرا ینگ و ینزن حرف من با تا-

  :ساباند یم را ظروف دوباره و کشد یم پس را دستش

 گفتن .کردم قبول !کن ازدواج گفتن ؟یبفهم یخوا یم ویچ-

 قراره  حال هر به .نکردم مخالفت منم یخواستگار ادیم یفالن

 خانواده یآبرو قراره و هیخال تو و پوچ رانیا که بدونن همه تهش

  !بره

 قرار چه از انیجربدانم دیبا .کنم یم اخم .دیآ یم فشار سرم به

  :دیگو یم و شود یم آشپزخانه وارد خاله .است

   ؟یکش یم زحمت چرا تو بگردُم دورت خاله-

  :زنم یم یساختگ لبخند

  !کهیکوچ کمک هی کهکنم ینم یکار ! خاله کنم یم خواهش-
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  :دیگو یم خاله

 یتو سفره دیبا گهید روز چند هی .شه یم گرم داره هوا گهید-

  !میبنداز سالن

  :اتاق داخل کند یم را سرش حافظ

  ارُمیب تا بگو یخواست فردا یس یزیچ . رفتُم مو مامان-

  :دیگو یم خاله

  ... بازار رُم یم یعصر خودُم !مامان زیعز برو-

  :دیگو یم حافظ

  !یبا !نمتیب یم ظهر البرز-

  :میگو یم رانیا به .رود یم رونیب دوباره خاله

 به و .مونم یم منتظرت اتاقت یتو !باش باال گهید قهیدق پنج-

 و زنم یم صدات همه یجلو ؛ یومدین اگر قسم مقدسات تمام

  ! اتاق یتو برمت یم

  :دیگو یم یا مظلومانه حالت با و گردد یبرم
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 ینم ،یدون ینم من از یچیه تو !البرز کن رحم من به گهید تو-

 !نکن من ریدرگ خودتو .دارم یبدبخت چه که یفهم
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  :نتیکاب یرو کوبم یم را دستم

  !یدار فرصت قهیدق پنج .منتظرتم باال !نزن خودیب حرف-

 قفس با آبوا و دهد یم آب ها باغچه به مامان .روم یم رونیب و

 یم باز را اتاقش در . روم یم باال را ها پله .است ریدرگ یقنار

 یم کاناپه یرو و بندم یم را در سرم پشت و شوم یم وارد و کنم

 ستییبایز و فیلط دختر رانیا .کنند بدبختش گذارم ینم .نمینش

 وجودش تمام با و شود عاشق دوباره که دارد را حق نیا .

 ی تجربه از بعد .بگذراند او با را روزگارش و شود یمرد همبستر

 کنار در که ست یبدبخت نیگرعید نیا ان؛یرا به اش عالقه تلخ

   .ندارد دوستش که باشد یکس
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 یم یشمار لحظه .گذشته قهیدق سه .کنم یم نگاه ساعتم به

 در خواهد ینم و است دار خود که دانم یم .آمدنش یبرا کنم

 در قهیدق پنج سر .باشد داشته یزیبرانگ شک  رفتار  خانواده برابر

 زده باال را بلوزش یها نیآست .شود یم وارد و کند یم باز را اتاق

 و آن به زند یم هیتک و بندد یم را در .است نمناک دستانش و

  :دیگو یم و کند یم نگاهم رهیخ

  ؟یبفهم یخوا یم ویچ-

 هم قرار یب و خسته حالتنیهم با . هم یدگیپر رنگ نیهم با

  :نیگو یم .دلرباست

 ینم مخالفت نکهیا نیع در چرا ؟یترس یم وصلت نیا از چرا-

 ازدواج من با یگفت من به شب اون چرا ؟یدار ترس اما ؛ یکن

  !یبگ من به دیبا !کن

 مثل درست .ندینش یم نیزم یرو و خورد یم سر در پشت

 و کند یم سست را شیها هیپا یسونام که ایدر کنار در یبرج

  :میگو یم .زدیر یم فرو یناگهان

 و کنم قضاوتت که  شناسم یم رو نهایا از قبل رانیا نه من نیبب-

 بذار .هست ورت و دور یآدمها  به هیشب اعتقادم و فکر اصال نه
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 دختر دارم یادیز تجربه من !کنم تییراهنما بذار .کنم کمکت

 به رو کنه یم تتیاذ که یزیچ نیسنگ بار یخوا یم چرا !جون

  هان؟ ؟یبکش دوش

 .شود یمروان اشکش و کند یمنگاهم

 .نمینش یم نیزم یرو زانو چهار وروم یم مقابلش و زمیخ یم بر 

  :میگو یم .کند یم نگاه انگشتانش به و کرده بغل را شیزانوها او

  !منتظرم بگو-

  .گزد یم را لبش

  !را شییجادو سرخ لبان

 

 ره یم مامان و آبوا یآبرو بفهمه یکس اگر کهدارم یمشکل هی من-

 ورم و دور یآدما کل بشه باعث و بچرخه دهان به دهان ممکنه و

  !دیسف یشونیپ گاو شم یم اونوقت و بفهن

 

  :باشد اعتماد و آرامش از پر و میمال لحنم کنم یم یسع

  زم؟یعز هیچ بزرگه نقدریا که یمشکل اون-
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 بار سه دو و آلودش اشک چشمان به کشد یم را دستش پشت

 . بلعد یم را هوا و کند یم باز دهان

  :رندیگ یم رنگ شیلپها .کنم یم نگاهش منتظر من 

  !ستمین دختر من-

  :میگویم تعجب با .بشوم منظورش متوجه تا کشد یم طول یکم

  ؟یندار بکارت یعنی ؟یچ-

 

  :خندم یم .کند یم نییپا و باال را سرش

 ! وونهید ی دختره یا-

 

  !داره یمشکل چه نیا خب !شدهیچ کردم فکر 

  :دیگو یم دیناام

 و یکن ینم درکم چون و یکن درکم یتون ینم تو گفتم که بهت-

 !یکن کمکم یتون ینم پس یفهم ینم رو فاجعه نیا عمق
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@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1469_pg. 

 

 

 

 

 باعث برام زنم یم حرف تو با ازش دارم که هم حاال نیهم

 .زنه ینم حرف یپسر چیه با بکارتش از یدختر چیه .خجالته

  هیبزرگ یشرم یب

  :شمیر ته به کشم یم دست

 کنم یم یزندگ من که ییجا در بکارت نداشتن انیجر نیا نیبب-

 هم هنوز و برسه تو سال و سن به یدختر اگر یگاه یعنی !هیعاد

 از انگار .شه یم یتلق یعیطب ریغ باشه؛ کرده حفظ رو بکارتش

 مشکالت دچار ای و نداشته یحساب و درست رشد یجنس نظر

 ییمعنا بکارت .باشه یکس با سن نیا تا  نتونسته که هست رابطه

   !نداره

  :کشد یم باال را دماغش آب

 تا دینبا دختر ما رسوم و مذهب و سنت در مهمه یلیخ نجایا اما-

 دهیخواب یکس با دینبا !باشه داشته یجنس رابطه ازدواجش از قبل

 کنه حفظ رو خودش دیبا هم بوده آدم اون عاشق اگر یحت .باشه
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  هم مذهب و هست عقد دوران در یوقت یحت !زفافش شب تا

 گه یم رسوم و آداب هم باز ده یم رو یجنس ارتباط ی اجازه

 که هم جنوب یتو نجایا ! یعروس شب تا کنه صبر دیبا

 مساله دیجد نسل یبرا دیشا .کنن یم نگاه بهش تر رانهیسختگ

 تابو هم هنوز ها مادر و پدر یبرا اما ؛ باشه یا شده حل ی

 ینیبدب و بد تجارب همه نیا با آبوا که  بکن فکرشو بعد .هست

 یبیآس خوام ینم من .شه یم نابود چطور بفهمه اگر ؛ داره که

   .کردم رد لیدل نیهم به هامو خواستگار ی همه من .نهیبب

 هم تو خواستگار .یداشت رابطه قبال که یگفت یم بهشون خب-

 ییزایچ هی از و گشته جامعه یتو و آبوا نه خودته سال و سن

  !یگفت یم بهشون دیبا .هست مطلع

  :زند یم پوزخند

 به خودش که همونطور کنه درک که باشه مرد دیبا طرف یلیخ-

  باشه  داشته ازدواج از قبل ارتباط تونه یم بودنش مرد وسطه

 تجربه نیا تونه یم کرده انتخاب ازدواج یا بر که هم یدختر پس

 و هستن هم عاشق نفر دو ای .داره وجود حالت دو .کنه کسب رو

 ای .کنن یم ازدواج موضوع نیا به اشراف با و دارن یجنس ارتباط
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 هی دنبال به تهش و بوده ارتباط در یادیز دختران با یپسر نکهیا

 کنه ینم قبول یپسر چیه .گرده یم دهیند مهتاب و افتاب دختر

 نکهیا مگر .کنه ازدواج کرده تصاحبش یکس قبال که یدختر با

 .باشه ونیم در عشق یپا
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  :کشد یم آه

 با .هست یمذهب مرد هی من یخواستگار ادیب قراره که یآدم نیا-

بگم بهش اگر یحت کنه؟ یم قبول منو چطور !ریسختگ خانواده هی

 آبوا اصرار به که هست یروز چند .بردم خودمو یآبرو فقط هم

 هم شبید نیهم . کردم  چت یحت و زدم حرف باهاش یتلفن

 یم چون کرده انتخاب  من گفت یممدام .زدم یم حرف باهاش

 خوشحاله و نگشتم هرز دونه یم و هیک و هیچ نسبم و اصل دونه

  !پاکم که
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 اتفاق است قرار که یا فاجعه عمق به من و کند یم سکوت

 در است شکسته یقیقا مثل ! دارد حق او .کنم یم فکر افتدیب

 راه یجور کی دیبا !کنم فکر دیبا  !انوسیاق وسط یگرداب انیم

  .ابمیب شیبرا یحل

  :دیگو یم رانیا

  !کردم نابود مویزندگ خودم من-

  :کنم یم زمزمه

  ان؟یرا با-

  :دیگو یم شرمزده 

 کردم یم فکر مویجوون و ینوجوون کل من . بودم عاشقش بخدا-

 اگر که داشتم اعتماد انیرا به اونقدر من .شم یم انیرا زن که

 که انگار ؛ نیش یم جدا هم از یروز هی تا دو شما گفت یم یکس

 .دمیخند یم بهش وجودم تمام با باشم؛ دهیشن مسخره جوک هی

 ینم آروم روحم یجسم ارتباط با جز که خواستمش یم یحد به

 در یشرع خالف زیچ چیه .باشم انیرا مال فقط خواستم یم .شد

 ارتباط من که کرد ثابتش االن شه یم چطور اما !نبود کار

 آبوا ی نوه رانیا که کنه یم قبول یک اصال نداشتم؟ نامشروع
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 یب یب اگر .رهیم یم بفهمه مامانم اگر .رفته در دست از نقدریا

  کنم؟ چکار بفهمه آبوا اگر یوا....  بفهمه

  :کشد یم یبلند نیه

  ! حافظ یآبرو ! حافظ-

  :فشارد یم دستش دو با را سرش

 با یکرد چه انیرا !نامرد انِ یرا... انیرا کنم؟ چکار ایخدا-

  !میزندگ

  :کند یم نگاهم

  نه؟ مگه افتادم هم تو چشم از-

  

 .زنم ینم دست او به .روم ینم جلو .کند یم هیگر یها یها و

 او در را دهید بیآس یآدمها حس نیا از شتریب خواهم ینم

  :میگو یم .کنم تیتقو

 عوض من یبرا االن که یزیچ تنها .داره فرق همه با من مالک-

 سر از یداشت یا رابطه اگر و !یستین زهیدوش تو که نهیا شده

  !بوده مرد هی به تعهد و عشق
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 یبد کار .یندار یریتقص تو .اومده در آب از زرد تو که یمرد

 قدم خانواده دیعقا و جامعه و سنت خالف بر فقط !ینکرد

 !یبرداشت

  !هستم تو نگران فقط اما !زمیعز کنم ینم قضاوتت من 

  :دیگو یم و  تختش طرف به رود یم و زدیخ یم بر زحمت به

  !یدیشن که ممنونم-

 .نداره وجود یحل راه چیه که ینیب یم اما .شدم تر سبک کم هی

 یم زویچ همه بهش بزنم؛ حرف عرفان با شد قرار که شب فردا

   .گم

  :کند یمنگاهم شانه سر از بعد

 

  !البرز باشم تنها خوام یم-

 اتاقش از حرف یب و کنم یم مرتب را شلوارم و زمیخ یم بر

  .روم یم رونیب

 

 ! شده دهیچیپ یبیعج طرز به زیچ همه
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 زیتم را خانه کل .پاست بر یبیعج شور آبوا ی خانه در  صبح از

 .کنند یم یریگردگ را ها اتاق .ندیشو یم را اطیح .کنند یم

 یم خاله .ستین یخبر رانیا از .دهند یمشام و ینیریش سفارش

 میتصم دیبا امروز حال هر به .باشد تنها یکم میبگذار دیگو

 مامان .کشد یم کل یب یب .زند یم لبخند آبوا .ردیبگ یمهم

 در رانیا که ندارند خبر چیه اما . شادند همه .خندد یم بلند بلند

   .است دادن جان حال

 هستم کنارش که یوقت کل اما ؛ روم یم باشگاهش به حافظ با

  :دیگو یم حافظ آخر دست .هستم پرت حواسم

   ؟یهست دمق انقدر ا چر ؟ اومده شیپ یمشکل ! البرز-

  :میگو یم . شیبرا بتراشم یا بهانه چه دانم ینم

 .خورده گره هم به لندن یتو کافه  یکارا خورده هی فقط ! نه-

  .بگم مامان به چجور دونم ینم اما !برگردم یزود به دیبا
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  :دیگو یم یناراحت با 

 و راست یجور هی ؟یبمون کم نقدریا که یاومد ایدن سر اون از-

 من تازه .بودنت از میبر یم لذت میدار تازه ما !گهید کن سشیر

 باغ میبر !رازیش میبر هفته آخر که کردم یم یزیر برنامه داشتم

 عقد .هیهان و رانیا و تو و من .میکن هم یگرد رازیش و میبمون

   .هست شیپ در که هم رانیا

 نظرم در اشکبارش چشمان خود خودبه د؛یآ یم که رانیا اسم

  :میگو یم و آورم ینم طاقت .ردیگ یم جان

  خواد؟ یم رو پسره نیا رانیا کهنیهست مطمئن حافظ-

 یم ثابت هیثان چند یبرا نگاهش . رود یم هم در حافظ یاخمها

  :دیگو یم بعد و  من یرو ماند

 انگار اما بود مخالف اولش !انیب بگو گفته مامان به خودش !آره-

 پسر که دهیرس جهینت نیا به و زدن حرف هم با یروز چند هی

  !هیخوب

  :زند یم لبخند
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 وگرنه .رانیا واسه ختهیر زبون یکل حتما !پسر نیا زرنگه یآ-

 !زنه ینم آب به گدار یب من خواهر
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 یمخالفت هر بر را راه او .ردیگ یم دلم  شیزودباور همه نیا از

 یم دایپ نجات حافظ دست از شده که یترفند هر به .. بندد یم

  آبوا ی خانه به گردم یم بر ظهر دم و کنم

 آشپزخانه داخل یب یب و مامان .کند یم باز میبرا را در خاله

 کند یم آماده را ناهار یغذا خاله و خورند یم یچا و  اند نشسته

  :دیگو ین مامان .

  !بخور یچا نیبش ایب-

 خاله و من طرف دهد یم هل زیم یرو را نکیرنگ ظرف یب یب

  :میگو یم .آورد یم تییسکویب و یچا

  کجاست؟ رانیا-
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  :دیگو یم خاله  .رمیگ یم را رانیا سراغ همه از ها وانهید مثل

 .نکرد قبول  خونه بمون گفتم بهش هم یچ هر . رونیب رفته-

  .برگردم و بدم انجامش برم دیبا ! دارم کار گفت

 یا عاقالنه ریغ کار اگر کهکنم یم فکر نیا به .ام گرفته دلشوره

   !بزند بیآس خودش به نکند !چه؟ دهد انجام

 تواند یم چطور اصال .شود آرام تا بزند قدم یکم رفته هم دیشا ای

   کند؟ خراب را خودش ی ندهیآ

 هم مامان فکر به یحت امروز .برم ینم لذت زنها کنار بودن از

 یم بر و خورم نمب هم را یچا .کنم یم کسالت احساس .ستمین

  : زمیخ

   .رمیبگ دوش هی برم من-

  :دیگو یم یب یب

  زُم؟یعز یخور ینم رو تییچا چرا-

  :زنم یم مهربانش ی چهره به یبند مین لبخند

  !شده گرمَم کم هی .یب یب ندارم لیم-

   .کنم یم نگاه را اطراف و اطیح به روم یم و
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 کتاب حتما .است باز هم اتاقش در .دیآ یم آبوا یویراد یصدا

 .کند یم گوش ویراد به و دهیکش دراز تختش یرو ای خواند یم

 اما ؛ بزنم حرفرانیا ی درباره او با و بروم تا دارم یم بر قدم دو

 پا .کند یم سالم و شود یم اطیح وارد داالن از رانیا موقع همان

  :طرفش به کنم یم تند

  خوبه؟ حالت ؟یبود کجا-

  :کند یم نگاهم متعجب

  شده؟ یزیچ !خوبم-

  :دهم یم تکان تاسف به یسر و کشم یم آه

  ؟یبزن یالیخ یب به خودتو که یدیرس نجایا به-

  :رود یم ها پله طرف به

   !شدم حس یب-

 دهید اش گونه یرو یبیعج یسرخ کنم یم احساس لحظه کی

 مچ و رسانم یم او به را خودم که رفته باال را پله تا چند .ام

 یم بر گرمید دست با را صورتش ستدیا یم .رمیگ یم را  دستش

 تمام یآن به .نمیب یم اش گونه یرو را انگشتها یجا و گردانم
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 .رفته باال فشارم کنم یم حس و زند یم رونیب میشانیپ یها رگ

  :دیگو یم

  ه؟یچ نیا-

 یم . شوند یم براق چشمانش .زند یم پلک .لرزند یم شیلبها

  :دیگو

  !ستین یزیچ-

  :دهم یم تکان یسر

  آره؟ ستین یزیچ-

 رو رانیا گم یم بهش و آبوا شیپ رم یم حاالنیهم من پس خب

   !صورتش یتو بود زده یکس انگار که دمید

 را دستم مچ او بار نیا . میآ یم نییپا پله کی و کنم یم شیرها

  :ردیگ یم

    !نمیبب کن صبر ؟یکن یم چکار !البرز-

  :نالد یم .روم یم نییپا گرید ی پله کی و کشم یم را دستم

  !گم یم بهت باشه !نرو  زاتیعز روح رو تو-
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 شانه یرو افتاده شالش .کنم یم نگاهش و شوم یم متوقف

 یم باال سالنه سالنه . گرفته دستش انیم را فشیک بند و شیها

   .شوم یم یراه سرش پشت من و رود

 ها ساختمان انیم از ایدر که ییجا روبه و باال اطیح ته رود یم

 ریز ما اما  است ظهر .هستم مقابلش من .ستدیا یم داستیپ

 گونه یرو انگشت چهار یجا  .میا ستادهیا یکنار وارید ی هیسا

 یزن به یکس نکهیا از شهیهم .کند یم بد را حالم دشیسف ی

 :میگو یم .آمده یم بدم بزند یبدن بیآس

 

 350پست#

 

 

 

 صورت دمید برگشتم مدرسه از که روز هی بود سالم پونزده یوقت-

 که یآخر یروزها همون بود زده کتکش سهند .شده کبود مامانم

 خرد رو نشیماش یها شهیش تمام روز اون .کرد یم یزندگ ما با

 مامانم از اما خوردم کتک .  ستادمیا سهند یجلو روز اون .کردم
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 مامان صورت یرو ها انگشت اون یجا روز چند تا .کردم دفاع

 .شدم متنفر سهند از شتریب کردم نگاش که دفعه هر من و بود

 بلند دست یزن چیه یرو وقت چیه دادم قول خودم به روزا اون

  یکس هر و !نکردم و نکنم

   .رسونم یم کارش یسزا به رو کنه بلند دست یزن یرو

 یمیمال باد .کند یم نگاه نیزم یرو ییجا به و است ریز به سر

 یرو کند یم پخش را آنها و شیموها ریز زند یم وزد یم که

  :دهم یم ادامه .صورتش

 یم اعمالش یسزا به که خورم یم قسم شرفم به ه؟یک کار بگو-

   !رسونمش

  :کند یم نگاه ایدر دور ی منظره به بار نیا و کشد یم یقیعم آه

  !یکن یکار خواد ینم-

 دمیام و دروغه عشق که  داد نشون من به یلیس نیا ؟ یدون یم

 .کرد دیناام رو

 واسه .باشم آماده امشب واسه تونم یم بهتر و شدم حس یب 

   . بگم عرفان به رو قتیحق که یوقت
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  :هستند حالت یب و سرد چشمانش .کند یم نگاهم

 مهم کار هی گفتم .بوشهرم گفت .دادم امیپ انیرا به شبید-

 بفهمه رو ماجرا یوقت که بودم دواریام .میگذاشت قرار و دارم باهات

   !بره آبروت که کنه ینم قبول رتمیغ بگه

  :زند یم پوزخند

 و یخواستگار انیم امشب گفتم بهش یوقت .کردم یم اشتباه اما-

 یسنگدل با ستم؛ین باکره چون ؛ بوم مثبت جواب تونم ینم من

  :گفت

 من .ادینم  بر من دست از یکار اما !هیخواستگار که دارم خبر-

   .کنم خراب تو با امو ندهیآ خوام ینم و هستم گهید یکی عاشق

 ینم گرید انگار .ندینش یم نیزم یرو و خورد یم سر وارید کنار 

 یم باال را سرش  !آورده کم .کند یباز را یقو آدم نقش تواند

  :دیگو یم و آورد

 !یگرفت شانسمو ! یکرد خراب مویزندگ تو ! توئه ریتقص گفتم-

 کرد حمله .بودم تو با که گم یم همه به من .ره یم آبروم امشب

 اگر گفت .دیپر چشمم از برق که زد یمحکم یلیس و طرفم
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 همه و دارم قرب و ارج اونقدر و کنم یم انکار من یبکن رو نکاریا

   : گفتم .نشه باورشون که دارن اعتماد من به

   !انیرا بودم عاشقت-

  :گفت

   !ستمین عاشقت من !رفته و شده تموم-

  :گفتم

  کنم؟ چکار من حاال اد؟یم دلت چطور-

  :کفت و انداخت باال شانه

 فکر دیبا یبود من با و یکرد ول رو افسارت که یوقت همون-

 کجا از رم؟یگ یم رو تو امیم من یکرد فکر !یکرد یم نجاشویا

  !یباش نبوده گهید یکسا با که معلوم

 هم دمیام ی مونده ته .گرفت شیآت جونم تموم گفت که نویا

 هم اولش از .نداشته دوستم هم اولش از که دمیفهم .شد دیناام

  .خوردم یباز

 یم ریسراز شیاشکها حال نیع در و خندد یم و کند یم نگاهم

  :شوند
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 داشتن دوست و عشق سر از یدختر اگر .رانهیا نجایا !البرز-

 خودشو یعنی بذاره ارشیاخت در رو خودش و کنه باور رو یمرد

   .کرده نابود

  :میگو یم . ام کالفه

 ارمشیم بسته پا و دست .رسم یم رو کهیمرت نیا حساب خودم-

   !یبگ حافظ به چطوره اصال .نجایا

  :کشد یم یبلند نیه

 هیبق بود قرار اگر ، بگم حافظ به بود قرار اگر ؟یشد وونهید مگه-

 خوام ینم من که نهیا مطلب اصل .بودم گفته حاال تا که بفهمن

 تو !ینشد بزرگ ما فرهنگ با تو !البرز یدون ینم تو .بفهمه یکس

 عمر هی یبرا من!افته یم یاتفاق چه بفهمن هیبق اگر یدون ینم

 به کنه یزندگ من با زور به بخواد که یانیرا .شم یم نما انگشت

  !خوره ینم من درد

 ...باشه عاشقم خواستم یم من
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 در که یاتفاق .شود یم هالک دهید بیآس دختر نیا یبرا دلم

 تواند یم نجایا د؛یآ ینم حساب به معضل اصال من ی جامعه

    .بکشاند ینابود ی ورطه به را دختر کی یزندگ

 مغموم ینگاه با . شود یم بلند نیزم یرو از دستش کمک به

  :دیگو یم و کند یم تماشا را من

 تو .کنم تموم خودم رو مساله نیا بذار اما البرز ممنونم یلیخ-

 یم اشتباه به آدمو که مغرورت ظاهر برعکس .یمهربون یلیخ

عرفان با یوقت امشب .یدار رئوف قلب هی ات نهیس یتو نداره

 منو بگه یا بهونه هی به خوام یم ازش .گم یم بهش زدم حرف

 یم  اما . نگه مادرش و پدر به که دارم شک چند هر .خواد ینم

   .گم

  :کند یم زمزمه رفتن نیح و

  !یهست یخوب آدم تو-

 توانم ینم یحت و شده نیسنگ تنم .اند رفته فرو نیزم در میپاها

 دیبا .دیآ ینم بر دستم از یکار که شود ینم باورم .بروم دنبالش
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 او .شود یم منفجر سرم حاال نیهم وگرنه .بخورم را فشارم قرص

 تنم از را بلوزم . روم یم اتاقم به هم من بندد یم را اتاقش در که

 راه دیبا .کنم فکر دیبا .روم یم راه اتاق انیم و  کشم یمرونیب

 خواهد باد به دخترک یزندگ امشب .کنم دایپ رانیا یبرا یحل

 اصلعرفان به اگر .کند یم ضرر یطرف هر از صورت هر در .رفت

 هم باز اوردیب بهانه هم اگر و کرده نابود را شیزندگ دیبگو را ماجرا

 یم بدبخت رانیا هم باز کند قبول عرفان هم اگر .شود یم نابود

 دوستش و ستین اش دهیعق و فکر هم که یآدم با چون شود

 عکسش به .است طناز .خورد یم زنگ لمیموبا .کرده ازدواج ندارد

 .دهم ینم جواب یول شوم یم رهیخ

 

 اما !چرا دانم ینم هم خودم . رمیگ یم را دایل مادام ی شماره

   .کنم صحبت او با دیبا فقط اکنون کنم یم احساس

 یم باال و گذاشته یبزرگ یروح ینیس داخل را ناهارم یب یب

 متویو شربت از پر وانیل .ام نرفته نییپا سردرد ی بهانه به .آورد

  :دهد یم دستم به را
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1488_pg. 

 

 گرما حتما .یندار عادت نجایا یهوا به تو . یب یب زیعز بخور-

  !پزه یم آدمه مغز(است دیشد آفتاب) . تنده آفتو !یشد زده

  :دیگو یم .است نیریش و خنک شربت

 تا بخور !شده سرخ یموه با آوردم پلو رشته تیس جونوم ویب-

  ! یعروس یکُکا خو هم تو و  میدار مهمون امشو !یریبگ جون

  :دهد یم دستم به را چنگال و قلق  !دانست یمرانیا برادر را من

   .برُم یم یِنیس امیم خودُم . زُمیعز بخور-

 از پر بشقاب به .رود یم رونیب اتاق از کنان لخ لخ و برخاسته و

 از پر یگلسرخ ظرف  .کنم یم نگاه شده سرخ یماه و پلو رشته

 اصال .ندارم اشتها .خوردن یسبز کوچک سبد و  بادمجان یترش

 یم دلش یب یب اما .بزنم کدامشان چیه به لب توانم ینم

 را غذا از لقمه چند .  آمده باال را پله همه نیا رزنیپ .شکست

 دنیچ حال در خاله .روم یم نییپا دست به ینیس و خورم یم

 را ها ینیریش مامان و ست یبزرگ یستالیکر ظرف درون ها وهیم

  :دیگویم مامان .گذارمیم زیم یرو را ینیس .ندیچ یم

  شد؟ بهتر سردردت چطوره؟ حالت  البرز-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1489_pg. 

 

  :کندیم  اشاره ینیس به خاله .کنم یم نییپا و باال را سرم

  ! ینخورد که هم یچیه-

  کجاست؟ رانیا .نداشتم لیم-

  :دارد یشاد برق چشمانش .خندد یم خاله

 فرستادمش .بره ینم شیپ از یکار خودش که دختر نیا واال-

   !برسه خودش به خورده  هی و بکشه سشوار موهاشو شگاهیآرا

  :دیگو یم مامان

 یم دل هم ینجوریهم  که خوشگله انقدر خودش !نبود یازین-

  !بره

  :کند یم نگاه من به و کشد یم آه و

  !وفتهیب بهیغر دست که دختر نیا از فیح-

 .میزن یم حرف هم با سکوت در .کنم یم نگاه مامان چشمان به

 عصر زود چقدر کنم یم نگاه ساعتم به .خواهد یم گاریس دلم

   .میشو یم کینزد او ینابود لحظات به زود چقدر شده

 در یاهیس کوچک فیک با یب یب  .میآ یم رونیب آشپزخانه از

  :میگو یم د؛یآ یم اطیح یسو آن از دستش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1490_pg. 

 

  .نکنه درد دستت .بود خوشمزه یلیخ غذات یب یب-

  :دهد یم نشانم را فیک و خندد یم

 . ات خاله و مامانت یس برُم یم یِ طالها یا دارم .جونت نوش-

 نوم .هسا آفتو ئ پنجه مثِ  دخترم !انیب چشم به دیبا امشو

   .بشه عروسش مو رانیا که یپسر اوو بشه خوشبخت چه!خدا

 کهکنم یم فکر نیا به .خورم یم غبطه یب یب یالیخ خوش به

 دیبگو عرفان یوقت .بود خواهد چگونه آدمها نیا حال شب آخر

 تمام بزند؛ حرف او با مشکلش از رانیا یوقت ! شده مانیپش

 .کشد یم قعر به خودش با را خانه نیا یآدمها

 

 352پست#

 

 

 یم دود گاریس و نمینش یم یصندل یرو و باال اطیح به روم یم

 راه از رانیا .کند ینم آرامم یزیچ گاریس جز حاضر حال در .کنم

 و زنم یم گارمیس به یمحکم پک من که یوقت درست .رسد یم

 .شود یم دایپ دیسف دود پشت از .فرستمیم هوا به را دودش
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 و کرده یکمرنگ شیآرا .هستند رها ورش و دور بلندش یموها

 شیسرجا ندیب یم را من تا .گرفته ییاتوشو از را لباسش انگار

 در و اتاقش به رود یم و شود یم ریسربز بعد .شود یم خکوبیم

   !شده یبیعج ی معادله .بندد یم را

 را زمان گذر یجلو تواند ینم یکس .کند یم غروب دیخورش

 آن در ستبرش یها شانه .دهیپوش شلوار و کت حافظ . ردیبگ

 دادم هیهد او به که یساعت . رسد یم نظر به بزرگتر شلوار و کت

 و اتاقش در چارچوب به ام زده هیتک  . بسته دستش مچ یرو

  :کند یم خودش به یا اشاره .کنم یم نگاهش

  چطورم؟ بودن عروس داداش واسه-

  :زنم یم لبخند

   ! یندار حرف-

 یرسم لباس .ام دهیپوش نیج و یا سورمه ی ساده راهنیپ من

 به یکس چه اصال .ام نداشته هم را دیخر دماغ و دل و ام اوردهین

 یم فکر دایل مادام با ام مکالمه به ذهنم در کند؟ یم توجه من

 ها پله نییپا از خاله .نشسته جانم به شیحرفها تک به تک .کنم

  :زند یم داد



@shahregoftegoo 
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  !انیم دارن مهمونا !گهید نییپا نییایب-

  :میگو یم و صدا طرف به گردم یمبر

  ! خاله میاومد-

 با بلند یآسمان  یآب لباس در که نمیب یم را رانیا نیح همان در

 سهیقد مثل .شود یم خارج اتاقش از شیموها یرو یدیسف شال

 انیم نهفته غم از تواند یم یکس چه اما !حیمل و بایز .هاست

 و من . نییپا رودیم و دزدد یم من از نگاه .باشد باخبر چشمانش

   .میشو یم یراه دنبالش به هم حافظ

 .است ریسربز رانیا .کشند یم کل رانیا یبرا یب یب و خاله

 کمال در .رانیا یعمو و  عمه . اند کرده دعوت ییها همانیم

 لحظه کی در . رسد یم راه از پوش شلوار و کت هم انیرا تعجبم

 زده رانیا به که یا دهیکش و طرفش به بروم که دارم یم بر زیخ

 یم میجا سر ؛ نمیب یم که را رانیا نگران نگاه اما .کنم نثارش را

 گرم مامان با انیرا مادر و پدر .لرزند یم رانیا دستان .نمینش

 .کند یم نگاه اش یگوش به و انداخته پا یرو پا انیرا .اند گرفته

 :دیگو یم گوشم کنار حافظ
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 353پست#

 

 

   ؟یکن یم نگاه انیرا به ینجوریا چرا-

  .رمیبگ را تمیعصبان یجلو ام نتوانسته که شوم یم متوجه من و

 داخل از زدن کل و خنده یصدا .روم یم اطیح به و زمیخ یبرم

 و .نمینش یم اطیح داخل یصندل یرو .کند یم غوغا ساختمان

 در .دوزم یم چشم درختان برگ و شاخ یرو نشسته یکیتار به

 یم را من و چرخاند یم چشم .دیآ یمرونیب رانیا و شود یم باز

  :طرفم به دیآ یم .ندیب

  ؟ینشست نجایا چرا !البرز-

  :کنم یم نگاهش یچشم ریز

 .شکونم یم رو شرف یب نیا گردن باشم داخل اون اگر چون-

  !ستین الزم نجایا حضورش اومده؟ یچ یبرا اصال

  : اندازد یم باال شانه



@shahregoftegoo 
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 که دونه یم کجا از خدا ی بنده اون !ادیب خواسته ازش آبوا-

   !تلخه امشب ته اما !هیچ انیجر

  :دیآ یم جلوتر .مشامم در ندینش یم عطرش یبو

  !یبد بهم یقول هی خوام یم !البرز-

  :دیگو یم .کنم یم نگاهش یسوال

 دیبا و کردم ییخطا هی من !نده دخالت یکار چیه یتو خودتو-

 خدا رو تو .شه یم عوض ما ی همه یزندگ امشب .بدم رو تاوانش

   .باش داشته رو مامانم یهوا

  :میگو یم

 .خوامت ینم بگو پسره هی !نباش نگران ! افته ینم یاتفاق چیه-

  !نیهم

  :خندد یم

 قبول من و .ست شده نییتع ازدواج هی نیا !یا ساده چقدر تو-

 گفتم بهش یحت .رفتم رو راهها نیا !هستن نجایا حاال که کردم

 چون .گذاشته جلو پا ریتفاس نیا ی همه با اما .خوامت ینم که



@shahregoftegoo 
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 گه یم .ستین من از بهتر و هستم یحاج  ی نوه من معتقده

   .توئه نجابت مهم .ادیم وجود به عالقه

 خشک در به رانیا نگاه . دیآ یم اطیح به حافظ .زنند یم زنگ

  :دیگو یم حافظ .شود یم

  !باش زود !داخل برو ایب-

 یم من به رو حافظ و ساختمان طرف به کند یم تند پا رانیا

  :دیگو

  ن؟یگ یم هم به یچ تا دو شما دختر؟ نیا چشه-

 الیخ یب حافظ و زنند یم را زنگ دوباره . دهم ینم یجواب

 مرد چهار و زن سه .کند باز را در تا رود یم و شده من ییبازجو

 سالم آهسته .اند گرفته رو و هستند یچادر زنها .شوند یم وارد

 یمرد و رمردیپ کی .هستند پوش شلوار و کت مردها .دهند یم

   .جوان مرد دو و انسالیم

 همان . هست دستش در یبزرگ گل سبد که جوانها از یکی

 .بسته شیگلو ریز تا را اش قهی و دارد یمتوسط قد .است عرفان

   .است زده ور کی را شیموها و دارد یاهیس محاسن
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 کیعل و سالم  .هستند سخت و سفت نیمتد یانسانها آن از انگار

 به و ردیگ یم را ینیریش ی جعبه و گل سبد حافظ و میکن یم

 در چپاند یم را گل سبد هوا یب بعد .کند یم شان تیهدا داخل

 :دیگو یم و من آغوش

 

 354پست#

 

 

 

 قرآنش و نکیع آبوا اتاق از برم من تا داخل ببر زحمت یب نویا-

   .ارمیب رو

 دنیشن یبرا ماند ینم حافظ که کنم مخالفت خواهم یم

   .اعتراضم

 یم نگاه را من اخمالود انیرا. شوم یم وارد دست در گل سبد

 ی همه .کردم یم خورد او سر در را سبد داشتم چاره اگر .کند

 آشپزخانه طرف به دست به سبد من و شده پر ها مبل و یصندل

 سبد . شده رهیخ انگشتانش به و نشسته زیم پشت رانیا .روم یم
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  دهیپر رنگش ؛ کند یم من به ینگاه مین گذارم یم زیم یرو را

  :میگو یم آهسته .مراسم انیپا تا بدهد جان حتملی

 تو مثل اصال !رانیا داره فرق تو با آسمون تا نیزم آدم نیل-

   .ستین

  :دهم یم ادامه .کند ین نییپا و باال را سرش

 دنیشن از بعد که دادم یم احتمال درصد کی االن تا اگر یحت-

 با رو قدمش هر طرف .دمیناام کامال االن کنه؛ قبول رو تو قتیحق

 تو کنه هم قبول اگر یحت حاال .داره یم بر صلوات و اهلل بسم

   .ستین یکی شما دیعقا ؟یکن یزندگ باهاش یخوا یم چطور

  :کند یم زمزمه و شیگلو به کشد یم دست

  !رمیبم خوام یم .شم یم خفه دارم-

 یم حرف اش یمیقد دوست با آبوا .دیآ یم زدنشان حرف یصدا

 با ها زن .کند یم نگاه جمع به و نشسته عرفان کنار حافظ و زند

 یم است عرفان پدر انگار که انسالیم مرد .زنند یم حرف هم

  :دیگو
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1498_pg. 

 

 قول به .است تر خوش دوست سخن ؛ میبگذر که چه هر از خب-

   .مطلب اصل سر میبر معروف

 لحن با خاله .کند یم شروع را یخواستگار بحث نطوریا و

  :دیگو یم یمهربان

  !زمیعز ایب !جان رانیا-

  :دیگو یم حافظ به رو و

  !اریب یچا و کن لطف !جان مامان-

 مضطرب آنقدر رانیا .دیآ یم آشپزخانه به و خبزد یم بر حافظ

 .ندیبنش مجلسآن در خاله کنار بتواند دارم شک یحت که است

  :دیگو یم آهسته حافظ

   . بگردونم یچا دیبا من اونوقت خانومه یخواستگار بفرما-

 یم رونیب آشپزخانه از بعد و زدیبر یچا تا کنم یم کمک او به

 نفس یبرا آورم یم کم هوا مدام امشب .روم یم اطیح به و میآ

 .زند یم حرف تلفنش با .است اطیح داخل هم انیرا .دنیکش

 او یپ در که کنم یم تند پا .رود یم کوچه به ندیب یم که را من

 او و دهم یم جواب .هست  مادام .خورد یم زنگ تلفنم که بروم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1499_pg. 

 

 کند ینم صبر یحت .کند یم قطع و دیگو یم کوتاه ی جمله دو

 ی پرستاره آسمان به و برم یم باال را سرم  .بدهم را جوابش که

 تا و وارید به زده هیتک انیرا روم یم کوچه به .کنم یم نگاه شب

 درون چپاند یم را تلفنش و شود یم تمام تماسش رسم یم من

 .میشو یم نهیس به نهیس  .روم یم طرفش به .کتش بیج

 به یمحکم یلیس و برم یم باال را دستم .کند یم نگاهم یسوال

 .نوازم یم صورتش

 

 355پست#

 

 

 را خودش اما ؛ افتدیب نیزم یرو خواهد یم و خورد یم پا شیپ

  :دیگو یم .چسبم یم را اش قهی .کند یم کنترل

  ؟یشد وونهید مگه کهیمرت ه؟یچکار نیا-

  :غرم یم میها دندان انیم از

 ینم رحم هم ها بهیغر به نکنه رحم خودش ناموس به که یآدم-

 به رو یلیس نیا .دونم یم رانیا و تو ی درباره ویچ همه .کنه
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 .یخورد یزد گناه یب دختر اون صورت به صبح که یلیس جبران

 .بشکنم را گردنش توانم یم که بخدا .دهم یم فشار را شیگلو

  :غرم یم .شده ریغافلگ اما ستین یفیضع آدم .خورد ینم تکان

 دختر اون . یندونست رو قدرش !یندار رو رانیا عشق اقتیل تو-

   .داشت عالقه و اعتماد تو به

 یم نفس نفس به و کند یم آزاد دستم انیم از زور به را خودش

  :میگو یم .افتد

 اون به ویچ همه خواد یم امشب چون !کن گم نجایا از گورتو-

   .یبمون نجایا اگر شه یم بد برات !بگه هیبق و خواستگارش

  :دیگو یم زور به

 رابطه !داشت دوستم .خواست خودش !بودم نکرده که مجبورش-

  !کنه ینم قبول چرا .شده تموم امون

  :کنم یم نگاهش تاسف با

 کارت نیا تقاص که نکن شک و !انیرا یفطرت پست آدم هی تو-

  !یقائل ارزش جونت واسه اگر کن گم گورتو !ید یم پس رو
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1501_pg. 

 

 یکوچک بخش کی باالخره .شده خنک دلم .شوم یم اطیح وارد

   .ام کرده جبران را شیها ظلم از

 ریز  رانیا  .کنند یم بحث هیمهر سر شوم؛ یم خانه وارد یوقت

  :میگو یم و کنم یم یا سرفه تک .کند یم نگاهم یچشم

  !دارم یکار هی خانم رانیا با من اما ! دیببخش-

  : رانیا به کنم یم رو و

  !رونیب ایب پاشو رانیا-

  :گزد یم را لبش و زدیخ یم بر خاله .متعجبند هیبق و آبوا

  !بعد یبرا بذار پسرم-

 و خشک البرز همان ام شده .ام رفته فرو میواقع ی پوسته در

  :کنم یم خاله به رو . یجد

 ینم  آقا حاج صحبت وسط که نبود مهم کارم اگر جان خاله-

   .دمیپر

 .زدیخ یبرم عرفان .رمیگ یم را رانیا دست مچ و روم یم جلو

   .نشاند یم را او و کشد یم را دستش پدرش
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 یم . است منگ و جیگ .اطیح به برمش یم و کشم یم را رانیا

  :دیگو

   !یبرد آبرومو مرگته؟ چه ؟یشد وونهید البرز-

  :کنم ینم تعلل گرید

   ؟یکن یم ازدواج من با-

  :شوند یم گرد چشمانش

  !؟یچ-

  :کنم یم تکرار

    !کن ازدواج من با گفتم-

  :هیگر ریز زند یم

  رفته آبروم ؟یگ یم یدار یچ !داشتم کم رو یکی نیهم فقط-

  !یکن یم یباز باهام یدار هم تو بعد

  :میگو یم و رمیگ یم را دستش

 یوقت فقط . دم یم حییتوض برات زویچ همه بعدا !نکن هیگر-

   !نیهم !کن دشییتا هم تو خوام یم رو تو گفتم
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   .میزن یم حرفهم با بعد

  :خندد یم اش هیگر انیم

  !هیوونگید-

  :زنم یم لبخند

 داخل میبرگرد خوب دختر هی مثل هم حاال !ام وونهید منم خب-

   .زنم یم حرفمو من و

  :کند یم زمزمه

  !ترسم یم من...من-

  :میگو یم گوشش کنار

 اندازه به هستن داخل اون که ییآدمها از کدوم چیه !نترس-

 اون ضمن در .باش خودت فکر به فقط پس !ستنینمهم خودت

 !کردم جبران رو یخورد صبح که یلیس

 

 356پست#
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  :دیگو یم و کند یم باز را در حافظ . کشد یم یبلند نیه

 که ناراحته دوماد .داخل نیایب شده تموم حرفت اگر کُکا-

  !هیعصبان هم آبوا !ادیمبدشون رفتارا نیا از نایا !یبرد رو عروسش

  :خندم یم

   بود؟ یکی کدوم دوماد-

 کنم یم تعارف رانیا به اول و کنم یم باز را در .است جیگ حافظ

 گاو مثل عرفان .ندینش یم مادرش کنار و شود یم وارد او .

 .دهند یم تکان قرمز دستمال شیرو یجلو که  ست ینیخشمگ

  :دیگو یم آبوا

 شده بزرگ اونجا و سهیانگل متولد .دخترمه جان یل یل پسر البرز-

  .نداره ییآشنا نجایا رسوم و آداب به اصال و

 جو شیر به یدست رفته؛ هم در شیها اخم که انسالیم مرد

  :دیگویم و کشد یم شیگندم

 یبدن تماس هم با نامحرم پسر و دختر هی که ستین حیصح اما-

 خانم رانیا .ادینم خوشش مساله نیا از عرفان آقا .باشند داشته
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 با اشو فاصله دیبا شد ما عروس یوقت که باشه نظرشون مد دیبا

  !کنه حفظ محرم البته و نامحرمونیآقا

  :گفت مادرش به دو عرفان

  !دارن یشرط هی هم خانوم حاج نوهیا مثل جانم آقا ی اجازه با-

  :گفت و دیکش عقب یکم را چادرش عرفان، ،مادر خانم حاج

 . شدند عرفان آقا همسر یوقت خانومرانیا اهلل انشا ! بله-

 ذارن یم فقط رو هاشون یخوشگل و شه یم کاملتر  حجابشون

 اعال یچادر ی پارچه قواره هی مکه از خودم من .عرفان آقا یبرا

 چادر نیاول شه یم و میبر یم منتیم به که آوردم عروسم یبرا

   .شون

 و رفته هم در شیاخمها خاله .کند یم نگاه را من فقط رانیا

 یم آبوا .است مستاصل حافظ .کند یم نگاهشان تعجب با مامان

  :دیگو

  ...اش هیبق !بشه حل ماجرا اصل خب-

  :آبوا حرفانیم پرم یم من

   !بدن تیرضا ازدواج نیا به خانم رانیا اگر البته-
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  :رانیا به کنم یم رو و

 رو هاششرط از کدوم چیه که یازدواج با یموافق تو ران؟یا آره-

   ؟یندار قبول

 :دیگو یم .گرفته جرات رانیا

 

   ! نه-

  :ستدیا یم سرپا و دیگو یم را نیا

 که نمیهم من !گفتم پسرتون آقا به هم اولش از !ستمین یراض-.

  ....البته و کنم ینم سر چادر .هستم

 یمحکم لحن با و است انفجار ی آماده که کند یم نگاه آبوا به

  :دیگو یم

 کردم قبولهم اگر ! رو البرز آقا .دارم دوست امو خاله پسر من-

  !دیببخش !بود آبوا اصرار خاطر به فقط نییایب که

 ینیسنگ سکوت .رود یم رونیب در از و شود یم رد من کنار از و

  :دیگو یم رمردیپ .کند یم پر را فضا
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 خبر شما که بوده جوونهانیب ییزایچ هی انگار یحاج خب-

  !ینداشت

  : شده سردرگم آبوا

  .نداشتم خبر که وهلل-

 :دیگو یم خانم حاج .کند یم نگاهم گرد چشمان با حافظ

 

 357پست#

 

 

 

 کاش یا فقط .میبش مرخص محضرتون از مااتون اجازه با پس-

  !نیبود گفته زودتر

  :میگو یم من

  !نداشت رو آبوا با مخالفت قدرت رانیا اما !میمتاسف واقعا ما-

 هر به !دیببخش رو رانیا و من دوارمیام .مینزد یحرف نیهم یبرا

   .بدم دستش از خوام ینم و هستم عاشقش مدتهاست حال
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 خواهد ینم اصال که هست شیلبها یرو یعیوس لبخند مامام

  :دیگو یم و زدیخ  یم بر همه از زودتر عرفان .کند کنترلش

  اجازه با . بمونم نجایا تونم ینم گهید من ! آقا حاج دیببخش-

   .اتون

 یم بر سرش پشت هم هیبق . در طرف به کند یم تند قدم و

 یب اما . است  شرمزده خاله و کند یم یخواه عذر آبوا .زندیخ

   .ستین الشیخ نیع یب

 و کند یم بغل را من .بندند یم را در تا مامان و  روند یم آنها

   آبوا بُران یصدا .کند یم بوسه غرق را میرو و سر

  :دیگو یم که

     اتاقم ایب !البرز-

  :دیگو یم حافظ به رو .ستیبعد طوفان ی دهنده نشان

   !ادیب بگو هم رانیا به-

 و کرده عوض یشلوار و بلوز با را اش یآسمان یآب لباس رانیا

 عمه .کرده پاک را ششیآرا و کرده جمع سرش یباال را شیموها
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 .شده ها وانهید مثل خاله  .هستندسالن داخل هم رانیا یعمو و

  :دیگو یم و ستدیا یم مقابلم

 ن؟یختیر تا دو شما که هست یا برنامه چه نیا جان خاله !البرز-

   .نیبرد آبرومونو پاک

  :دیگو یم و کند یم اشاره سالن به

   .بدم یچ رو نایا جواب حاال-

  :دیگو یم  رانیا به رو

 اگر حالت به یوا بود؟ یچ حرفا نیا !رانیا یمارمولک یلیخ-

   گذرم ینم ازت قسم بابات روح به .یباش گفته دروغ

 ی گونه مامان .رود یم سالن طرف به دادن تکان سر نیح و

  :دیگو یم و بوسد یم را رانیا

 یم میحسود اولشم از .نبودم یخواستگارنیا به یراض که من-

   .جان خالهبرم قربونت !یبش من البرز جز به یکس زن شد

  :دیگو یم یب یب . رود یم سالن به حرف یب حافظ
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 یا به یحیتوض هی نیبر شما .میکن یم آماده شوم ی سفره ما تا-

 .وصلت یا به نبود رضا دلوم هم مو واال .نییایب و نیبد رمردیپ

   . آورد ینم دوام رانیا

  :دیگو یم مامان به و

  .یب یب زیعز ایب . دخترُم میبر ویب-

 و قلبش یرو گذارد یم دست و دهد یمرونیب را نفسش رانیا

  :دیگو یم آهسته

  !میبگ آبوا به یچ حاال-

  :کنم یم شیتماشا

  !میکن ازدواج قراره من و تو !میگ یم رو قتیحق-

  :دیگو یم مضطرب

  !دونم ینم رو شرطهات هنوز من ؟یمطمئن واقعا ! البرز-

 یکرد دایپ نجات نایا دست از که نیهم !ستین یسخت شرط-

  نه؟ مگه !هیکاف

  :دیگو یم زده جانیه
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 .کنم یم قبول باشه یشرط هر بخدا !البرز ممنونم ازت یلیخ-

 چیه هم تو از و هست یسور قرار و قول هی نیا که دونم یم

 حافظ و مامانم که نیهم .نرفت آبرومون که نیهم .ندارم یتوقع

    . هیکاف شن ینم افکنده سر

  :کنم یم اشاره در به

  م؟یبر-

 .شود یم همراه من با و کشد یم یقیعم نفس

 

 358پست#

 

 

 کنارش هم را کتش و نشسته تختش یرو .است اخمالود آبوا

 کشیج و است  دهیپر رانیا رنگ .است فرش ی رهیخ .گذاشته

 که است نیا خاطر به دیشا .ندارم  دلهره ادیز من .دیآ ینم در

  !ندارد من یبرا دارد جذبه خانواده یبرا که آنطورها آبوا
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 . ست یصندل کی آنجا !دینیبنش کند؛ یم اشاره روبرو به آبوا

 بر وارید کنار از را اتاق یصندل تنها  من . است مستاصل  رانیا

  :میگو یم رانیا به و دهم یم قرار تخت مقابل و دارم یم

  !رانیا نیبش-

 درون  زمیر یم هست اعتماد چه هر اما .کند یم نگاهم نگران او

  : بدهم جرات او به تا چشمانم

  !زمیعز نیبش-

 زانو چهار نیزم یرو یصندل کنار من و یصندل یرو ندینش یم او

 یم نگاه آبوا به و کنم یم گره هم در را دستانم  .نمینش یم

 همان .گرید یلیشما با اما نمیب یم سرهنگ بابا مثل را او .کنم

 یم شیعصا یرو را دستش .یجد ی چهره همان و بُران نگاه

  : فشارد

  ؟ بده حیتوض خواد یم کدومتون خب-

  :دیگو یم یا گرفته یصدا با رانیا

  ...آبوا-

  :میآ یم حرفش انیم من
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   .دم یم حیتوض من-

 یم نگاهش یجور کی .است رانیا معطوف آبوا نیخشمگ نگاه

  :میگو یم من .زدیر یمرونیب انهیتاز چشمانش از انگار ؛ کند

 یریگیپ ؛ میهست نجایا مامان و من نکهیا علت گفتم که بهتون-

 ی خانواده از من که هست یکس نیاول رانیا .هست رانیا یها

   .است ریسربز هنوز که اندازم یمرانیا به ینگاه .شناختم مامان

 از !صداقتش و یمهربون از.اومد خوشم رانیا از ؛ اومدم که نجایا-

 .نگفتم بهش اما .اومد خوشم زشیچ همه از !باشیز ی چهره

 نیا با شما متاسفانه که کنم فکر شتریب دیبا کردم یم فکر دیشا

 بخوام اگر دمید و نیگرفت من از رو کردن فکر فرصت یخواستگار

   !بدم دست از شهیهم یبرا رو رانیا ممکنه بجنبونم؛ دست

  :کند یم نگاهم نیزبیر و  رکانهیز آبوا

   !یستین مطمئن هنوز پس-

   !آبوا مطمئنم-

  :کند یم رانیا به رو

  ؟یمطمئن تو  ؟یچ تو-
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 به دوزد یم را نگرانش  نگاه .دهد یم فرو را دهانش آب رانیا

  :من

 دوست رو عرفان اصال من آبوا !نبودم مطمئن نقدریا حال به تا-

  !بگم شما به دمیترس یم اما .نداشتم

  چرا؟-

 ادامه یا آهسته یصدا با رانیا .دیگو یم خشک و محکم را نیا

 :دهد یم

 

 359پست#

 

 

 که دیکن فکر خواستم ینم چون .ادیمبدتون عشق از شما چون-

 ادیب یکس هر گفت یممامان چون .هستم ییهوا سربه دختر

 تیترب با من چون .ندارم قبولش ؛ نپسنده آبوا تا تیخواستگار

 چون.نداشتم رو حرفتون با مخالفت قدرت و شدم بزرگ شما

  .بود ممنوع خونه نیا یتو شدن عاشق

  ؟یکرد مخالفت بار نیا چرا پس-
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 هی  که داشت نویا ارزش کنم یم فکر .دارم دوست رو البرز چون-

   .بزنم شما به حرفمو شده که هم بار

 هم با که ستین ییحرفها نهایا چند هر .کوبد یم تر آرام قلبم

 مطلع بودنش یمصلحت از چون  اما م؛یباش کرده هماهنگشان

 آن دست از رانیا که نیهم .ندارم یخاص احساس چیه ؛ هستم

    .ستیباق شکرش یجا ؛ کرده دایپ نجات آدمها

 به کشد یم را دستش و دهد یم رونیب شدت به را نفسش آبوا

  :شیزانو

 زودتر یلیخ دیبا . یبرد میمیقد قیرف  شیپ مونه یآبرو  امشو-

 نظر در خواستم ینم وقت چیه مو !ینگفت اما !یگفت یم نهایا از

  فقط نه .کردم بزرگ تونه مو  .باشم ترسناک آدم هی مثل تو

 یا یسوا اما .هیچرک دلُم انیجر یا از .بودم هم بوات که آبوات

 یعاشق گفتُم یک مو .سُمیوا قلبت یجلو خوام ینم حرفا

   داره فرق مساله که باشه درستش آدم اگه ممنوعه؟

  :من به دهد یم را نگاهش

 هنو .شه یم حساب وارد تازه هیبق و مو یس هنو البرز هرچند-

 سالها .ندارُم بواش از یخوش ی خاطره مو .هیک که سین معلومش
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 ، پسرُم .دیکش زجر سالها یب یب .شد دخترم و مو ییجدا باعث

 مونم نباشه ام دده اگه گفت یم چون !کرد ترکمون ، ابُمیافراس

 ینیسنگ قلبُم یرو دنشید یآرزو .دُمیند پسرُمه سالها .سومین

  ...کنه یم

  شوند یم آوار من سر یرو سهند گناهان تمام و کند یم سکوت

 یم .ستمین منیا او دست از هم هستم نجایا که حاال یحت .

  :میگو

 رزالت که یمرد .مهیزندگ یتو ننگ ی لکه نیبزرگتر من یبابا-

 یمرد .رسونده تشینها به مامانم و من حق در رو یعدالت یب و

 !دنا یبرا نه و من یبرا نه .نکرد یپدر من یبرا وقت چیه که

 در هاش بیآس از من هم هنوز اما کرده ترکمون که سالهاست

  !کنم دایپ نجات دستش از نتونستم وقت چیه .ستمینامان

  :ماند یم میگلو در یسم غیتکی مثل بغض 

  . رهیخ هست یچ هر من تین !نکن اسیق سهند با منو ! آبوا-

  :دیگو یم آبوا  .کنم یم سکوت دوباره و



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1517_pg. 

 

 سین قرار هم یبخوا رانِیا اگه تو !کن ثابت مو یس خودتِ  پس-

 !ایدن سر اوو یبر یم مونه وجود از کهیت هی بازم .یبمون نجایا

  !کن ثابت هیبق و کُکاش و مو یس خودته

  :اش چهره یرو ماند یم نگاهم

  !چطور-

  :زند یم یدار معنا لبخند

 یم یکِرد ثابت خودته موقع هر !یدون یم خودت گهید نهیا-

 !جان بوا یکن عقد دخترِوو یا یتون

 

 360پست#

 

  :زدیخ یم بر عصا به دست

 نیا !نیبزن اتونه نگفته یحرفا !نیبکن وا هم با  هاتونه سنگ-

  !بمونه جهینت یب دینبا نیکرد انتخاب که یراه

  :رانیا به کند یم رو و
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  عاموت و عمه .بندازه سفره !کن کمک مامانت به برو پاشو-

  !شماها دست از امان .مردم یجلو میشد زشت !نجانیا

 هنوز رانیا .رود یم رونیب زنان عصا و در طرف به رود یم

 یم بر فرش یرو از من .نشسته یصندل یرو ساکت همانطور

  :ستمیا یم مقابلش و زمیخ

  !رانیا-

  :اشکند از پر چشمانش . آورد یم باال را سرش

    !میکرد یباز باهاش !میگفت دروغ آبوا به ما-

  :کنم یم نگاهش بیج در دست

   ه؟یساختگ یچ همه میبگ بهش م؟یکرد یم چکار دیبا خب-

   !میکن حلش دیبا یجور هی حال هر به

 و من نکهیا دنبال افتن یم همه فردا از ؟یکن یم حلش چجور-

 خورده ینیریش من و یر یم تو بعدش .کنن محرم هم به رو تو

 یم وقت چه که نیذاریم سرم پشت فشار یه بعد .شم یم ات

  ؟یکرد فکر بهش !سیانگل  برتت

  :زنم یم لبخند
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  س؟یانگل ییایب یندار دوست-

  :شوند یم زده وق چشمانش

 هی .ستین شتریب یباز هی نیا البرز؟ یکن یم یشوخ یدار-

  !توافق

 و یبد لیتحص ادامه و اونور ییایب تو که بشه باعث توافق نیا اگر-

 یگفت ینم هات لیمیا یتو مگه ؟یچ یبش یکس خودت یبرا

 سیانگل خواد یم دلت یگفت ینم مگه ؟یبر رانیا از یدار دوست

   ؟ینیبب رو

   ...نطوریا نه اما !گفتم-

  : شوم یم کشینزد .روم یم جلو

 .هست یسور زیچ همه !نکن ناراحت رو خودت اصال !نیبب-

 یها ازدواج از نکهیا اول .یبر یم نفع جا دو از تو ینجوریا

 به نکهیا دوم .یش یم رها دن یم بیترت برات که یسنت مزخرف

  !یرس یم یدار دوست که یزندگ

  :شیشانیپ به کشد یم دست

  !یش یم یچ تو بعد-
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  :زنم یم لبخند

 اونجا یاومد یوقت .مرحلهنیا از تو گذشتن واسه پل هی !من؟-

 ین همه به مناسب وقت هی یتو و  صدا و سر یب !میش یم جدا

 ؛یکرد دایپ خودتو استقالل و یشد دور ازشون یوقت اونا  !میگ

  !بکنن تونن ینم یکار چیه گهید

  :دهد یم تکان نیطرف به را سرش

 من یزندگ کل امشب .شم یم وونهید دارم واقعا !دونم ینم-

    !شد عوض

  :گزد یم را لبش

  ؟یزد رو انیرا واقعا-

   .دوزم یمچشم براقش چشمان به و دهم یم تکان سر

 !رفت و کولش یرو گذاشت دمشو .کردم دشیتهد و زدم ! آره-

 تو  !یکن رونیب ذهنت از رو کهیمرتاون زودتر کن یسع هم تو

 .یراه اول تازه
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 اقتیل که یکس !انتظارته در یعال تیموقع یکل و خوب آدم یکل

 به که نباشهنیا دنبال به فقط تتیشخص یتو و باشه داشته رو تو

 با رو تو صرفا  تییبایز و معرفتت هنرت، خوبت، صفات یجا

  !کنه اسیق بکارتت

 اگر دیشا .شوند یم خون رنگ شیها گونه هیثان از یکسر در 

 گربه دست در که کاموا کالف کی مثل را او بود یگرید طیشرا

 .کردم یم یباز شدنش دیسف و سرخ نیا با و دمید یم کند ریگ

 تمام  .متعجبم ام کرده شروع که یکار از هم خودم یحت حاال اما

 را کار نیا تا شد باعث مادام با مشورتم  !بود مادام خاطر به نهایا

  :گفت راحت یلیخ .بکنم

 اون !یبگ دروغ شده اگر یحت !بده نجات رو دختر اون !البرز-

 و نیتد نظر از که یمرد با داشت نخواهد یخوب یزندگ طفلک

 !نکن آخرشو فکر .نداره رانیا که مهمه براش ییزهایچ  تعصب

   .بده نجاتش فقط
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 لباس آن ران،یا دستان لرزش اما ! دمیترس یحت و کردم تعلل من

 غرور و کبر آن و اشکش از سرخ چشمان آن  ش،یآب ریحر

 فرستاده موقع به را امشیپ مادام و لرزاند را دلم  خواستگارش

  :بود

  !سهراب مرگ  از بعد یدارو نوش نه !باش حایمس دم-

 دیناام و افسرده رانیا به که باشم ییحایمس دم خواستم یم من و

   .بدهم دوباره جان

 یم یمیمال باد .است میمال ماه بهشتیارد در بوشهر شب یهوا

 شوم؛ یم وارد که من .هستند روشن ساختمان یچراغها .وزد

 آورد ینم خودش یرو به یکس.اند نشسته یبزرگ یسفر دور همه

 یم مثال .ست آبوا دستور به که ندارم شک .افتاده یاتفاق چه که

 رانیا یدزدک یها نگاه شود یم مگر اما .نباشم خجل من خواهد

 فاکتور را یب یب نگاه الطفات  و حافظ بند مین یها لبخند ،

 و هیهان و نیحس .گفتگوست گرم رانیا ی عمه به مامان .گرفت

 .کردند یم چه را تدارک همه نِِ حال هر به .اند آمده هم رضا

  :دیگو یم خاله
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 ی خونه ببر رو زیم یرو ی قابلمه اون شام از بعد !مامان حافظ-

  !گذاشتم کنار براش رو سهمش !زهرا

 من و زند یم چشمک میبرا مامان .کند یم یباز شیغذا با رانیا

 !شوم ظاهر خوب  دمیجد نقش در دیبا .دهم یم لشیتحو لبخند

    !عاشق ی خاله پسر

  :دیگو یم شام از بعد آبوا

 ونیقل دلوم امشو !کن چاق میس یونیقل هی پاشو بوا !نیحس-

   !خواست یبرازجون

  :دیگو یم یب یب

  ؟یکن ینم قلبتِ فکر یم چه؟ یس آقا  یوو-

 کند یم نگاه هاست بشقاب کردن جمع حال در که  رانیا به آبوا

:  

 که یاتریت او از بعد  .دُمیب مرده امشو خو دیب مردن به اگه واال-

 .خواد یم ونیقل  دلوم !کردن اجرا جوون دوتا یا
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 سکوت شتریب که ست یحال ضیمر و مودب مرد که رانیا یعمو

  :دیگو یم کرده

 رانُمیا قسمتِ معلومه که طویا .باشه یچ قسمت تا . رهیخ عامو-

   .عاموم یس بساز ونهیقل پاشو ! ییدا نیحس .رهیخ

  :زدیخ یم بر سرعت به نیحس

  .یبگ احسنت که بسازُم یونیقل هی شیس حاال !شومایچ رو-

  : خاله به کرد رو بعد

  کجان؟ونیقل بساط !ییدا زن-

 جنوب زنان که یاهیس شال) ناریم و برخاست زحمت به یب یب

  :کرد مرتب را اهشیس(کنند یم سر

  !سرش به زده امشو مرد یا !بدُمش تیس امیب خوم تا-

 و ظرف از پر ینیس حافظ .رفتند اطیح به یب یب و نیحس 

 هم من .افتاد راه سرش پشت هیهان و برد آشپزخانه به را ظروف
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 رانیا . بردم  را یسبز یسبدها . باشم کرده یکار آنکه یبرا

  :گفت آهسته حافظ .گذاشت یم نکیس درون را ها بشقاب

  !یبکن خواد ینم یکار شما ! یموذ خانم عروس نه-

  :دیگو یم هیهان .دهد ینم یجواب رانیا

  !کُکات سر ریز راستت دست-

 یم حافظ .کند یم نگاه را من یچشم ریز رانیا .خندد یم و

  :دیگو

 بزرگترش مو مثال !یداد یم مو به هم یزیچ یا اشاره هی کُکا-

  .هسُم

 یرو یغذا ی قابلمه به .کند یم انیب نطوریا را شیدلخور  حافظ

  :کنم یم اشاره زیم

 باهاشون من هم یکار هی . هیهمسا به میبد رو غذا نیامیبر ایب-

   !دارم

  :کند یم دستش آشپزخانه دستکش هیهان

  . یبشور که تو واسه ذارمیم رو ها قابلمه !حافظ-

  .افتد یم راه و برداشته را زیم یرو کوچک ی قابلمه حافظ
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 درب یجلو زرد المپ ییتا سه دو .تیا کیتار و خلوت کوچه

 سنگفرش یرو زندیر یم نور یاندک که  هستند؛ روشن ها خانه

 پرنده یصدا و  .دیآ یم بچه چند ی خنده یصدا ییجا از .ها

 و کشد یم یکوتاه یها غیج که یا پرنده .شناسم ینم که یا

  :کنم شروع خودم دیبا .زند ینم یحرف حافظ .شود یم دور

 .نذاشتمونیم در تو با که خوام یم معذرت واقعا من حافظ-

 .نبودم مطمئنرانیا جواب و خودم میتصم از یبخوا رو راستش

    .دم یم دست از رو رانیا نزنم حرف اگر کهدمیفهم امشب اما

  :کند یم نگاهم اش شانه سر از

  ؟یدار دوستش واقعا-

  :سوزد یم قلبم

   !دارم دوستش یلیخ آره-

 یجد نیچن نیا را او وقت چند نیا یط در .دهد یم تکان سر

  :ام دهیند

 به حسرتش  .میشد بزرگ پدر بدون رانیا و من ! البرز نیبب-

 نیاتموم یتومونیدلخوش .بابا میبگ یکس به که موند دلمون
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 دیشا اما کردن؛کمکمون شهیهم یب یب و آبوا .بوده  مامان سالها

 پدر ی خونه یتو .میداشت یبهتر یزندگ ما بود؛ زنده بابام اگر

 یسنت اونا .داره رو زایچ یسر هیکردن یزندگ مادربزرگ وبزرگ

 جانیه به ازین که کوچک ی بچه تا دو ما و حوصله یب و بودن

 کهگفتم رو نایا .بود مامانم دوش به ها نیا ی همه بار .میداشت

 مامانم دیبا !ستین خودش به مربوط فقطرانیا یخوشبخت یبدون

  !یریبگ نظر در هم رو

 به قابلمه همانطور .من مقابل قایدق .ستدیا یم کوچه وسط

  :شود یم من ی رهیخ روشنش درشت چشمان .دست

 یندار نانیاطم ات عالقه به اگر !شیخواه ینم اگر خدا رو تو-

  !بگو  حاالنیهم

   .گرفتم نظر در رو رانیا یخوشبخت .مطمئنم ممیتصم از من-

 نداشتن ای داشتن دوست از یحرف  .ام نگفته هم دروغ نطوریا

   .زنم ینم رانیا

  :ام شانه سر گذارد یم دست .زند یم لبخند

 تا دو شما نیب  که روشکر خدا  !نداشت دوست رو پسرهاونرانیا-

  !خوشحالم یلیخ که من !گرفته شکل یا عالقه هی
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  :دهم یمسرتکان

- 
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  !هیخوب دختر رانیا !خوشحالم منم

  :میافت یم راه دوباره

 رو یخواستگار قرار و بگه عمه به امشب نیهم خواد یم مامان-

 رسما خب اما .هیهان و من ی عالقه از داره خبر عمه البته .بذاره

   .مینگفت بهش

  !باشه مبارکتون-

  :خندد یم

  !یخودت دوماد حاال !رانیا عقد واسه بمون گفتم بهت-
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 عالقه آدم من .دارم دوست را رانیا چقدر که کنم یم فکر نیا به

 از بعد که یروابط شتریب .ستمین هنگام زود و مدت کوتاه یها

 هرگز .بوده یجنس ازینکردن برطرف یبرا ام داشته یتداع رفتن

 با را عشق من .بخواهم عاشقانه را یکس که ام نکرده فکرنیا به

 به تازه طناز و بود تن امیالت یبرا هانا .ام سپرده خاک به یتداع

 یشتریب یهمخوان من یاستانداردها با طناز .دهیکشسرکمیزندگ

 رانیا . کرده یزندگ ام شده بزرگ من که یفرهنگ همان با .دارد

 قوتش نقاط دنبال به خواهم ینم .کنم فکر او به خواهم ینم !

 یا فرشته به هیشب .است فرشته به هیشب من یبرا رانیا .بگردم

 او که یمست حالتآن از ریغ به .کنم کمکش دیبا که شکسته بال

 هر جسمم؛ ازین سر از خواستن حس آن از ریغ به ؛ام دهیبوس را

 یم .کنم تصور خودم کنار را او توانم ینم  کنم یم فکر که چه

   . شده تر سخت زیچ همه حاال کهدانم

 انسالیم یزن .است روح یب و الغر .کرده تنش اهیس  لباس زهرا

 جوانتر دهیکش که ییزجرهاتمام با و  شیها یبدبخت ی همه با که

 محقر و کوچک اطیح وارد حافظ و من .رسد یم نظر به سنش از

 که یا خانه  .دارد مرمت به ازین که یا خانه .میشو یم اش خانه

 :دیگو یم حافظ  .دهد یم فقر و نم یبو .است هیاثاث از یخال
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  .بدُم انجام تیس تا بگو یدار یکار اگه زهرا خاله-

  :کشد یم آه

 تا چهار جز  خونه یا .ستین یکارزُمیعز نه ! کُکامبگردُم دورت-

   ! هیکاف مو یس یهم زُم؟یعز مونده ازش یچ وارید

 و کهنه یفرش جز و است باز درش که ستیاتاق یرو من نگاه

 در یزیچ ؛ گذاشته یچوب ی جعبه کی یرو که کوچک یونیزیتلو

  :دیگو یم حافظ .ستین آن

  .کنُم ایمه تیس تا بگو خودُم به یخواست یچ هر خاله-

 نهیس یرو گذارد یم را دستش اندام الغر  عزادار زن آن زهرا،

  :کند یم خم سر و اش

  !زُمیعز یباش زنده-

  :میگو یم من

  !جان یل یل پسر !البرزم من ! خانم زهرا-
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  :شوند یم جمع یکم نشیغمگ چشمان و زند یم لبخند

 یعزا یس یدیکش زحمت ! دونُم یم ها ! باالت و قد به ماشاال-

  .یاومد مویابر

  :اندازم یم ور و دور به ینگاه

  !بزنم حرف باهاتون خواستم یم-

  !شده خجل .کشد یم جلو را نارشیم .شود یم واج و هاج

  افتاده؟ یاتفاق !کُکام  شاالیا رهیخ-

  :میگو یم .کند یمنگاهم یسوال هم حافظ

 مثل منو . ستین شوهرت که حاال یبد اجازه اگه خوام یم-

   !یبدون برادرت

  :دیگو یم ریبز سر

  .یپسرُم یجا تو !کنه حفظت خدا-

  :کنم یم اشاره اطراف و اتاق به
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 بهتون خودمگفتم اما .هستن انیجر در گفتم؛ یب یب و خاله به-

 خورده هی یسخت همه نیا از بعد که کنم کمک خوام یم !بگم

   !یکن حس رو یراحت طعم

  :دهم یم ادامه .شوند یم اشک از پر چشمانش

 ی قهیسل به .میکن مرمتش .نهیبب رو خونهارمیم ویکی فردا-

  !ملزومات و هیاثاث . خونه یبرا میبخر ییزایچ هی خودت

 نگاهش .شود ینم باورش .صورتش یرو خورد یم سر اشکش

 یم حرف بعدا اش هیبق درباره .است گذر در حافظ و من نیب

  .میزن

  :کنم یم حافظ روبه

  ؟میبر-

  :دیگو یم زهرا .دهد یم تکان سر تند تند حافظ

 ریپ . بده رتیخ خدا .ام خونه به یآورد دیام نور و یاومد کُکا-

   !یبش خوشبخت شاالیا . یبش

 به هیشب شتریب که زده ماتم ی خانهآن از و کنم یم تشکر لب ریز

  :دیگو یم حافظ .مییآ یمرونیب است مخروبه
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   !بود زهرا خاله به ادتی کجا تو !پسرگرم دمت-

 رطوبت انگار .یماه یبو به ختهیآم ییبو .دیآ یم یشرج نم یبو

 و خواند ین یدشت که یمرد ینیحز یصدا و باالست امشب هوا

 :دارد یسکن خانه کدام در دانم ینن

 

. 
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 برد یم رو کهنه فرش اون داشت شوهرش که یروز همون-

 حالش مامانم یوقت .شدم ناراحت براش یلیخ !دمشید  بفروشه

 زن نیا به شد خوبمامان اگر که گذاشتم قرار خدا با  شد؛ بد

 خب اما .کردم یم دو کارنیا هرصورت در چند هر .کنم کمک

 و تک .دهیبر ایدن کل از دشویام زن نیا .شد بهتر حالش مامانم

 کم هی و درست ی خونه هی مستحق. کاره و کس یب .تنهاست

  !نیهم .کنم کمکش خواستدلم  .امکاناته

  :کتفم پشت کوبد یم را دستش کف
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   .کنم یم افتخار بهت من .کُکا گرم دمت-

  :افتد یم گود اش گونه یرو چال و خندد یم بلند بعد

 تور یماه شاه عجب .باشُم رانیا یجا خواس دلُم حاالنیهم واال-

   . زده

 .کند یم نگاه آسمان به .زنم یم شیبازو به یا ضربه یشوخ به

  :دیگو یم

  !بزنه یبارون چه امشو-

  :کنم یم نگاه را آسمان هم من

   ؟یدیفهم کجا از-

 بوشهر بهشتیارد !داره بارون ابر یا !بندرُم ی بچه مو چون-

 یمبارون و آسمون یتو کشه یم  ابر ناغافل هوی .قشنگه یلیخ

 عاشق خودم من !شن یم بیغ ابرها هم بعد قهیدق دو . باره

 دلش ماه سه دو نیا یتوآدم اصال .بوشهرم بهشتیارد تا اسفند

  !هیعال حسش که بس و خوبه هوا که بس !کنه یعاشق خواد یم

 .شود پر هوا آن از میها هیر تا .کشم یم یقیعم نفس اریاخت یب

  .دارم یبیعج آرامش احساس اما ؛ است خسته فکرم آنکه با
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 هم دور همه و اند کرده پهن فرش اطیح داخل  آبوا ی خانه در

 درون اش یبرازجان انیقل و زده تکه متکا به آبوا .اند نشسته

 مجلسانیم وهیم و تخمه و یچا .هست مقابلش لیاست ینیس

 .دهد یم نشان خاله به را یزیچ همراهشتلفن در هیهان .است

 کنار و آورد یم ر د را شیکفشها حافظ .ستین رانیا از یخبر

 داخل به من .کند یم فیتعر را زهرا یماجرا و ندینش یم نیحس

 به افتد یم چشمم .دهیبر را امانم یتشنگ .روم یم ساختمان

  :میگو یم .است گاز اجاق کردن پاک حال در که رانیا

   ؟یینجایا هنوز تو-

  :دهد یم سرتکان

   .کنم یم فکر کمتر باشم که سرگرم آره-

خودم یبرا آب وانیل کی و آورم یم رونیب را آب پارچ خچالی از

  :کشم یم سر نفس کی و زمیر یم

   .شد تموم امشب یماجرا !که نداره کردن فکر-

 یم باز حرکت از گاز لیاست یرو کشد یم وسواس با که یاسکاچ

  :من طرف گردد یم بر .ستدیا
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  .میبزن حرفهم با دیبا-

  !میزن یم حرف-

   !خونه نیا از دور ییجا هی میبر فردا-

 قرار بار نیاول که یا کافه همون . میخور یم صبحونه میر یم-

  خوبه؟ !بپرس یدار که یسوال هر تو بعد .میگذاشت

  :دهد یم تکان سر

  !خوبه-

 شیتنها که است بهتر .شود یم اجاق ساباندن به مشغول دوباره و

 .است بیغر و بیعج سوال از پر ذهنش در که دانم یم .بگذارم

 ! احتمال و فکر از پر
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 .است ریسربز و کرده عرق حافظ ست؛یگرید طور ماجرا اطیح در

 و نشسته یب یب کنار که مامان سر یباال من .زند یم حرف خاله

 نگاه جمع به و ستمیا یم گذاشته یب یب یزانو یرو را دستش
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 .نندیب ینم را من که اند خاله یصحبتها محو انقدر .کنم یم

  :دیگو یم خاله

 مثل تا دو نیا !حافظ از بهتر یکس چه ه؟یهان از بهتر یکس چه-

 یم ما هم .خوان یم رو گهیهمد ساله چند .عشقن مرغ جفت هی

 کنم انیب امشب گفتم .  کرده کچل منو حافظ .شما هم و میدون

 و گل با هست؛ جان یل یل تا  نیدون یم صالح اگر شاالیا که

 تونیس تا دُمیب گفته هم عانوس به قبال !میبرس خدمت ینیریش

   !بگه

  . جمع در گرداند یم یچا رضا .کند یم دییتا سر با رانیا یعمو

  :ردیگ یم را هیهان دست خاله

   !خودمه عروس هیهان-

 دست حاال یبرازجان انیقل و هست یا جاافتاده مرد که هیهان پدر

  :دیگو یم و  فرستد یم هوا به را دود و زند یم یپک اوست؛

 !مونه ینم یحرف گهید خوان یم ی گهیهمد بچه دوتا یا یوقت-

  .ترن یراض چشُم او از چِشُم یا
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 یب یب .ماند ینم دور من دید از که کشد یم یراحت نفس حافظ

  :دیگو یم

 سرانجومشون هام نوه تا سه هر !امشو دیب یا فرخنده شو چه-

  .شد معلوم

  :اش نهیس به کوبد یم را دستش

 یدوماد و یعروس لباس تو باشُم زنده شاالیا . بگردُم دورتون-

 از یچیه ابُمیافراس دنید جز اوو بعد ! برقصم تونیس .نُمتونیبب

  .خوام ینم خدا

 بر نیحس .زند یم دست زده جانیه هم مامان .کشد یم کل و

  :زدیخ یم

  ارُمیب ینیریش برُم مو تا !یسالمت به-

 خلوت خودش با رانیا که ییجا .رود یم آشپزخانه طرف به و

 گذارند یم قرار  .نخواسته را نیحس وقت چیه که یرانیا .کرده

   .توامان ینامزد و یخواستگار .بعد ی هفته ی شنبه پنج یبرا

  :دیگو یم رضا .بارد یم ستاره حافظ چشمان از

   !شه ینم که یخال و خشک-
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  :آبوا به کند یم رو

  هنوز؟ یدار ت یتک ین آبوا-

  :خندد یم آبوا

  !ارشیب کمد سر یباال اتاقُم یتو برو !دُرُسِن یا ها-

 یم ین .اندازد یم راه یبزم است جمع فرد  نیتر ساکت که رضا

 .زنند یم دست همه .کند یم یخوان امیخ گرمش یصدا با و زند

 .دوخته چشم هیهان به حافظ .کیتمیر یهازدن دست همان

 .کند یم یهمخوان رضا با آبوا و  رفته فرو خودش در نیحس

 لحظه یبرا .کنم یم فعال را تلفنم نیدورب .آبوا دارد یخوب یصدا

 کهاست رانیا .مشامم در چدیپ یم یعطر یبو کنم یم حس یا

  :خواند یم که آبوا  به و ستادهیا کنارم

 شب که را پیاله آر پیش / یخور چه حریفان فردای غم ساقی-

  میگذرد

  

 که یاهیس و کیتار شب نیا . بگذرد شب که دوارمیام من و

 .گرفته فرا را ما یزندگ سالها
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  :خواند یم نیحس بار نیا و شود یمتمام آبوا نفس

  یهااا یهوووو

  شدند دست از همه موافق ارانی

  شدند دست از همه موافق ارانی

  شدند پست کانی کانی اجل یپا در

 شترکیپ زما دور کی / عمر مجلس در شراب کی ز میخورد

  شدند مست

  من دل رودامان یم باال دستها یصدا .کشد یم کل خاله

  دوش رفتم یگر کوزه کارگه در

  دوش رفتم یگر کوزه کارگه در

  خموش و ایگو کوزه هزار دو دمید

  فروش کوزه خر کوزه گر کوزه کو / خروش برآورد کوزه یکی ناگه
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  فروش کوزه خر کوزه گر کوزه کو / خروش برآورد کوزه یکی ناگه

  من دله امان

 نیحس پدر نباریا .استرانیا به نگاهش . شود یم ساکت نیحس

 هوا در را اش اشاره انگشت و سود یم بلند زانو دو یرو که است

  :خواند یم متفاوت ییصدا با و لبخند با و دهد یم تکان

  زنکو چاق ونیقل / تنباکو تو بارم تش مو-

  کله به شومینم گهید / کــله به ناشم گهید

  کلعه به شمینم گهید کعله به ناشم یو

  کلعه به ناشم نه

  نبو مو یر گهید ره یا / نبو مو یج گهید کلعه

  نبو مو یش گهید یحرف

  کلعه به شمینم گهید / کلعه به ناشم گهید

  کلعه به ناشم نه

  نتوانم ستنیز ناب یم یب من

  نتوانم تن بار دیکش باده یب
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  دیگو یساق که دمم آن ی بنده من

  نتوانم من و ریبگ دگر جام کی

  مینخور فردا غم تا ایب دوست یا

 که ییقرارها و قول و خبرها با .رسد یم انتها به شب نیچن نیا و

 مصادف شب یانتها .کرده روشن و خوش را خانه نیا یآدمها دل

 هر روند؛ یم که ها همانیم .یناگهان باران و برق و رعد با است

 به گذشته شب از یپاس تا من .خلوتش به برد یم پناه یکس

 چگونه را خودم کههستم نیا فکر به و دهم یم گوشباران یصدا

 یم دلهره .شوم یممانیپش .میایبرب پسش از چگونه !کنم اثبات

 . بمانم عهدم سر دیبا و شده که ستیکار اما . ترسم یم .رمیگ

 آن از را رانیا که است خوب ؛  دهم یم تذکرخودم به بارها

 .ام داده نجات یاجبار ازدواج
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 گل یها شاخه .است سیخ باال اطیح تمام !دهیبار باران صبح

 پر هستند ها نرده زانیآو و اند دهیکش قد باال اطیح تا که یکاغذ

  ! ینارنج و یسرخاب گلها و سبز تیغا به برگها .براقند و طراوت

 و خنک  یشرج و نم یبو که ینفس .کشم یم قیعم نفس

 .درونم به فرستد یم شده سرخ بادمجان

 .کنم یم نگاه را نییپا اطیح ها شاخه نیب و ها نرده یباال از 

 .است گسترده باغچه کنار را بادمجان کردن سرخ بساط خاله 

 اما . فراوان استرس و فکر از پر یسر با .ام دهیخواب وقت رید 

 سود یم باز رانیا اتاق در .است خوبحالم یلیخ هوا نیا در  حاال

 .ستدیا یم در چارچوب در او.

  .افتاده گود چشمانش ریز .هستند رها ورش و دور شیموها 

  :دیگو یم

  ؟یشد داریب باالخره-

 شده الغرتر ؛ میا آمده که یروز از کنم یم نگاهش خوب که حاال

  .استنیدلنش رنگ دیسف جذب بلوز و اهیس شلوارآن در .است

  :میگو یم
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  !رانیا ریبخ صبح-

  :کند یم گره هم در را دستانش .دهد یمتکان سر

   .میخور یم رونیب رو صبحونه تو و من امروز گفتممامان به-

  چرا؟-

 .کند یم نگاهم یچشم ریز

  :نداردزدن حرفتیظرف انگار 

  !گهید میبکن وا سنگهامونو هم با دیبا خب-

 ام؛ کرده که یغلط با"م؛یگو یم دلم در و کنم یم نگاهش فقط

  :دیگو یم مردد . ندیب یم که را سکوتم !"کنم چکار

  ؟ییاینم-

  :میآ یمرونیب مات حالت آن از

 

  !بشم آماده تا کن صبر قهیدق چند-

 .دهد ینم یجواب
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 یم بر اطیح به قهیدق ده از بعد یوقت و اتاقش داخل رود یم 

 یم را اش یتکان نوک  و وارید به زده هیتک که نمشیب یم گردم؛

 کوبد

 یم وارید از هیتک ؛ ندیب یم را من تا .هست ومنتظرم نیزم یرو 

  :ردیگ

  م؟یبر-

  .او یپ در هم من و افتد یم راه خودش و ماند ینم منتظر و

 پشت یب یب یروبرو مامان .کند یم رو و ریز را هابادمجان خاله

  .کند یم پاکخوردن یسبز و نشسته زیم

   .کند یم رفتار یعیطب او کهشوم یم خوشحال چندر

  :دیگو یم  رانیا به رو خاله

 .هست یدیکل جا یرو دشیکل .گذاشته رو نیماشبراتون حافظ-

 میبخر پارچه قواره هی فروشا پارچه بازار تا میبر میخوا یم ما 

  . هیهان یبرا

 و آبوات که نیبرگرد ظهر از قبل تا فقط 

  .میدعوت اونجا ناهار .عاموت ی خونه  نیاریب  یِ ب یب 
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  :دیگو یم بالفاصله رانیا

  !اونجا امینممن اما ! باشه-

  :کند یم اخم خاله

  ؟یکن ناراحت عاموتِ یخوا یم .یکن یم خودیب تو-

   !اونجا نییایم البرز با و کن یم عوض لباساتِ  خونه ییایم

 در طرف به افتد یم راه و .دهد یمرونیب را نفسش یحرص رانیا

  :زند یم لبخند من به خاله .یخروج

 رانیا با !انتخابت یا با یآورد در بازارِ  چشِ  بگردُم دورت خاله-

  !یش یم ریپ

  :دیگو یم مامان و خندد یم یب یب

  .ماهه مث رانیا !دِده داره منتِشِ -

 یم وارید هیسا از رانیا .روم یم کوچه به و میگو یم یا اجازه با

 به وشوم یم روانه او یپ از هم من .است تند شیوقدمها رود

 یم گوش دوند یم کوچه در که ییها بچه یها خنده یصدا

 .دیآ یم روبرو از و دارد دستش در یقرمز لیزنب یرزنیپ .دهم

 در یزن .است خم یکم کمرش و پوشانده باچادر را شیرو
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 درب یجلو و هست دستش آب شلنگ و ستادهیا در چارچوب

   .دیشو یم را اش خانه

 پارک آن در یاندک ینهایماش که کوچه پشتبزرگ ی محوطه

 من منتظر و کردهروشن را لیاتومب رانیا .استآرام ؛ اند شده

 یرو وروم یم .است صبح ده .کنم یم نگاه ساعتم به .است

   .نمینش یم دستش کنار یصندل

 

  :دیگو یم و افتد یم راه

 خونه ببره زور به منو خواد یم مامان که هست یباز مسخره چه-

 عمو؟ ی

 !بشم مواجه انیرا با خوام ینم من 
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  :میگو یم و کنم یم نگاه ابانیخ به

  ؟یدار دوستش هنوز-

 .کند یم نگاهم و گردد یم بر

 

  :دیگو یم و میشو رد ابانیخ چیپ از تا چرخاند یم را فرمان 

  !نه که معلومه-

    !ستمین لیذل هم نقدرهایا

  ؟یکردرونیب دلت از رو مهرش کامال یعنی-

  :دیگو یم دیترد یب

 

  !نه-

  :دهد یم ادامه .است جدال در خودش درون با انگار و کرده مکث

 .ست گهید یکی با انیرا کهدمیفهم ییهوی من .ستمین عاشقش-

 !بود جهنم روز اون .گفت و رفت در عمو زن زبون از 
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 .کرد انکار ؛ دمیپرس و زدم زنگ که بهش .کنم ینم فراموشش 

 همه واشی واشی مونه؛ ینم ابر پشت  دیخورش که ییاونجا از اما

 از ذره کی بار هر من که شد باعث آروم روند نیا .روشد یچ

 از کردنشرونیب البته .کنم رونیب فکرم از رو عشقش و بودنش

 چون اما .دیکش طول اواخر نیهم تا .بود تر سخت یلیخ دلم

   .انیب بر پسش از تونستم بهتر داشت؛ رو شیآمادگ مغزم

 یم حیترج من .دهد یم ادامه شیرانندگ به و کند یم سکوت

  :دیگو یم دوباره .باشم شنونده دهم

  ؛ شد حاضر عموم پسر عنوان به میخواستگار یتو یوقت شبید-

 دلم کردم یم نگاش یوقت قیدقا اون یتو .شدم متنفر ازش

 اونقدر که رو اش چهره گهید یحت که دمید یم و شد یم مچاله

 .ندارم دوست بود یداشتن دوست برام

 بدم وجناتش تموم و رفتارش زدنش، حرف اخمش، حرکاتش، از 

 گهید ؛ باشه طرفه هی عشق و محبت و تالش اگر البته  .اومد یم

 .ستین مهم گهید یمهم زیچ هر رسه یم روز هی
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  ؛ نمشینب دم یم حیترج اما ستین مهمبرام گهید

 یم فکر کردم تلف براش که یوقت و خودم یسادگ به که چون

  .فرستم یم لعنت خودم به شتریب و کنم

  :میآ یم حرف به

 انیرا با هم یخوب لحظات تو چون .هست یاشتباه حسنیا-

 .یداشت

 عشق و رابطه هی یوقت .شن ینم تکرار گهید که ییها لحظه 

 و یدار نگه ذهنت یتو رو خوبش یبخشها دیبا شه؛ یم تموم

 .یکن فراموش رو بدش یبخشها

  همه از خودتو ستین قرار پس !نیهم .نبود تو یزندگ آدم انیرا 

   !ادیم بدت نفر هی از جمعاون یتو چون یکن دور
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   !نکن اقتیل یب آدم هی یقربان رو هیبق

 یم ادامه .شوند یم ینزول شیلبها یانحنا فقط .دهد ینم جواب

  :دهم

 طالق و یعاطف طالق اون بعد و کرد انتیخ مامانم به بابام یوقت-

 یتو نبودم حاضر که اومد یم بدم بابا از اونقدر افتاد؛ اتفاق یرسم

  .باشم کنارش یجمع چیه

 ریگ گوشه به بودم شده محکوم .بودم افتاده دور همه از ینطوریا

 رو حرفانیا یروز کی بزرگم، پدر سرهنگ، بابا .شدن خلق بد و

   !نکن دور هیبق از نفر هی بابت خودتو گفت؛ اون .زد من به

  :کند یم زمزمه

  !یگ یم درست-

 کنار !فارس جیخل ابانیخ ی هیحاش یها کافه به میرس یم

 با اول روز آن که چون دارم ذهنم در خوب را آدرسش .اسکله

 یکینزد همان نگیپارک در را لشیاتومب . گذاشتم قرار نجایا رانیا

 و میافت یم راه یابر مهین آسمان ریز هم کنار و کند یم پارک ها

 از یقیموس یصدا قبل ی دفعه مثل .ها کافه طرف به میرو یم
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 سو نیا آب یرو کمرنگ سبز و یآب یها قیقا و دیآ یم ها کافه

   .روند یم سو آن و

 یرو پاشد یم نور و کشد یم سرک ابرها ببن از یگاه دیخورش

 کافه یجلو در یزیم  .شوند یم سار هیسا ابرها یوگاه ایدر آب

 زیم دو تر طرف آن یکسان .مینینش یم و میکن یم انتخاب یا

 نشسته ریگ آفتاب یچترها ریز و گریکدی به اند چسبانده را بزرگ

 تولدت شیبرا هیبق و دخترهاست از یکی مقابل یتولد کیک و اند

  . آورد یم منو شخدمتیپ .خوانند یم مبارک

  :دیگو یم رانیا

  .قهوه و  یسیانگل ی صبحونه تا دو آقا-

  :دیگو یم من به رو .برود زودتر او خواهد یم فقط انگار

   !البرز-

 یم من و شیموها یرو دهد یم سر را نکشیع .کنم یم نگاهش

 چطور چشمانش ریز اواخرش نیا یفکرها و دنینخواب از کهنمیب

  :زند یم پلک .افتاده نازکنیچ
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 فکر نیا به رو شبید کل من .یکرد رو کاراون شبید چرا !بگو-

   م؟یکرد یغلط چه !میکرد چکار تا دو ما که کردم

  :زنم یم لبخند

   .ستین حاد یکن یم فکرشو که یاونجور-

  .دارم یبد احساس هم خودم .است متالطم او مثلدرونم اما

 نصفه شیها الک تمام .کند یم گره هم در زیم یرو را دستانش

  :دستانش یرو ندینش یم من نگاه و هستند مهین و

 به شهیهم .ما خانواده یبرا زهیانگ نفرت آدم هی تو پدر !البرز-

 زده گول رو خانواده بزرگ و کرده زیعز دختر که یآدم هی عنوان

  .شده ادی ازش برده و دهیدزد آبوا از و

 

 جان یل یل هجران غم در یب یب  نیهم یادیز یروزها و شبها

 رو غمش از یکل دود هر با و دهیکش ونیقل و  خونده شروه

 نیب چرخونده ینیس ها هینیحس یتو و کرده نذر و هوا فرستاده

   . مردم
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 مامان آنطور که داده را شیدعاها جواب خداوند که کنم یم فکر

 ننگ ی لکه که داده را جوابش خدا .شد جدا بابا از و شد چارهیب

   .انداخته رونیب جان یل یل یزندگ از را

  :ردیگ یم نفس رانیا

  .بود پدرش مثل هم پسربگن فردا خوام ینم من !بگم چجور-

 بد من خاطر به خوام ینم !ترسم یم .دارم وجدان عذاب من

   !یبش

  :دیگو یم التماس با

 ...البرز-
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 چشمانش .کنم یم نگاه صورتش به و رمیگ یم دستانش از چشم

 .هستند شفاف یاشکها از پر

  :دیگو یم .ماهشهرش بهشتیارد یبهار یبارانها همان مثل 

 هی عنوان به .دارم دوست ام خاله پسر عنوان به رو تو من-

  .دوست

 درونم هنوز داره مرد هی به زن هی که یروح و یجسم ی عالقه اما

  .ستین

 

 مهمشه از من نجات یبرا دونم یم .ینطوریهم هم تو دونم یم

  .یکرد رو کار اون ییآبرو یب ی

گفتم و آبوا یرو یتو ستادمیا که بود بار نیاول شبید بابا روح به

 !نه

  چرا؟ یدون یم 

 چشم در تو .گرفتم یانرژ قدرتت و ابهتت از و تو نگاه از چون

 مواظبت مامانش از که یخوب پسر نماد ! یقدرت نماد من انیاطراف

 .ستادهیا مادرش یپا و کرده
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 نایا .کرده تحمل رو درد و غم و شده بلند خاکستر از که یپسر 

 نداده رو شنهادیپ اون اگر و ینبود اگر .بگم نه آبوا به شد باعث

 و ماجرا عمق به شبید .بودم گفته عرفان به زویچ همه من یبود

 ییتنها یتو و اتاقم یتو رفتم یوقت اما .نکردم فکر دروغمون به

   .میکرد چکار که دمیفهم

 تیموقع نیا در و حاال چرا دانم ینم .دهم یم تکان سر هدف یب

  .گرفته جان خاطرم در یتداع

 امان، معاشقه شب نیاول دم،یبوس اول بار یبرا که یا لحظه آن

 به ندیب یم را من سکوت یوقت رانیا . شبانمان مهین یها زمزمه

 گردم یم مناسب کلمات دنبال به ذهنم در .شود یم رهیخ ایدر

  .آورند یم را امان صبحانه .کنم شانیدایپتوانم ینم اما

 هم رانیا و ندارم یآنچنان یاشتها من اما .شود یم پر زیم یرو

  ام قهوه از یکم  .کرده گم ایدر در را نگاهش دیکل که انگار

 .دهد یم نامرغوب ی قهوه و یسوختگ یبو .کنم یم مزه را

 .ستیکاف کند؛ یم تلخ را میگلو  نکهیهم اما 
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  : من طرف گردد یم بر یناگهان رانیا

  !نیبب-

  !میخواستگار ادینم گهید عرفان هم بکشم خودمو من

  .مینرفت صالح باهم ما میگ یم و میر یم امروز !شد رفع خطر

 ینم رو  مامان یدور گم یم . اونور امیب خوام ینم گم یم من

 یم تمومش نشده تر بزرگ احساس نیا تا و کنم تحمل تونم

   چطوره؟ ها؟ .کنم

   چرا؟-

 پرت حواسش انگار دم کی و زند یم پلک او و میگو یم را نیا

  ! شیها نقشه نیب شود یم
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  :دیگو یم و دیآ یم در حالتآن از زود یلیخ اما

  !یوفتین یکس چشم از !ینش بد تو ندهیآ در که-

  .فشارد یم هم به را شیلبها و بندد یم زود را دهانش

 .کشد یم نفس تند تند و نوشد یم زیم یرو آب یبطر از یکم

  :برم یم جلو را سرم .کنم یکار دیبا

 !رانیا-

  ! باش آروم کم خی زمیعز رانِیا 

 شیچشمها از باران .زند یم چنگ را قلبش .دهد یم تکان سر

  :خورد یم سر

  !البرز تونم ینم-

   !کنم یم بدبخت رو تو

  :میگو یم .است ساده چقدر .است مهربان دلش چقدر

 آدم با ؟یکن یم چکار اش هیبق با شد؛تموم یخواستگار نیا-

 هی تو آبوا؟ یها یریسختگ با ؟یبعد یسنت یها انتخاب با ، یبعد

 روزها .یداشت یعشق شکست هی . یداد دست از رو دلت بار

   .یکرد تحمل رو  اندوه یادیز یشبها !یخورد غصه بابتش
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  :میگو یم .لرزد یم اش چانه و دهد یمتکان سر

 آسونه؟ شدن یکس عاشق دوباره یکن یم فکر ؟یتاک-

 دل صد نه و دل هی و ادیب یکی دوباره که نیا یکن یم فکر 

 یمن !من .بگم بهت یستیرودربا یب بذار ه؟یراحت کار بشه عاشقت

 دخترها و ها زن فقط یتداع رفتن ار بعد نشستم روبروت نجایا که

 معاشقه و شدم همبستر .کردم نگاه یجنس یکاال چشم به رو

 نیا .دهینلرز اونقدرها یکس یبرا قلبم . نشدم عاشق ؛یول کردم

 یلیخ هم رو هستمیزندگ یتو ختهیگر و جسته حاال که یطناز

 یقرار یب و یدگیشور اون !شده حساب یلیخ .دارم دوست یعاد

  .ندارم یکس چیه یبرا رو داشتم یتداع یبرا که

 یم رونیو دلش یوقت .چشه یم رو عشق ی مزه بار هی یوقت آدم

 و نهیبچ هم یرو رو آجرا نو از نداره  توان گهید . نفر هی واسه شه

 و بچرخه گردون چرخ دیبا بگذره، دیبا .بسازه دیجد عمارت هی

 با که ؛ عشق نیاول شدت به نه. بشه عاشق باز یروز هی دیشا

   .منطق یکم یچاشن

  م؟یکن کار چه کنم؟ چکار بگو تو-
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 یلیخ درسته .مهیتصم نیبهتر نیا االن من نظر به !یچیه-

   .ینکرد حساب افکارت یتو رو زمان گذر تو اما داره عواقب

 یم . دارد ترسش از نشان نیا !زده خی .رمیگ یم را دستش

  :میگو

 !بگو راستشو-

 .برم یم همسرم عنوان به رو تو من لندن؟ ییایب یندار دوست تو 

 مستقل .یریگ یم رو دکترات بعد  .یمون یم مامان شیپ اونجا 

 ؛ینداشت ازین یکس به یوقت شد؛ روبراه یچ همه یوقت و یش یم

 ج خار استقاللت و نبودنت و تیدور .یگ یم رو قتیحق اونوقت

   !کنه یم تر آسون زویچ همه کشور نیا از

  !باشه یراحت نیهم به کاش-

 

  :کنم یم نوازش را دستش پشت

  .یدار شیپ در ها یسخت یلیخ-

 یزمان مدت هی دیشا .میبد انجام اجبار به رو کارها یسر هی دیشا

  ؛ میکن یباز نقش هیبق یبرا
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 موندن اگر یحت .بود یخواه مستقل تو که دم یم قول بهت اما

 یم اجاره آپارتمان هی برات ؛یباش نداشته دوست رو مامان  شیپ

  ....و یکن کار یتون یم .کنم

  :دهم یمرونیب را نفسم

   !باش داشته جرات !رانیا-

 .  است شده دواریام یکم .زند یم یبند مین لبخند
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 .کند یم سالم یکس

 یموها با گندمگون دختر دو .میگرد یم بر صدا طرف به دو هر 

  .هستند سرزنده و اند زده چشم به یآفتاب نکیع که  شده رنگ
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  :زدیخ یم بر و کشد یمرونیب دستم ریز از را دستش رانیا

  ؟یچطور تو الهه ؟یخوب پرند !سالم-

  :لست گذر در رانیا و من نیب دارد نام پرند که یدختر نگاه

  !زمیعز یمرس-

 ییاینم که وقته یکل .میبود دارتید مشتاق ؟یچطور تو

  شمون؟یپ

  :کند یم اشاره من به و

   ؟یکن ینم یمعرف-

 یم جلو را دستم رسم یم ادشیفر به من .کند یم مکث رانیا

  :برم

 !خانوماسالم-

  !رانیا نامزد و خاله پسر !البرزم من 

  :شود یم گرد دخترها چشمان

 

  ...میدوستات نیبهتر ما !ینامرد یلیخ !رانیا  یوا-
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  :شیشانیپ به کشد یم دست رانیا

 

 نامزد هنوز ما واقع در .شد ییهوی یلیخ !هیطوالن ماجراش-

 تازه و کنه یم یزندگ لندن البرز .میزد حرفشو شبید .مینکرد

  .رانیا اومده که هست روز چند

  :اندازم یم باال شانه من

  !عجولم من !یهان یسور-

 

 .کند یم نگاهم زده بهت ستادهیا تر عقب یکم که یدختر الهه

  :رانیا طرف به گردد یم بر

  م؟یریبگ قرض خان البرز از رو تو قهیدق پنج میتون یم ران؟یا-

  :کشد یم را شیبازو پرند .کند یم پا آن و پا نیا  رانیا

  ...نمیبب نجایا ایب-

 یکار .برند یم و کنند یم محاصره خودشان نیب را رانیا هردو و

 کی نقش کهرمیبگ ادی دیبا ناخواه و خواه .دیآ ینم بر من دست از

  .کنم یباز یخوب به را دلخسته عاشق
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 و کنم ختم را قائله ته و سر زودتر چه هر که کنم یم فکر نیا به

 را نجایا چند هر .شده تنگنمیروت یزندگ یبرا دلم .لندن برگردم

 . است بخش یزندگ میبرا هم نجایا .دارم دوست هم
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  د؛یآ یم یوقت .خورم یم را ام صبحانه از یبخش رانیا آمدن تا

 از یاثر و گرفته رنگ شیها گونه .ستندین همراهش دختر دو آن

 یمیصم دوستان دو آن که داستیپ کامال .ستین سرخ چشمانآن

  :دیگو یم .اند کرده آرامش نطوریا که اند بوده اش

 

  !کردن میاطالعات هیتخل-
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 که یکوکتل سییسو درون زند یم و دارد یم بر را چنگالش و

  :میگو یم .شده سرد

  ؟یگ یم اونا به رازهاتو-

 

  :زند یم گاز را سیسوس

 !همشونو نه-

  .نگفتم یکس چیه به رو یدون یم تو که ییزایچاون 

 هم دوستانم نیتر یمیصم نظر در خوندم که یدرس خاطر به من

 داشته یضعف نقطه چیه دینبا که کامل آدم هی .مشاورم کی مثل

 و بچرخه آدم حرف که ممکنه و کهیکوچ شهر نیا یثان در .باشه

  .خانواده گوش به برسه

 

  !هستم  یمحتاطآدم من

 شیرو به ساخته خودش یبرا یامن ی محدوده نطوریا نکهیا از

 .زنم یم لبخند
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 . نوساز یا منطقه در ست یکیش آپارتمان رانیا یعمو ی خانه

 جعبه کی راه سر .آبوا عمارت از متفاوت و مدرن یا خانه

 و یب یب .هستند دار خانه یب یب دیتاک به که میخر یم ینیریش

 تا است منتظر رانیا .روند یم باال آسانسور با ما از زودتر آبوا

  :میگو یم .کند نگیپارک وارد را لیاتومب

  .شد شروع کردنمون یباز نقش ی مرحله نیاول کنم یم فکر-

  :کشد یم آه

  !میبد نشون مشتاق خودمونو ادیز خواد ینم حاال-

  :میگو یم طنتیش با و خندم یم

  !ببوسمتانیرا یجلو دیبل-

  :کند یم درشت را چشمانش

   .میباش کینزد بهم ستین ازین اصال حاال-
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 و کند یم باز را نگیپارک  در موتیر با رضا . اندازم یم باال شانه

 پسر برادرش انیرا برعکس .دهد یم رانیا  نشانِ پارک یجا کی

 یم و کند یم استقبال ما از یخوشحال با .هست یموجه و خوب

  :دیگو

  !البرز آقا شماست و جان یل یل افتخار به فقط یمهموننیا-

 کشانیش نور پر آپارتمان در تا .تیا ساکت رانیا . کنم یم تشکر

 و شود یم سرخ رانیا .دیآ یمدنیکش کل یصدا شود؛ یم باز

 با انیرا .دهم یم دست همه با .کنم یمنگاهشان حیتفر با من

 به واج و هاج که یحال در . است کبود طرفش کی که یصورت

  :کند یم زمزمه آهسته .دهد یم دست من با دوخته چشم رانیا

   .دونست رو جواهر قدر دیبا-

 و بزرگ پدر ، رانیا یعمو زن و عمو .دهد ینم یجواب

 دعوت را گرید لیفام سه دو و شیها بچه و عمه مادربزرگش،

 ینیرنگ ی سفره و گذاشته تمام سنگ رانیا یعمو .اند گرفته

 .میخور یم ناهار  . رسد یم راه از هم حافظ  .کنند ین پهن
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 . نوساز یا منطقه در ست یکیش آپارتمان رانیا یعمو ی خانه

 جعبه کی راه سر .آبوا عمارت از متفاوت و مدرن یا خانه

 و یب یب .هستند دار خانه یب یب دیتاک به که میخر یم ینیریش

 تا است منتظر رانیا .روند یم باال آسانسور با ما از زودتر آبوا

  :میگو یم .کند نگیپارک وارد را لیاتومب

  .شد شروع کردنمون یباز نقش ی مرحله نیاول کنم یم فکر-

  :کشد یم آه

  !میبد نشون مشتاق خودمونو ادیز خواد ینم حاال-

  :میگو یم طنتیش با و خندم یم

  !ببوسمتانیرا یجلو دیبل-

  :کند یم درشت را چشمانش

   .میباش کینزد بهم ستین ازین اصال حاال-
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 و کند یم باز را نگیپارک  در موتیر با رضا . اندازم یم باال شانه

 پسر برادرش انیرا برعکس .دهد یم رانیا  نشانِ پارک یجا کی

 یم و کند یم استقبال ما از یخوشحال با .هست یموجه و خوب

  :دیگو

  !البرز آقا شماست و جان یل یل افتخار به فقط یمهموننیا-

 کشانیش نور پر آپارتمان در تا .تیا ساکت رانیا . کنم یم تشکر

 و شود یم سرخ رانیا .دیآ یمدنیکش کل یصدا شود؛ یم باز

 با انیرا .دهم یم دست همه با .کنم یمنگاهشان حیتفر با من

 به واج و هاج که یحال در . است کبود طرفش کی که یصورت

  :کند یم زمزمه آهسته .دهد یم دست من با دوخته چشم رانیا

   .دونست رو جواهر قدر دیبا-

 و بزرگ پدر ، رانیا یعمو زن و عمو .دهد ینم یجواب

 دعوت را گرید لیفام سه دو و شیها بچه و عمه مادربزرگش،

 ینیرنگ ی سفره و گذاشته تمام سنگ رانیا یعمو .اند گرفته

 .میخور یم ناهار  . رسد یم راه از هم حافظ  .کنند ین پهن
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 تنها مدت آن تمام در و اندازند یم راه بزم دوباره .میزن یم حرف

 به که آنچه عکس بر .است انیرا ؛ است متفکر و عبوس که یکس

 ها دختر با را خودش او .شوم ینم کشینزد ادیز ام گفتهرانیا

 که نمشیب یم اوست؛ به توجهم تمام که من و کرده سرگرم

 یمچشم درچشم هم یگاه و دیپا یم را انیرا یچشم ریز یگاه

 اما .گذارد یم سر پشت را یسخت لحظات .کنم یم درکش .شوند

 ی خانه یراه ما و رسد یم انیپا به یهمانیم تیه که طور هر

  :دیگو یم خاله ؛ میشو یم اطیح وارد یوقت .میشو یم آبواامن

   ...مینیبش اطیح یتو کنُم پهن فرش تا !خوبه هوا امشو-

  : کند یم تا را چادرش یب یب

   .کنُم درست شانه بادمجونِ  کشک برُم نو تا-

 از بعد ساعت دو  حافظ .باال رود یم و ردیگ یم را راهش رانیا و

 یم صدا را من مامان .باشگاه رفت و کرد یخداحافظ ما از ناهار

  :زند

  نجا؟یا ییایم !البرز-
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 یرو  مامان .خاله اتاق طرف به روم یم و زنم یم دور را باغچه

 .کند یم باز را یبزرگ لکسینا و ندینش یم اتاق کف قرمز فرش

  :نمینش یم مقابلش زانو دو و روم یم

  مامان؟جانم-

 که یاندک شیآرا با .دارند یقشنگ برق چشمانش .زند یم لبخند

 همان در و لکسینا درون  کند یم دست .شده هم باتریز کرده

  :دیگو یم نیح

 هی هیهانکردن نشون یبرا تا یفروش پارچه میرفت ات خاله با-

   .دمیخر رانیا واسه نویا منم .بخره پارچه قواره

 مقابلم را  شده نا ی پارچه قواره کی ؛ کشد یمرونیب را دستش

 از پر که ست یرنگ ینبات یبایز یلیخ پارچه .کند یم باز

 .زند یم برق یکم پارچه .است  دیمروار
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 یم و  یدهایمروار و پارچه یرو کشم یم دست .باستیز یلیخ

  :میگو

  پارچه؟ چرا ؟یچ یعنی نشون-

  :کند یم لمس را پارچه از یگرید ی گوشه هم مامان

 مراسم همون ای گه یم رو بله یدختر هی یوقت که رسمه نجایا-

 هی رو پارچه معموال . خرن یم گل و طال و پارچه براش برون؛ بله

 .بدوزه عقد لباس باهاش بتونه دختر که کنن یم انتخاب یجور

   .کردم انتخاب رو نشیتر قشنگ و نیتر گرون من

  :کنم یم نگاه مامان مشتاق ی چهره به

 .بده انجام الزمه یکار هر !مامان یکرد یکار خوب !جالب چه-

   !رانیا قهیسل  نجایا رسومات طبق

  :دیگو یم مامان

 یدوست هی گفت هیهان .بخرم طال مقدار هی هیهان یبرا برم دیبا-

 برون بله یبرا دیبا .زاسیچ نیا و سفره و گل نریزاید که داره

  .میدار کار یلیخ .نیبش آماده
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 یم دلشوره با و سود یم محو لبخندش .است هم به نگاهمان

  :دیگو

  ؟یمطمئن تو البرز-

  :کنم یم رها را پارچه

  !مطمئنم آره-

  :قلبش یرو گذارد یم را دستش

 .هستم یراض یکن یم یدار که یکار از یلیخ !خوشحالم یلیخ-

 یم آرامش هم تو باالخره که خوشحالن !گرفتم دوباره جون انگار

  !تو یبرا هست دختر نیتر قیال رانیا .یریگ

 .دهم یم تکان سر .زند یم زخمم درون از وجدانم .لرزد یم دلم

 تنها من و زند یم حرفمیبکن دیبا که ییکارها از زیر کی مامان

   !ستیگرید یجا  فکرم که یحال در . سپارم یم گوش

 هم دور نیهم باشد؛ محض زِیانگ دل آبوا ی خانه در زیچ کی اگر

 گذشته لز زنند یم حرف هم با .است اطیح در شانیها نشستن

 هیتک  مخده به که همانطور هم آبوا .خاطراتشان از . ندیگو یم

 و رهیت شلوار و بلوز با رانیا .کند یم فیتعر را یا تکه یگاه ؛ زده
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 و نشسته باغچه ی لبه  ختهیر اش شانه کی یرو که ییموها

 بادمجان کشک .کند یم نگاه را ما و زده اش چانه ریز را دستش

 ست یبادمجان و کشک هر از متفاوت .دارد یبهشت ی مزه یب یب

 به رو شام صرف  از بعد که آبواست نیا .ام خورده حال به تا که

 :دیگو یم من
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 حرف هم با کم هی .ایدِر نیبر و ریبگ  دخترو دست !خَشه هوا-

   !نیبزن

  :دیگو یم رانیا

  !کنم یب یب کمک خوام یم !هست وقت حاال نه-

  :دیگو یم مامان

  !میهست مامانت و من !جان خاله برو-

  :تکاند یم باغچه کنار رو سفره خاله
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 مو ی دِده ی بچه شانس حاال ییایدر مشتاق شهیهم خو تو-

  ؟یدیواب شناس فهیوظ

  :کنم یمختم را قائله من

   !ایب و کن تنت یزیچ هی برو-

 را ام یساحل یها ییدمپا . هست تنم یورزش شلوار و بلوز خودم

 که او از .زنم یم حرف یاد از آبوا یبرا رانیا آمدن تا و پوشم یم

   .شده تنگ شیبرا دلم

 کنار .دارد یخوب حس شب ی انهیم در رانیا با رفتنمان ایدر

 در یخواهان اندک هم هنوز دونیباس ساحل .میرو یم راه گریهمد

 یبرا که ستییآدمها از پر اش هیحاش پارک و .دارد شب وقت نیا

 ها شن یرو میرو یم و میخر یم آالسکا یبست .اند آمده حیتفر

 که جوان پسر و دختر چند به .است آرام ایدر .مینینش یم

 بدل و رد یحرف چیه .میکن یم نگاه ایدر اند آورده را شانیسگها

 یچند .میدار سکوت و خلوتنیا به ازینمانیدو هر .میکن ینم

 در پا یگاه .رود یم راه ساحل امتداد در و شود یم بلند او بعد

 را او و من !ایدر به شود یم رهیخ و ستدیا یم یگاه .زند یم آب

 عوض ما یدو هر یزند شبید از .میا کرده انتخاب را یسخت
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 از ییجدا و غربت .است تر سخت یلیخ مساله رانیا یبرا و .شده

 .ماجراست بخش نیتر سخت خانواده
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 یچا استکان دو او .زهرا کوچک ی  خانه به میا رفته رانیا با

 و بنا با .آورده مانیبرا و گذاشته یا کهنه لیاست ینیس درون

  :دیگو یم رانیا .دهم یم پرداخت شیپ و زنم یم حرف نقاش

  اثاث انتخابِ یس بازار میبر یک زهرا خاله-

 که را ذوقش و لبش یرو کشد یم را نارشیم ی گوشه زهرا

  :دیگو یم و پوشاند یم شده لبخند به لیتبد

 یم خجالت مو واال ! شد ات حوصله  وقت هر !دونم ینم مو-

  !لطف همه یا از کشم

  : دارم یم بر را یچا استکان من
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 گهید امروز .کنه یم شروع رو کارش فردا بنا !خوبه امروز نیهم-

  !نجایا ندارن یکار

  :دیگو یم متفکر رانیا

  .موند خونه یا تو شه ینم .یهِس کجا مدتِ یا خاله-

  :کند یم ورش و دور به یاجمال ینگاه زهرا

 ویب گفته .کنه یم یزندگ تنهاعاموم زن !عاموم ی خونه رُم یم-

 ذارُم یم هم لهیوسا یا .بشهتموم خونه کار تا نجویا یوقت چن هی

  . هیهمسا اطیح ی گوشه

  :دیگو یم رانیا

  !ایب و کن سرت رو چادرت برو خاله-

 و میستیا یم  کنار درخت ی هیسا ریز رانیا و من و رود یم او

 برق آنقدر .خوشحالمکنم یم که یکار از .مینوش یم یچا

 .کند یم خوب را حالم که راستیگ دهیکش رنج زن نیا چشمان

 گندم که ستییکبوترها ی رهیخ .کنم یم نگاهرانیا رخ مین به

  :میگو یم .زنند یم نوک را اطیح ی گوشه یها

  .میبنداز جلو رو یخواستگارمراسم-
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 درون نیزم یرو را استکان .کند یم نگاه را من و گردد یم بر

  :گذارم یم ینیس

 یم لطمه کارم به !لندن برگردم زودتر دیبا من !دارم عجله-

   .خوره

  :کند یم شیرها بعد و کشد یم دهانش داخل را لبش

  !بمونه خواد یم خاله خب-

  :اندازم یم باال شانه

 ؛ بمونه تونه یم که یمیتا نیآخر تااون !ندارم مامان با یکار من-

  !نجاسیا

  :کشد یم آه

  ...عقد واسه-

  ::زنم یم لبخند

  ؟یدار عجله یلیخ-

  :شود یم سرخ لحظه در

  ...فقط... نه... نه-
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 اون بر عالوه .کنه ینم ولم نکنم عقد رو تو تا آبوا مطمئنم من-

 هیبق و دعوتنامه فرستادن واسه .میدار اجیاحت هم سندش به

  .ماجرا

 در .میشو یم بازار یراه و دیآ یم زهرا خاله .دهد ینم یجواب 

 خاله .است رانیا ی قهیسل به میکن یم انتخاب که یزیچ هر واقع

   !خوشحال اما است خجل .کرده گم را شیپا و دست زهرا

 خانه یراه تشکر بار هزار با و کند یم یخداحافظ خاله شب سر

  :دیگو یم رانیا .شود یم اش

 ینم دمتید که یاول روز !البرز یکن یم یبزرگ کار یلیخ-

 هم حاال و من یبرا مامانت، یبرا !یهست نجات ی فرشته دونستم

  یبدبخت همه اون از بعد که نیا !زهرا خاله

 رو دیام نور ییهوی تو بود؛ شده دیام نا ش دیام که یحال در

  !مونه یم معجزه هی مثل شیزندگ یتو یختیر

  :زنم یم لبخند

   !نکردم یخاص کار-

  :کنم یم نگاه را ورم و دور
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  !میبخور یزیچ هی میبر ایب-

  :کند یم فکر یکم

  مدنظرته؟ یچ ؟یسنت یغذا فودد، فست !باشه-

 ینم یفرق !یدنینوش هی یحت ای !باشه بوشهر مال که ییغذا هی-

   .نمیبب رو  شهر شتریب خواد یم دلم  !کنه

  :دیگو یم بعد و کند یم نگاه نیزم به متفکر

 !هاست یکینزد نیهم  ! خاص یجا هی میبر ایب-

 

 377پست#

 

 

 ها فروش دست .میکن یم نگاه را ها مغازه .شوم یمقدم هم او با

 نم .است راکد هوا .گذرند یم سواره و ادهیپ که یمردم و را

 .برم یم لذت هوا آن دنیکش نفس از من اما ؛ رفته باال یشرج

 .ابانیخ نبش است یا خانه  قهوه ؛ کرده انتخاب رانیا که ییجا

 چند در یجلو .یمیقد ینیچ گره و یچوب یها پنجره و ها در با
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 .دیآ یم یقیموس یصدا داخل از .شده پارک کلتیس موتور ییتا

  :دیگو یم رانیا

 خونه قهوه نیتر یمیقد از یکی .هست یناج ی خونه قهوه نجایا-

 قبل و  روزمره کار از بعد ها مرد و ها کاسب   لیاوا.بوشهر یها

  نجایا برن هاشون خونه به نکهیا از

 گپ هم با و خوردن یم یچا دن،یکش یم ونیقل .شدن یم جمع

 خورده؛ گره ما رسوم و وآداب فرهنگ با یقیموس چون .زدن یم

 کسبه ینطوریا و زد یم تنبک ای انبان ین ای ین یکی شب هر

 سمیتور و یبومگرد که بعدتر .کردن یمرونیب رو هاشون یخستگ

 و شد جالب همه یبرا نجایا گرفت؛ قرار توجه مورد بوشهر یتو

 و بچشن رو یمحل یغذاها هم تا انیم یادیز یها مهمون حاال

 حضور تونن یم هم زنها البته و .بدن گوش یسنت یقیموس هم

   .کنن دایپ

 کردهترشان خوشرنگ داخل نور که ییها شهیش و سردر به من

  :دیگو یم رانیا .کنم یم نگاه

  ! میبر ایب-
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 یم روبرو آشنا و گرم یطیمح با میشو یم که خانه قهوه وارد

 و ها یکرس خانه قهوه دور تا دور و ست یسنت زیچ همه .میشو

 و زن چند .اند نشسته هم ینفر چند .دارد فقرار یکوچک یزهایم

 آواز ینوع نشسته یچ قهوه به کینزد که یمرد .مرد ییچندتا

 در ینعلبک و استکان و انیقل قل قل یصدا .خواند یم یسنت

 ینوع .میده یم سفارش خساکنام به ییغذا .چدیپ یم گوشم

 رانیا که یدنینوش و .شود یم هیته مرکب یماه با که  خوراک

 و شود یم هیته  گرید یاهیگ عرق ینوع و یختم گل از دیگو یم

 .شود یم سرو بزرگ یها وانیل در و خی از پر .دارد بنفش رنگ

 کی هم یسنت یقیموس و طرف کی خوراک یسادگ و یخوشمزگ

 آن با روزها نیا که یبزم به شود یم لیتبدآرام یسنت آواز .طرف

 .دارم ییآشنا

 

 378پست#

 

 رفتار در یحت و شده نیعج شهر نیا مردم خون ورگ با امیخ

 اشعار به اعتقاد از یرد توان هم عطوفتشان و ینواز مهمان و گرم

   .افتی امیخ
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 یهماهنگ یها زدن دست .برم یم لذت مردان زدن دست از من

 هم سر پست و ردیگ یم شور گاه و است فاصله با و آرام گاه که

 بودن از چنان آن ! ین دلنواز یصدا و .شوند یم دهیکوب هم به

 .برگردم خانه به خواهد ینم دلم که برم یم لذت طیمح آن در

 یم رانیا به .بروم راه ییایقیموس لذت نیا از بعد دارم دوست

  :میگو

  !برم راه کم هی خوام یم !خونه رسونمت یم-

 نگاهم .ردیگ یم را دستم یناگهان بعد .کند یم نگاهم مردد رانیا

  :دیگو یم . گرفته را دستم که یدست تا دیآ یم کش

   !ستمین راه مهین قیرف !امیم منم-

 رانیا با ایدر به دنیرس و ها ابانیخ مودنیپ .دهم یم تکان سر

فکرم .بگذارد احترام من میحر به است بلد او .گذرد یم حرف یب

 ها شکن موج یرو شب یکیتار در و خرم یم گاریس .است ریدرگ

 یهو هو امشب ایدر .کنم یم دود گاریس من و مینینش یم

   .دارد یبیعج

 و کت خورد؛ یم چشمم به که یزیچ نیاول و کنم یم باز چشم

 و کت .ست یخال ذهنم . زنم یم پلک !هست میداماد شلوار
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 دیگو یم و زند یم پوزخند .کند یم یکج دهان میبرا شلوار

 حافظ با را گذشته ی هفته کل .یا انداخته چاه در را خودت

 یلیم یب ینوع با من و شور و ذوق با او .میا بوده دیخر ریدرگ

 یم نشات آبوا زدن گول از که یگناه .گناه حس به ختهیآم

 .ام کرده یباز نقش خوب یلیخ و ام بوده یخوب گریباز .ردیگ

 قرارداد کی فقط من یبرا چند هر .کنم یم ازدواج رانیا با امروز

 هیهان از حافظ .است بزرگ ی واقعه کی گرانید یبرا اما است؛

 .دیرس اتمام به یخوش و یخوب به شانینامزد و کرد یخواستگار

 خلوت در خاله و آبوا با را مانیها مدار و قرار مامان و من

 را ما یقالب وندیپ نکهیا یبرا ؛ کرد انتخاب را امروز آبوا و میگذاشت

 مواجه از مدام رانیا .شناسد ینم پا از سر مامان .برساند ثبت به

 خاطر به کنند یم فکر همه و کند یم فرار گرانید و من با شدن

 رازیش به یفور یکار یبرا روزید از حافظ .است مراسم استرس

 سپرده نگیکتر به کوچک مراسم نیا یبرا را زیچ همه . رفته

 آبوا .ام بوده منفعل فقط من و کرده انتخاب رانیا که ییجا .میا

 یوقت یگاه .دهد یم گوش یعرب شاد یها ترانه فقط روزها نیا

 به یب یب لب .کند یم یخوان امیخمانیبرا میا نشسته اطیح در
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 شتریب .شده ادیز آبوا ی خانه به هیهان آمد و رفت .است باز خنده

 .دهند سامان سرو را عقد مراسم تا کند یم یهمراه را رانیا

 

 379پست#

 

 

نییپا ی طبقه به و کنم یم تنم یراحت لباس و رمیگ یم دوش

 نمناک و گرم بوشهر یهوا روز چندنیا یط در نکهیا با .روم یم

 یم جمبو درخت ریز و اطیح در را صبحانه هم هنوز اما ؛ شده

 انگار .ستین زیم سر کس چیه نییپا رسم یم من یوقت .میخور

 از آفتاب نور .نمینش یم یصندل یرو همانجا .ام دهیرس رید

 یب یب .صورتم یرو کشد یم قد ختان در برگ و شاخ یالبال

 یبرا ...و یچا فالسک و من یبرا گذاشته جا یکوچک ی سفره

 گوش مامان و خاله زدن حرف یصدا به و زمیر یم یچا خودم

 یصنعت ی جامعه در سالها که مامان !کنند یم بتیغ .سپارم یم

 و یسنت خواهرش با نجایا بود؛ شده حل ییاروپا فرهنگ و کار و

 .است نهیگز نیبهتر شیبرا نجایا ماندنش که مطمئنم .شده ساده

 گرید روز سه یبرا را طمیبل من اما ؛ ندارند خبر چکدامشانیه
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 به یلزوم گرید یسور مراسم نیا اتمام از بعد .ام کرده رزرو

   .ستین ماندنم

 ساک .کنم نگاه روبرو به شود یم باعث رانیا گفتن سالم یصدا

 .کرده تنش یبلند دیسف یمانتو و هست دستانش در یکوچک

 .زنم یم لبخند شیرو به !دیخورش مثل .درخشد یم پوستش

 .ندینش یم و کشد یم عقب را ها یصندل از یکی و دیآ یم جلو

  :میگو یم

  ؟یر یم ییجا یسالمت به-

 یلعاب ی کاسه کی در قاشق دو و کند یم باز را عسل ظرف سر

  :زدیر یم

   !یداماد تو سرمون ریخ-

  :خندد یم

  !دنبالم ادیب هیهان که منتظرم . شگاهیآرا رم یم دارم-

 من طرف به زیم یرو را خودش . شود یم یزیچ نگران انگار بعد

  :کشد یم
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 من ومده؟ین هنوزم راز؟یش رفته چرا من عقد دم حافظنیا !البرز-

  .زنه یم شور دلم

  :اندازم یم باال شانه .ندارم اطالع یزیچ چیه از واقعا من

 یمیصم واسه گفت فقط .نگفته من به یزیچ حافظ !دونم ینم-

  !اومده شیپ مشکل هی دوستش نیتر

  :دیآ یمرونیب خانه داخل از هیهان

  !نیترکوند یم الو نیداشت !اومدم موقع بد انگار خب-

  :کشد یم عقب را خودش رانیا

  !بودم منتظرت نجایا من ؟یاومد یک تو-

 را شیبایز  عیوس ی خنده و دهد یم باال را شیابرو ی لنگه کی

  :دهد یمرانیا لیتحو

   !اومدم ساعته دو یکی من !که نگذشته بد بهت حاال-

 یم اطیح به هم مامان و خاله وقت همان .زدیخ یم بر رانیا

  :دیگو یم مامان .ندیآ

  البرز؟ یشد داریب-
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 :است دستپاچه رانیا .دهم یمسالم

 

 380پست#

 

 

 

  !یهان میبر-.

  :من طرف به دیآ یم و کند یم پا به ییدمپا خاله

  !ماشاال .بگردُم دوتاتون دور-

 یم بغلش و را رانیا ی گونه بعد و بوسد یم را من یشانیپ و

 من اش شانه سر از و چدیپ یم خاله تن دور رانیا یدستها .کند

 از را اش یشرمندگ عمق خواهد یم انگار .کند یم نگاه را

  .دهد نشانم دروغمان

  :دیگو یم اطیح طرف آن از یب یب

  !برو بعد بدُم دود اسپند تونیس تا نیسیوا  .رانُمیا زُمیعز-

  :دیگو یم و شود یم جدا رانیا از خاله
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   !بگذره خبر به یچ همه که شاالیا-

  :فشارد یم من ی شانه یرو را دستش مامان

 دخترت  !دِده داره ینم بر قدم از قدم نباشه عاشق تا مو پسر-

 شهر یا از یدور طعم دیبا اش خاله مثل فقط !شه یم خوشبخت

  !بکشه دوش به رو خونه یا و

  :دیگو یم هیهان

 رو خدا .زنن یم سر انیم بار هی ماه چند شاالیا !جان یل یل-

 .ستین کار در یسخت و ماست مال از شتریب شما پول ارزش شکر

 یلیخ  شده عاشق باالخره و داده البرز دل به دل رانیا که یهم

  !خوبه

 .رسد یم را از گذاشته ینیس درون که یکوچک منقل با یب یب

 یم ییزهایچ و چرخاند یمرانیا و من سر یرو را اش بسته مشت

 یم هوا به دیسپ دود و ها زغال یرو پاشد یم را اسپند و دیگو

  :دیگو یم مامان .کند یم پر را مشامم اسپند یبو .رود

  !بره بفرستش و ببوس رو رانیا ! البرز خب-
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 به من .زند یم لبخند هیهان .کند یم نگاهم یچشم ریز رانیا

 شیبازوها یرو را دستانم .ستمیا یم مقابلش .روم یمرانیا طرف

 یم را میلبها .نمیب یم هم را چشمش کنار نبض یحت .گذارم یم

رانیا .کنم یم مشیتقد یآرام ی بوسه و .اش گونه یرو چسبانم

 تکان باالخره .رمیگ یم فاصله او از .ستادهیا خشک چوب مثل

  :دیگو یم و خورد یم

  !یهان میبر-

 پشتدوباره من . شوند یم یراه و

 من اما .کنند یم نگاهم متعجب خاله و مامان .نمینش یم زیم

 یم در یجلو تارانیا با دیبا دیشا .زنم یم راه آن به را خودم

 نیاول .کردهپارک را نشیماش هیهان که ییجا تا مثال ای !رفتم

  :میگو یم .ام داده انجام یسهو را اشتباهم

 باهاش هم شگاهیآرا یتو تا که وگرنه !این سرم پشت گفته شبید-

  .رفتم یم

  :دیگو یم خاله و شود یم راحت مامان الیخ

  . میبد انجام کارامونه میبر ویب ! دده ویب-
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 !بنیعج جوونا یا

 

 381پست#

 

 

 به خاله .امدهین حافظ هنوز ؛ بروم رانیا دنبال به دیبا که عصر تا

 با و شود یم آماده آنها ی خانه حافظ گفته او و زده زنگ هیهان

 ریز و دارد دلشوره مدام خاله .ندیآ یم کنان عقد مراسم به هم

 یم نییپا اطیح به دهیپوش شلوار و کت یوقت .خواند یم ورد لب

 .هستند اطیح در شناسمشان ینم که همانیم ییتا چند روم؛

 یم بلند سالم . ام دهیند یحت که ست یسالن در عقد مراسم

 کیش آبوا .زنها هیبق سرش پشت .کشد یم کل یب یب .دهم

 با .هست دستش ریز شی عصا و نشسته یصندل یرو کرده

 سر زنها یبرا و دهم یم دست مردها با .کند یم نگاهم تیرضا

 یم یمحل یشعر  یگرم یصدا با هیهان یعمو .دهم یمتکان

 در یشور .زنند یم دست مردها و کشند یم کل زنها و خواند

   !کنم؟ یم چکار واقعا .شود یم پا به دلم
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  :ستدیا یم کنارم نیحس

   !رانیا دنبال شگاهیآرا دم برمت یم خودُم مو کُکا-

 را نیحس حال من .دوزم یم چشم سرخش و خسته چشمان به

 یستودن شییدا دختر به ناکامش یپنهان عشق .کنم یم درک

 اما .اورمیب شیرو به یحت و .بدهم آزارش خواهد ینم دلم .ست

 همراه جز ستین شیدایپ هم حافظ و ستمین بلد را شهر چون

   .ندارم یا چاره او با شدن

 ینم .زنم یم حرف رستوران و کار از نیحس با راه انیم در

 که کنم یم دعوتش یحت .کنم غرق غمش در شتریب را او خواهم

 یدار رستوران یها دوره آنجا .دیایب لندن به فرصت نیاول در

  .ست یموفق مرد نیحس .بدهد یشتریب عیترف را کارش و ندیبب

  :دیگو یم و ستدیا یم یگلفروش در یجلو

 عروس گل دسته دیبا کنم یآور ادی دوماد به دیبا مو انگار خب-

  !میریبگ رو

  :کنم یم نگاهش واج و هاج

   !اوه-
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  :دیگو یم و خندد یم

  !قُمهیرف یگلفروش یا !رُمشیبگ برُم مو تا نیبش تو-

  :دهد یم را تلفن جواب .زنم یم زنگ حافظ به برگردد نیحس تا

 دارُم .هسُم هیهان شیپ مو !ها یند فحش گهید تو !البرز سالم-

  !شُمیم آماده

   !عجب چه-

  ! کُکا هس مو ندهینما نیحس .گُم یم برات امیم حاال-

 یم .زدم زنگ بود نبودنت نگران یلیخ مامانتچون !حافظ یاوک-

  !نمتیب

 کی در یرنگ دیسف ی طبقه کی ساختمان که شگاهیآرا در یجلو

  :دیگو یم نیحس .میستیا یم است خلوت ابانیخ

  !رونیب ادیب تا بزن زنگ رانیا به-

 زنانه شگاهیآرا وارد توانم ینم من نجایا که دیآ یم ادمی تازه

  :میگو یم .بشوم
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 یتازگ برام رسوم و آداب !بهیعج من یبرا ازدواج مدل نیا خب-

 پدرش با اون و نرفتم دنبالش کردم؛ ازدواج یتداع با یوقت .داره

  !میشد روبرو هم با اونجا و .عقد ی سفره اومدسر

 :دهد یم تکان سر نیحس

 

 382پست#

 

 

 دیبا مراسم به رفتن از قبل تا داماد !هیمدل نیا نجایا خب-.

  .ادیب در جونش

 یم زدنم حرف از قبل و زنم یم زنگ رانیا به .خندد یم بلند و

  :دیگو

  !امیماالن-

 یم هیتک  لیاتومب به و شوم یم ادهیپ لیاتومب از و کنم یم قطع

 در یتداع .شوم یم رهیخ شگاهیآرا در به بیج در دست و زنم

 یبلند ی دنباله که یدیسف لباس در یتداع رد؛یگ یم جان ذهنم

 . دیرس یم نظر به بایز یلیخ بود دهیچسب اندامش به و داشت
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 یبازو در دست و بود پوشانده را صورتش یرو یبلند نازک تور

 دور از یوقت .کردم هیگر بار چند روز آن .آمد یم دور از دکتر

 یوقت .کرد نگاهم تور پشت از و ستادیا میروبرو یوقت دمش،ید

 رهیخ هم چشمان به و زدم باال را تور و شد یجار عقد ی خطبه 

 یتداع .داشتم دوست تنم یسلولها تمام با را یتداع من !میشد

 کی و تن کی من یبرا گرید یتداع .بود میرگها دروم خون مثل

 عاشقش یحال هر در .دمید یم ظواهر از فراتر را او !نبود زن

  !بودم

 مانده زنده شد یم چه بودم گفته  خدا به سالها نیا یط در بارها

 بعد...ای و شد یم فلج ای رفت ینمنیب از صورتش اگر یحت بود؛

 نیا من .میخودخواه همه نیل یبرا بودم فرستاده لعنت خودم به

 یاهایرو با و بودنش الِ یخ با .بودم کرده یزندگ روحش با سالها

 منتظر نجایا که زمان نیا در .شد یم بمینص که یگاهیب و گاه

   .کنم یم عمل وار کیاتومات انگار ؛ ندارم یحس چیه هستم؛ رانیا

 در زیعز رانیا .دیآ یم رونیب رانیا و شود یم باز در باالخره

 خورده تاب و چیپ بلندش یموها . یا دهیپوش و بلند یبایز لباس
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 و رود یم جلو من از قبل نیحس .اند ختهیر شیها شانه یرو و

  :دیگو یم کندن جان به بعد و کند یم نگاهش ساکن ابتدا

   .ببرم لتویوسا و ساک بده !ییدا دختر مبارکه-

 نگاه را رانیا هنوز که من طرف دیآ یم و ردیگ یم را رانیا لیوسا

  :کنم یم

  !مرد بخور تکون-

 یم چشم .ستمیا یمرانیا مقابل روم یم و میآ یمرونیب بهتم از

  :دزدد

  !متنفرم وار دلقک یزندگ نیا از-

  :رمیگ یم را دستش من

  !رانیا یشد بایز یلیخ-

 اش دهیکش ی شده شیآرا چشمان با و آورد یم باال را سرش

  :زنم یم لبخند .کند یم نگاهم

  یزود به یچ همه ...و برقص بخند، !ببر لذت فقط امشب از-

 تو مثل یخوشگل خانوم با خدامه از من ضمن در !شه یم تموم

   !باشم همراه
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  :زند یم یکوچک لبخند

  !هیخوب فکر-

 یم یکوچک ی بوسه را لبش کینزد ییجا و برم یم جلو را سرم

 سنگ من .است خواستن ینوع و طنتیش از که یا بوسه .زنم

 که یزن !ام ستادهیا ییبایز زن مقابل که هستم یمرد !ستمین

  :میگو یم .است من مال یقرارداد

  !من رفتار یرو شدهزوم یلیخ نیحس چون-

 یم کنارش من و میشو یم نیماش سوار .دیگو ینم یزیچ

 یم یشاد ی ترانه نیحس .دهم یم دستش به را گل .نمینش

   !نمینب را غمش من تا زند یم را شیآفتاب نکیع و گذارد

 را یکس ما از کدام هر .کند یم رفتار عادالنه نا یزشت طرز به ایدن

 .ستین ای و ندارد دوستمان ای کهمیدار دوست

 

 383پست#
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 هجر در نیحس .ستیگرید یجا فکرمان نفر سه ما از کدام هر

 نداشتن حسرت در هم رانیا حتما و یتداع غم در من و رانیا

  .میهست یخوب گرانیباز سه هر و .میسوز یم انیرا

 .ست یوودیهال یها شهیهنرپ مثل اهشیس بلند راهنیپ در مامان

 یجلو اش دهیکش قد آن با و کرده جمع سرش یباال را شیموها

 ما منتظر هم گرید یها یلیخ و یب یب و خاله .ستادهیا سالن در

  :کنم یم زمزمه رانیا گوش کنار .هستند

  !شد شروع یباز-

 ایم . میشو یم ادهیپ لیاتومب از .فشارم یم را سردش ودست

 هم انیرا .مینچسب ی وصله مثل خانواده یواقع یشاد و ههلهله

 هنوز او چرا کنم یم فکر من و !ریگ گوشه و عبوس !هست

 عشق و بار و کار مگر کند؟ ینم یزندگ تهران مگر نجاست؟یا

  ندارد؟

  :دیگو یم رسد یم مادرش به تا رانیا

  کجاست؟ حافظ-

  :دیگو یم اشک از پر چشمان با خاله
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   !راهه یتو-

   !ادیم رید نقدریا که شعورهیب یلیخ-

  :دیگو یم من به خاله

 راحت المویخ !یکرد شاد دلمو !خاله خوشحالم براتون چقدر-

  !یکرد

 با ییبایز طرز به سالن .بدهم انجام توانم یم یکار چه لبخند جز

 ی سفره .اند گفته نظر در ما یبرا ییجا و شده نییتز شمع و گل

  :میگو یم رانیا به .است شکوه با مقابلمان عقد

  !نجایا خوشگله چه-

  :دیگو یم

  !ذاشتیم تموم سنگ دیبا یخارج داماد باالخره-

 از کهنمیب یم را هیهان و حافظ من و مینینش یم ها یصندل یرو

  :دیگو یمرانیا .کند یم ذوق رانیا یبرا هیهان . .رسند یم راه

 نیا مُردم تنها دست !کوچک کمک هی از غیدر !ما برادر از نمیا-

  !روز چند
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 به و ام گذاشته تنها را او چطور که میآ یم خودم به تازه من و

 یم .ام نکرده یتالش چیه ازدواج نیا بودن یساختگ ی بهانه

  :میگو

 :کند یم یباز دستانش انیم گل کرگ من-

 

 384پست#

 

 

 

 مسبب چون کنم ینم یاعتراض چیه تو به من ! نداره یاشکال-

  !بوده یکافبرام نیهم و یکرد یبزرگ تو .منم زیچ همه

 مرد .داند یم مقصر را خودش نکهیا یبرا .سوزد یم شیبرا دلم

 دفتر با یروحان

 ساکت سالن .نندینش یم یصندل تا دو یرو و ندیآ یم دارش 

 آن از من که را عروس ی هیمهر .ندیگو یم را طیشرا .شود یم

مهم اصال من یبرا و .دوخته و دهیبر مامان .آورم ینم در سر ادیز

 .ستیچ طیشرا که ستین
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 دهد یم را قران هیهان .نمیب یم را رانیا دست لرزش وضوح به 

  :دیگو یم و رانیا دست به

  !بخون-

 دوزم یم چشم مامان به من و قرآن صفحات به زند یم زل رانیا

 براق چشمان با که خاله به .کند یم پاک را شیاشکها آرام که

 یبازو که هیهان به .است ریبز سر که آبوا به .کند یم نگاهمان

  :چدیپ یم گوشم در رانیا یصدا و !دهیچسب را حافظ

  !بله مامانم و آبوا ی اجازه و خدا به توکل با-

 ازمن عاقد .زدیخ یم بر هلهله و کل

 زیچ همه .آورم یمزبان به را بله چطور دانم ینم و ردیگ یم بله 

 یم گریکدی انگشت در را آشنا نا یها حلقه !شود یم تمام

 !بوسم یم را رانیا .میانداز

 .کنند یم احساسات ابراز...و خاله و مامان .شوم یم دهیبوس 

 اما  .کند یم ریخ طلب مانیبرا و میبوس یم را آبوا دست یحت

  !کنم ینم حس را کدامشان چیه

 .ست یباز کی فقط نیا
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 386پست#

 

 

 .رسند یم نفر شصت پنجاه به همانانیم

 

 وسط ستدیا یم حافظ .اند نشسته ها یصندل یرو و زهایم پشت 

  :دیگو یم یبلند یصدا با و مجلس

  !زیعز یلهایفام و دوستان-

 

  :دیگو یم رانیا .گردد یم بر او طرف به نگاهها

  ؟ !کنه یم یغلط چه-

  :کند یم تازه نفس حافظ

  جهت؛ دو به هست خاص روز هی خواهرم و ام خانواده یبرا امروز-

 و دیرس عشقش به ام کدونهی یکی خواهر ؛ زمیعز رانیا نکهیا اول

 روزها که هست یزیسوپرا خاطر به دوم و کرد عقد منتیم به
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 و آبوا زحمات از تشکر خاطر به فقط و فقط و کردم تالش براش

 و کرد یپدر رانیا و من یبرا آبوا .بود سالها نیا یط در یب یب

   !بشه خوش واقعا دلش امروز خوام یم

 لیدل یب اما . ستین مطلع یزیچ از یکس .زنند یم دست همه

  :دیگو یم حافظ .زند یمموج شعف

  !یآمد خوش ابیافراس ییدا-

 یب یب ، مامان کهوی بعد اما !ستین ممکن شیحرفها هضم اولش

 مرد .کنند یم نگاه را یورود و گردند یم بر سرعت به خاله و

 و دهیپوس رنگ اهیس شلوار کتو که یالغر و بلند قد انسالیم

 چند !ستادهیا خدمه کنار در به کینزد هست تنش سفبد راهنیپ

 تکان سالم یمعنا به و برد یم باال را دستانش و دیآ یم جلوقدم

 ناباور و زدیخ یم بر رانیا .دوند یم مامان و خاله .دهد ین

 یرو فینح تن آن با یب یب !قلبش یرو گذارد یم را دستش

   !شده چه کند ینمدرک انگار و نشسته آبوا کنار یصندل

آن گردن از مامان که ییجا به رود یم و کند یم رها را من رانیا

 حافظ .ست آبوا به من نگاه .است زانیآو اب،یافراس ییدا ، مرد

  :دیگو یم و زند یم زانو شیپاها یجلو و آبوا طرف به رود یم
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  !آوردئم تیس پسرتِ آبوا-

 

  :کند یم زیر را چشمانش آبوا

 بوا حافظ یگ یم راست !؟ واال-

  ؟یکن ینم یشوخ .کنه یم درد قلبم مو 

  :دیگو یم یب یب

  ده؟یب کجا ابیافراس گه؟ یم چه بچه یا یحاج-

 کنان هن هن که شهیهم برعکس و ردیگ یم قدرت که انگار آبوا

 یم را شیبازو حافظ و پرد یم جا لز فنر مثل . زدیخ یم بر

  :ردیگ

   .اومده روزید ییدا .گُم یم راس خودت جون به . آبوا واشی-

 یم گرید نفر چند و رانیا ، شیها خواهر جوار در ابیافراس ییدا

   .آبوا طرف به دیآ

 آبوا .افتد یم اتفاق وصال بعد و کنند یم نگاه را گریکدی یاندک

 .ردیگ یم آغوش در سخت را اش کرده هجرت پسر را، پسرش

 .گرفته بر در را آبوا طرف کی از و یب یب طرف کی از  ییدا
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 به اشک که کند یم منقلب را آدم و است عیبد صحنه نیا آنقدر

 یم نور یخوشبخت چطور که نمیب یم من و .آورد یم همه چشم

 !گرفته دوباره جان انگار .آبوا فرتوت ی چهره در تاباند

 

 ۳۸۷پست#

 

 .دهد یم یبیعج شور مراسم به افرا ییدا آمدن

 یم هم با لبها و چشمها انگار .ترند یواقع آدمها ی همه انگار 

 دو برخورد کی در .شناسند ینم پا از سر یب یب و آبوا .خندند

  .شوم یم مواجه افرا ییدا با یا قهیدق سه

 قرابت اما من .رانیا و او اشک از پر یلبخندها و آغوش و کیتبر

 کی مامان .ندارم ام دهیند حال به تا که ییدا به نسبت یادیز

 اشان یمیقد رسم به و دهیخر رانیا یبرا سینف یطال سیسرو

 امتناع انداختنشان دردست از رانیا که درشت یالنگو تا دوازده

 انگشت در نینگ فیرد کی با دمیسف ازدواج ی حلقه .کند یم

 خودش دانم یم و است خوب رانیا ی قهیسل .درخشد یم چپم

 در منفعل عضو کی عنوان به من .دهیخر را نهایا و رفته تنها
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 رانیا با خواهند یم یوقت یحت .دارم یخفگ احساس مراسم

 و ایدر کنار بروم و کنم رها را مراسم خواهدیم دلم هم ؛ برقصم

 یم عث با  انیاطراف منتظر چشمان یول . بکشم قیعم یها نفس

 یم را دستم . سالن ی انهیم به ببرم و رمیبگ را رانیا دست شود؛

 یسع او .رمیگ یم را دستش گرمید دست با و تنش دور اندازم

  :میگو یم گوشش کنار .ندازدین نگاه من به کند یم

  !شه یمتموم مراسم نیا زود یلیخ-

  :دهد یم تکان سر

  .شدم نابود روز چند نیا .دارم ازینبزرگ استراحت هی به-

 اش گونه یرو شیها مژه ی هیسا .کنم یم نگاهش اریاخت یب

  :میگو یم .ختهیر اش نهیس یرو اهشیس یموها تاب .افتاده

  .دینرس فکرم به واقعا اما !دادم یم بهت هیهد هی دیبا-

  :گزد یم را لبش

 چشماشون همه .گذاشت تموم سنگ خاله خب !ستین یازین-

  !طال همه اون از شد گرد
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 تو و من نیب قرارداد هی نیا حال هر به !نبودن من طرف از یول-

   .کنم یم جبرانش برات فرصت سر !هست

 یادهایفر .کشد ینم یطول ادیز رقصمان .زند یم یمحو لبخند

  :ندیگو یم که دخترها

  !االی ببوس رو دوماد عروس-

  :کند زمزمه و ندازدیب گردنم دور را دستانش رانیا شود یم باعث

  !دیببخش-

  !ام گونه به بچسباند را شیلبها آرام بعد

 و اندازد یم گل رانیا یها گونه .بکشند ادیفر هودهیب گرانید و

  .شود یم مور مور ام گونه یرو اش بوسه یجا

 به .است متفاوت گذشته یشبها تمام با آبوا ی خانه شب مهین

  :دیگو یممامان . میرس یم که خانه

 عوض لباسهاتونو !دیباش تنها هم با کم هی نیبر تا دو شما خب-

  ! کُکام کنار نیایب و دیکن
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 فقط .اند آمده ما با همرانیا ی عمه و عمو .کشد یم کل خاله

 روشن آبوا ی خانه بزرگ اطیح . رفته خودشان ی خانه به انیرا

  :دیگو یم حافظ یبازو به دهیچسب هیهان .است

 یمنیزم هوی لباس نیا با !بره باال ها پله از کن کمکش البرز آقا-

  .خوره

 را شیبازو و کرده جمع نیزم یرو از را رانیا لباس ی دنباله  من

  :کند یمزمزمه .میرو یم ها پله طرف به و رمیگ یم آهسته

  !البرز امیمخودم-

  :میگو یم

  !ماست به نگاهشون !دختر ببار طاقت کم هی-

 و خنده یصدا ؛ میرس یم باال به یوقت و میرو یم باال ها پله از

 .رسد یمگوشمان به نییپا از شانیها زدن حرف

 

 ۳۸۸پست#
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 که را گلش دسته و کنم یم مرتب را رانیا لباس ی دنباله من

  :میگو یم و گردانم یم بر او به ام گرفته دستش از ها پله انیم

   !اتاقم رم یم من-

 یم میصدا که ام نداشته بر قدم هنوز و او به کنم یم پشت و

  :زند

  !البرز-

  :گردانم یم بر را سرم

  ؟ بله-

  :چشمانم به دوزد یم را نگاهش

   .ونتمیمد عمرم آخر تا !البرز ممنونم-

 یم لمس را اش گونه و برم یم باال را دستم . روم یم طرفش به

 .رمیگ یم را خودم یجلو اما .ببوسم را او خواهد یم دلم .کنم

  :میگو یم

 خوب مامانم یشد باعث تو !زمیعز رانیا یارزشمند یلیخ تو-

 به دم یم قول بهت و .دادم انجام که بود یکار نیکمتر نیا !بشه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1610_pg. 

 

 دیجد یزندگ هی و  لندن ییایم و کنم یم کاراتو ی همه یزود

  !یکن یم شروع

 به و دهد یم فرو را بغضش و کند یم نییپا و باال را سرش

  :کند یم نگاه دستش انیم یگلها

 عوض رشیمس نطوریا میزندگ که کردم ینمفکرشو وقت چیه-

  !ترسم یم .بشه

  :شیموها یرو کشم یم دست

 تا الاقل .کنم ینم رهات !هستم کنارت من !خوب دختر نترس-

  !یبرس آرامش به که یوقت

 سر و کند یم جدا را گل دسته دیسف ی دهیارک یگلها از یکی

  :میگو یم .اتاقش طرف به رود یم حرف یب و گذارد یم بمیج

  !ایب هم تو نییپا برم زودتر من دیشا !ریبگ دوش هی برو-

 تخت یو  خواهم یم فقط .نمیبب را العملش عکس تا مانم ینم و

  !کنم دود گاریس نخ کی  بکشم دراز

 بلوز نیاول .آورم یمرونیب تنم از اتاق انهیم همانجا را شلوار و کت

 دراز تخت یرو و کنم یم تنم دیآ یم دستم به که یشلوارک و
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روشن نخ کی و دارم یم بر تخت ریز ار را گاریس پاکت .کشم یم

 هر عقد موقع چقدر نکهیا به .کنم یم فکر یتداع به .کنم یم

 جانیه چطور م؛یبرگشت خانه به که شب و میبود خوشحالمانیدو

 عروس لباس .کردم باران بوسه را او چطور .میداشت شدن یکی

 تک چطور کردم نگاهش چقدر و آوردم رونیب ازتنش را شیبایز

  ظاهر کی میبرا یتداع .بودند یخواستن میبرا تنش یاجزا تک به

 آغوش هم او با یوقت .شناختم یم را روحش من !نبود تن کی و

 قلیص روحم یتداع با من !بردم ینم یجنس لذت فقط شدم؛ یم

 .خورد یم

 

 ۳۸۹پست#

 

 یم فتح را روحش از یبخش انگار شدم یم همبستر او با که هربار

   .کردم

 در .شود یم تر رنگ پر یتداع .زنم یم گارمیس به یمحکم پک

 من راهنیپ !اتاق وارید به زده هیتک و تخت یرو نشسته که یحال

 ی قهی .اند برهنه اش دهیکش و بلند یپاها و کرده تنش را
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 و خندد یم .مانده باز اش برجسته یها نهیس یرو تا راهنیپ

 یپا ساق یرو کشم یم را دستم .فرستد یم یا بوسه میبرا

  :دیگو یم او و براقش

 !اس ستاره از پر انگار درخشه؟ یم نطوریا چشمات چرا...ال-

  !یا ستاره تو اصال

  :میگو یم

  !یمن روشن ماه تو !رهیگ یم ماه از نورشو ستاره-

 دراز کنارم ، آغوشم در دیآ یم . کشم یم را دستش خندد یم

 فرو را سرش .من یپا یرو اندازد یم را شیپاها از یکی.کشد یم

 .بوسم یم را سرش .دهد یم یخوب یبو .گردنم انیم کند یم

 بوسم یم را او تصورم در هم سر پشت و  .کنم یم فتحش دوباره

   .کنم یم نوازش و

 نوک و دهیرس تهش به گاریس .خورم یم تکان انگشتم سوزش از

 را گاریس ته و زنم یم سیل را انگشتم زبان با . سوزد یمانگشتم

 ادی من به گاریس با سوختن .کنم یم خاموش یگاریس ریز در

 نیا من و گردد ینم باز گرید و رفته یتداع که کند یم یآور

    .کنم دایپ را یتداع ام نتوانسته یزن چیه روح و تن در سالها
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 و کرده تن یا ساده شلوار و بلوز کند؛ یم باز را اتاق در یال رانیا

  :دیگو یم !روز هر رانیا همان شده .بافته را شیموها

  ...بود روشن اتاقت چراغ اما !ینییپاکردم یم فکر ؟ییاینم-

 یم که ام ختهیر بهم یلیخ حتما .شوم یم بلند تخت یرو از

  :دیگو

   ؟یخورد رو فشارت قرص ؟یشد سرخ چرا خوبه؟ حالت البرز-

  :دهم یم تکان سر

   ! خوبم-

  :دیگو یم .روم یم طرفش به و

  !بگم دیبا یچ ؛ییکجا دنیپرس اگر دونستم ینم راستش-

  !میر یم هم با !نباش نگران-

 .اند نشسته هم دور لیفام کل م؛یرس یم نییپا ی طبقه به یوقت

 و ینیریش .دارد قرار یقور چند با بزرگ منقل کی مجلس وسط

 ابیافراس ییدا و زده هیتک مخده به آبوا .اند گذاشته لیآج و وهیم

 یم انیقل و نشسته گرشید طرف رانیا یعمو .نشسته کنارش

 یگرید و ست یب یب مقابل هم گرید یبرازجان انیقل کی .کشد
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 رضا و زنند یم حرفهم با حافظ و نیحس .رانیا ی عمه مقابل

 آبوا . کنند یم باز جامانیبرا ؛ میرس یم که ما . زدیر یم یچا

  :دیگو یم

 شه یم خَش حالُم !شکر رو خدا .شد برآورده آرزوهام تموم امشو-

 !شدن ساخته هم یس انگار .نئمیب یم جوونه تا دو یا یوقت

   .انیم هم به ماشاال

 را دستش و لبش کنار چسباند یم را انیقل ین رانیا ی عمه

 پشت هم یب یب و خاله .کشد یم کل و کند یم لبش لیحا

 من . ردیگ یم فاصله من از یکم رانیا .کشند یم کل سرش

 ی چهره .هستم ابیافراس ییدا مقابل قایدق و ام نشسته زانو چهار

 ؛ نشسته شیموها یرو یانسالیم دیسپ گرد آنکه با .دارد یجذاب

 دارد یمناسب پوست و اندام اما

 

 ۳۹۰پست#
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 .هست شیلبها یرو یکمرنگ لبخند .است من به نافذش نگاه 

 هم در را انگشتانش و بسته دستش مچ یرو یمتیگرانق ساعت

  :دیگو یم نیحس .کرده گره

 ما ییدا پسر یا ، بگو ما یس اومدن البرز و رانیا که حاال ییدا-

  !نجایا کشوندت چطور

  :دیگویم اندازدو یم ینگاه مین نیحس به ابیافراس ییدا

 یمامیپ اپ واتس قیطر از !بودم تماس در حافظ و الله با من-

 هم نستایا یتو رو حافظ البته  شه؛ یم یدوماه یکی بایتقر .دادم

  .کردم یم دنبال

  :دیخند حافظ

 و گرفتم امون کوچه از من که یعکس ریز بود اومده ییدا-

 ی خونه که؛ بود  گذاشته کامنت بوشهر ی صفحه یبرا فرستادم

 ییدا ینجوریا و دادم امیپ بهش و شدم کنجکاو من . هام یبچگ

   .دادم مامان به و گرفتم شماره و کردم دایپ رو

  :اندازد یم آبوا به ینگاه خاله
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 تا بذار !نگو ؛ گفت میس افرا که یا خاطر محض یس نگفتُم مو-

  ییایب یخوا ین اگه گفتم افرا به ؛ اومد م دِده یوقت .برگردُم خوم

 چقد دونه ین خدا .بشه روشن هممون چشم که ویب .وقتِشن حاال

  .زمانا او به میبرگشت که اِنگار .هَسُم خوشحال

  :دیگو یم ییدا

 نیا در دادن باد به کهنه کاه .بود یل یل نبودن من غم تمام-

 و  میببر لذت حال زمان از  .اشتباهه میهست هم کنار که یحال

 کنار نکهیا از خوشحالم که بگم دیبا فقط !میکن ول رو حرفها نیا

 ریزنج مثل که رهیگ یم یماتیتصم هی آدم یگاه .هستم خانواده

 موفق که چقدر هر !یشد تنها ینیب یم بعد !روحش دور شن یم

 غم هی ذهنت از گوشه هی بازم یباش خوشحال یچ هر و یباش

   !رهیناپذ جبران که یدار بزرگ

  :دیگو یم رانیا ی عمه

  ؟یکن یم کار چه اونجا کُکا-

  :دیگو یم ؛ دارد یفرانسو ی لهجه هم یکم که ییدا

 یهنر یگالر هی سیپار یتو .دارم  فرانسه اتیادب یدکترا من-

 هنر دانشگاه استاد و کنم یم فروش و دیخر رو یهنر آثار و زدم
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 آدمش و تیموقع چون .نکردم هم ازدواج .هستم سیپار اتیادب و

 خالصه کوتاه جمله چند یط در شه ینم رو یزندگ .نداشتم رو

 .گذرونم یم رو روزگار یول ؛ کرد

 

 ۳۹۱پست#

 

 

  :دیگو یم رانیا یعمو

  !احسنت !کُکا ماشاال-

 یم سکوت باره دو و زند یم لبخند ریز به سر نهیطمئان با ییدا

 به دقت به .باشد داشته یآرام تیشخص که دیآ یم نظر به .کند

 .دهد یم جواب بهد و کرده تامل یاندک و دهد یم گوش حرفها

   .کند یم خوب را من  حال هم رفتارش به کردن نگاه یحت

  :دیگو یم حافظ باالخره

 هم رو بوشهر تا رازیش ریمس ! دهینخواب روز دو .ست خسته ییدا-

   .کردم اش خسته و زدم حرف بند کی من
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  :دیگو یم خاله

  !کنن زشیتم تا ارمیم کارگر فردا .مینکرد آماده اتاقتِ  کُکام-

  :دیگو یم آبوا

 البرز اتاق یتو امشو ! دارن ازین و راز عشق مرغ تا دو نیا-

  !باشه رانیا مهمون هم البرز تا !بخواب

 دار معنا لبخند همه که ام مانده آبوا حرف ی ترجمه در هنوز من

  :دیگو یم خاله .زند یم خشکش رانیا و زنند یم

  ... باال میبر !جان یل یل پاشو-

 بعد ی قهیدق چند و زنند یم رفتن ساز هم ها همانیم نطوریا و

 اتاقش به تا کند یم کمک آبوا به رانیا .شود یم خلوت خانه

 من .روند یم باال او با و دارد یم بر را ییدا چمدان حافظ .برود

 و کند جمع را ها فرش تا کنم یم کمکش !یب یب و مانم یم

 یب .رسد یم هم رانیا .میبر یم آشپزخانه به را ییرایپذ لیوسا

 بر را ها بشقاب رانیا . رود یم آشپزخانه به دست به ینیس یب

  :دیگو یم و دارد یم

  !دیببخش !البرز-
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 تا دارم یم بر را شده تا یها فرش ؛ کنم نگاهش آنکه بدون

  :میگو یم و بگذارم تخت یرو اطیح ی گوشه

  !ینکن پف و خر شبا دوارمیام فقط !نداره اشکال-

 .رود یم آشپزخانه به و خندد یم

 

 ۳۹۲پست#

 

 

 استیدر که ییجا به رو باال اطیح در  اتاق به رفتن از قبل ییدا

  .کند یم دود گاریس و ستدیا یم

 پاکت و کند یم من به ینگاه مین ؛ کنارش روم یم هم من

 فندکش با و دارم یم بر نخ کی .کند یم تعارفم را گارشیس

  :دیگو یم .فرستم یم هوا به را دودش و کنم یم روشن

 

  یوقت یبود کوچولو ی بچه هی بار نیآخر ! یشد بزرگ یلیخ-

  !ییجدا و یدور از امان .دمتید
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  :کنم یم نگاه رخش مین به

 

  .سازن یم رو ها ییجدا که هستن ها یدلخور و ها نهیک-

 که یزیچ !افته ینم اتفاقها نیا ؛ باشن داشته گذشت آدما اگر

 با مادرم ی خانواده که؛ نهیا شدم متوجه روزها نیا یط در من

 بخشش !داشتن موندگار یها نهیک شون؛یمهربون و محبت ی همه

 .نداره و بذاره تونست یم وقتش به که یاثر وقت چیه  موقع رید

 هاش بچه دل به حسرت و کرد تحمل رو یدور سالها آبوا مثال

 .بود

 یکم کاش یا .نیدیکش زجر گهید طرف هی از هم مامان و شما 

  !نیداشت گذشت

  :زند یم گارشیس به یمحکم پک

 

  !درسته حرفات تموم یوقت بگم تونم یم یچ ! هست تو با حق-

  :تکانم یم را گارمیس

- 

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1621_pg. 

 

 ۳۹۳پست#

 

 

 .کرد یم ینیسنگ دلم یرو نهایا یول جان ییدا دیببخش

 خنده و هیگر هاتون، نگاه .نیبود گهیهمد مشتاق همتون امشب 

 قهر از حدنیا مستحق کدوم چیه .آورد درد به رو قلبم هاتون

  !نینبود

 چیه یتو خواد ینم دلم .ندارم دوستش و دمیبر دل بابام از من

  باشه؛ داشته حضور میزندگ از یبخش

   .کنه یم نابود آدمو نهیک .ندارم نهیک اما

  :دیگو یم ییدا

  .بودم مخالف رفتارش و آبوا با من-

 

  .شد جهنم خونه رفت؛ جان  یل یل یوقت
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 تیاذ رو همه آبوا . .میشد یلیل عشق و انتخاب پاسوز ما ی همه

 یل یل بودم؛ هیهمسا دختر عاشق که جوان پسر هی من .کرد یم

 از هوی هیهمسا دختر نینسر .شد نیبدب همه به آبوا رفت که جان

 که یشب وقت چیه .بشه عروسش نخواست !افتاد آبواچشم

 شده خراب سرم  یرو ایدن .ره ینم ادمی رو  بود نینسر یعروس

 بغل غم یزانو و یکیتارنیهم یتو .جانیهم بودم نشسته .بود

 در رو و باال اومد .بود قبراق و سرپا ها موقع اون آبوا .بودم گرفته

  :گفت و ستادیا روم

 دختر هی خودم !ادهیز تو یبرا دختر !نکن رو حرکتا نیا و پاشو-

   !کنم یم دایپ برات خوب

  :گفتم

 مهیزندگ ! بوا  بخشمت ینم !بودم نینسر عاشق من .خوام ینم-

 !یکرد خراب

 

 .خوام ینم رو یزن چیه گهید من 

 

 ۳۹۴پست#
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  :شد یعصبان

 

 یک هر !نبخش که یبخش ینم-

  !ستین خونه نیا یتو جاش نکنه عمل من ی خواسته طبق 

 و برداشتم رو مدارکم و لباس ساک هی  .داشتم یکم انداز پس هی

 زمان اون .کردم ترک رو شهر نیا و خونه نیا الطلوع یعل صبح

 عشق بود یآبادان .کرد یم یزندگ رازیش که داشتم یدوست هی ها

 و خودش .بود داده دست از جنگ یتو رو مادرش و پدر ! خارج

 .آلمان میرفت رانیا از یقاچاق ینفر سه .بودن مونده خواهرش

 .میگرفت اقامت تا میبود آواره اونور و نوریا و کمپ یتو سال سه 

  .رفتم یم هم کالج و کردم یم کار رستوران هی یتو

 رو اونجا وقت چیه . داشت یا افسرده یآدمها و بود سرد آلمان

 شماره هی ببره رو رانیا خواست یم یوقت سهند .نداشتم دوست

 یم گفتم و زدم زنگ بهش مدت همه اون از بعد .بود داده من به

   !لندن اومدم من و کرد استقبال .نمیبب خواهرمو امیب خوام
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1624_pg. 

 

 

 پسر هی تو !بود خوشبخت جان یل یل بود؛ قشنگ زیچ همه ظاهر

 جان یل یل  .بود ه شد آروم دلم !یبود سرحال و قشنگ ی بچه

 داشتم .بخون درس و کن کار جا نیهم و لندن بمون گفت

 شب هی .شد آوار سرم یرو یچ همه که گرفتم یم یجد میتصم

 و عاشق مثل .دمید یسیانگل دختر هی با رو سهند بار هی یتو

یل به کهرفتم کلنجار خودم با یلیخ وقتها اون .بودن ها معشوق

   !نه ای بگم یل

 

 یپ فاجعه عمق به و سهند کردن بیتعق بود شده کارم روزها

 دیجد انتیخ خرده هی روز هر .نبود دونفر یکی با سهند .بردم

   .داشت

 

 یرو به اما دونست یم اون .دیدزد چشم گفتم؛ یل یل به یوقت

 بهش شوهرش که نفهمه یزن شه یم مگه آخه .آورد ینم خودش

  کنه؟ یم انتیخ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1625_pg. 

 

 خونه هی هم با ایب .شو جدا ازش .اشتباهه موندت ؛ گفتم بهش 

 از خواد ینم و سهنده عاشق ؛ گفت .میکن یزندگ و میریبگ

 یکس خواد ینم و ره یم آبروش بوا یجلو گفت .بده دستش

 ینم گفتم !خودش به انتیخ یعنی کار نیا گفتم؛ بهش !بفهمه

 ؛ گفت !جداشو .کنن یم تیحما ازت نجایا .رانیا یبرگرد خواد

 گفتم؛ و شدم یعصبان .کنم ینم رو کار نیا هرگز

 چون ؛ دمینرس نینسر به من !یپاشوند هم از رو امون خانواده تو 

 هم الله یبرا قطعا .باشم کرده یاشتباه انتخاب دیترس یم آبوا

 به یکس هر یزندگ گفت؛ و شد تلخ  !دوزه یم و بره یم خودش

   !بود عشق من گناه .داره ربط خودش

   !یکرد خراب سرت پشت رو پلها ی همه گفتم؛

  ! شه یم تیحسود تو :گفت

 

    !یکن یم حسادت میزندگ و عشق به

 و میبود دهید بیآس جان یلیل خاطر به ما ی همه شکست؛ دلم

  !دان قدر نه و بود خوشبخت نه اون حاال 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1626_pg. 

 

 ۳۹۵پست#

 

 سراغت وقت چیه گهید گفتم؛ بهش .کردم ترکش و کردم قهر.

   !امینم

 

  !نینخواست منو شماها ...ندارم یا خانواده !هیکافبرام سهند گفت؛

 

 اش رابطه مخالف ازدواجش وقت یحت .بودم نکرده یبد کار من

 .نبودم هم

 

   .نبود یحساب و درست آدم پدرت اما 

 و جان یل یل هم و خانواده هم .شکست جان یل یل از یلیخ دلم

   .بودم داده دست از رو عشقم هم

 

 .بود یدلشکستگ همون فقط لشیدل من ی خواسته خود عزلت

 درس موندم، سیپار یتو و فرانسه به کردم مهاجرت کهبعدشم

  ...و کردم کار خوندم،



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1627_pg. 

 

  :کشد یم آه

 

 در و ییجا هی یول  .کردم عادت یزندگ اون به و گذشتن روزها-

 تعلق بهش که ییجا و نسبش و اصل یبرا دلش آدم یسن هی

  .شه یم تنگ داشته

 ارید یتو مگر ؛یریگ ینمآروم ایدن یجا چیه که؛ ینیب یم

 و خونه یبرا دلم .بود شده تنگ بوشهر یبرا دلم من .خودت

 اما بودم دلتنگ ؛ نبودنم ی سالها کل یتو .بود تنگام خانواده

 هیبق .ببره آدم ادی از رو یدلتنگ که هست یقو اونقدر یدلشکستگ

   !جان البرز یدون یم خودت که هم رو اش

 و زدود را اشکش انگشتش نوک با ییدا .بود شده تمام گارمیس

  :زد ام سرشانه یدست

  !کنه یم فیتعر معرفتت و مرام و تو از یلیخ حافظ-

 خوشبختش که مطمئنم و  یکرد انتخاب رو رانیا که خوشحالم  

  !یکن یم

 

  !بایز یلیخ .باستیز و !هیخوب دختر رانیا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1628_pg. 

 

 او .گذرد یم دلم در چه داند یم خدا فقط اما زنم؛ یم لبخند

  :دیگو یم و کشد یم یقیعم نفس

   !امیدر یشرج و نم یبو نیا عاشق-

 

  :دیگو یم و اتاق طرف به افتد یم راه بعد

 تنها رو معشوقت وقت چیه !منتظرته رانیا که برو !جان پسر برو-

  !نذار

 .بندد یم سرش پشت را در و اتاق به  رود یم ییدا 

 

 ۳۹۶پست#

 

 شهیش پشت از یمیمال نور .دوزم یمچشم رانیا اتاق در به  من

 .تابد یمرونیب به ها یرنگ

 یمگوشم به شیصدا . زنم یم ضربه دو و در طرف به روم یم 

  :رسد

  !بفرما-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1629_pg. 

 

  .شوم یم اتاق وارد و کنم یم باز را در

 

  یدیسف و فینظ رختخواب  .است روشن اتاقش ی گوشه آباژور

 رانیا .تاشده یپتو و هم کنار بالشت دوتا .شده پهن نیزم یرو

  .زده زل رختخواب به و نشسته تختش یرو

 

  :کند یم نگاهمچشم ی گوشه از .خنده ریز زنم یم

   !البرز نخند-

 یم خنک  رختخواب یرو وروم یم .فشارم یمهم به را میلبها 

 .نمینش

  :دیگو یم 

 ؟ میکرد ما بود یکار چه !ستین بردار یشوخ یچیه-

  ... کرده حتمینص یکل اومده مامان 

  هان؟ م؟یبکن یکار هی یدار دوست نکنه م؛ینکرد یکار-

  :دیگو یم حرص با و کشد یم یبلند نیه

    !یا وانهید تو-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1630_pg. 

 

  کرده؟ یحتینصب چه مامانت-

  :دیگو یم ریسربز

- 

 

 ۳۹۷پست#

 

 

  !خوشه دلش

 

 ولش بابا اووف...واسه یعروس تا .باشه ام رابطه بهحواسم گه یم

   !کن

 

   !اش چهره است نامفهوم یکم اتاق کم نور در .کنم یم نگاهش

 

  :کنم یم اشاره تختش به

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1631_pg. 

 

 یکار یعروس تا که منم !گذشته که  هم خوابت وقت از خب-

  .ندارم بهت

  :دیگو یم و اش شانه کی یرو زدیر یم را شیموها

  !بخواب باال ایب تو ؛یستین راحت نیزم یرو اگر-

 

 یلیخ .کشم یمرونیب تنم از را آن و بلوزم به اندازم یم دست

 یم دنینخواب از چشمانم و ام خسته . من از ردیگ یمچشم عیسر

 سوزد؛

  :بگذارم سربسرش خواهد یم دلم اما 

  !شه؟ ینم دایپ آب وانیل هی نجایا-

 

 که آب وانیل هی مستحق اما . ندارم بهت یکار یعروس تا حاال

  هستم؟

 ی گوشه که یخچالی ینیم طرف به رود یم و شود یم بلند

  .دمشید تازه من و هست اتاقش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1632_pg. 

 

 یم یسع .آورد یمرونیب آب یبطر کی و کند یم باز را درش

   .ام برهنه ی تنه مین به افتدین چشمش کند

  :میگو یم .  ردیگ یم طرفم به را یبطر

 کار دنیدزد چشم نیا پس .میشوهر و زن تو و من االن خب-

  !هیا مسخره

 

  :کند یم نگاهچشمانم به باالخره

 .ستین نطوریا که میدون یم دومون هر اما . میشوهر و زن مثال-

 خطبه و ها قرارداد نیا نشن؛ هم محرم ها آدم قلب تا من نظر به

  !هستن یخودیب ها

 

  :کند یم من به را پشتش و کشد یم دراز تختش یرو رود یم

  !ریبخ شب-

  :دورم یمچشم اتاق سقف به و کشم یم دراز رختخواب یرو

  !رانیا-

  .یرس ینم ییجا به گذاشتن من سربسر با !البرز بخواب ریبگ-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1633_pg. 

 

  :کنم یم نگاه است من به پشتش که او به

  تهران رم یم فردا پس من-

 

  !لندن رم یم بعدش روز و

  :دیگو یم تعجب با و ندینش یم یزدن هم بر چشم در 

  زود؟ نقدریا چرا واقعا؟-

 

  شه؟ یم تنگواسم دلت ه؟یچ-

 ست؟ین زود یلیخ که نهیامنظورم اما ! شه یم تنگ که دلم-

 و یکرد ول منو تو چطور که کنن ینم شک ها یور و دور بعد 

  ؟یرفت

 !دارم خودمو یزندگ و کار منم باالخره کنن؟ شک چرا نه-

   .برسم میزندگ به برم دیبا هستم؛ نجایا ماهه که مهین و ماه کی 

 به دستم کی یرو .کند یمنگاهم رهیخ فقط .دهد ینم یجواب

  :میگو یم و گردم یم بر طرفش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1634_pg. 

 

 یبخواب کنارم ییایب قراره اگر و بدون متیغن رو فرصت پس خب-

  ؛

 

  !ایب حاالنیهم

 :میگو یم .کند یم نگاهم بر و بر فقط .دهد ینم جواب

 

 ۳۹۸پست#

 

 

 زحمتام جهینتخوام ینم .دمیکش زحمت یلیخمیزندگ یبرا من-

 خونه نیا ودارم دوست رو شماها .شدم بوشهر عاشق .بره هدر به

 برم دیبا .لندنه من یبرا وطن اما .هم رو راز و رمز پر و یمیقد ی

 یروزا یتو که ییآدما .کنم یم یزندگ باهاشون که یی آدما کنار

   .بودن کنارمنمیریش و تلخ

 را میپلکها .اند شده نیسنگ یکم چشمانم . میروبرو نشسته هنوز

  :گذارم یم هم یرو



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1635_pg. 

 

 حالش و دیرس اش خانواده به .ندارم رو مامان ینگران گهید االن-

 برم خوام یم !یکنارش هم تو و کرد قبول رو دنا مرگ .شد بهتر

 یم قول بهت .کنم یزندگ یمرد هر مثل بال فراغ با یوقت چند و

  ... دم یم قول...ییایم و کنم یم جور رو کارات زود کهدم

  .برد یم خوابم و

 ابیافراس ییدا اند دانسته که یلیفام .است شلوغ آبوا ی خانه

شام و ناهار یبرا آبوا .روند یم و ندیآ یم ینیریش و گل با ؛ آمده

 .دارد یمنگهشان

 

 ۳۹۹پست#

 

 

 یم یخال استکان .آورد یم وهیم .است آمد و رفت در مدامرانیا

 .برد

 من به چشمش وقت هر یول خندد یم و کند یم یپرس احوال 

 من از زودتر او صبح  امروز .شود یم نیاندوهگ انگار ؛؛ افتد یم

  شده داریب
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1636_pg. 

 

 دهیکش تنم رو یآرام به را پتو  کهام بوده یداریب و خواب انیم و

 .است  رفته رونیب اتاق از و

 و رنگ اهیس داسیآد شلوار از متشکل  یراحت لباس در ییدا  

  .است جذاب کوتاهش نیآست دیسف بلوز

 .دهد یم نشان خوش یرو همه به

 آمد و رفت و کند یم دود گاریس کباری یا قهیدق چند 

 یم اش صدقه قربان یب یب .کند یم نگاه لذت با را شیخواهرها

 .رود

 

 نکیرنگ و یخانگ یغذا مدل چند .اندازند یم نیرنگ یها سفره 

 یرو را مهمان و گذارند یم ها سفره سر چیپ انگشت یحلوا و

 .گذارند یم چشمشان

  .برپاست بزم اطیح در شب 

 

 شانه .رقصند یم ها زن و مردها .آورد یم انبان ین رضا بار نیا 

 چهره از یخوشبخت آبوا و کشند یم کل .لرزانند یم را شانیها

 از من اما .زند یم دست و فراخند شیها خنده  .بارد یم اش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1637_pg. 

 

 جانیه و اهویه از پر گذشته ی هفته کل .ام شده خسته یشلوغ

 لندن؛ یتنها مرد ؛ من و بوده

 یرو و دارم یخفگ احساس .ام بوده همه کنار درتمیظرف از شیب 

 و مرد و نی چند حافظ ها باال اطیح در یحت .است فشار سرم

 دلم نه .اند کرده پا به حیتفر بساط  کینزد و دور لیفام از پسر

 .یمُسَکن چیه نه و خواهد یم الکل

 

 ۴۰۰پست#

 

 

    .کنم سر  سکوت در خواهم یم فقط.

  .اطیح یورود داالن طرف به روم یم ستین حواسش یکس تا

 صدا و سر .نمینش یم در کنار یسکو یرو و کنم یم باز را در

 زرد نور با چراغ تا چند .است آرام و خلوت کوچه .شود یم کمتر

 یخط خط ی گربه .هستند روشن کوچه مختلف فواصل در

 وارید کنار از چرخاند یم را دمش که یحال در اهیس و یخاکستر

 یم باز در یال .کنم یم فکر زیچ همه و زیچ چیه به  .گذرد یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1638_pg. 

 

 به را وانیل .هست دستش در آب وانیل کی .است رانیا.شود

  :دیگو یم و ردیگ یم طرفم

  !فشارت قرص نمیا !ریبگ نویا-

  

 .باشد من به حواسش کهکردم ینم فکر یحت !دقتش  از متعجبم

  :زنم یم لبخند .داشته نظر ریز را من او پس

  !ممنونم-

 یم رونیب رانیا .شود یم خنک دلم .دهم یم فرو آب با را قرص

 .گذارد یم هم یرو را در و دیآ

 .باستیز زرد یگلها با بلندش اهیس ی تابستانه راهنیپ در 

  :دیگو یم .است بسته سرش پشت را شیموها

 

  اومده؟ شیپ واست  یمشکل شده؟ یزیچ ؟یشد ینجوریا چرا-

  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم

 

  !ام کالفه .ندارم عادت یشلوغ از حجمنیا به-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1639_pg. 

 

  :دیگو یم و اندازد یممیسرتاپا به ینگاه

 

   .امیماالن نیبش جا نیهم دقه دو-

 یم بر زود یلیخ .کشم یم سر را آب وانیل من و داخل رود یم

 پا به صندل و دهیپوش لباسش یرو یاهیس شال و مانتو .گردد

  :دیگو یم .هست دستش در لشیموبا و  کرده

 

 وونهید یشلوغ همه نیا از منم !میبزن قدمکم هی  میبر پاشو-

    .شدم

  :میگو یم

  ...مهمونا اما-

  :کشد یم را دستم

  .میبر پاشو !یروبوشهر امشب هی .هست شهیهم مهمون-

 .میگذر یم کوچهانیم از .شوم یمقدم هم او با و زمیخ یم بر

  :دیگو یم

  !یهست یراه فردا که بگو امشب نظرم به-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1640_pg. 

 

  :کنم یمبمیج در را میدستها

   .گم یم میبرگشت یوقت-

  :کشد یم آه

  !خوبه یلیخ امشب هوا-

  ...یلیخ-

 و کند یم درک را نیا او و خواهد ینمهمزدن حرف دلم یحت

 به میرو یم و میشو یم رد ابانیخ از .زند یم قدم کنارم فقط

 ساحل در .وزد یم یکممینس .دیآیم ها موج یصدا .ایدر طرف

 شو تا یها یصندل یرو جوان چند شب مهین در و دونیباس

 یم درست کباب و اند افروخته آتش یمنقل در و اند نشسته

 .دیآ یم یخارج کیموز یصدا .کنند

 

  :دیگو یم رانیا .شادند و خندد یم 

   .مینیبش جا هی میبر ایب-

  :میگو یم

   .نمیبش ها شن یرو خواد یم دلم-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1641_pg. 

 

 .دهد یم نشانم را ییجا

 

 به و مینینش یم ای در به رو هم کنار و جوانها از دوتر یکم 

 است روشن ها یکشت یچراغها با ییجاها در که ایدر یاهیس

  .میدوز یمچشم

 

  :میگو یم

 ۴۰۱پست#

 

 

 

  !شه یم تنگ نجایا یبرا دلم-

 

   !بوده رایگ شهیهم جنوب خاک-

  !رانیا شه یم تنگ هم تو یبرا دلم-
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 از و گردم یم بر .ام کرده بغل را میزانوها .دهد ینم جواب یزیچ

  :کنم یم نگاه را رخش مین شانه سر

 

 فکر که افتاد اتفاق یزیچ ای و یداشت اجیاحت کمک به وقت هر-

  !بزن زنگ به یبذار انشیجر در منو دیبا یکرد

 

 یها طره از ییتا چند و شیها شانه یرو افتد یم شالش

  :دیگو یم .زدیر یم هم به باد زا شیموها

 

 عاشقانه ی رابطه دینبا حتما که آدم .شه یم تنگ برات دلم منم-

  بسه؛ نیغمگ نبودنش از و بلرزه دلش که باشه داشته یکس با

 

 !همراه و یحام هی ؛یبود قیرف هی مثل من یبرا تو مدت نیا یتو

  !یشد زیعز برام یلیخ ؛یکرد که یجوانمرد با و

 

  :رسد یم زبانم به سوال نیا کجا از و چطوردانم ینم

  ان؟یرا ؟یکن یم فکر یچ به یکن یم نگاه ایدر به یوقت-
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 .کرده شانیپر را تارش چند باد که ییموها به کشد یم دست

  :دیگو یم .کند شان مهار ؛ خواهد یم که انگار

 .هست انیرا کنم ینم فکر که یکس تنها به-

 

 ی مونده ته شبید همون اما کنم؛ یم غلو دارم یکن فکر دیشا 

   .دیپرکش انیرا به ام عالقه

  چرا؟-

- 

 

 ۴۰۲پست#

 

 

  ؛یکن کیعل و سالم یا عده به با که یرفت حافظ با تو یوقت چون

 من چون و نداشته دوستم هم اول روز از گفت و شمیپ اومد انیرا

 .مونده کنارم کردم یم عالقه ابراز بهش مدام
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  !طرفه هی عشق 

  :زند یم پوزخند

 یم انتقام اون از دارم تو کردن قبول با کنم یم فکر اگر گفت-

  ..خوندم کور رمیگ

 

  

  ؟یداد جوابشو یچ تو-

 ساحل روشن مهین یفضا در و من طرف به چرخاند یم را سرش

  :کند یم نگاه چشمانم  به

 

 من !نداره یربط چیه تو به وصلت نیا علت اصال گفتم بهش-

 ... شدم البرز عاشق

 

 عطوفت و مهر !یچ یعنی یواقع عشق  کهدمیفهم تازه گفتم

 یا مزه چهشدن داشته دوست فهمم یم حاال گفتم !یچ یعنی

  یب و بزنه کارها یلیخ به دست تو خاطر به مرد هی کهنیا !داره

  !قشنگه یلیخ کنه محبت توقع
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 برام چون ؛ یکن خرابش یتون ینم تو و دارم یخوب حس گفتم 

 !یستین مهم اصال

 

 احمقانه طرز به که ییروزها بابت کنم یم سرزنش خودمو یحت 

 .دارم دوستت کردم یم فکر یا

 

 ۴۰۳پست#

 

 

 

 شتریب سراب هی تو که داد نشون بهم میزندگ یتو البرز اومدن

  !ینبود

 

  .شوم یم ماتش
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 .ایدر به کند یم رو .شده زنم یقرارداد که یا خاله دختر مات

  !نمیب یم نطوریا من دیشا ای .است محزون رخش مین

 

 .طراود یمرونیب اشک قطره کی چشمش یرونیب ی گوشه از

  :دیگو یم .اش شانه دور اندازم یم را دستم

 

   !نزن دست من به نگم که دارم یا بهونه هی نباریا الاقل-

  :بوسم یم را شیموها یرو

 

   !هیخوب ی بهونه  آره-

  :میگو یم .گذارد یم ام شانه یرو را سرش

 

 هی یوقت اما .ستمین مطلع یعرف و ینید یها ممنوعه از ادیز من-

  دوستمه؛ نفر
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 دوستمه کهنیهم .ستین نظرم مد اصال بودنش پسر ای دختر حال

 یتو .کنم بغلش یخوشحال یتو !کنم لمسش خواد یمدلم

 .بدم فشار رو هاش شونه یناراحت

 

 یلعنت قرارداد نیا به یکار .امهیالت نوع هی من یبرا آدمها لمس 

  !یباش کنارم خواد یمدلم فقط االن .ندارم

  !خوب یدوستا !میدوست ما !دونم یم-

 

 یگاه .اند شده امیالت ییزنها یگاه که میگو ینم او به من یول

 یحت .ام داشته مفرطم ییتنها از کردنکم  یبرا ییها رابطه

  .ام دهید یتداع شکل به را ییزنها یگاه

 

 یتداع به فقط ؛ دینبا که ییجا در و رابطه لحظات نیتر داغ در

دنیبوس یحت که میگو ینم او به .ام دهیرس اوج به و ام کرده فکر

  .ست یتقلب هم میها
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 یبیعج و تازه حسِ فقط او کنار در و یبهار شب نیا در چون

 .ام نداشته یاد و بهروز با جز که دارم

 

 در یکس چیه که دارد من با یراز  که دوست کی داشتن حس 

   !بود خواهد یخوب دوست رانیا  که دانم یم .ستین کیشر آن

 

 اطیح در  و کرده چاق انیقل یب یب .اند رفته ها مهمان .

  .نشسته

 

آلبوم ییدا و مامان و خاله .دهد یم ماساژ را آبوا یها شانه حافظ

 خش جمبو درخت یها شاخه ریز زند یممینس .کنند یم نگاه

 آبوا   .است متناقضرفتنم خبر برابر در ها واکنش کند یم خش

 .کند یم بغض خاله .است متفکر و مات ییدا .کند یم اخم

 ی گوشه با یب یب و زند یم کمرنگ لبخند دانسته یم که مامان

 یم آبوا .است ریسربز رانیا و .کند یم پاک را اشکش شالش

  :دیگو
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 دل به نهیبش بودنت ینیریش تا یکرد یم صبرکم هی الاقل پسرم-

  !حاال زودِن !دخترو یا

  :دیگو یم خاله

  .زُمیعز نداره نبودنتِ  طاقت دلُم-

  :دیگو یممامان

 ی مقدمه فراق نیا !کنه ایمهرو رانیا رفتن یکارها و بره دیبا-

  !وصاله

  :دیگو یم ابیافراس ییدا

   !رفتن صالح هم با خودشون حتما !بره دیبا یرفتن-

  :کند یمرانیا به رو آبوا

  ؟؟یهِس ینارحت البرز رفتن زود یا از تو بگو مو یس دخترُم؟ ها-

 قطرات .هستنداشک از پر چشمانش .آورد یم باال را سرش رانیا

  :دیگو یم بغض با .چکند یم اشکش

 !کنم یم تحملش-
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 ۴۰۴پست#

 

 

  :من طرف به چرخد یم نگاهش

  !مجبورم اما سخته-

 

  : دیگو یم آبوا .لرزد یم دلم

 

 دخترِ یا غم طاقتِ  مو!بشه درست کارتون زودتر خدا به دیام-

  .ندارُم

  :دیگو یم حافظ

  !سختن هم مو یس  نبودنت !کُکا گذشت زود چه-

  :دیگو یم آبوا .زنم یم لبخند

 

 هم جنب ساعته چند یا الاقل !نیکن خلوتهم با نیبر نیپاش-

  !نیباش
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  :میگو یمرانیا به و زمیخ یم بر همه نیسنگ نگاه ریز من

   !نکن هیگر !زمنیعز ایب-

 

 شیموها یرو . را گرمش و کوچک دست . رمیگ یم را دستش و

  .بوسم یم را

 

 .میرو یم باال ها پله از هم با و .کند یم نگاهمان لبخند با آبوا 

 از را دستش رانیا ها پله انیم .زنند یم حرف آهسته خانه اهل

 سر یا ضربه .کند یم پاک را شیاشکها و کشد یمرونیبدستم

 :زنم یم اش شانه

  

  !ها یهست یخوب گریباز-

  :رود یم باالتر من از پله چند و کند یم پاتند

  ...اونقدرها نه-

 

 !یبود یعال یلیخ که امشب-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1652_pg. 

 

 

 ۴۰۵پست#

 

 

 یم دنبالش به هم من .شود یم وارد و کند یم باز را اتاقش در

  :میگو یم .روم

 

  !رمیبگ دوش دیبا-

  :کند یم اشاره اتاقش کنار چمدانم به

  !نجایا گذاشته آورده مامان-

 

 بر حمام از یوقت .زنم یم چنگ را ام حوله و اندازم یم باال شانه

 باال سرش یرو تا را دیسف ی وملحفه دهیخواب او ؛ گردم یم

 .دهیکش

 

 و کشم یم دراز کرده پهن که یرختخواب یرو وپوشم یم لباس 

   .شوم یم هوشیب  تا کنم یم نگاهش آنقدر
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 خانه به روم یمصبح اول .گذرد یم تند بوشهر در سفر آخر روز

 .زهرا ی

 

 به ام سپرده را کار کهکنم یممطمئن را زهرا .مشغولند بناها 

 .کنم یم یخداحافظ او از و حافظ و رانیا

 یم نگاه را ایدر توانم یم تا گرم آفتاب ریز در و ایدر لب روم یم 

 شده زیعز میبرا جیخل .کنم

 

   !کنم یم بغض 

 

 هر .مانم یم مامان ی خانواده جمع در و آبوا ی خانهگردم یم بر

 .سپارم یم خاطر به و کرده نگاه ریس دل را کدام

 

 .گرفته یسوغات میبرا خاله 

 

 ۴۰۶پست#
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 .کند یم زمزمه لب ریز یزیچ کباری قهیدق چند هر یب یب

 

  .دوزد یمچشممن به  یدلتنگ و حسرت با و دعا مثل یزیچ 

 .پزد یم پلو رشته یب یب و کنند یم سرخ یماه ناهار یبرا

 

  .است ساکت  رانیا .میکن یم یباز ورق آبوا و حافظ و ییدا با 

  !ریگ گوشهو آرام  یلیخ 

  .است عصر ۶ یبرا طمیبل

 

 یم بغل را خاله .بوسم یم را یب یب و آبوا دست.کنند یمبغلم

 و شود یم غرق آغوشم در مامان .شنوم یم را حشینصا و کنم

  :دیگو یم و بوسد یم را ام نهیس

 

  !مامان زیعز ونتمیمد دارم عمر تا !البرزم شه یم تنگ برات دلم-
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  :میگو یم و کنم یم پاک را اشکش

  !مامان نمتیب یم یزود به-

 یم است درآن  سبز برگ چند که یآب ی کاسه سرم پشت 

 کوله و ساک خودم و کند یم حمل را چمدانم حافظ .زندیر

 .کند یم میهمراه سکوت در  رانیا .را ام یپشت

 

 .رمیگ یم پرواز کارت و شود یمانجام زود  میکارها  فرودگاه در 

  :دیگو یم  حافظ

 یدار که شه ینمباورم هنوز ! گذشت بد بهت اگر دیببخش گهید-

  !یر یم

 

 یم را رانیا اش شانه سر از .کنم یم بغلش و دهم یم دست او با

  :میگو یم .است قرار یب کهمیپا

 .میمخلص یلیخ . حافظ ممنون-
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  باش من یها یامانت مواظب اول .خوام یم ازت زیچ تا دو فقط 

 وقت هر .بشهتموم زودتر تا کن تیریمد رو خانم زهرا کاردوم و

   .بفرستم که بگو من به بود الزم پول

 

  :زند یم ام شانه سر یا ضربه

 

  ! ات دوباره دارید دیام به .چشم یرو به-

  :دیگو یم و اندازد یمرانیا به ینگاه بعد

  ! بخرم آب یبطر هی برم من-

 

   !البرز  خداحافظ ! رانیامونم یم منتظرترونیب

 .طرفش دارم یم بر قدم دو .رانیا و مانم یم من و رود یم

  :رمیگ یم دستم در را دستانش

  !کن نگاه منو !رانیا-

 

  :میگو یم .دوزد یمچشم من به اندوه با و آورد یم باال را سرش
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 یچ همه یزود به کهدم یم قول بهت !نباش یچیه نگران-

  !شه یم درست

 

  :زند یم پلک

   !البرز شه یم یخال جات-

 

  :فشارم یم را دستش

 یهوا !بگذرون خوش دوستات با و بخون زبان و کن یزندگ-

   !باش داشتههم مامانمو

  :میگو یم .دهدیم تکان سر

  بغلم؟ یایب یخوا ینم-

 

  من و کند یم بغض او

 

 و کشم یم نفس را نشیریش عطر یبو !فشارمش یم آغوشم در

 اش گونه
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  :دیگو یم و تنم دور اندازد یم را دستانش .بوسم یم نرم  را  

   !یکرد که ییکارا ی همه خاطر به ممنونمبازم-

 شود یم تماموقتم

 

 نیآخر تا .روم یم پرواز سالن تیگ طرف به وشوم یم جدا او از .

 شیبرا آخر ی لحظه در من و کند یم نگاهم و ماند یم لحظه

 .زدیر یم اشک شدت به شوم یم متوجه و دهم یم تکان دست

 

 ۴۰۷پست#

 

 تهران در که را یروز کی .رسم یم لندن به باران و مه انیدرم

 به کردن گوش با را بودنم از سهمش .ام مانده عمه شیپ ام بوده

 تماس نه و داده امیپ نه رانیا .ام گذرانده شیهمراه و شیحرفها

 نیب قرارداد نیقوان به که است نیا ی دهنده نشان  نیا و  .گرفته

 !دلتنگم م؛یبگو قلبم از بخواهم اگر اما .مانده متعهد خودمان

 یحت .ام آمده و گذاشته یجا به بوشهر در که آنچه تمام دلتنگ
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 یبوها و یکاغذ گل و جمبو درختان و ها کوچه پس کوچه یبرا

 نگفته یکس به  . هم ایدر یشرج یبو یبرا دلتنگم هم غذا تند

 آپارتمانم کردن زیتم مسوول که یزن جز .گردم یم بر امروز که ام

 و رمیگ یم یتاکس !یلهستان ی ساله چند و یس زن کی .هست

  .کرده روشن هم را شوفاژها زن .آپارتمانم بهروم یم کراستی

 دوست .آشناست میبرا شیاجزا ی همه .زند یم برق خانه

   !گرم و یداشتن

 کنم یم رها در کنار همانجا را ام یپشت کوله و چمدان و ساک

 آب دوش و روم یم حمام به کراستی .کرده ام خسته یطوالن راه

 یرو بعد و کنم یم آماده ریش و یکاف خودم یبرا .رنیگ یم گرم

   .روم یم هوش از تخت

 یم بغلم محکم و طرفم دود یم .آورد یم در شاخ دنمید از یاد

  : خندد یم .کند

  ؟ییایم یدار ینگفت چرا !بود شده تنگ برات دلم !مرد-

  :اش شانه سر زنم یم

 حاله؟ چه در کافه اوضاع  ؟یچطور !شد یناگهان-
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  ۴۰۸پست#

 

 

  :اندازد یم  اطرافش به ینگاه

 .میکرد اضافه منو به دیجد یغذا تا دو !هیعال یچ همه خب-

  ! شده اضافه پرسنل هی  .فرستادم برات که رو فهرست

  !چرا؟ خب واقعا؟

  :دیگو یم و زند یم  یچشمک

   ؟یخور یم یچ !بگم واست تا ایب-

  :میگو یم من و میرو یم بار یها یصندل سمت به هم با

  !سبک زیچ هی-

  !دارم خوب شنهادیپ هی واست !خب-

سرکارشان بالفاصله و .کنند یمسالم یکی یکی پرسنل .نمینش یم

داشتم سراغ بوشهر در که یگرمآن از یخبر نجایا .روند یم

 و لبخند کی فقط ها العمل عکس مدت هه نیا از بعد .ستین

 تکه یحاو بشقاب کی یاد .ست یاندک ییگو آمد خوش و سالم
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 یم مقابلم را شده نییتز پسته پودر با که دار خامه کیک یا

 یم قرار قو به هیشب یطرح با الته فنجان کی کنارش و گذارد

  :میگو یم .دهد

  !ستنین طرفدارش ؟یا خانه کیک-

  :اندازد یم باال ابرو

 فرق یخورد حاال تا که یزیچ هر با نیا !یکن امتحانش دیبا-

  .داره

 با و .است هیال هیال که کیک نرم بافت درون زنم یم را چنگال

 خرما پسته، زعفران، طعم لحظه کی در .گذارم یمدهانم به دیترد

 .خورم یم یاپیپ ی لقمه سه دو  .کنم یم حس را خانه لطافت و

  :خندد یم یاد

  !هست آبادان کیک نیااسم-

  :میگو یم رتیح با

  !محشره نیا !دایل مادام نبود؛ ادمی !اوه-

  :ندینش یم یصندل یرو یاد

- 
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 ۴۰۹پست#

 

 

 بر عالوه که باالست تقاضا اونقدر ! ست معجزه هی مثل !محشر؟

   .کنن یم کمکش هم گهید نفر دو سها

  نداشتم؟ خبر من چرا-

  :اندازد یم باال شانه

  چطوره؟ جان یل یل یراست  !یبود گرفتار یلیخ تو-

  :زنم یم لب را فنجانم

 آروم اش خانواده کنار !رفته دنا که کرد قبول باالخره !خوبه-

  !شده

 که ییلهایف و عکسها ازبردم لذت واقعا !نیبود یقشنگ یجا چه-

  !یگذاشت اشتراک به

 و پرحرارت و گرم .رانهیا جنوب یتو ییجا هی میمادر شهر-

  !بود سخت ازش کندن دل کن باور !یمیصم
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 تا زدیخ یم بر یاد .آورد یم دیجد سفارش ستیل شخدمتیپ

 بزرگ کناردستگاه جا همان از و .کند آماده را یدیجد یستایبار

  :دیگو یم ساز قهوه

 ینیریش زاتیتجه یسر کی ی بعالوه .میدیخر دیجد فر تا سه-

 چک روز چند رو لتیمیا .کردم آماده برات رو ستیل .یپز

 هی .نبود راحت آشپزخونه نیا یتو مادام ! ینیب یم حاال .ینکرد

  ادته؟ی هست کافه کنار کوچک یجا

  کنم؛ یم فکر یکم

  ؟یانبار همون-

 یبهداشت وارهاید .میکرد یخال رو هیاثاث .مینداشت الزمش !آره-

 نفر سه کار یبرا جا .میگذاشت کار رو لیاست زیم و فر و شدن

 هی برو یخورد که رو کیک . شده گرم سر یحساب مادام .هست

   !بزن بهش سر

 یم بر .بعد تا کنم صبر بخواهم که هستم آن از تر مشتاق من

 و کنم یم چک را آنجا یکم .آشپزخانه طرف به روم یم و زمیخ

 یجد و خشک شهیهم مثل آشپز سر .زنم یم حرف پرسنل با

 یرو که عقاب کی طرح شده اضافه شیتتوها به تتو کی .ست
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 در و کاردان اما ؛ ستین یمیصم ادیز آنکه با .زده  ساعدش

 پشت به که آشپزخانه کنار یراهرو  .ست یجد یلیخ کارش

 مواد رهیذخ اتاق از .رمیگ یم شیپ در را شودیم یمنتهساختمان

 و سبدها شهیهم مثل . گذرم یم رختکن از و ها خچالی و ییغذا

 خشک جا راهرو کنار جاتیسبز از پر بزرگ یچوب یها جعبه

 به شده لیتبد حاال که ست یانبار همان در نیآخر .اند کرده

 یا ترانه یصدا .دیآ یم کیک و لیوان یبو .مادام ی آشپزخانه

 .  کشد یم سر مادام کهنسال ی هنجره از که یارمن زبان به آرام

 یصندل یرو نشسته .کنم یم نگاه را او اش آشپزخانه درگاه از

 و  داده قرار مقابلش یفرنگ توت یبزرگ ظرف و لیاست زیم پشت

 قرمز قاب با ینکیع .کند یم سیاسال دقت به را ها یفرنگ توت

 یرو .زده چشمانش یرو پوشانده را صورتش نصف که رنگ

 و بسته  آلبالو طرح با اهیس دستمال کی اش ییحنا زرد یموها

 دار جان یسرخ یباف قالب ژاکت با را اش ساده اهیس راهنیپ

 .کرده

 

 ۴۱۰پست#
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  :میگو یم .کارند مشغول هم گرید نفر دو

  ؟یخوا ینم مهمون مادام-

  :دیگو یم جانیه با و من طرف به گردد یبرم و خورد یم کهی

  !من جانِ  نجایا ایب !؟ییتو !پسرم البرز  یوا-

 .روم یم طرفش به من .زدیخ یم بر یصندل یرو از زحمت به

  :فشارد یم آغوشش در را من و کند یم باز هم از را دستانش

  !بود شده تنگ براو دلم ! بشم قربانت-

  :زنم یم لبخند

  !زمیعز مادام نطوریهم منم-

 یکنجکاو با دیجد پرسنل و کند یم یمعرف گرید نفر دو به را من

  .کنند یم تماشا را من

  :دیگو یم .رمیگ یم فاصله  مادام از

   ؟یاومد یک-
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  !شبید-

   !پسرم یاومد خوش-

  :کنم یم نگاه را ورم و دور

  !گرفته رونق کارت یجد یجد انگار-

 برق اش  فربه یلپها اما .شوند یم ادیز شیچروکها و خندد یم

  :دیگو یم .زنند یم

 که ییها کیک و کردم دایپ رو میمیقد دفتر .شدم سرگرم یلیخ-

 . هم همشون از تر طرفدار پر .پختم دوباره رو پختم یم قبال

 .میکن یم آماده رو تاش ستیب یروز بایتقر .هست آبادان کیک

 تا و فر یتو زن یم زود صبح و میر یم انجام کارهاشو تموم شب

 کیک آناناس، کیک .هستن کافه یتوهمشون صبح ۹ ساعت

 ست گهید زیچ هی آبادان کیک اما .خوبن هم مادام کیک س،یپار

.  

  :میگو یم و بوسم یم را اش گونه

 !یبذار ارمونیاخت در رو هات تجربه یکرد قبول که ممنونممادام-

  .یکرد لطف واقعا
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  :خندد یم

  !شدم سرگرم من-

  :دیگو یم و کند یم نگاه ورش و دور به

 چرت و خورم یم دمنوش همونجا .کنم یم باز عصرها رو مغازه-

 عصر امروز چطوره .فروشم یم یزیچ هی هم یگاه .زنم یم

  . میبزن حرف و میبخور دمنوش هی هم با اونجا  ییایب

 که ام گفته او به .شود یم آب دلم در قند اش یکاراگاه حالت از

 قرارداد کی که ام گفته .بداند رانیا و من از یکس خواهم ینم

 دیتاکهم مامان به .ام نگفته هم عمو و عمه به یحت .است متفابل

  :میگو یم .ام کرده کور را اقشیاشت و .نزند یحرف فعال ام کرده

   .نمتیب یم عصر .برس کارت به االن !مادام باشه-

  :دیگو یم

  کیک تا ۶ عصر یبرا روز هر .میداد لیتحو رو صبح یها کیک-

 آماده ازدهی ساعت تا .  کنم یماشون آماده االن من که میدار

 به عصر مطمئنم .کنم یم استراحت خونه رم یم بعد .هستن

  !هستم قبراق حرفهاتدنیشن یبرا یکاف ی اندازه
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  :دهم یم تکان سر وار دیتاک

  !خداحافظ فعال پس-

 یگاریس و ستمیا یم در کنار همان و یپشت در طرف به روم یم

 میبرا بوشهر در گاریس کردن دود یگاه از هر .کنم یم روشن

 دود را نخنیآخر امروز دهم یم قول خودم به .شده یبد عادت

 دود لتریف تا را گاریس و کنم یم نگاه آدمها آمد و رفت به .کنم

 عقب یکارها به یاد با و کافه در مانم یم هم را ظهر .کنم یم

 نوک تا بار چند .میکن یم یدگیرس ها فاکتور و یمال ی افتاده

 .شوم یم منصرف اما بپرسم؛ پونه از که دیآ یم  زبانم

 

 ۴۱۱پست#

 

 

 یمخودشان کار به مشغول همه و شود؛ یم شلوغ کافه عصر

 لحظه کی یبرا توانم ینم که است  شلوغ سرم آنقدر .شوند

 یاجزا تمام بر  کردن کار مداوم روز کی یخستگ  .کنم استراحت

 را کافه .شود یم تمام غذا شب ده ساعت  .کند یم ینیسنگ تنم
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 ادمی تازه و روم یمرونیب یپشت در از من و خدمه به میسپار یم

 کوچکش ی مغازه  یچراغها .ام داشته قرارمادام با که دیآ یم

 باز یکیت با در .زنم یم را اش خانه زنگ و روم یم .است خاموش

 از .دیآ یم غذا خوب یبو .روم یم باال ها پله از من و شود یم

  :زنم یم داد پله راه انیم

  !امیب که رفت ادمی و بود شلوغ سرم !دیببخش مادام-

 یم ظاهر در چارچوب در که سهاست نیا و شود یم باز یچوب در

  :دیگو یم زده جانیه و شود

  !نیاومد خوش !خان البرز-

 را  شیموها .دهیپوش نیج و دیسف ژاکت .است ساده شهیهم مثل

  :میگو یم و روم یم باال ها پله از . کرده یاسب دم

   ! جان سها سالم-

   .کنم یم بغلش دهد؛ نشان یالعمل عکس بتواند آنکه از قبل و

  :رمیگ یم فاصله او از .ام شانه سر گذارد یم را دستش مردد

  !بود شده تنگ واستدلم یلیخ-

  :دیگو یم شده خجل یکم
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  ومده؟ین جان یل یل-

 را میکفشها بند تاشوم یم خم و دهم یم تکاننیطرف به را سرم

  :کنم باز

   !اش خانواده شیپ مونه یم یمدت یبرا نه-

  :زند یم لبخند

 زنگ یحت و .فرستادم براش امیپ یکل .کنه ینم چک لشویموبا-

  .نداد جواب اصال اما . زدم

 و شه یم بهتر حتما اما  !ستین  جمع حواس اونقدرها هنوز-

   .خونه یم هم اماتویپ

  :کنم یم نگاه را ورم و دور

  کجاست؟ مادام-

  :دیآ یم مادام یصدا

  !نجامیا !البرز بفرما-

 مادام  .روم یم آشپزخانه طرف به من و .ستدیا یم کنار  سها

 یچوب ریکفگ و بسته راهنشیپ یرو قرمز و دیسف دار خال شبندیپ

  :زند یم یچشمک من یبرا .چرخاند یم قابلمه درون را
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 !بدقول پسر یا-

 

 ۴۱۲پست#

 

 

  :رانم یم عقب به انگشتانم با را میموها

  !دیببخش ! داشتم یشلوغ یلیخ روز-

  :کنم یم او به رو .شود یم آشپزخانه واردهم سها

   چطوره؟ بهروز-

  :گزد یم را لبش

  .کیبلژ رفته که هست یا هفتهکی !ادهیز کارش روزا نیا !خوبه-

  :زنم یم یینما دندان لبخند

  !یراحت دستش از فعال پس-

 یممادام .نمینش یم و کشم یم عقب را یصندل .دهد ینم یجواب

  :دیگو
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  ؟ینخورد که شام-

  !ممنونم ! خوردم-

 خوراک ینوع .کشد یم رنگ سبز یکیسرام بشقاب دو در را غذا

 یم سها به و گذارد یم زیم یرو را آنها .است مرغ با جاتیسبز

  :دیگو

  !کن تست. خچالهی یتو یخوا یم نون اگر-

 یرو را نشیسنگ کلیهمادام . خچالی طرف به رود یم سها

  :اندازد یم شیپاها یرو را سفره دستمال و دهد یم جا یصندل

 جنوب معلومه !!یرس یم قبل از تر شاداب نظر به البرز خب-

  !ساخته بهت

 و ایدر . برگردم خواست ینمدلم اصال که بود خوب انقدر ! آره-

 طرف هی همرسوم و آداب و مردم و طرف هی قشنگش ساحل

  !گهید

  :کند یم جابجا چشمش یرو را نکشیع مادام
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 یم یزندگ آبادان که ها موقع اون !بار نیچند . رفتم بوشهر-

 دوستانم از یکی .بود راه ساعت چند . نبود ادیز فاصله . میکرد

  !پدرش ی خونه میرفت یم هم با یگاه و بود یبوشهر

 مادام .کند یم تست را نان تکه دو و ستدیا یم تستر کنار سها

  :دیگو یم

  .شدهآروم باالخره که خوشحالم جان یل یل یبرا-

  !رانمیاونیمد رو نهایا ی همه !بود معجزه مثل-

  :میگو یم .کند یم نگاهم یسوال سها

  !زد یم لیمیا کههمون . امه خاله دختر رانیا-

 انگشتش نوک با را شده تست یها نان و. دهد یم تکان یسر

 یم مقابلم هم خودش و گذارد یم زیم یرو آورد یم و ردیگ یم

  :دیگو یم مادام .ندینش

  !کن فیتعر برامون خب-

 شربت وانیل کی که یحال در ها آن خوردنشام نیح در من و

 به .میگو یم را اتفاقات اکثرشانیبرا ؛ کنم یم مزه مزه را آلبالو

  :کنم یم اضافه انتها در .ام یمصلحت ازدواج ی مساله از ریغ
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  !بده لیتحص ادامه نجایا خواد یم .لندن ادیم مامان با رانیا و-

 مادام .گذارد یم نکیس داخل و برد یم را یخال یها بشقاب سها

 و زدیر یم درونش اهیگ مدل چند و گذاشته اجاق یرو را یقور

  :دیگو یم

 از !بهتره هم تو حال که شکر رو خدا !داره یانیپا هی یتلخ هر-

 یزندگ شادتر دیبا !پسرم یباش خودت فکر به دیبا بعد به نیا

   !یکن

  :میگو یم .کند یم خشک حوله با را سشیخ دستان سها

  درسته؟ یکن یم یزندگ نجایا کال گهید تو  که کنم یم فکر سها-

  :دهد یم تکان سر

 خونه یتو که داشت دیتاک جان یل یل نکهیا با !خان البرز بله-

 یطرف از .دمیترس یمبزرگ خونهاون یتو ییتنها اما ؛ بمونم اش

 دور یلیخ ریمس کنم؛ یم کمک ها کیک هیته یبرامادام به من

 اش خونه یخال اتاق یتو و امیب گفت مادام که شد نیا .بود

 یتو کار از اما ؛ بدم هیکرا که کنه ینم قبول چند هر .بمونم

بهتون بهروز مگه  ! ادیمرمیگ یخوب پول مادام  ی آشپزخونه

 نگفته؟
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 ۴۱۳پست#

 

  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم

  !نگفت یزیچ نه-

  :کند یم گرد را چشمانش

  !بده اطالع کهگفتم بهش بار چند بخدا-

  :دیگو یم مادام

   .اومدم در ییتنها از !خوبه یلیخ من یبرا سها بودن-

  :گذارد یم مادام ی شانه سر یدست سها

 کالس زود صبح فردا . بخوابم و رمیبگ دوش هی برم من اجازه با-

  .دارم

  :دیگو یم من به رو و

  .بود یخال یلیخ جاتون .نیبرگشت که خوشحالم-
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تمام انگار . رمیگ یم یخوب حس سها آرام ی چهره از من

 داشتن یبراخورم یم غبطه بهروز حال  به .زند یم پر میخستگ

  .یجواهر نیچن

  .ریبخ شبت !سها یمرس-

  :چسبد یم را من دست بالفاصله مادام و رود یم او

 حرفم به که شه ینم باورم !بگو رانیا از ! طوونیش پسر یا-

   . یکرد گوش

  :میگو یم و گذارم یم دستش یرو را گرمید دست

 ازدواج !بشه بدبخت بذارم تونستم ینم و داشت کمک به ازین-

 و هیخوب دختر رانیا !کنه یم کمک بهش یلیخ اما ؛ بود یسور

  .بشه خوشبخت دیبا

  :خندد یم مادام

  !یکن یم خوشبختش تو خب-

  :کنم یم نگاهش ناباور

 به یا عالقه اون اما ؛ هست دهیفهم و بایز رانیا نکهیا با مادام نه-

 درس و نجایا ادیب بتونه که بود نیا یبرا فقط کار نیا و نداره من
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 بزرگم پدر ی خونه یتو موند یم اگر .برسه هدفاش به و بخونه

 ؛ بود افتاده براش که یاتفاق به توجه با .کرد یم ازدواج دیبا حتما

 

 ۴۱۴پست#

 

 

  !شد یم مشکل دچار ازدواجش

  ...داشته ارتباط یکس با تو از قبل نکهیا خاطر به هم تو نکنه-

  :خندم یم

 دمیشن یوقت یحت !ستین مهم اصبا من یبرا !مادام بردار دست-

 یتو من !نشد باورم  هیچ شیبدبخت و ترس همه اون علت که

 شده حل برام لیمسا از یلیخ و شدمبزرگ  و متولد کشور نیا

   .ست

 شیپ یا عالقه هی نتونیب گهید وقت چند دیشا پسرم؛ نیبب خب-

  ؟یدون یم کجا از !د ایب

  :اندازم یم باال شانه
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   .دارم یا گهید ماتیتصم من اما !دونم ینم-

 یحاو یقور و زدیخ یم بر بعد و کند یم فکر یکم  مادام

 زیم یرو و آورد یم فنجان دو و شکالت ییتا چند با را دمنوش

  :گذارد یم

 دوستش هم درصد کی یحت ؛ شدم یراف ویموس زن که یروز-

 یکی عاشق اون اما .بودم امون هیهمسا پسر عاشق من .نداشتم

 هی هم یراف ویموس .سوختم یم اش طرفه هی عشق در !بود گهید

 پسر یوقت !بودم متنفر ازش من اما . بود عاشقم دل صد و نه دل

 .کردم قبول رو یراف که ودمی دیناام اونقدر کرد ازدواج هیهمسا

 .کرد یم کار  و یزندگ آبادان  یراف ویموس نکهیا خاطر به فقط

 شدم ویموس زن یوقت . هیهمسا پسر و ام خانواده از دورتر ییجا

 وقت هی .کرد قیتزر روحم به رو عشق ذره ذره و واشی واشی

   .کنم یزندگ تونم ینم یراف بدون دمید و کردم وا چشم

  :کشد یم آه

- 

 

 ۴۱۵پست#
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  .البرز نداره خبر ندهیآ از یچکیه

 یم مادام یبرا آنجا عیوقا و بوشهر از شتریب اتییجز با و دوباره و

 دلم در چطور شیآدمها و شهر آن که رسم یم باور نیا به و میگو

 انیب را اتیجزئ حوصله و شوق و ذوق با چون .اند کرده خوش جا

  ! حرفالبرزکم !من هم آن .کنم یم

  

  

 رانیا به لندن آلود مه شب مهین در آپارتمانم به برگشت راه در

 در یجلو درست .شود یم چه ماجرا ته نکهیا به ؛ کنم یم فکر

 نیهم به .است طناز .خورد یم زنگ تلفنم که هستمآپارتمانم

 با و شود یم رنگ پر طناز و کشد یم پر ذهنم از رانیا یسادگ

 بوده خواب در  است ماه سه دو که یزیغرا .کند یم یباز زمیغرا

 رم در او .ام برگشته لندن به که فهمد یم و میزن یم حرف .اند

   !شور پر و اخالق خوش شهیهم مثل و هست
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 ؛ ام دهیکش دراز تختم یرو و زیتم یها ملحفهانیم که شب آخر

  :دهد یمامیپ رانیا

  !هیخال نجایا جات  لندن؟ یدیرس !البرزسالم-

 یاثر چیه !را اش جمله سه نیهم .خوانم یم بار چند را امشیپ

  :سمینو یم .ستینآن در همسرش یبرا زن کی یدلتنگ از

 تو .بودم کافه ریدرگ رو امروز کل و دمیرس روزید آره !رانیاسالم-

 به حواسش اما زدم زنگ بهش صبح چطوره؟مامانم حال ؟یخوب

  !ستین تلفنش

 رو تلفنش که گم یم بهش چشم !خوبههم مامانت !یسالمت به-

  .هست بهش حواسم من !نباش نگرانش اما .کنه چک زود به زود

 . دهیکش دراز تختش یرو حاال کهکنم یم تصور را او المیخ در

 .است بامداد سه  ساعت آنجا رمیبگ نظر در که را ساعت تفاوت

  :سمینو یم

 ؟یدینخواب چرا شده؟ یزیچ ؟یداریب وقت نیا تا چرا تو-

  ؟یضیمر
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 خشک صفحه به من نگاه که هیثان چند از بعد و کند یم مکث

  :سدینو یم ؛ شود یم

  !مشغوله فکرمکم هی !بره ینم خوابم-

  :شوم یمنگران

   ؟یچ مشغول-

  ؟یداریب چرا تو ! ستین یمهم زیچ-

 یمشکل اگر رانیا .تختم یتو االن و خونه اومدم تازه من خب-

   نه؟ یگ یم من به حتما یداشت

 شب و باش خودت مواظب .شم ینم مزاحمت  .گم یم آره -

  !ریبخ

  ! نطوریهم هم تو-

 عکس .شود یمنیآفال و .فرستد یم میبرا گل کریاست کی

 باد در که ییموها با هست اش یمهتاب ی چهره  لشیپروفا

 فقط را او انگار اما ؛ کنم یم نگاهش خوب .اند شده شانیپر

 .دهد ینم قلقلکم یا زهیغر ای و یجنس حس چیه .دارم دوست

 .روم یم راه دونیباس ساحل در رانیا کنار خوابم در و خوابم یم
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 و فشارم یم دستم در را دستش .رود یم فرو ها شن در مانیپاها

 . خندد یم او

 . سوزد یم شیبرا دلم فقط هم خوابم در یحت اما

 

 ۴۱۷پست#

 

 

 روم یم اش خانه به اما ست؛ین مامان آنکه با .است هفته آخر

 که  یفیکث و خاک و گرد از نه ست؛یخاکستر خانه .زدن سر یبرا

 یم کنار را ها پرده .ست یآفتاب آسمان .متنش در آدمها نبودن از

 درون به شتابد یم تازه یهوا  .کنم یم ازی را ها پنجره و زنم

 فقط سالها نیا که چند هر ؛ داستیپ یلیخ مامان نبودن . خانه

   .باشد کرده پخش خانهنیا در را سکوت و یوانگید

  .ندارم را  نیا از شیب ماندن توان یعنی .شود یم تمام زود کارم

 آمده مترو با .زنم یم رونیب خانه از و بندم یم را پنجرها و درها

 یط ادهیپ یپا را ابانیخ .نکنم ریگ هفته آخر کیتراف در تا  ام

 با ها یبعض تا شده باعث آفااب .است میمال هوا .  کنم یم
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 رونیب شانیها خانه از چشم به نکیع و بهار مناسب یلباسها

 یعنی هوا  نیا لندن در و است درجه ستیب بایتقر دما .ندیایب

 ی هفته آخر کی یبرا اند کرده کار هفته کل که ییآدمها یآمادگ

 یلیخ  مامان ی خانه کینزد بزرگ پارک یها چمن یرو . خوب

 چند و کنند یم یسوار دوچرخه ها بچه .رندیگ یم آفتاب ها

 شود یم پخش کوچک باند کی از که یکیموز با جوان دختر

 آمده نجایا به یتداع یحت و دنا با بارها .کنند یم رقص نیتمر

 ی اچهیدر در را ها یمرغاب و قوها .میا گذرانده وقت و میا

 یم تکان نیطرف به را سرم  .میا کرده تماشا پارک انهیم یمصنوع

 .کنم متوقف را آنها به مداومم کردن فکر خواهم یم .دهم

 

 ۴۱۸پست#

 

 

 

 کاغذ کی یال که یژامبون چیساندو .خورم یم ییتنها را ناهار

 به و  و نمینش یم اچهیدر مقابل مکتین یرو .شده دهیچیپ یکاه

  یریتصو تماس حافظ بعدتر  .دوزم یم چشم ها قو و ها یمرغاب
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 .است خوب هم هوا انگار .هستند سرسبز باغ کی  در .ردیگ یم

 یباغ در و رازیش اند رفته هیبق و ییدا و مامان با د؛یگو یم حافظ

 مامان با  .رندیبگ آرامش یکم تا اند رفته .هستند رازیش القیی در

 راهنیپ و کرده گوجه سرش یباال را شیموها .زنم یم حرف

  :دیگو یم .هست تنش یخنک ی تابستانه

  !یودی کاش .پسرم هیخال یلیخ جات-

  :زنم یم لبخند

  !هیکاف گذره یم خوش تو به که نیهم-

  :دیگو یم .دهد یم نشانم را لیازگ و ترش بیس درختان

  !بود هم رانیا کاش-

 با که دانم ینم میبگو اگر .بدهم نشان را تعجبم توانم ینم من

 او نه .ندارم یخبر چیه رانیا از .کنند یم شک قطعا ؛ ستین آنها

 اما .ام گرفته او از یسراغ من نه و داده امیپ شب آن  از بعد

  ی هیبق و یشهردار یها فرم و سفارت به ام برده را مدارکم

   .ام داده انجام را کارها

  :میگو یم
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  !داشت الزم ییتنها کم هی رانیا خب-

  :دیگو یم بعد و کند یم مکث مامان

  !دیبزن حرف باهم شتریب-

 بحث پس اطالعم یب کامال من و .لنگد یم کار یجا کی دهیفهم

  :کنم یم عوض را

  مونه؟ یم یک تا ییدا-

  !مشهد میبر ات خاله و یب یب و آبوا با میخواه یم . هست فعال-

  !گذره یم خوش بهتون که ندارم شک  خوبه یلیخ-

  !باش خودت مواظب ! پسرم باشه-

 منتظر .دادم انجام رو ها ارگان  هیبق و سفارت یکارها من مامان-

   .هستم یشهردار جواب

  :زند یم لبخند

  !لندن میبرگرد باهم و بشه انجام رانیا یزودکارها دوارمیام-

  !ریبگ یبا هم هیبق و حافظ از خداحافظ . مامان برم من خب-
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 رانیا به و کنم یم قطع را  ارتباط ؛ دیگو یم را خداحاقظش تا و

  :دهم یمامیپ

   ؟یخال چه در ؟یخوب !جان رانیا سالم-

 زدن زل الیخ یب پس .دهد ینم جواب زود شهیهم مثل را اممیپ

 آپارتمانم به را خودم تا زمیخ یم بر و شوم یم چت ی صفحه به

 ها نیتریو .است ازدحام پر و شلوغ جنتیر انیایخ .برسانم

 به یوقت .آمدند و رفت در مردم .اند زده را بهار فصل مد یلباسها

 یبرا دلم .ام رفته راه را روز کل .است غروب دم زنم یم آپارتمانم

   .بود شده تنگ شهر و ها ابانیخ

 حدس .زنند یم را آپارتمان زنگ که ام آمده رونیب حمام از تازه

 آمده کراستی و برگشته سفر از حتما .باشد بهروز که زنم یم

 چند یبرا .ستادهیا طناز فونیآ  نیدورب پشت اما  !من سراغ

   . را فرش یموها و یهالل یابروها .کنم یم نگاهش لحظه

 خودم و کنم یم باز را یورود در و زنم یم را کن باز در ی دکمه

 یانرژ پر یصدا .کنم یم تن را بلوزم .روم یم باال ی طبقه به

  :شنوم یم را اش

  ؟ییکجا !البرز !یه-
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  :زنم یم داد

  !امیم االن !یاومد خوش سالم-

 سالن  انیم .شوم یم ریسراز ها پله از و پوشم یم را شلوارکم و

 یها کفش و دهیپوش زانوانش ریز تا یاهیس کوتاه لباس .ستادهیا

 ست رنگ همان به یکوچک فیک با را دارش پاشنه ی رهیت یآب

 گرشید دست در و انداخته دستش یرو را اش بهاره کت .کرده

  :زند یم یضیعر لبخند ندیب یم که را من .ست یبطر کی

  ..بود شده تنگ برات دلم چقدر !البرز آخ-

 یبد .دهد یم یخوب یبد .  کنم یم بغلش . روم یم طرفش به

 سر کمرش تا مشیحج یموها  .شناسم یم که یمتیگرانق عطر

  :میگو یم . خورده

 !یکن یم زیسوپرا آدمو شهیهم ؟یاومد یک-

 

 ۴۱۹پست#
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  :ردیگ یم فاصله من از

  : اندازدیم باال شانه .داشتم یکار جلسه هی !صبح امروز-

  !هستم تو شدن زیسوپرا عاشق من ! خب-

  :ردیگ یم باال را یبطر بعد

  !یداشت من شیپ یامانت هی اون بر عالوه-

  :خوانم یم را آن یرو یها نوشته و رمیگ یم دستش از را یبطر

 یم دستبرد متشیگرونق یها یدنینوش به که بفهمه پدرت اگر-

  !کنه یم یجد برخورد حتما یزن

  :هست چشمم در چشم او .کنم یم نگاهش

  !یدار رو اززشش تو-

 ی چهره محو .زنم ینم هم پلک یحت . شود یم داغ  تنم

 شیها سرشانه یرو نازک بند دو با لباسش .شوم یم شیبایز

 رونیب  اش قهی از اش نهیس یبرجستگ از یکم و .شده کسیف

 اطرافش به و کند یم تمام را ها زدن زل نیا او باالخره .زده

  :دیگو یم و کند یم ینگاه

  نشدم؟ که مزاحمت-
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  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم-

   ! بودم تنها . یاومد یموقع خوب !اصال !نه-

 زیم یرو هم را فشیک و یصندل ی دسته یرو اندازد یم را کتش

 ینیزم بادام یمقدار جام دو .روم یم آشپزخانه به من .گذارد یم

 یرو او .نمیچ یم کانتر  یرو را گرید یخوردن تا چند و ریپن و

 را تراشش خوش یپاها و .ندینش یم کانتر پشت بلند هیپا یصندل

  :دیگو یم .اندازد یم هم یرو

  گذشت؟ خوش بهت رانیا خب-

  :کنم یم باز را یسربطر

  !بود عمرم یروزها نیبهتر جزو واقع در !بود یعال آره-

- 

 

 ۴۲۰پست#
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1690_pg. 

 

 ییها عکس هاو یاستور تمام من .اومد یم یقشنگ یجا نظر به

 یمعمار چه  .کردم یم نگاه رو یگذاشت یم اشتراک به که

  !داشت یقشنگ

  :زمیر یم یبطر درون عیما از جامها درون

  !یکن فکرشو اونچه از باتریز یلیخ !بود یعال مشیقد بافت-

  :اندازد یم باال را شیابرو کی

 نظرت ! میرفت هم با یوقت هی دیشا نمیبب رو اونجا شدم مشتاق-

  ه؟یچ

 آنجا، جو کشد؛ یم قد همزمان طور به فکر کی و هزار سرم در

  :زنم یم یتصنع لبخند اما ...و رانیا آبوا،

  ه؟یچ نظرت !ونانی ای مراکش میبر هم با دم یم حیترج من-

  :رهم یم دستش به را جام

   !هیخوب فکر-

 یم زیم یرو را آرنجش و زند یم اش چانه ریز را دستش کی

  :دوزد یمچشم من به دقت به و گذارد

  !گذاشته اثر تو یرو ییجورها کی سفر نیا من نظر به اما-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1691_pg. 

 

  :زنم یم یا خنده تک

  ؟یاثر چه مثال !اوه-

  :کند یم غنچه را شیلبها

  !کنم یم کشفش حتما اما !دونم ینم-

  : دوزم یم چشم شیلبها به

   .کنم کشف دوباره خوام یم تو در رو زهایچ یسر هی منم-

  :خندد یم

  !زیبر برام بازم-

  ؟یکرد چکار مدت نیا !بگو خودت از تو خب-

  :دار یبرم دوباره را شده پر جام

 یا هفته بایتقر !لندن و رم س،یپار .بودم کار مشغول هم من-

 نقطه یدون یم !ینبود تو اما .رم برگشتم و نجایا اومدم بار کی

 یها بارون و یابر یهوا از من وگرنه !ییتو شهر نیا قوت ی

   !متنفرم لندن

  ؟یدار دوست رو گرما و آفتاب-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1692_pg. 

 

  :دهد یم تکان سر

  ...و-

 آفتاب شهر دختر نامش که رانیا به افتد یم ادمی .دزدد یم  نگاه

  :دیگو یم طناز !داشت دوست را گرما هم او !بود

  !زیعز البرز میکن یمتموم هم با رو یبطر نیا امشب-

 و میزن یم حرف .خمارند چشمانش . شده گرم سرش یکم انگار

 از او . شود یم پخش خانه یفضا در یمیمال کیموز .مینوش یم

  : دیآ یم نییپا یصندل یرو

  !البرز برقص من با-

 و یخانگ لباس با من .روم یم سالن به و زنم یم دور را کانتر من

 دور اندازم یم را دستم و شوم یم کشینزد !لیشما آن با او

 یم یا گوشه به و آورد یم در شیپاها از را شیکفشها .کمرش

 را دستش دو هر .است بلند قدش هم هنوز حال نیا با .اندازد

 .من ی نهیس به چسباند یم را اش نهیس و .اندازد یم گردنم دور

 یکوچک فشار را کمرش .است زیانگ هوس ادوکلنش و الکل یبو

 و گردنم به چسباند یم را سرش .میرقص یم هم با .دهم یم

 احساس و شهوت .گوشم ی الله به خورد یم گرمش نفس



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1693_pg. 

 

 عقب یکم را سرش دستم دو با و زدیآم یم هم در او خواستن

 .بوسد یم مرا تر مشتاق او  .بوسم یم را شیلبها ولع با و برم یم

 زیچ نیتر تیاهم یب اما .خورد یم زنگ تلفنم .میچیپ یم در

 یم نییپا را آن و  لباسش پیز طرف به رود یم دستم .است

 .است برهنه مهین .خورد یم سر تنش از همانجا لباسش .کشم

 اندام .کند یم مجذوبش را من شتریب اهشیس دانتل ریز لباس

 که شود یم باعث یمست و مانیتنها حرارت .دارد یزدن مثال

 یم و کنم یم بغلش بعد و .کنم باران بوسه را او ختهیگس افسار

 یم مدتها از بعد .میکن یم معاشقه هم با تخت یرو .باال برمش

 خود نییپا آن تلفنم گرید بار کی .بودم که یالبرز همان شوم

 در و .کنم یم فکر طناز با ختنیآم به فقط من و کند یم یکش

   .میرو یم خواب به هم آغوش در رمق یب و خسته آخر

 دیسف یها ملحفه انیم طناز .شوم یم داریب سردرد با زود صبح

 طبقه به روم یم .داستیپ فرش یموها از یبخش فقط .شده گم

 یرو را تلفنم .کنم آماده ظیغل یا قهوه و صبحانه تا نییپا ی

 . زده زنگ رانیا را؛ رفته دست از یها تماس و .نمیب یم کانتر

 نداده را جوابش چرا دیایب ادمی تا آورم یم فشار مغزم به ! بار دو

 با کرده تنش را من شرت یت که یحال در طناز تر بعد یکم .ام
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1694_pg. 

 

 کردن چک دیق من و دیآ یم نییپا ها پله از برهنه یپاها

 :دیگو یم او .زنم یم را میامهایپ

 

 ۴۲۱پست#

 

   !ریبخ صبح !زمیعز سالم-

  :گذارم یم صبحانه مخلفات کنار را قهوه فنجان

  ؟یدیخواب خوب !زمیعز ریبخ صبح-

 و چدیپ یم ، سرش یباال کند یم جمع دستش دو با را شیموها

  :کند یم ثابتشان همانجا یجور

  !شهیهم از بهتر !خوب یلیخ-

  :زند یم یچشمک و

  !بخورم رو ظیغل ی قهوه نیا حتما دیبا اما-

 قبل شب به من .دارد یم بر را فنجان و یصندل یرو ندینش یم

 یبرا میتصم به طناز، تصاحب یبرا خودم ولع به . کنم یم فکر

 !کارم بودن غلط ای درست وبه  میباش هم با میبگو او به نکهیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1695_pg. 

 

 حواس من اما ؛ زند یم حرف طناز .ورند غوطه هم در افکارم

 ای هوس ست؛یچ خواستن نیا تیماه  دانم ینم !ام گرفته یپرت

 یالعمل عکس چه او م؛یبگو رانیا از طناز به اگر دانم ینم!عشق

 را شنهادمیپ و .کنم یم سکوت نیهم یبرا !داد خواهد نشان

 .گذارم یم گرید یوقت یبرا

 

 اتفاقات محدود جزو لندن در برف بارش .بارد یم برف نیاول

  .است

  .میباش شاهدش زمستان در یگاه دیشا

 یول .نیزم یرو زندیر یم آرام و تک تک  دیسف یها دانه

 ؛ یابر شهیهم لندن .بپوشانند را نیزم که ندارند قدرت آنقدرها

 یها یصندل یرو ام نشسته  .است قدر نیهم زمستان از سهمش

 اتفاقات گذشته ماه ۹ نیا در کنم یم چک را لمیموبا و فرودگاه

  .افتاده یادیز

 

 را خودش یشگیهم نیروت من یبرا یزندگ !من یبرا نه اما

 .بوده که است همان ام یزندگ و کار .داشته
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1696_pg. 

 

 هفته دو حضور شده؛ اضافه روابطم  به دیجد بخش کی فقط 

 . او و من نیب مداوم یا رابطه ! لندن در طناز بار کی

 . میا رفته ونانی به هم با را یروز پانزده ده . زییپا لیاوا در یحت 

 و  خوب حاتیتفر از پر و زیآم شهوت کامال ی نفره دو سفر کی 

    !یعال یغذاها

 . اند رفته رانیا به بهروز و سها

 خانه در .کنند یم یزندگ هم با حاال .اند برگشته و کرده ازدواج 

 با  گرفته لندن در که یازدواج جشن در .بهروز مدرن و دیجد ی

 .ام کرده شرکت طناز

 ارتباطش  واکش و کش ور هنوز پونه 

 من یرایپذ شبها یگاه و  پزد یم کیک مادام .ست یاد  با 

 یم و کند یم نگاهم نیب زیر دیآ یم شیپ طناز حرف وتا است

  ؟یا کرده را فکرش چه؟ رانیا د؛یگو

  .ام گذرانده  رانیا احوال به یدقت یب با را ماه ۹ نیا تمام من

 که میدار باور دو هر یعنی .نبوده من یپ در دیبا که آنچنان هم او

 را کردن یباز نقش اما .میهست هم کنار هدف کی یبرا فقط ما
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1697_pg. 

 

 ی خانواده با ام گرفته  یریتصو تماس یگاه .میا بوده بلد خوب

 تمام .ام فرستاده ییزهایچ رانیا یبرا یبار سه دو و  یمادر

 مهاجرتش کار ی درباره کلمه چند در رانیا و من ی مکالمه

  !مامان و مدارک و سفارت یها وقت ی درباره .شده خالصه

  :مثل یجمالت

 

 

 ۴۲۲پست#

 

 ۴۲۳پست#

 

 

 

  بگم؟ بهش یچ ! رهیگ یم من از سراغتو مامانت

  !بزنم ازت ندارم یحرف !بگو اتو برنامه از کم هی-

  ؟یریبگ یریتصو تماس هی شه یم-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1698_pg. 

 

  !یدون یم تو گفتم و  کین کیپ میاومد

  ؟یبگ یاد از کم هی  شه یم-

  !دونم یم من کنه یم فکر مامانت

 

 آبرو .زدم سرم رفتم و بوده بد حالم صبح من ؟یبزن زنگ شه یم-

  !کن یدار

 

 چکار رو آبوا !ریبگ تماس هی !ینزد زنگ روزه چهار سه البرز؟-

  کنم؟

  ... و

 کنان عقد  مراسم یبرا یحت ؛ شده خوب کامال حالش مامان

 من که گفته همه به و رانیا و الله خاله با . رفته تهران به بهروز

  .میهست نامزد رانیا و

 شیتفت که بهروز و پونه یبرا بارها .گم در سر کالف ام شده

 ؛ اند کرده ام یفکر
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1699_pg. 

 

 همه  .هم یاد یبرا یحت و ! ستیچ ماجرا که ام داده حیتوض

 و بگذارم ارتباط در طناز با دیبا که اند بوده معتقد  اتفاق به بیقر

 همرانیا به یحت .ام نگفته طناز به یزیچ و ام بسته دهان من

 .هستم طناز با که ام نگفته

 

 نیا کردن مرتب در دانم یم عاجز را خودم  چرا دانم ینم 

 محبت و جنوب در شمیخو و قوم ونیمد  من یطرف از !اوضاع

 ینم دلم و یب یب و آبوا از کشم یم خجالت .ام شده شانیها

  .افتدیب یبد اتفاق خواهد

 

 همان از اما .ام شرمنده خاله و معرفت و مرام همه آن با حافظ از

 را مادام یگاه .بدهم نجات را رانیاخواستم یم فقط هم ابتدا

 نکهیا از .زد زنگ و داد امیپ  شب آن در نکهیا از . کنم یم لعنت

 خودم از دانم یممادام را مسببش و کردم انتخاب را حل راه نیا

 دانم ینم که .دیترد ی انهیم در مردکی  ام شده حاال  .دلخورم

  .کنم چکار دیبا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1700_pg. 

 

 با رانیا و طرف کی یآزاد و ییدلربا و جسارت همه آن با طناز

  آرامش، همه آن

 یحت !طرف کی ییبایز و ایح و حجب

 

 طناز با  !نه ای دارم دوست را کدامشان چیه اصال که دانم ینم 

 یم را هم یها مشغله ، مییآ یم کنار هم با .گذرانم یم وقت

 نه .او از من نه و پرسد یم یزیچ من ی گذشته از او نه .میفهم

 .او یزندگ در من نه و کند یم یکنجکاو اکنونم یزندگ در او

 

 ۴۲۴پست#

 

 

 ساده یحرفها و یعشقباز وقف فقط را میهست هم با که یساعات

   .میکن یم

   .کردهدرک را من از یکم انگار هم او و بلدم را او اخالق من

 ای روز ده همان آمدنش ی فاصله اما  د؛یآ یم خبر بدون شهیهم

 با .دیآ یمکیش و یانرژ پر .ست یمیدا لبخندش .است هفته دو
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 مالطفت .ماند یم .کند یم مست را من و شود یم مست من

 با یگاه .دارد من جذب یبرا یدیجد یها روش شهیهم ؛ دارد

 هم یگاه و اش یعشقباز یها روش رییتغ با یگاه ش،یها لباس

 به تا که ینشدن تمام یخواستن ! اش ینکردن باور قدرت آن با

 روز و دهد یم ادامه ریناپذ یخستگ .ام نکرده اش تجربه امروز

 یم مجبورم نه و کند یم چک را من نه .رود یم صدا یب بعد

 زن طناز !رابطه کی ی کننده خسته یاجزا از کدام چیه به کند

  !ست یبیعج

 یخاکستر کالک کاغذ انیم که را دیسف و یصورت ی الله یگلها

 یم نگاه را پروازها اعالن یتابلو و گذارم یم کنارم شده دهیچیپ

 میزندگ امروز از که دانم یم .ندیآ یم رانیا و مامان امروز .کنم

 حال در یعیوقا هم مامان ی خانه در .کرد خواهد یراتییتغ کی

 . شده نو زیچ همه .میا کرده ریتعم را مامان ی خانه .است اتفاق

 کامال را خانه یباال ی طبقه گذشته یها ماه یط در بهروز .

 کرده آماده رانیا یبرا را دنا اتاق .کرده نو را زیچ همه .داده رییتغ

 .میا

 

 ۴۲۵پست#
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1702_pg. 

 

 

 

 قهیسل به که دخترانه اتاق کی یها یاکسسوار و خواب سیسرو

  .خورده آب من یپا یکل و بوده بهروز ی

 آنجا است قرار که ییشبها یبرا . میا کرده مبله هم را من اتاق

 در گذشته یزندگ  از یاثر گرید .شده یگرید جور خانه .بمانم

 و  یبهداشت یها سیسرو و کف یحت .ندارد وجود باال ی طبقه

 مامان ی شهیاند گذر یبرا یزیچ چیه .هستند دیجدهم تابلوها

   .ندارد وجود گذشته به

 و آشپزخانه ی ها نتیکاب به یحت من .هستم یراض خودم کار از

  هم یپشت اطیح

 یشخص لیوسا و ستالهایکر و سینف مبلمان جز .ام نکرده رحم

 عضو خانه نیا در یادیز یسالها یط در که چه هر مامان؛

 دوباره مامان خواهد ینم دلم .ام کرده ضیتعو را اند بوده نفکیال

  !ذهنش ناامن یواد همان به برگردد

 مادام .هستند هم بهروز و یاد .اند کرده آماده غذا سها و  پونه 

 اما ست؛ یبرف و سرد آنکه با امروز یهوا .دیایب است قرار هم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1703_pg. 

 

 به من و است شنبه سه امروز .است گرم آنها وجود با خانه کانون

 مدتها از بعد .ام کرده لیتعط را کار رانیا ومامان آمدن خاطر

 .است لیتعط کافه یشگیهم  میتا از خارج

 

  ۴۲۶پست#

 

 

 

 ؛  بندد یم نقش اعالنات تابلو یرو نیالت به که تهران ی کلمه

 بیج درون چپانم یم را لمیموبا .رمیگ یم دلشوره هم من

   . میپالتو

 یم را رانیا و مامان باالخره نکهیا تا گذرند؛ یم یکند به لحظات

  .دهم یم صیتشخ را شانیدو هر هم دور نیهم از .نمیب

  شلوار .کرده تنش اهیس یپالتو رانیا

 یباال را بلندش یموها . دیسف یکتان با رنگ کرم ی ساده بگ

 شالگردن هم مامان .انداخته یپشت کوله و کرده جمع سرش

 تنش قبال که ییلباسها همان از و دهیچیپ گردنش دور یزرشک
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1704_pg. 

 

 یژاکت و جذب شلوار .اهیس بلند یها چکمه .دهیپوش کرد یم

 .گذشته وار یکول زن دنید از زنم یم لبخند اریاخت یب .گشاد

 تکان دست .دهد یمنشانم انگشت اشاره با و ندیب یم را من رانیا

  من به باالخره .برد یم باال را دستش لبخند با هم او .دهم یم

 

 و  یشگیهم یبو و عطر همان .کنم یم بغل را مامان .رسند یم

 و اند برآمده شیها گونه .شده تر چاق یکم ! امن آغوش همان

 به را گل دسته  !داده انجام یجوانساز جهت در هم ییکارها انگار

 طرفم به را او دستم کی با و .دهم یم رانیا دست به مامان یجا

  :رمیگ یم آغوش در کشم یم

  !جان رانیا یاومد خوش-

 

   !رانیا  یلبها یرو نشانم یم بوسه من و کند یم نگاهمان مامان

 یم نیآذ یتصنع ی بوسه کی با را او احساس یب و بسته یلبها

 من یبدبخت اول نیهم از .باشم کرده خشنود را مامان تا کنم

   .شود یم شروع

  :میگو یم
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 واست کننده خسته ی ساعته  نیچند راه نیا ن؟یاومد راحت-

  زم؟یعز نبود سخت

 برق پوستش .است شیآرا یب صورتش .دوزم یم چشم رانیا به و

   .اند کرده رهیذخ درخود را ترس ینوع چشمانش .زند یم

  :دیگو یم

 یم خوش من به شهیهم خاله کنار در !نبود سخت ادیز نه-

 .میزد حرف ها گذشته از یکل و میخوند کتاب .گذره

 

 ۴۲۷پست#

 

 

 رو خودش لذت که .میموند ساعت چند استانبول فرودگاه یتو

   .نبودم مایهواپ یتو انقدر حاال تا !میدیخوابهم رو شب و .داشت

  :اش شانه دور اندازم یم دست

  !لندن به یاومد خوش-

  !شود یم راحت مامان الیخ انگار
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  یم و کشد یم یراحت نفس و اش نهیس یرو گذارد یم دست 

  :دیگو

  !افتاده یا فاصله هی نتونیب که کردم فکر اولش !شکر رو خدا-

  :دیگو یم ریسربز رانیا

  !بود نجایا قلبم من !جان یل یل ستین یدور مسافت به فاصله-

    .شوم یم ندهیآ یروزها نگران یطرف از و ردیگ یم دلم

 ییزهایچ تمام .است ریتح و یکنجکاو از پر اطرافش به رانیا نگاه

 برف .دارد یم وا جانیه به را او ست؛ یوعاد نیروت من یبرا که

  :دیگو یم مامان . بارد یم هم هنوز

 خونه از  روزید که بود دهیبار برف انقدر !یدید یم رو تهران دیبا-

  نیا .بود برف یتو مون پا ساق تا مییایب میخواست که ات عمه ی

 ی معشوقه مثل کنه؛ یم دلخوش یالک آدمو  !هیخودیب لندن برف

  !یدروغ
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 .ندینش یم جلو یصندل یرو مامان . کنم یم باز رالمیاتومب در

 را گل دسته و یپشت کوله و کند یم باز را عقب در خودش رانیا

  :میگو یم من .نیماشدرون گذارد یم

  !مامان خوبه هم برف ذره هی نیهم-

 و  .شوم یم لیاتومب سوار و گذارم یم درصندوق را ها چمدان 

 او .کنم یم نگاهرانیا به نهییآ از .کنم یمروشن را لیاتومب مپ

  :میگو یم .ستین من به حواسش

  بود؟ خوب حالشون همه !خب-

  :دیگو یم مامان

 حتما !تهران میاومد ات خاله و هیهان و حافظ با ما .بودن خوب-

  !گهید گفته واست رانیا

  :دیگو یم زود یلیخ رانیا  .دانستم ینم

 حافظ و مامان از یدور آخر یها لحظه !نگم شه یم مگه  آره-

  !دادم یم جون که نبود البرز یها یدلدار اگر !بود سخت یلیخ
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من .سوزد یم ؛ شود یم نییپا و باال آدمم بکیس که ییجا قایدق

 را حالش اصال .ام نگرفته را دختر نیا سراغ آخر لحظات  اصال

 .ام دهینفهم

 

 ۴۲۸پست#

 

 

 

  :دیگو یم مامان

 عموت خونه روز هی .گوشت خوشمیبود تهران که یروز چند-

 .ات عمه ی خونه روزم هی و میبود

  !انیرا  ی خونهمیموند اشو هیبق 

 .شود یم نهییآ ریگچشمانم ها زده برق مثل

 

  .شیموها به کشد یم دست  رانیا 

  :میگو یم
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 پسره اون از من ان؟یرا ی خونه چرا ! هتل نیرفت یم خب-

  !ادینم خوشم

 

  :کند یم نگاهم ریمتحمامان

 

 که گذاشت احترام انقدر !هیخوب پسر هم یلیخ ه؟یحرف چه ؟ وا-

   .میشد شرمنده

 

  !کنم یم حسادت

 چهار را رانیا سراغ که ام بوده کارم و ام رابطه ریدرگ آنقدر من 

 و دارند طیبل روزید یبرا دمیفهم فقط .ام گرفته شیپ روز پنج

  .اند ماندهتهران

 دچار که ییوقتها شده، یم جدا وطن از که یلحظات در !نیهم

  !مانده کنارشانیرا بوده؛ گرفته یدور از دلش و بوده دیترد

 به نگاهم و  .زنم یم پوزخند .میشانیپ به کشم یم دست 

  :دیگو یم مامان  .شود یم قفل نهییآ در  رانیا  یبایز چشمان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1710_pg. 

 

  ... و خونه میرس یم !ابونیخ به بده حواستو-

   !مامان دارد یباطل الیخ چه

 که ییماجرا پس از چطور که کنم یم فکر نیا به را ریمستمام

  !میایب بر ام ساخته

 .دارم را هیبق و آبوا  ی دلهره شتریب !ستینمامان فقط من ینگران

 و ناموس دزد کی چشم به و نداشتند قبول را پدرم که یکسان

  .اند کرده نگاه او به بوالهوس آدم

  .ام کرده یباز خودم یآبرو با من

 

 !بود کاسته فاجعه عمق از رانیا نبودن ماه چند نیا 

 .ام کرده چکار دانم یم هست؛ کنارم که حاال اما 

 

 ۴۲۹پست#
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گوشم به کینزد ییجا از را رانیا یصدا که کنم یم شنا ذهنم در

  :شنوم یم

  !البرز-

 !نگرانه حتما بزنم؟ زنگ مامانم به من که یبد رو تلفنت شه یم

  خط نه و دارم نترنتیا نه من یول هست خودم تلفن

 کنم یم باز را تلفنم قفل ریالس عیسر و  دیبگو شتریب گذارم ینم

  :دهم یم دستش به و

 

  .الله خاله ؛ بزن نیالت به .هست ویس خاله شماره-

 است معلوم . بسته را چشمانش مامان .کند یم یکوتاه تشکر

 حرف به کند یم شروع رانیا .کرده اش خسته یطوالن مسافت

   !خاله با زدن

  ! نشده یچیهنوزه . شده تنگ برات دلم !خوبم من مامان آره-

  !کشم یم خجالت حرفونیا نگو... !اومد البرز آره-

  :کند یم بغض
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 رو ییجا ابونیخ تا دو و فرودگاه جز و دمیرس تازه من مامان-

  !دمیند

  !فرستم یم عکس واست گرفتم نت و خط هی یوقت باشه

  ...اند محو حرفها ی هیبق 

 در را رانیا یمیصم یلیخ پونه و سها !ندیآ یم استقبال به همه

 ییروزها یط در .شده آشنا رانیا با تر قبل سها .کشند یم آغوش

   !اش یعروس خوش یروزها !بوده رانیا در که

 به و دهد یم دست  یاد با .زند یم لبخند همه به  رانیا

  :زند یم حرف او با یدار لهجه یسیانگل

   !کرده فیتعر ازتون یلیخ !یباش البرز یمیصم دوست دیبا شما-

 گفت بشود که ام نزده حرف یاد از آنقدرها  رانیا با هرگز من

  ! یلیخ

 سرخ یاد .نداده قد صحبتها نیا به کوتاهمان امیپ تا چهار یعی . 

  :دیگو یم یفارس به و چسبد یم را یاد یبازو پونه .شود یم

  !هیخجالت-

  .ردیگ یمرانیا دست از را گل دسته سها .خندد یم دوباره رانیا
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 یم آغوشش در را رانیا و دیآ یم جلو ها یوحش مثل بهروز

  :میگو یم .کند یم نگاه من به رانیا .چالند

  !هست؟ یا وونهید آدم چجور گفتم بهت که رو بهروز-

  :است هماهنگ کامال رانیا !ام نگفته و

 تهران یتو نکهیا و .میزن یم حرف شما درباره شهیهم ما !آره-

   .شدم آشنا بهروز آقا با یحساب

  :دهد یم باال رو شیابرو کی بهروز

  ن؟یزن یم حرف من درباره !یکاریب یآدما چه-

   .خندند یم همه

 خوب واقعا اش افتهی رییتغ ی خانه  برابر در مامان العمل عکس

 یم آشپزخانه به .کند یم استقبال راتییتغ ی همه از .است

 زیم به و یخاکستر یها نتیکاب سطح یرو دیکش دست  .رود

 یم ینگاه بود آن یرو گل گلدان کی که رنگ اهیس کوچک

 یم بغلش و است منتظر که بهروز طرف به رود یم بعد .اندازد

  :کند

  :اندازد یم هیبق به ینگاه !شده یعال واقعا !جان بهروز یمرس-
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 جمع نجایا و نیبود م فکر به نطوریا که ممنونم همتون از-

 یلیخ !خوبم االن یول ؛ کردم تتونیاذ  یلیخدونم یم .نیشد

  !خوب

 سها و ست ها فنجان در یچا ختنیر حال در پونه !ستین رانیا

 ماپان به را یپشت اطیح بهروز .زند یم هم اجاق یرو را یزیچ

 یرو رانیا .گذرم یم راهرو و آشپزخانه از من .دهد یم نشان

 از من .کند یم نگاه روبرو به .است نشسته  ییرایپذ ی کاناپه

 شانه سر از و گرداند یم بر را سرش .شوم یم وارد راستش سمت

  :میگو یم .کند یم نگاهم

  !بدم نشونت رو اتاقت باال میبر ایب-

  :ردیگ یم طرف به را همراهم تلفن

  !خورد زنگ بار چند-

  !بوده او دست در تلفنم مدت نیا تمام که افتد یم ادمی تازه

 یم نگاه  طناز ی رفته دست از تماس ۵ به و رمیگ یم را تلفن

   .کنم
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 ریتصو قبل ی قهیدق کی جمله از خورده زنگ که بار هر دانم یم

 یرو یسرخاب ینیکیب که یحال در ضیعر لبخند آن با بزرگش

 ؛  داستیپ یادیز اش برزنره پوست

 

 کرده انتخاب خودش که یریتصو . شده انینما صفحه یرو بر 

 !تماسش زنگ یبرا

 

 ۴۳۰پست#

 

 

  :میگو یم و چپانم یم نمیج بیج در را تلفنم

  !ایب پاشو-

 با سرم پشت .روم یم باال ها پله از و دارم یم بر را چمدانش

 .دیآ یم  فاصله

 

 یم وارد و .کنم یم باز را اتاقش در .کند یم ور و دور به ینگاه 

 .گذارم یم کنار همان را چمدان . دیآ یم سرم پشت هم او .شوم
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 به ادیز یها کوسن و  دیسف لحاف با رنگ یدود ی نفره دو تخت

  .کند یم یکج دهان من

 

 به گردم یم بر .اتاق درون تابد یم نور . زنم یم کنار را پرده

  :میگو یم .است کدر اش ه چهر .طرفش

  ...اتاقت از نمیا-

  :کند یم نییپا و باال را سرش

 

  !ممنونم-

  :کنم یم باز را یبهداشت سیسرو در

   !یبهداشت سیسرو نمیا-

  !رمیبگ دوش دیبا-

   !حتما-

  .ام کالفه .بدهم ادامه چجوردانم ینم

 

  :میگو یم
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  !نیبش نجایا ایب-

 .ندینش یم تخت ی لبه و دیآ یم .نمینش یم تخت یرو خودم و

  .درخشد یم انگشتش در شیانتخاب ی حلقه

  :میگو یم 

  !جانرانیا نیبب-

 آب .شود یم آشنا میبرا دوباره اش چهره .آورد یم باال را سرش

 یم .شود یم متوقفگردنم یرو نگاهش .دهم یم فرو را دهانم

  :میگو

- 

 

 ۴۳۱پست#

 

 

 که ینفر چندنیا !هیچ تو و من نیب انیجر کهگفتم ها بچه به

 راستش !نداره خبرمامان فقط .دونن یم ویچ همه هستن نییپا

 بشم مجبور که شد باعثتهران به شما رفتن و بهروز یعروس

  !بدم حیتوض
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دنیفهم یوقت اما نگفتم رو ماجرا چرا شدن ناراحتهمشون اولش

   .کرد رییتغهاشون واکنش خب ؛ هست یقرارداد ی مساله هی نیا

 یم مامان به یجور هی من یول .هست تو و من مشترک اتاق نیا

 . مونم یم نجایا شب سه دو .ندارم رو رابطه یآمادگ که فهمونم

 نیا اما !باشم قراره که ییشبها یبرا کردم آماده رو اتاق یکی اون

 که .دارم یشخص آپارتمان هی من نیبب .کن تحملم شب سه دو

 به تو یول .دارم یشتریب آرامش اونجا .باشم اونجا دم یم حیترج

 تا .زنم یم رو جا اون دیق یمدت هی تا پس .یینجایا من زن اسم

   !هیچ انیجر که بگم مامان به واشی واشی که یوقت

  :دیگو یم فقط .خورد ینم تکان

   !باشه-

  :میگو یم گناهم بار از کردن کم یبرا

 

 از بعد که هستم یا رابطه هی یتو من که یشد متوجه خودت-

  !شد یجد برگشتنم
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 هیمامانترسم یم یطرف از .کنم جمع حواسمو دیبا نیهم یبرا

 هم اونو تیرعا دیبا پس .بشه بد حالش دوباره ای بشه شوکه وقت

  !بکنم

  :دارند غم یانحنا شیلبها

 

  !چشم-

  : شوم یم یحرص

  !یبد لیتحو رو زایچ نیا و چشم و باشه من به  یه ستین قرار-

 یم تموم زود یلیخهم لمویف نیا  !رانیا یآزاد انسان هی تو

  !میکن

  :کشد یم آه

   !رون؟یب یبر شه یم پس-

 

 و تو... و نجایا و دیجد طیمح نیا !باشم تنهاکم هی خوام یم

  !نهیسنگ یادیز برام  تیزندگ

  : زمیخ یم بر .روحم درد از رود یم مالش دلم
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 تو خاطر به نایا که نییپا ایب گهید ساعت دو یکی تا پس خب-

 .هستن نجایا

 

 ۴۳۲پست#

 

 

 یدوستا نیتون یم و بهترن من از که یفهم یم بگذره کهکم هی

  !دنیکش زحمت شام واسه یکل !نیباش یخوب

 .بندم یم سرم پشت را در و روم یم رونیب .دهد ینم یجواب

 شاد ایدن .خندد یم هم مامان .دیآ یم نییپا از قهقهه یصدا 

 .میا شده غم مغلوب رانیا و من فقط انگار و است

 یمقرارمان .پرسم یم را برگشتنش میتا و زنم یم زنگ طناز به 

  !دهیرس فرا او به دادن حیتوض وقت .آپارتمانم در فردا پس شود
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 و نشستهمامان کنار !دهیرس راه از مادام ؛ روم یم نییپا یوقت

 شیبرا .است من یرو نگرانش نگاه !گرفته دست در را دستش

  :دیگو یم .زنم یم یچشمک

  کجاست؟ خانوم عروس پس-

 

  :دارم یم بر یچااستکان کی و نمینش یم نفره تک کاناپه یرو

 و رهیبگ دوش که رفته حاال و بوده راه یتو ساعت یکل خب-

 یبشاش و یاجتماع دختر اما .ادیب کنار جو نیا با و کنه استراحت

  !شمونیپ گرده یم بر زود یلیخ مطمئنم .هست

  :زدیخ یم بر سها

  شش؟یپبرم-

  :میگو یم اما !فهمم یم را شینگران

  !نه-

 . دهد یمسرتکان تاسف به پونه .ندینش یم شیجا سر دوباره

 هیتک وارید به و روم یم یپشت اطیح به دست به یچا استکان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1722_pg. 

 

 دیآ یم سرم پشت بهروز .زنم یم لب را گرم مهین یچا و زنم یم

  : بندد یم هم را در و

 

   !هچل یتو یافتاد گهید !کارهات نیا با البرز برسرت خاک-

  !کنم کمک بهش خواستم یم !نبود خودم خاطر به-

  !هاس فرشته مثل دختره یلعنت-

 

 یانرژ پر اونقدر .بودم باهاش روز چند تهران من  !خوشگله یلیخ

  بود؟ یچجور نیبب االن .آوردم کم برابرش در  که بود

 

  !بوده رانیا دست تلفنم و زدهزنگ بار چند طناز-

  !یاحمق یلیخ-

  !نداره یتیاهم برام یول !دونم یم-

 

   .زنم ینم هم قولم ریز .هست یسور تعهد نیا گفتم اولش از

  ؟یکن یم چکار طناز با-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1723_pg. 

 

 

 حرف باهاش !حرفهاس نیا از تر دهیفهم-

 

  ! زنم یم 

 !بکن چکار کهگم ینم منم . یکن یم چکار یدون ینم خودتم-

 دختر فقط خوام یم فعال  !یکن یم دایپ راهشو خودت تهش یول

   !کنم کشف رو ات خاله

  . بهروز داخل گمشو برو-

 

 !دهیترس دختره .ندارم حوصله من

 

 ۴۳۳پست#

 

 

 

  !دنبالش فرستم یم رو سها-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1724_pg. 

 

  . آمده بند برف ! داخل رود یم بماند من جواب منتظر آنکه یب و

 

 .هستند دایپ زده خی و سبز یچمنها

 !است نیدروغ عاشق مثل لندن زانِ یر برف گفت؛ راست مامان .

  !من مثل !یمقطع و تیهو یب

 ساق یرو تا ی ساده راهنیپ .است بوشهر ِِ  رانیا همان  رانیا

 .ست یآب رنگ به شیپا

 

 پشت از مامان آمدنش با . زده یکمرنگ رژ و بافته را شیموها 

  : رود یم  طرفش به و زدیخ یبرم غذا زیم

   !دخترم یاومد خوش ما جمع به-

 

  :دیگو یم دهیرس تر شیپ یکم که  مادام .زدند یم کف همه

 . !؟ییتو رانیا پس-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1725_pg. 

 

 و آمده طرفش به سالنه سالنه مادام .کند یم نگاه مادام به رانیا

  : کند یم باز  هم از را دستانش

  !بغلم یتو ایب-

 

 کمر پشت کشد یم  دست مادا  .رود یم  مادام آغوش به رانیا

  .:رانیا

 

 مادر کی مثل .شناسدس یم سالها که انگار کرده بغل را او یجور

 انتظار به روزها که یزن مثل ای دهیرس اش نوه به که بزرگ

  :باشد دهیرس وصالش به حاال و مانده فرزندش

  !کردم بغل رو جنوب انگار ! دارم یخوب حس چه-

  :ردیگ یم فاصله او از رانیا

 

 که خوشحالم چه .بود کرده فیتعر شما از یلیخ جان  یل یل-

  !کنم یم متونیتقد بعدا ! آوردم براتون هیهد هی !نمتونیب یم

  :خندد یم  مادام
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1726_pg. 

 

- 

 

 ۴۳۴پست#

 

 

 البرزنیا یوقت !من شیپ ییایم که یبد قول دیبا !مادام جانِ اوه

  !بمون من شیپ !ایب باهاش کافه ادیم خان

 مثل ا،یدر مثل !یقشنگ چقدر .دارم گفتن یبرا حرف یکل من

  ...جنوب یگرما

 

  :کند یم ینگاه مین سها به یناراحت حالت با و

  !منه شیپ جات تو اما !دیدزد بهروز که رو دخترم یکی اون-

 

  :دیگو یم سها

  ؟یفروخت منو یزود نیهم به مادام؟-

  :دیگو یم مامان
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1727_pg. 

 

  !زیم سر میبر نییایب-

 

 یم فکر مادام ریتعاب به و کشم یم عقب رانیا یبرا را یصندل من

  .است بوشهر هم من یبرا رانیا .کنم

 ینارنگ عطر یبو و ندینش یم . تیمیصم ینوع و یشرج و گرما

 .مشامم در چدیپ یم اش

 

   .کنم بغلش بخواهم شد یم باعث ها تر قبل که یعطر همان 

 یها فیتعر و ها حرفانیم در را اند پخته دخترها که یشام

 زیم ریز از من .کند یم یباز شیغذا با رانیا .میخور یم جمع

  :میگو یم .کند یم نگاهم .رمیگ یم را دستش

   !بخور غذاتو-

   .کند یم تکرار را کار همان دوباره و کشد یم را دستش او اما

 مادام .برند یم آشپزخانه به را رانیا دخترها و مامان شام از بعد

 اما .میخور یم دسر عنوان به را پخته که یکیک .رود یم هم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1728_pg. 

 

 که دانم یم .مانند یم آشپزخانه در همانجا پونه و سها و رانیا

   !است رانیا  یاطالعات ی هیتخل حال در پونه

  :دیگو یم و ندینش یم کنارم مادام

  !البرز ینکن تا بد دختر نیا با-

  :خورد یم زنگ گوشم در هشدارش

 

   .امانته دختر نیا !ام وونهید مگه !مادام نه-

 رو تو بشه یطوفان اگر اما  استیدر دلش !باشه دلش به حواست-

 پسش از چطور که کنم یم فکر نیا به همش .کنه یم نابود هم

  !ییایم بر

 عاشق نه !ستین یکن یم فکر که اونجور رانیا !هست حواسم-

 تا کنم کمک بهش که نجایا آوردمش من !داره یانتظار نه و منه

 .میکن یم دایپ راهشو !بسازه خوب یزندگ هی

 

 ۴۳۵پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1729_pg. 

 

 

  :زند یم زل من چشمان به اش رفته فرو چشمان با مادام

 ادیب تا خوره یم چرخ تا چند باال یبنداز یوقت رو سکه هی-

   !ادیم شیپ یچ مینیبب دیبا !نییپا

  :دیگو یم مامان

 

  مادام؟ نیدار یدرگوش حرف شهیهم شما و البرز انگار خب-

  :زند یم لب را شیچا مادام

 

 سرگرم یکل .کرده یبزرگ کار من یبرا شما پسر نیا !دخترم-

 من با که یجد و بداخالق سییر  . هست سمییر االن . شدم

   .ادیم کنار

  :دیگو یممامان

  !شدم کیک نیا قرص پا و پر یمشتر خودم من-

 ار مملو که بشقاب درون کیک ی تکه به و دهد یمتکان سر مادام

  :دوزد یم چشماست پسته



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1730_pg. 

 

  !هست آبادان اسمش-

  :شود یم بشقابش ی رهیخ هم مامان

  شهرتون؟ ادی به-

 

  :دیگو یممحکم و قرص مادام

 

  !کردم یعاشق اون یتو که یشهر ادی به-

 

 ...قلبمو از تکه کی !گذاشتم جا قلبمو که ییجا

  

 بارها .نشده باز اکنون تا درش که ستیاسرار ی صندوقچه مادام

 به بارها .نگفته و گفت خواهم تیبرا را میزندگ  داستان گفته

   .نداده ادامه و کرده  اشاره یکوچک یزهایچ

 یم اهویپره شب مهین یسرما در .روند یم یهمگ بعد یساعت

 یم بر و بندم یم را در یوقت .مامان و رانیا و مانم یم من .روند



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1731_pg. 

 

 یم نگاه پله راه به و ستادهیا ها پله نییپا مامان نمیب یم ؛ گردم

 .کند

 یم . داده نو یها چوب به را شیجا که یا کهنه ی پله راه 

  :میگو

  ؟ینیبب رو باال یندار دوست-

 طرف به رود یم و پله راه از ردیگ یمچشم .خورد یم کهی

  منینش

  !دونم ینم-

  :دیگو یم رانیا به رو و

 یبرا وقت .نیدیرس هم به تازه معشوق و عاشق تا دو شما-

   !نیباش راحت و اتاقتون یتو نیبر !نینداشت ییتنها

 آنکه یبرا من .کند یم نگاهش ذوق با مامان .گزد یم لب رانیا

 از که رانیا کمر دور اندازم یم دست نرسم؛ نظر به تیخاص یب

 :میگو یم و است جور و جمع و کیبار من نظر

 

 ۴۳۶پست#



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1732_pg. 

 

 

 

 رانیا کنار تونم ینم نکهیا بابت شب اول همون از راستش خب-

   !بودم کالفه باشم

 یم قرار خطاب را رانیا و شود یم ستاره از پر مامانچشمان

  :دهد

 

دونستم یم !هست یخواهان و خونگرم مرد البرز گفتم؛ که بهت-

 منتظر اله؛یخ یب و سرد یکرد یم فکر تو که مدت نیاتموم

  !بوده دنتید

 در .اندازم ینم هم ینگاه مین رانیا به یحت اما کنم یم رتیح

  : بوسم یم را اهشیس و براق یموها یرو عوض

 

  !شه یم جبران یول  کنم یم تشیاذ یلیخ-

  :میگو یم و پله راه طرف به دهم یم هل را او بعد

  !مامان ریبخ شبت-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1733_pg. 

 

مظلوم یادیز دهیرس یوقت از اصال .داده قورت را زبانش رانیا

 یم اتاق وارد .دارد فرق بوشهر حراف و شور از پر رانِیا با .است

 درون لیوسا و چمدانش طرف به رود یم او .بندم یم را در میشو

 به حرف یب .کشد یم رونیب یلباس .کند یم رو و ریز را آن

 . رود یم یبهداشت سیسرو

 

 با  .بخوابم دم همان خواهد یم دلم که ام خسته آنقدر من 

 یبهداشت سیسرو از  .کشم یم دراز تخت یرو ها لباس همان

 دیسف زیر یخالها با اهیس ساتن خواب شلوار و بلوز .دیآ یمرونیب

 .چمدانش سراغ رود یم دوباره .زنم یم پلک .کرده تنش

 و ستدیا یم شیآرا زیم یجلو و . آورد یم رونیب برس بار نیا 

 یم پخش اتاق در شامپو یبو .کند یم باز را اش بافته یموها

  :میگو یم .کشد یم برس را مرطوبش مهین یموها .شود

 کننده خسته چمدون نیا .کمدها یتو نیبچ فردا رو لتیوسا-

  :دیگو یم .ست

  !چشم-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1734_pg. 

 

 به نهییآ داخل   از رانیا نگاه .است طناز .خورد یم زنگ تلفنم

 !ام خسته"فرستم؛ یم امیپ شیبرا و  دهم یم تماس رد .تیا من

  "میزن یم حرف فردا

 دراز تخت گرید سر آن و دیآ یم و کند یم خاموش را چراغ رانیا

 . است معذب .کشد یم

 

 ۴۳۷پست#

 

 

 چطور که ام دهید منچون .فهمم یم حرکتش یب بدن از را نیا

  :میگو یم .شود یم پهلو آن به پهلو نیا مدام شبها

  .ندارم بهت یکار من  !بخواب راحت رانیا-

  :کند یم زمزمه

   !یاشباعدونم یم و !راحتم-

 

  :میگو یم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1735_pg. 

 

  !نهیتوه مثل یا کلمه کی جواب-

 

 یم گوشم به اش گرفته یصدا بعد هیثان چند .زند ینم یحرف

  :رسد

 

 به دلم !بوده اشتباه کارمکنم یم فکر دمیرس نجایا به که حاال-

   !وحافظم مامان دلتنگ و شده تنگ بوشهر یبرا شدت

 

  :کشد یم آه

  !دارم یپناه یب احساس-

 از یا هاله .کنم یم نگاهش اتاق یکیتار در .شوم یم زیخ مین

  :میگو یم .داستیپ اش چهره

 نا برات دیجد طیمح و سخته و تلخ یدور !دم یم حق بهت-

 کشف یبرا جانیه و ناشناخته اونقدر  مطمئنم اما !آشناست

 هی یخوا یم که کن فکر نیا به !یبش سرگرم که یدار کردن

   !یبساز دیجد یزندگ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1736_pg. 

 

 بار که کنم یم احساس اول روز نیهم از !بگم یچدونم ینم-

 یم یباز تو وخودم یزندگ با من کنم؟ چکار قراره !ام یاضاف

  ...شدم جیگ من !یدار رو خودت لیمسا تو .کنم

 

 لباسش ساتن !گذارم یم اش شانه یرو و برم یم جلو را دستم

  :خورد یم سر دستم ریز

  ؟یدار رو حس نیا که کردم یکار من !هیحرف چه نیا-

 

 اخم و طناز یها تماس .ست یمزخرف حرف دانم یم هم خودم

  !ترسانده را چارهیب دختر میها سکوت و من

  :دیگو یم هیگر با

  !خونهبرگردم خوام یم-

 

 بغلش و شوم یم کینزد او به . کنم یم درک را شیناتوان و عجز

  .کنم یم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1737_pg. 

 

  :میگو یم .شود یم گم ام نهیس انیم

    !نشده  یچیه هنوز .یدیرس تازه تو !وونهید نکن هیگر-

  :مرطوبش مهین یموها یرو کشم یم دست

  از هوی !یشد مواجه آدما نیا با هوی !بود سخت اول روز واسه-

  ... و من

 

  :میگو یم .اورمیب را طناز  اسم ندارم قدرت

 

 میر یم م؟یبزن حرف باهم فردا و یبخواب رو امشب یخوا یم-

 در هفته هی من .یبش آروم تا میزن یم حرف .میزن یم قدم

 و  بامامان بعد .برمت یم یبخوا که ییجا هر .هستم تو خدمت

  !کن کشف رو شهر دخترا

 

 ؛ شود یم که تر آرام .کند ینم هیگر گرید اما دهد ینم یجواب

 . من به کند یم پشت حرف یب و  کشد یم عقب را خودش

 یم نگاه اندامش طرح به آنقدر و کشم یم تنش یرو را لحاف

 ستین بستر در او ؛شوم یم داریب که صبح و برد یمخوابم تا کنم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1738_pg. 

 

 

 ۴۳۸پست#

 

 

 

  دربستر

  !ستین

رانیا و ستیخال بستر .شوم یم داریب بلند یها خنده یصدا از

 بالشش .گذاشته چمدانش یرو و کرده تا را خوابش لباس .ستین

   !گذاشته تخت یرو هم را ها کوسن و  است مرتب

 مامان .اند نشسته هم یروبرو رانیا و مامان روم؛ یمنییپا یوقت

 ی لهجه به هم با .دهد یم نشانرانیا به تلفنش در را یزیچ

 تا مامان .داستیپ رفتارشان در قرابت .زنند یم حرف یبوشهر

  :دیگو یم ندیب یم را من

 یببر رو رانیا یخوا یم ینجوریا !ریبخ صبحت زم؟یعز یاومد-

  !که شد رید ؟یبگردون

  :زنم یم لبخند . آورم ینمخودم یرو به اما کند یم دردسرم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1739_pg. 

 

  !باشه زیخ سحر نقدریارانیا کردم ینم فکرشو-

 حالت اش چهره .اندازد یم ینگاه مین من به و گردد یم بر رانیا

  :دیگو یم مامان .اند شده خشک شیلبها  .ندارد یخاص

هم کناردنتونید از من یدون ینم که تو .نیبش زنت دل ور ایب-

  !شه یم خوشدلم چقدر .برم یم یلذت چه

 رانیا کنار من .کند یم جمع را دهانش و گزد یم را لبش رانیا

 و آرام ی بوسه و گردنش دور اندازم یم را دستم .نمینش یم

 .رمیگ یم فاصله او از عیسر و زنم یم اش گونه یرو ینچسب

ژامبون چیساندو میبرا دور یزمانها همان ها؛ وقت آن مثل مامان

  :دیگو یمرانیا به و گذارد یم بشقاب یتو و  . ردیگ یم

  !جانم رانیا با هم اش قهوه-

مامان .ساز قهوه سراغ رود یم و کشد یم عقب را یصندل رانیا

  :دیگو یم

 آثار ؟یمیقد یها ساختمون ن؟یکن شروع نیخواه یم کجا از-

   ؟یگردابوونیخ ای ؟یخیتار

  :زنم یم چمیساندو به بزرگ گاز کی من
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 بعد .میکن یم شروع مزیتا ی  رودخانه از یبخش هی با رو  امروز-

  !کافه بعدش و جنتیر میر یم

  :دیگو یممامان .است ساز قهوه با رفتن ور مشغول رانیا

   !خونهگردم یم بر و زنم یم یقدم هی رم یم منم-

  :تپد یم تند قلبم

  ...یول-

  :آورد یم باال را دستش مامان

 دست از رو پسرم که دونم یم !شده خوب حالم من ؟یچ یول-

 شغلم دونم یم .هستن خاک خروارها ریز ام نوه و عروس و دادم

 برگردوندنش یبرا وقتشه االن .بودم داده دست از هم رو تمیهو و

 یحت .کنم شروع ییجا هی از دیبا پس !نه؟ مگه  . کنم تالش

   .زدن قدم ییتنها شده

 یم زبان به که یهم سر پشت کلمات و مصمم نگاه آن با مامان

 :میگو یم ملتمس اما .کند یم سالح خلع را من ؛ راند

 

 ۴۳۹پست#
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 فکر ییجا هر !کن جمع حواستو مامان ! کنم یم خواهش-

  !بزن زنگ دخترا ای بهروز ای من به ستین خوب اوضاع که یکرد

  :کند یم اشاره رانیا به بعد و دهد یمسرتکان مامان

  !بده هم رو رانیا تلفن بیترت-

  !چشم-

 یرو بایز یقو کی طرح .گذارد یم زیم یرو را قهوه فنجان رانیا

  :میگو یم تعجب با .است فنجان

  !؟یبلد آرت یکاف تو !اوه-

  :دارد یم بر را شیچا وانیل

   .دمید کوتاه دوره هی ؛ یرفت تو یوقت .آره-

 نوک با و رانیا بلند و باز یموها یرو گذارد یم را دستش مامان

  :کند یم شانه را او یموها انگشتانش
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 قول به !کالس رفت شوق و ذوق با !داره رو تو یهوا دخترم-

 هی باشه بلد هم زنش دیبا داره کافه آدم شوهر یوقت خودش؛

  !رو ییزهایچ

 و نکیس درون گذارد یم را وانیل .شوند یمسرخ رانیا یها گونه

  :دیگو یم

   !بشم آماده برم من-

  :دیگو یم مامان .رود یمرونیب آشپزخانه از و

  !دهیترس رانیانظرم به-

  :میگو یم ! بوده نطوریهم شهیهم .هست باهوش مامان

 جدا شهرش و خونه از حال هر به داشتم رو حالنیهم بودم منم-

   !شده

 که یا فهیطا .ست فهیطا هی یامانت رانیا که نره ادتی وقت چیه-

 خاطر به فقط اونم .کردن اعتماد باالخره دیترد همهاون از بعد

  ...که بابات وگرنه !بوده تو خوب رفتار

  !بابابگم بهش ادیمعارم یحت-

  ؟یندار ازش یخبر-
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 آن .کنم یم نگاه مامان چشمان به و آورم یم باال را سرم

  :شهال اهِ یس و درشت چشمان

   !رمیبگ یخبر ستین هم قرار و ! نه-

  !بذارم رو هفته آخر قرار سرهنگ بابا و مامان با خوام یم-

 دیسف قشنگ یقو و هم د یم تکان قهوه فنجان درون را قاشق

  :شود یم محورنگ

   !جان یل یل یدوخت و یدیبر خودت-

 یخوا ینم ؟یبزن سر بهشون یخوا ینم همه نیا از بعد یعنی-

  ؟یکن یمعرف رو زنت

   !زمیعز باشه-

 من به که ستیاعتماد ریدرگ من فکر .زنم یم لب را فنجان

   !شده

 طول در .شده ظهر بایتقر میرس یم مزیتا ی رودخانه به یوقت

 اما .ام داده حیتوض رانیا یبرا ام توانسته که را ییجا هر ریمس

  :میگو یم  . است رودخانه آورد یم وجد به را او آنچه
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 یدون یم که رودخانه نیا خب !هست نستریم وست نجایا-

   .انگلستانه آب پر ی رودخانه نیدوم

  :کند یم اشاره یجهت به و دهد یمتکان سر تند تند

  !شه ینم باورم یوا !نگهامیباک کاخ-

  :خندم یم

 گهید وقت هی اما ! یچیه که امروز !هیطوالن یلیخ رودخونه نیا-

 اسکله  میر یم رو ریمس کل و مییایم آف هاپ آن هاپ تور با

 وقت یکاف ی اندازه به خوب !یدنید یکل و هست توقف واسه

 !نه؟ مگه . میدار گشتن واسه

 

 ۴۴۰پست#

 

 

 

  :دیگو یم جانزدهیه

   .هستم یخیتار یها مکان عاشق من-
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 یم خستهازشون که اونقدر .هاست جاذبه نطوریا از پر لندن-

  !یش

 یم یشکالت کیک و قهوه  یا کافه در .میرو یم راه رودخانه کنار

 از بعد نکهیل از .میزن یم حرف برود دیبا رانیا که یراه از .میخور

 بدهد یلیتحص مدارک قیتطب و کند نام ثبت کالج دیبا تراحتشیا

مدام و است زده ذوق .کند شرکت مرتبط دانشگاه  رشیپذ در و

  تالشمن و پرسد یم سوال

  .میبگو شیبرا ساده زبان به را شیرو شیپ راه و قانون کنم یم 

 کاخ .دهم یم نشانش را گرید یجاها و پارلمانساختمان

 یم سوهو ی منطقه به بعد .است زیانگ اعجاب شیبرا نگهامیباک

 رستوران و ها کافه هاو ابانیخ  یشلوغ و  مردم ازدحام از .میرو

 از کالب کی در یجلو یا برهنه مهین زن .شورد یم ریمتح ها

 زن باسن یرو دستش مرد و است زانیآو یپوست اهیس مرد قامت

 و شود یم رنگ به رنگ رانیا .بوسد یم را شیلبها ولع با و است

 را نگاهش .ندارد عادت طیمحنیا به و است بکر او .دزدد یم نگاه

 او .است زانیآو ییجا هر که ینیچ قرمز یها فانوس به دهد یم

 یم رنگ قرمز یها تشکچه یرو .ینیچرستوران کی به برم یم را

 شخدمتیپ .دهم یم سفارش ینیچ خوراک مدل چند و مینینش
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 حال نیا با .دهد یم ادی را کیاست چاپ از استفاده طرز رانیا به

 یم بلند کشدو یم چوب به دقت با را ها نودل یا بامزه طرز به

  :دیگو یم و خندد

 شد یم چنگال و قاشق با کاش !ست کننده خسته ! یوا یا-

  !خورد

 .رمیگ یم طرفش به را رنگ سرخ دستمال در دهیچیپ چنگال من

 است زیم وسط که یا تابه یرو گوسفند گوشت کوچک یها تکه

 .گذارم یم بشقابش درون ییتا چند شیبرا .کنند یم ولز و جلز

 از شیبرا خوردن غذا نیح .میخور یم را غذا شده یطور هر

 و ها خانه فاحشه از شیها یبد و ها یخوب از .میگو یم سوهو

 محله نیهم در که یزنان از تیحما انجمن سو آن از و ها کالب

 شیبرا .میگرد یم را ها ابانیخ و میافت یم راه دوباره بعد  .هست

 یم نگاهش ستین حواسش یوقت یگاه .خرم یم ینیچ لیآج

 یکتان و اهیس شلوار و ژاکت و ییاُخرا  کوتاه یپالتوآن در .کنم

 و دور  اهشیس یموها .ست ها بچه دختر مثل  دیسف  یها

 ادیز سوال .شده قرمز دماغش نوک سرما از  .هستند رها ورش

 پرت ذهنش تلخ یماجرا و من از را حواسش که خوشحالم !دارد

 ینم پرت اصال خودم حواس که داند یم خدا فقط اما . ام کرده
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 ؛ میرس یم کافه در جلو !شتریب سرما سوز و شده عصر .شود

 به .اند نشسته آدمها همرونیب یزهایم یرو یحت  .است شلوغ

  :میگو یمرانیا

  !نجایا میبر ایب-

  :دیگو یم

   چرا؟-

  : کمرش دور اندازم یم را دستم و خندم یم

  !ونای کافه !منه ی کافه نجایا چون-

  :اندازد یم اطراف به یا نانهیزبیر نگاه و شوند یم گرد چشمانش

 گهید زیچ هی کافه از من تصور !بزرگه چه !هیقشنگ یجا چه یول-

   .بود

 را کافه در و روم یم دنبالش هم من .رود یم جلوترقدم سه دو

 .است مطبوع و گرم هوا داخل .دهم یم هل

 

 ۴۴۱پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1748_pg. 

 

 

 و باال هنرش با را ها هیکالو و نشسته انویپ پشت یسور دختر 

 از یکی  .دیآ یم مرغوب گاریس و قهوه یبو .کند یم نییپا

  :دیآ یم طرفمان به ییایتالیا ی دوقلو برادران

  !دیآمد خوش !ال یآقا سالم-

  :میگو یمرانیا گوش کنار و دهم یم تکان یسر

   !یاد شیپ میبر ایب-

 یرو با یاد .شده کافهمدرن یشرق ونیدکوراس مجذوبرانیا

  :ردیگ یم آغوش در را او و دیآ یم استقبالش به خوش

  !رنیا یاومد خوش-

  :میگو یم معترض من

  ! رانیا... رانیا .اشتباهه رنیا-

  :دیگو یم و زند یم یچشمک یاد

  !مامانمهاسم هم چون هست رنیا من واسه-

  :دیگو یمرانیا به رو و
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 بزرگم پدر پدر رو اسم نیا . هیمجارستان اصل در من مامان-

   !کرده انتخاب براش

 پشت اندازم یم را دستم من . زند یم یحیمل لبخند رانیا

  :میگو یم گوشش کنار آهسته و شیپالتو

  !* ید یم اجازه-

مداوم لبخندش .زند یم لبخند و اندازد یم من به ییرایگ نگاه

 هم یرو را شیپاها .ندینش یم بار پشت یها یصندل یرو .است

 .رسد یم نظر به تر الغر اهشیس کدستی لباس در .اندازد یم

 با ها شخدمتیپ .است آبشار مثل بلندش ی گونه شبق یموها

  :دیگو یم یاد .کنند یم پچ و پچ هم

  !رنیا هیچ نظرت !چسبه یمسوپ فقط سرد غروب نیا یتو-

 با یاد .بفهمد را او یصحبتها یمعنا تا کند یم تامل یکم رانیا

 مسلط حد نیا تا حتمارانیا و زند یم حرف یلندن ظیغل ی لهجه

  :دیگو یم  دارش لهجه یسیانگل همان با بعد   .ستین

  !نیبد شنهادیپ شما یچ هر !ممنون-

  :میگو یمرانیا به من
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   !کنم پشتاون به یسرکش هی من تا باش نجایا تو-

 روزید .آشپزخانه به روم یم .دهد یمتکان گونه دییتا را سرش

 سرش  یرو حاال و کرده دعوا ییایتالیا برادران از یکی با آشپز سر

 ی دوباره رشیپذ به حاضر و ستیعصبان .دارد یبزرگ پانسمان

 یراهرو داخل .دهینپوش کار لباس اما آمده یآنتون .ستین یآنتون

 .ردیگ یم پوست ینیزم بیس و کشد یم گاریس یپشت

 

 ۴۴۲پست#

 

 

 

 شیها درس به ، یمرخص برود یروز چند که میگو یم او به

 سر توسط دیشا بعد و کند آرام را روانش و اعصاب یکم برسد،

  :دیگو یم . است هم در شیاخمها .شود دهیبخش آشپز

   !کرد نیتوه مادرم به-

  .زند یمرونیب اش یشانیپرگ
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 ییایتالیا عادت .مادرش یرو دارد تعصب چطور که کنم یم درک

  :میگو یم .بلدم را ها

 دلش یتو یزیچ اما ! تنده و اخالق بد وکال . اشتباهه کارش-

 آشپزخانه که چونبگم یزیچ حرفش یرو تونم ینم من !ستین

  !اونه مال

 ینیریش کارگاه در به افتد یم چشمم .دهد یم تکان سر متاسف

   .است بسته روز وقت نیا که مادام کوچک یپز

 .صورتم به خورد یم سرد یهوا . روم یمببرون یپشت در از

 از .زنم یمزنگ مامان به .استروشن کوچکش ی مغازه یچراغها

 به و است خوب حالش دیگو یم .هست دهم بار نیا حاال تا صبح

   .ماند یممنتظرمان و برگشته خانه

 یسور دختر .کافه سالن به گردم یم بر و شود یم راحت المیخ

 ی چهره .کند یم صحبت ها یمشتر از یکی با و خورد یم قهوه

   .است ملموس اش سبزه

 یتنور گرد نان کی .کند یم گوش یاد یحرفها به دقت با رانیا

 نییتز با جوست سوپ از پر و اند کرده یخال را داخلش که
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 و روم یم .هست مقابلش یبشقاب درون مویل و تازه یجعفر

  :می گو یم یاد به و نمینش یم کنارش

  !اریب من یبرا همسوپ ظرف هی و  فردا یمنو-

 وارد را سفارش تبلتش در .کند یم پاک دستمال با را دستش او

 خرچنگ خط با .گذارد یممقابلم را اش دفترچه بعد و کند یم

 ظرف شخدمتیپ .است سخت خواندنش که آشپز سر ی قورباغه

 . کند یم نگاه ها ستالیکر به رانیا .گذارد یم من مقابل را سوپ

  :میگو یم

 .بود گهید مدل هی کال نجایا !بود کرده انتخاب یتداع رو نایا-

 ترش مدرن .کردم عوض رو دکور من اما .یرانیا و کیکالس یلیخ

   .میداشت نگه هم رو ها ستالیوکر کردم

  !بودن قهیسل خوش !کنه رحمتش خدا-

  !ممنونم-

  :کنم یم اشاره ظرفش به

  !؟یخور ینم چرا-

  :دارد یم بر را قاشق
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   !خورم یم-

  :کند یم امتحان را  سوپ بعد و

  !ست خوشمزه-

  :کنم یم یبررس را کافه تاپ لپ و بندم یم را چه دفتر-

  !هاست نیتر گرون جزو .هست یا حرفه یلیخسرآشپزمون-

 یوقت درست  .شوم یم کارم به مشغول هم من .دهد ینم یجواب

 زیآو نگیلیج نگیلیج یصدا .خورده را سوپش از قاشق چند او

 در یکفش یها پاشنه یصدا بعد و .رسد یم گوش به در یباال

 یم گوش به محو ها چنگال و قاشق و ها فنجان یصدا و سر

 تر بعد و .رسند یم گوشم به آگاه ناخود نهایا ی همه .رسد

  :دیگو یم یانرژ از پر یصدا با و ام شانه یرو ندینش یم یدست

- 
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  !جانم البرز

 .است طناز .صدا طرف به چرخد یم رانیا و من سر همزمان

 از پر چشمان عش،یوس ی خنده سرخش، یلبها همان با طناز

 یرسم دامن و کت .کرده جمع سرش یباال را شیموها !برقش

 راهنیپ ی قهی .دهیپوش آنها یرو یبلند یپالتو و .هست تنش

 باز اش نهیس یازبرجستگ باالتر یکم تا ش یا سورمه یشمیابر

 یلبها و آورده جلو را سرش و اندازد یمرانیا به ینگاه مین .است

  :بوسد یم را من

  ؟ینشد زیسوپرا !زمیعز-

 یم نیسنگ قلبم و شده یخالدرونم .شود یم خشک میگلو

  :زمیخ یم بر  .کوبد

  ؟یاومد یک !جان طناز سالم-

  :چسباند یم تنم به را تنش

 عادت من یها اومدن ییهوی نیا به هنوز تو !شد ییهوی یلیخ-

 یشخص یمایهواپ با .بود ختهیر بهم یچ همه نجایا  ؟ینکرد

   .اومدم گذار هیسرما
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  :اندازد یمرانیا یپا تا سر به ینگاه مین بعد

   ؟یکن ینم یمعرف رو خانوم-

 را دستش که است رانیا نیا .ببعلم را هوا تا کنم یم باز را دهانم

 گ۷ :دیگو یم و آورد یم جلو

 از خوشحالم !البرز  ی خاله دختر !هستم رانیا من ! سالم-

  !تونییآشنا

  :دیگو یم من به رو کند یم تعجب طناز

  !خوب چه برگشته؟ مامانت !البرز اوه-

 از قدش .بوسد یم را او و کند یم بغل را رانیا و رود یم جلو و

 آن و پا نیا و .کشد یم عقب زودتر رانیا .است بلندتر یلیخرانیا

 یمگوشم کنار و منگردن دور اندازد یم دست طناز .کند یم پا

  :دیگو

  !البرز بود شدهتنگ برات دلم-

 یم یصندل یرو دوباره .است سرد و حالت یب رانیا چشمان

 و شده گرمم !سوزم یم جهنم آتش وسط انگار من . ندینش

 طناز .بترکند خواهند یم سرم یها رگ کنم یم احساس
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 یم یکیش طرز به و اندازد یم یصندل یپشت یرو را شیپالتو

  :دیگو یم یاد .ندینش

  ؟ یخور یم یچ-

  :دهد یمرونیب شدت به را نفسش

   .رمیبگ یانرژکم هی دیبا !زیت و تند یدنینوش هی-

  : کند یم نگاه هم رانیا به نیحهمان در

  اومده؟ سفر واسه ؟یدار یخوشگل ی خاله دختر چه-

  :ام گرفته هم جهیسرگ یکم 

 ادامه رو درسش که اومده .کنه یم یزندگ ما با بعد به نیا از نه-

  !بده

 روز نیهم از چطور !رانیا چارهیب .کند یم نگاه رانیا به یسوال

 یم یا آهسته یصدا با .شود یم آوار سرش یرو زیچ همه اول

  :دیگو

 !کنم اقدام دکترام واسه دیبا .خوندم یروانشناس من-

 

 ۴۴۴پست#
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 .کند یم باز را فشیک رانیا .دهد یم تکان دشییتا به یسر طناز

  :دیگو یم یاد به و آورد یمرونیب قرص ورق کی

  !اریب البرز یبرا آب وانیل کی لطفا-

  :سراند یم من طرف به را قرص ورق

  !یدار ازین بهش کنم یم فکر-

  :میگو یم من !شدهجیگ  طناز

  !باال رفته فشارم-

  :کشد یم یبلند نیه طناز

  ؟یدار خون فشار تو مگه-

 است نیغمگ رانیا !رفته هم در یاد یاخمها .دهم یم تکان سر

 ولع با را خی آب .برد نخواهم در به سالم جان باتالق نیا از من و

  :دیگو یم یاد به و زند یم پس را سوپ ظرف رانیا .خورم یم

  !بود یعال یلیخ-
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 یم تا چهار دستمال کی یرو را طناز  یدنینوش  وانیل یاد

 یم قرار  طناز دست کنار هم را نیزم بادام ی کاسه بعد و گذارد

 باال نفسکی را اش یدنینوش  !استگم در سر یکم طناز  .دهد

 یم هم در یدنینوش تلخ و تند ی مزه از اش چهره بعد و رود یم

 برد یم ینیزم بادام ی کاسه داخل را اش دهیکش وانگشتان شود

 نامه ب تمام  .جود یم یخاص تامل با و دارد یم بر دانه کی و

 یم طناز دست .کنم چکار دیبا دانم ینم و خورده بهم میها

 .شود یم منقبض بدنم ناخودآگاه .رانم یداخل قسمت یرو ندینش

 مثل را شیموها .شوند یم مشت شیدستها .دزدد یم نگاه رانیا

 به رو سپس و چدیپ یم انگشتانش به هست مضطرب که شهیهم

  :دیگو یم من

 نمش؟یبب تونم یم کجاست؟ مادام ی خونه یگفت !البرز-

  !دیکن صحبت که نیدار فرصت هم شما ینجوریا

  :دیگو یم یاد

   !هست پشت نیهم آره-

 یم وا هم از دارد ینیغمگ یانحنا که را شیلبها زور به رانیا

  :کند
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  !مادام؟ شیپ یببر منو شه یم-

  :دیگو یم طناز به رو و کند یم تنش و دارد یم بر را شیپالتو

  !دمتونید که شدم خوشحال یلیخ-

 

 یرو یلبخند گرید و شده تیموقع بودن یعیطب ریغ متوجه طناز

 .ستین شیلبها

 

  :دهد یم دست رانیا با 

 

  !؟یاوک !میخور یم ناهارهم با روز هی-

  : طناز یبازو به کشم یم دست من .دهد یم تکان سر رانیا

  !گردم یم بر-

  :دیگو یم یاد به و دهد یم تکان سر طناز

  !لطفا گهید نه دو هی-

 یم رد آشپزخانه کنار از .سرم پشت رانیا و روم یم جلوتر من

  . میشو
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 رونیب و کنم یم باز را نیسنگ و  اهیس در .میگذر یم راهرو از

  ؛ خورد یم صورتم به که خنک یهوا .دیآ یم هم رانیا .روم یم

 

 کوچک ی مغازه نیتریو رنگ زرد یچراغها .شود یم بهتر حالم

 !رانیا یبرا قطعا و من یبرا ست یدیام نور مادام

 .بزنم یحرف دیبا

 

 ۴۴۵پست#

 

 

 .نشود نابود نهایا از شیب پناه یب دختر نیا تا میبگو یزیچ دیبا

  :میگو یم

  ...من رانیا-

  :حرفم وسط پرد یم

   ! ادیم شیپ حال هر به !نداره اشکال-
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  ...تو یول-

   !نزدم یحرف که من-

 شیبرا فهمم یم هم حرف یب که اند کیتار آنقدر چشمانش اما

  !بوده تلخ

  :کند یم اشاره ابانیخ یآنسو به

  !اونجاست؟-

  :دیگو یم . دهم یم تکان سر

 

   !ششیپ برم ییتنها خوام یم !برو تو-

  !امیب دیبا یول-

 

  :دیگو یم یسرد لحن با

   .خواد ینم-

 رود یم را راهش او . یمیقد یها سنگفرش به چسبند یم میپاها

  :دیگو یم یبلندتر یصدا با و
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   ! ستین خوب فشارت واسه نکن مصرف الکل-

  .رسد یم ابانیخ یسو آن به

 

  و رود یم داخل و کند یم باز را در

 

 طرف به را راهشان که ییآدمها ی همهمه انیم مانم یم من

  .روند یم جنتیر ابانیخ

  ؛ گردم یم بر یوقت

 

 .اند شده  یم مستِ چشمانش و خورده هم را سومش شات طناز

  :دیگو یم

  ! زمیعز کن فیتعر واسم ایب خب-

 

 .کند یم نگاهم چپ چپ یاد

 چشمانش ی رهیخ بعد و میگو یمرانیا از یکم .ام مخمصهانیم 

  :رمیگ یمدستانم انیم را دستش و شوم یم
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 !ستین انیجر ی همه نیا اما-

 دنتید انتظار امروز یول میبزن حرف که ییایب بودم خواسته ازت 

  ! آپارتمانم ییایب فردا که چطوره .نداشتم رو

  :دیگو یمنگران

  ه؟یچ انیجر-

  :اش گونه به کشم یم دست

برگردم دیبا من یطرف از .یباش اریهوش دیبا اما ستین یبد زیچ-

 یفهم یم !من دست امانته و ستین باد رو نجایارانیا !مامان خونه

  !که

  :دهد یم تکان سر

   !باشه-

 هم کنار را ها شات و اش قهی به کشد یم دست هدف یب بعد

  :دیگو یم و  ست یعصب العمل عکس کی .کند یم مرتب

  !هتلگردم یم بر من ! ریبگ برام یتاکس هی لطفا-

 .روم یم رستوران یجلو تا او با .کشم یم یراحت نفس بایتقر

  کنم یم باز شیبرا را در .دهم یم تکان دست یتاکس یبرا
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  :دیگو یم گوشم کنار و  بوسد یم گرم را من

 منو کم هی !البرزمحتاجمشدنآروم یبرا صدات به و تنت به-

  !دارم اعتماد بهت یول  یترسوند

  :بوسم یم را او من بار نیا

 برو !منتظرتمآپارتمانم یتو صبح .مینیب یم رو گهیهمد فردا-

  !زمیعز بخواب راحت و هتل

 و ندینش یم یتاکس داخل شده طور هر اما ؛ است نگران آنکه با او

  !شود یم دور یتاکس وبندم یم را در من و

 از . شوم ینمرستوران وارد گرید .شده کمترسرم یرو فشار

 ساختمان همانجا

 

 ی مغازه یچراغها  .روم یم یپشت ابانیخ به و زنم یم دور را 

  .است روشن اش خانه چراغ اما ؛ خاموشند مادام

 .دوزم یمچشم پنجره به و ستمیا یم همانجا قهیدق چند

 

  قرص که بود مانده ادشی چطور
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  !بود حواسش مامان ای بودم؟ مهم شیبرا یعنی اورد؟یب را من

 دیرقص یم  ها آن در اشک براق یها حلقه که درشتش چشمان

 چه؟

 چه؟ نشست رفتارش بر کهوی که یسرد 

 

 !شد؟ یم چطور قصه نیا آخر 

 

 ۴۴۶پست#

 

 

 یم باز هم  باز در اما .ردیگ ینم لمیتحو .کند یم اخم مادام

  :دیگو یم و گذارد

  !معصوم طفل نیا با یکرد چه-

 ی خانه یمیقد ی کاناپه یرو آنجا رانیا .روم یم باال ها پله از

 . نشسته مادام
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  .هست انگشتانشانیمبزرگ وانیل کی .هستند سرخ چشمانش 

 .شده رهیخ ناکجا به

 .شود یم جمع حواسش ؛ دهم یم سالم یوقت تازه 

  :زدیخ یم بر و گذارد یم زیم یرو را وانیل 

  البرز؟ یاومد-

 

  :کنم یم نگاه متورمشچشمان  به من

  !،یکرد هیگر-

  .شود یم ریسربز

 یم لمس را اش سرشانه و ستمیا یم شیروبرو و روم یم جلو

  :کنم

  !؟یکرد هیگر چرا-

 

 یم .است مورد یب سوالمدانم یم احمقم خودِ .کند ینم نگاهم

  :میگو یم .کرده هیگر من رفتار خاطر به دانم
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  !خونه میبر بپوش رو پالتوت-

  :دیگو یم مادام

 

  ببر بذارم کیک ، آشپزخونه ایب !البرز-

 

  !جان یل یل واسه

 

 رانیا به .کند شماتتم خواهد یم دانم یم

 

  :میگو یم

  !برگردم تا بپوش رو پالتوت و بخور رو دمنوشت-

 زیم پشت . روم یممادام گرم ی آشپزخانه به .دهد یمتکان سر

 بندش پشت و گذارد یم مصرف کباری ظرف در را کیک و نشسته

  :دیگو یم

 

  ،ینکرد روشن دخترت دوست با رو فتیتکل ! جان مامان-
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 یم !یکرد بد دوشونو هر حال امروز !ینکرد روشن دختر نیا با

 ؟یکن یم چکار یدار یدون

 

 ۴۴۷پست#

 

 

 کرد هیگر یکل و کرد اعتماد !بده حیتوض شد مجبور  چارهیب دختر

!   

  ...که ناراحتم انقدر

  :میموها  به کشم یم دست

 هی خاطر به فقط رانیا گفتم بهت که من مادام ! دونم ینم نه-

   .میرفت صالحهم بارانیا و من !نجاستیا مساله

  :آورد یم باال را سرش مادام

 

  ؟یچ باشه داشته دوستت اگر-
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 ام تجربه من اما کنه ینم اعتراف ه؟یچ واسه هاش هیگر پس

   .ادهیز

  :شوند یم گرد چشمانم

  .مادام باشه یزیچنیهمچ هیکنم ینم فکر-

 

  !گاد اوه

 

  :دیگو یم و ردیگ یمطرف به را کیک ظرف و زدیخ یم بر مادام

 !هست ینیب شیپ قابل ریغ یزندگ-

 بار هی !کن روشن رو دختر نیا و خودت دل فیتکل امشب نیهم 

   ! رو کارهات ی همه  کن دوره گهید

  :رسد یم گوش به سرم پشت از که است رانیا یصدا نیا

 کمک من به و کرده لطف .معلومه  البرز و من فیتکل !مادام-

 !نجایا امیب کرده

 .ندارم ازش یانتظار چیه گهید من 
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 که یعیوقا از دمیترس واقع در .شدم  زیسوپرا کم هی امروز خب 

  ... و خانواده وبزرگم پدر از .افته یم اتفاق بعدا

 نگاه یجد انقدر رو مساله البرز دختر دوست دنید از قبل تا

   .بودم نکرده

  :کند یم بغض

 یچ همه که شه یم باعث منموندن نجایا مدت هی حتما اما-

   !بشه ترکمرنگ

 

  :کند یم پا آن و پانیا

 میبرگرد شه یم !البرز کنه یم درد سرم و ام خسته یلیخ من-

  خونه؟

  :دیگو یم مادام .کند یم نگاهم اندوهناک

 

   !نجایا ایب بازم مادام جان .کنه استراحت خونه ببر رو دخترکم-

  صورت و رود یم جلو رانیا
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  : بوسد یم را مادام

   !مادام آرامشه از پراتون خونه ! حتما-

 یحال در . روم یم رونیب آشپزخانه از من و زند یم لبخند مادام

  !مانده قلبم یرو ینیسنگ حجم که

 .است ساکت رانیا را برگشت ریمس کل

 

 ۴۴۸پست#

 

   .کند یم نگاه را ابانهایخ و نیماش پنجره به چسباند یم را سرش

  ! را او رخ مین یگاه از هر من و

 

 به یگاه و  گذاشته  شیرانها یرو و کرده گره هم در را دستانش

 دستم و کند یمام کالفه کارش سر آخر .آورد یم فشار مفاصلش

 هپروتش از و خورد یم یسخت تکان .گذارم یم دستانش یرو را

  :میگو یم .دیآ یمرونیب

 !رو کار نیا نکن-
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  !یکرد خورد رو مفاصلتتموم 

  :اندازد یم باال شانه

 !کنم ترکش تونم ینم که هست یعادت-

 

  .ده یم آرامش بهم 

 را حدودم یعنی نیا .دیکش  رونیب دستم  ریز از را  دستش و

   . کنم تیرعا

 

 یم باز را خانه باغ یا نرده در من و  میشو یم ادهیپ یتاکس از

  :میگو یم . رود یم من از جلوتر او . کنم

  !رانیا-

  کند؛ یم من به ییگذرا نگاه شانه سر از و گردد یم بر

  !هستادمی-

  !میهست یا گهید یآدمها  جان یل یل خاطر به نجایا

   .دیآ یم درد به قلبم فهمش همه نیا از
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 یقیعم نفس و میبازو انیم اندازد یم را دستش یورود در یجلو

 کرده سیگ را شیموها .کند یم باز را در جان یل یل .کشد یم

  :دهیپوش زانو ریز تا یاهیس ژاکت و

  !دلم یزایعز سالم-

  :دیگو یمرانیا

   !زهیانگ اعجاب لندن یوا ! جانم یل یل سالم-

  :خندد یم مامان

 !هست عسلتون ماه که فیح-

   .میبگرد رو جا همه ومدمیم باهاتخودم وگرنه 

  :دیگو یم رانیا

 ی نشونهنیا و گرفتاره واقعا جان البرز چون !ستین هم یبد فکر-

  !ارهینم من یرو به که هست محبتش

  .کنم یم نگاهش کج کج و آورم یم در پا از را میها نیپوت

  :دیگو یم و بوسد یم را مامان و شود یم وارد فرز و تندرانیا
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   ؟ چطوره !رونیب میر یمهم با فردا-

  :کنم یمزانیآو را کاپشنم من

 

  !یدار دوست من از شتریب رو مامان انگار-

  :زند یم یچشمک

  !شد؟ تیحسود-

 :کنم یم نگاهش لبخند با

 

 ۴۴۹پست#

 

 

    !داره هم یحسود-

 

 را ام گونه و ستدیا یم شیپاها انگشتان نوک یرو و دیآ یم جلو

  .بوسد یمنرم
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 ام گونه یرو شیلبها یداغ .کند یم پر را مشامم عطرش یبو

  :دیگو یم .کند یم غوغا

 

  ! عاشقتم-

 

 کی مثل .کنم باورش نتوانم که کند یم انشیب سرد آنقدر اما

 . طعنه

  !محال کی مثل 

 ای  است خواب او ؛ روم یم خوابمان  اتاق به یوقت خواب وقت

  زده؛ خواب به را خودش دیشا

 نمانیب مرزعنوان به  را بالشت کی و .تخت ی گوشه شده مچاله

 .داده قرار

 شیها حربه یحت .زنم یم لبخند کنم یم نگاه تخت تیوضع به 

  .است تیمعصوم از پر هم

 .زنم یم رونیب خانه از شوند داریب آنکه از قبل صبح
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 کرده فکر میبگو دیبا که آنچه و طناز به و ام دهینخواب را شب کل 

 یسرد نیا به لندن هرگز من نظر به .کند یم غوغا سرما .ام

 .اند زده خی هم ها سنگفرش یحت نبوده

 ؛ رسم یم که آپارتمانم به 

 

 ۴۵۰پست#

 

 

 و ختیر یکم و  .کنم یم روشن را ها شوفاژ زیچ هر از شیپ

 از ساعت مین هنوز .کنم یم جور جع را اطرافم یپاشها

 .است شهیهم برعکس .دیآ یم طناز که نگذشته دنیرس 

 آنها یرو یدار پف یصورت کاپشن و کرده تن یراحت وشلوار بلوز 

 برگشته یرو ادهیپ از که انگار . بافته را شیموها .کرده تنش

 دستانش .کند یم بغلم در یجلو .شتابم یم استقبالش به .باشد

  :چسباند یم گردنم به را صورتش و کرده حلقه گردنم پشت را

   !البرز-
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  :کنم یم نوازش نرم را کمرش و بوسم یم را گردنش یرو ییجا

 ! یاومد خوش !زمیعز-

  . .میکن آماده صبحونه میبر ایب 

 

  :کند یم نگاهم چشم در چشم و .شود یم جدا من از

 تا چطور دونه یم خدا ؟ینبود روبراه اصال روزید خوبه؟ حالت-

   ! کردم صبر صبح امروز

 

  :کشانم یم سرم پشت و رمیگ یم را او دست و بندم یم را در

 .دم یم حیتوض واست ایب !نداره وجود ینگران !خوبه حالم آره-

  !نتونستم اما بگم بهت خوام یم وقته یکل یعنی

 

 تا کشم یم عقب را کانتر پشت یصندل من و دیآ یم حرف یب

 تا زنم یم برق به را یکتر و روم یم آشپزخانه به خودم .ندیبنش

 . کنم آماده یفور قهوه
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 من شیصدا کهوی . گردم یم ریپن و ژامبون دنبال به خچالی در 

  :دارد یم باز حرکت از را

   !شدهیچ بگو واسم نیبش ایب !البرز-

  :کنم یم نگاهش سرشانه از

  ...بعد و کنم آماده صبحونه-

 

  .میبزن حرف اول-

 یرو را ژامبون و ریپن  .دیگو یم را نهایا وار دیتاک و یدستور

  .نمینش یم شیروبرو میآ یم و کنم یم رها نتیکاب

  :میگو یم 

 ؛ گفتم یم بهت دیبا نهایا از زودتر یلیخ-

 

 ۴۵۱پست#

 

 

  !داشتم ترس یبخوا رو راستش اما
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  :کند یم نگاهم متفکر و کند یم تر را لبش زبانش با 

  !میترسون یم یدار ؟یگفت یم دیبا ویچ-

  : رمیبگ چشمانش از را نگاهم کنم یم یسع .غوغاست دلم در 

  !؟یدید روزید که یدختر همون .هست رانیا ی درباره-

 

  :زیم یرو گذارد یم را دستش

 

  !شده؟یچ رانیا !خب؟-

  !داره؟ من به یربط چه

  !کردم ازدواج رانیا با من خب... من-

 

 یم تماشا را من دقت به .برد یم عقب را سرش .خورد یم کهی

  :خنده ریز زند یم بعد و کند

   !؟ هست یفیکث یشوخ چه نیا !البرز یا مسخره یلیخ-

  : رمیگ یم را دستش و برم یم جلو را دستم 
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  !باش آروم فقط تو .دم یم حیتوض برات-

  .کنم یم فیرد هم سر پشت را جمالتم من و ماند یم ماتم

 است افتاده  اتفاق رانیا و  من نیب چه هر .میگو یم را زیچ همه

  .کند یم نگاهم متفکر او و میگو یم شیبرا ازیپ تا ریس از را 

 سکوتش همه نیا از آخر دست .دیگو ینم هم کلمه کی یحت

  :میگو یم و  ترسم یم

  !طناز  بگو یزیچ هی خدا رو تو-

 

 و سالن یتاسر سر ی پنجره طرف به رود یم و زدیخ یم بر

 .ستمیا یم کنارش و روم یم   .است متفکر . ستدیا یم همانجا

  . است رهیخ رونیب ی منظره به

  :دیگو یم بعد یاندک

   !داشتن دوست از شتریب یزیچ هی دیشا .دارم دوستت من-

  :تپد یم تند قلبم

   !طناز دارم دوستت منم-
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 باعث که یبود تو نیا اما ! هیموندن یلیخ اول عشق گن یم همه-

 یباغها اون و ایتالیا جنوب .ببرم ادی از رو اولم عشق من یشد

  ...یچشمها اون...و انگور

  :خورد یم سر اشکش و کند یم بغض

 م؟یبش جدا دیبا !شه؟ یم یچ تهش-

 

 برم؟ دیبا 

 

 ونیم دختر اون ای ام تو رابطه ونیم من دونم ینم !جمیگ من 

  !ما رابطه

 

 نطوریا را او  حال به تا .رمیگ یم را شیها شانه و گردم یم بر

 تناقض چه و .خورد یم سر اشکش  .ام دهیند مظلوم و آرام

 یم !اش یشگیهم عیوس لبخند با ها اشک نیا دارد یبیعج

  :میگو

  دختر رانیا !معلومه تهش-
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 ما نیب یزیچ چیه گم یم بهت واقعا اما زهیعز منه ی خاله

  !ستین

   . هست رانیا و من نیب قرار هی نیا

  : راهنمیپ ی دکمه طرف رود یم دستش

   !؟یک تا-

  !میبگ مامانم به میبتون و !بشه مستقل رانیا که یوقت تا-

  !هست ینشدن کار نیا !البرز-

 

  !یانداخت بزرگ هچل هی یتو خودتو تو

  :شییموها به کشم یم دست

  !باشم بد پدرم مثل منم قراره فوقش-

 

  !شناسن یم منو که یکسان یبرا نه و تو یبرا نه اونم

 !مامانم لیفام واسه بلکه
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 ۴۵۲پست#

 

 

  :دهد یم تکان نیطرف به را سرش طناز

  !ستین تو باور نیا !البرز-

 دیبا بشه؛ جدا تو از رانیا باشه قرار اگر !یستین یآدم نیهمچ تو

  !یکرد خودتو یگذشتگ  از تو !رهیبگ گردن خودش زویچ همه

 

 لمس را شیلبها انگشتانم نوک با و اش گونه به کشم یم دست

  :زند یم پلک .کنم یم

 

 .کرد مامانت با که یکار خاطر به یبود متنفر پدرت از عمر هی-

 ناخودد یتو اما یدون ینم تو !یبود افکنده سر بابتش عمر هی

  ذهنت آگاه

 

  !یستین پدرت مثل تو که یکن ثابت آدمها به خودتو یخوا یم 
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    !مامانت یبرا هم و تو یبرا هم بهیآس هی نیا !یبش بد دینبا 

 یم ناتوان را من که اوست فهم همه نیا . دیگو یم درست او

  :میگو یم .کند

  !کنم؟ چکار دیبا-

  :خندد یم تلخ . خندد یم

 حیتوض یبرا بشه شقدمیپ خودش دیبا ای و  یبمون رانیا با دیبا ای-

  !یبش بد دینبا تو !گرانید به

 

  : صورتم به کشد یم را دستش کف

 زیعز تو ! یباش بد تو شه یم چطور !یمن جون !یمن البرز تو-

  ؟یبش بد تو که بدم اجازه من که شه یم چطور !یمن

 او آن از فراتر .بوسم یم را شیلبها سخت .شود یم طاق طاقتم

  .خورد یم گره گریکدی یها تن دور دستانمان .چشم یم را

 

  :دیگو یم

 !البرز بدم دست از رو تو  خوام ینم-
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 ۴۵۳پست#

 

 

  :بوسم یم را گردنش

   !خوام ینم منم-

 اما خواهم یم را طناز  یلیخ  نکهیا با .ست یجور کی دلم ته اما

 ای گناه حس ینوع .ست یگرید زیچ ریدرگ دلم از ییجا کی

   !اشتباه

  :دیگو یم . کنم یم بغلش

  !ینباش بد بده قول !یکن یم درست زویچ همه که بده قول-

  !دم یم قول-

   .ندارد وجود یدرصد صد قول چیه که دانم یم اما

 به تک .کنم یم شیرها تخت یرو . باال ی طبقه به برم یم را او

 کنم یم رابیس را او .بوسمش یم .آورم یم در را شیلباسها تک

 انگار  .کنم یم یآغوش هم او با یگرید جور بار نیا ! را من او و
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 گریکدی دادن دست از ترس دیشا .  میهست تر تشنه مانیدو هر

  .سپارم یم خاطرم به را تنش تمام . میدار را

 را سرش .میا دهیکش دراز تخت یرو هم کنار بعد یساعت

 سقف به نگاهم .هست تنم  دور دستش و گردنم به چسبانده

  . مانده رهیخ

 

  :دیگو یم

  !بده من به یقول هی-

  ؟یقول چه-

 خودتزبون با خودت !بگو یخوا ینم منو یکرد فکر وقت هر- 

   !میکن تموم رو رابطه نیا بهتره که بگو

  :دهد یم ادامه او .کنم یم سکوت .دیآ یم درد به قلبم

 !اشتباهه نجایا بودنم هم حاال نیهم-

 دوستت نکهیا نه .رفتم یم دمیشن یم رو اعتراف اون تا دیبا 

  !نخوام رو تو نکهیا نه باشم، نداشته
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 تو .یبمون یمجبوربش خوام ینم .باشم دوم نفر خوام ینم  ؛یول

   .بودم نکرده فکر بهش سالها که یزیچ .یکرد غم از  رو روح

 .دهم یم حق او به

  :میگو یم .فهمم یم را اضطرابش و ترس 

 نفر حرف شهیهم تو و من نیب خوام ینم اما .دم یم قول باشه-

 .الزمه بدونم  که یوقت جز .مینزن حرفرانیا از گهید .باشه سوم

  .میبش جدا قراره  که باشه  اضطراب نیا   نمونیب  خوام ینم

  :شود یم خم نیزم یرو بلوزش دنبال به و زدیخ یم بر

   !بگو بهم وفتهیب یاتفاق نکه او از قبل پس-

 

  !گم یم-

 در یخجالت چیه .کنم یم نگاهش من و پوشد یم را لباسش

  .ستین انیم

 رانیا تیمعصوم  !ستین رانیا به هیشب او . ندارد وجود ییابا چیه

 او .ام دهیچش را او بارها . ام شده یکی او با بارها من اما .ندارد را

   .دارم دوست خاص یلیخ را طناز .او بر من و دارد اشراف من بر
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 به مامان با من یگرفتار ی بهانه به . شده عوض رانیا ی برنامه

 یباز نقش قشنگ یلیخ شبها و  رفته  یگرد لندن

 

 ۴۵۴پست#

 

 

 به من بد شب  و کرده آماده غذا میبرا و نشسته کنارم .کرده

    .است شده بدل و رد نمانیب سکوت فقط بعد و آمده اتاقمان

 .ست یآفتاب هوا هفته آخر

 

  .میا  شده من نیماش سوار سه هر 

 

 عقب یصندل یرو خودش و نشانده جلو را رانیا اصرار به مامان

 دیجد کارتمیس کی و لیموبا یگوش کی رانیا یبرا .نشسته

  .ام گرفته

    .شده راحت خانواده با تماس بابت از الشیخ



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1789_pg. 

 

 به را امان سه هر کرده انتخاب مامان که یمیقد میمال کیموز

  .برده فرو فکر

 است درختان و اتوبان  یتماشا مشغول که رانیا به یگاه از هر 

 مثل کمرنگ یصورت موهر ژاکت و دیسف بلوز در  .اندازم یم

 .هاست بچه دختر

 یها مژه رخ مین از و ختهیر اش شانه کی یرو را صافش یموها 

 .دلرباست  اش برجسته یلبها و بلند

   .است اعصابم یرو  ینحو به زند ینم حرف من با اصال که نیا  

 انگار نجایا اما . میا بوده دوست دو مثل او و من بوشهر در تر قبل

   .هستم غاصب شوهر کی من واقعا

 ی خانه در اوضاع

 زن عمو و بهروز و سها ،یاد و پونه  .ستیگرید جور سرهنگ بابا 

 در مامان دنید .ندیآ یم استقبالمان به یهمگ .هستند هم عمو

  یهمگ که است زیانگ شگفت شانیبرا آنقدر  متعادل تیوضع

 .کرده خوشحالشان گرید  ینوع به هم رانیا بودن و .خوشحالند
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 یم را شیشانیپ و ردیگ یم آغوشش در را رانیا سرهنگ بابا 

 :دیگو یم و  بوسد

 

 ۴۵۵پست#

 

 

  !یهست ها فرشته مثل تو !بوده خوب البرز ی قهیسل شهیهم-

  :دیگو یم  یتهرون مامان

   !میکن دود اسپندقشنگمون عروس یبرا دیبا-

  :دیگو یم عمو .دزدد یم من از نگاه .زند یم لبخند فقط رانیا

 

  !شده بمونینص قشنگ عروس دوتا-

  :کشد یم را رانیا دست عمو زن

 

  .میکرد معطلت در یجلو ساعته هی داخل میبر ایب دخترم ایب-

  .روم یم رونیب به ها ساک آوردن ی بهانه به من
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  :دیگو یم و دیآ یم سرم پشت بهروز

  ؟یحال چه در البرز-

  :کشم یم آه

 . شه ینم نیا از بدتر-

 

  !دیفهم طناز . دادم فنا به خودمو خودم 

  :کشد یم یبلند نیه

 

  !شده یچ نمیبب بگو !ستمین تو یجا که خوشحالم خب-

 یم هستند خانه داخل به رفتن حال در که ییآدمها به ینگاه

  :کنم

  !بده گاریس نخ هی ! رودخونه لب میبر-

  !یکرد ترک که تو-

 

  !دارم اجیاحت بهش االن-
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 او و ام کرده یغلط چه که میگو یم شیبرا و میکش یم گاریس

 . کند یم بارم دیآ یمرونیب دهانش از چه هر و کند یم شماتتم

  : شوم یم یعصبان

پام یجلو رو درست راه که کردم دل و درد باهات !بهت لعنت-

  !یبکش رخم به اشتباهمو یه  نکهیا نه !یبذار

- 

 

 ۴۵۶پست#

 

 

 بهت نویا اما !یخوا یم یچ یدون ینم هم خودت !بابا شو خفه

  !ینیب یم بد یکن دیناام رو جان یل یل اگر کهبگم

 

  !گرفته جون تازه

 یم تکرار رو عمو ی مساله یدار کارنیا با !شده دواریام تازه

  !نکن شرمنده  خانواده یجلو رو جان یل یل !یکن
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1793_pg. 

 

   !نکن اش افکنده سر دوباره

 .نداده انجام وقت چیه که یکار .رود یم و کند یممیرها هم بعد

 نیا انگار اما نگذاشته تنها را من یزندگ از مرحله چیه در بهروز

   .بروم تنها دیبا را راه کی

  .اند دهیچ ینیرنگ ی سفره یتهرون مامان و عمو زن

 کرده آماده  ساالد و دسر نوع چند .اند پخته نیچ ته و فسنجان

  رانیا  .است خانواده به رانیا ورود مناسبت به نهایا ی همه .اند

 یم گوش دقت به سرهنگ بابا یحرفها به .ردیگ یم گرم همه با

  سپارد

 درباره عمو زن با  .شود یم صحبت هم یتهرون مامان با و

  .کند یم پچ پچ دخترها با .زند یم حرف مهاجرت

 .زند یم حرف مشترکشان ی رشته ی درباره سها با و

 و کالج نام ثبت در شود یم قرار و کند یم ییراهنما را او سها 

 .کنم یم نگاهش فقط من و  .کند کمک او به دکترا هیبورس بعد

 و شده یوسواس که یطناز .زنم یم حرف طناز با  گرید طرف از

   .دهد یم امیپ هم سر پشت
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1794_pg. 

 

 کوچک جشن کی دیبا که کند یم اعالم زیم سر سرهنگ بابا

  .میریبگ

 شلوار و کت در را من و یعروس لباس در را رانیا خواهد یم

 یم  .کند دعوت را لشیفام و دوست خواهد یم .ندیبب یداماد

  :دیگو

 منو یآبرو سهند .نداره یخوب ی خاطره پسرم از من قیرف-

  !هست البرز که شکر رو خدا اما .برد میمیقد قیرف یجلو

 یم .کرد جبران  شه یم اما برگردوند شه ینم رو  رفته یآبرو

  میقد همون از .بدم بیترت بایز گل نیا خورِ  در جشن هی خوام

 .منه با یپسر یها نوه یعروس که گفتم هم نیبود بچه که ها

 یبرا اما .کنم یکار من  ینخواست خودت که اولت شانس یبرا

  .کنم جبرانش دیبا زیعز رانِیا ، رانیا

  :دیگو یم مامان

  ! بابا ممنونم-

  !نیداشت رو ما یهوا شهیهم شما

  :دیگو یم یتهرون مامان
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1795_pg. 

 

 

 بعد به نیا ازخوام یم !زمیعز شده خوب حالت که شکر رو خدا-

  !میباش داشته یشاد فقط

 یم یوقت لرزد یم دستش رانیا اما .زند یم یلرزان لبخند مامان

  .بردارد لقمه خواهد

 

 .زنم یم پا و دست جهنم در من

 او .فشارمش یم و  دستش طرف برم یم را دستم زیم ریز از 

 !است جمع نیا آدم نیتر تنها

 

 ۴۵۷پست#

 

 

  :دیگو یم رانیا به رو یتهرون مامان

 

   !بپوش رو  عروس لباس نیتر قشنگ-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1796_pg. 

 

 یرو ییجا گذارد یم بزرگش یها نهیس یرو دست  ذوق با و

  : قلبش

 

   !هست یخوشبخت قیال من البرز .کرد برآورده آرزومو خدا-

  :میگویم من و کشد یم آه رانیا

 

   . یتهرون مامان یمرس-

 سه سرهنگ بابا .مینینش یم هم گرد منینش در همهشام از بعد

 . نوازد یم  تار

 . رفته فرو خود در و است ساکت او .نمینش یم رانیا کنار من 

  :دیگو یم . رمیگ یم طرفش به را دم تازه یچا استکان

  !ندارم لیم-

 یم . کند یم نگاهم فقط .کنم آرامش یکم تا زنم یم لبخند

  :میگو

  .کنه یم تازه رو گلوت-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1797_pg. 

 

  .شود یمروشن تلفنش ی صفحه .ردیگ یم دستم از را استکان

 بال فراغ با که مامان به و تلفش ازرمیگ یمچشم .داده امیپ حافظ

 احساس چرادانم ینم .دوزم یمچشم نشسته یتهرون مامان کنار

  .کند یم یباز نقش یکم مامان کنم یم

 و یباز آرامشش انگار ییجورها کی

   .ستییبزرگنما 

 کنار در شتریب که من یکودک و گذشته از بعدتر سرهنگ بابا

 یم آب به که ییها گل دسته از .زند یم حرف گذشته خودشان

 . بهروز و من خطرناک باند و دادم

 از یگاه .ردیگ یم آرام قلبم .زند یم لبخند رانیا باالخره 

 چشم من به ناباورانه و زند یم قهقهه من یها طنتیش دنیشن

  :دیگو یم سرهنگ بابا .دوزد یم

- 

 

 ۴۵۸پست#

 

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1798_pg. 

 

 با رو گاراژ یتو ی قهیعت  نیماش که نبوداون از بدتر یچیه یول

  .بود زده رنگ برس

 کینزد ؛ دمید رو افتضاح اون و رفتم که یوقت یوا !بود سالش ده

  ... البرز به زدممحکم یلیس کی روز اون .کنم سکته بود

 و کرده فیتعر را انیجر نیا شهیهم .کند یم نگاه من به متاثر

  :دیبگو خواهد یم چه دانم یم .خواسته عذر

  ...ببخش !جان آقا-

 

 یم را دستش وشوم یم خم و طرفش بهروم یم و زمیخ یم بر

  :بوسم

 هیتنب یگاه !یکرد یپدر من یبرا شهیهم شما سرهنگ بابا-

 نکنن تکرارش و اشتباههکارهاشون بفهمن که الزمه ها بچه یبرا

   !تونیمهربونقربون

 

  :دیگو یم سها گردن انداخته دست که همانطور بهروز

  !یبود بهترکم هی االن ؛ بود زده کتکت شتریب کاش-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1799_pg. 

 

  :دیگو یم یتهرون مامان

  داره؟ یبد زیچ چه  !یمهربون و یمسئول نیا بهام بچه-

  :دیگو یم الیخ یب یلیخ بهروز

 

  !یندار خبر شما ! داره ادیز که بد زیچ-

 

 به .کنم یم نگاهش فقط من .دهد یم تذکر او به آهسته سها

   .دارم عادت شیها یلودگ

 

  :دیگو یم عمو زن

 فردا .میکن استراحت میبر بهتره و وقته رید !هستن آماده ها اتاق-

 .بپزم قاتق باقاال و ترش یشام واستون خوام یم

 

  :کشد یم ازهیخم و زدیخ یم بر بهروز

 !یر یم و یکن یم چله و چاق رو ما و ییایم !گهید نیهم-

  !خودمونه واسه بعدشم یها یبدبخت
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1800_pg. 

 

  :دیگو یم وار طعنه و داده باال را شیابرو کی عمو زن

   ؟یمجبور مگه !نخور خب-

   .طلبکاره خدا شهیهم

 یم شده باتریز یلیخ ازدواجش از بعد که متواضع یسها به رو و

  :دیگو

  !؟یکن یم تحمل رو تحفه نیا چطور-

  :دیگو یم و اندازد یم بهروز به یمشتاق و حرارت پر نگاه سها

  !جونمه ی مهین مامان؟ ادیم دلتون-

 یمنشان مامانش به اشاره و مایا با و خودش به است مفتخر بهروز

   .دارد یهمسر چه که دهد

 ی مهین یکس چه یبرا یتداع از بعد که کنم یم فکر نیا به من

 بودنت و  یباش و مهم یکس یبرا دیبا یلیخ اصال .ام بوده جان

 یکس جان ی مهین !جان ی مهین یبشو که باشد داشته تیاهم

 کینزدهم به آنقدر یعنی .داشتن کامل روح اتصال یعنی بودن

 ، قشیعال .یبفهم خوب را یکس کامزبان و بدن زبان که یباش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1801_pg. 

 

 بهروز !یباش بلد خودت تیشخص مثل را عاداتش و شیها نفرت

  !بود خوشبخت چقدر بهروز !بود سها جان ی مهین

 و  ها استکان .میشو یم زیمکردن جمع دیکاند رانیا و من

 .آشپزخانه به میبر یم را هست چه هر و ها وهیم و ها بشقاب

 

 ۴۵۹پست#

 

 

 پونه . زندیر یم ظرف در را تنقالت ی مانده یباق سها و عمو زن

 مامان .گذارد یم ییظرفشو نیماشدرون را ها وانیل و ها بشقاب

  : دیآ یم  آشپزخانه به کنان هن هن سرهنگ

 رو یاول اتاق اون . باال نیبر شما نییایب !گهید هیکافرانیا و البرز-

  :دیگو یم رانیا به رو و .کردم آماده براتون

 دوارمیام .تخت یرو گذاشتم برات هم هیهد هی قشنگم عروس-

   !ادیب خوشت

  :دیگو یم  ذوق با رانیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1802_pg. 

 

   .نبودم زحمتتون به یراض-

 یتهرون مامان چشمان . ردیگ یم بغل را او و طرفش به رود یم و

   .زند یم برق

 یبرا شهیهم که اول اتاق در من ؛ میرو یم باال ی طبقه به یوقت

 داخل بهروز را مانیها ساک .کنم یم باز را بود یخال ژهیو مهمان

 و شده زده کنار پرده .است دیجد تخت یرو لحاف . برده اتاق

  :دیگو یم و کند یم نگاه را ورش و دور رانیا .است کیتاررونیب

 یم یخارج یلمهایف یتو که هست ییها خونه همون مثل-

  و دیسف یوارهاید و یچوب کف با . شهر ی حومه یالیو  .دمید

 

  :اندازد یم تخت به ینگاه

  !  یسیانگل یفلز  وتخت-

 ینگاه ام رهیخ تحت به بیج در دست که من به و گردد یم بر

 :اندازد یم

 

 ۴۶۰پست#
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1803_pg. 

 

 

 

 

  !جالبه-

  :اندازم یباالدم شانه

 نجایا رو مینوجوان از یمین و میکودک کل !هیتکرار  من یبرا-

   .میبود

 

 درون یصورت یالله یگلها محو و فشارد یم هم به را شیلبها

   .شود یم گلدان

 

  :کنم یم اشاره تخت به

  ؟ینیبب یخوا یم رو ات هیهد-

 

 در و ندینش یم تخت یرو رودو یم خوشحال ها بچه دختر مثل

  .دارد یم بر را رنگ یزرشکبزرگ ی جعبه
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1804_pg. 

 

 اخم و گزد یم را لبش و کند یم نگاه رو جعبهدرون اتیمحتو 

 یم چشممن به و گذارد یم را جعبه سر .روند یم هم در شیها

  :دوزد

 

   !کنم  قبولشون تونم ینم-

 بر عالوه و است قهیسل خوش یتهرون مامان .شوم یم جیگ یکم

 !دهد یم یارزشمند یایهدا خانواده نیا یعروسها تمام به آن

   .است بیعج میبرا کند جلب را رانیاتیرضا نتوانسته چرا که نیا

  :میگو یم

   !؟ینداشت دوست-

 که یا شهیش در رشیتصو .پنجره طرف به رود یم و زدیخ یم بر

 اما محو ریتصو .داستیپ است زده شب کیتار یفضا پشتش

  :دیگو یم یا گرفته یصدا با .روشنش

 

 گول رو یکس ندارم دوست من !ستمین خانوادهنیا عروس من-

 .بزنم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1805_pg. 

 

  هیکاف ام خانواده و جان یل یلهمون .رمیگ یم وجدان عذاب 

 دروغ مشت هی دارم نکهیا از .مداومم دنیکش زجر  واسه

   .دم یم لشونیتحو

 یبیعج جور کی .کند یم تماشا را من باره دو و گردد یم بر

  :ستمین بلد را اش ترجمه !نگاهش ست

 دلبسته بهش و یدار دوستش تو که هست یکس یبرا ایهدا نیا-

 به فقط من !من نه !باشه جانتآرام قراره که یکس یبرا !یا

 ماجرا تیواقع نکهیا به هست حواسم .هستم نجایا تو لطف خاطر

  !البرز هیچ

 در .تخت طرف بهروم یم و گردانم یروبرم فقط .دهم ینم یجواب

 تا که ی رنگ یزرشک یشمیابر خواب لباس .کنم یم باز را جعبه

 خوشرنگش شمیابر یرو و کرده خوش جا جعبه در شده

 که یجواهرات .دارد قرار گوشوار جفت کی و  گرانبها یگردنبند

 یتهرونمامان ی نهیگنج ها نیا .شناسم یم را آنها خوب من

   . هستند

 استمعلوم .کنم یم نگاهش دقت با و آورم یم رونیب را گوشواره

  :میگو یم .شده پرداخت تازه که
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1806_pg. 

 

- 

 

 ۴۶۱پست#

 

 

 

 تهرون لیاص ی زاده اشراف یها خانواده اون از یتهرون مامان

 .هست

 .هستند یتهرون مامان ی نهیگنج نهایا 

 یلیخ و نهایا .دهیرس ارث به براش مادرش از ها گوشواره نیا 

  .گهید یزهایچ

 جواهراتش نیزتریعز جزو گردنبند اون و ها گوشواره نیا اما

   .هستن

 و  کیبندبار دو .کشم یمرونیراب یزرشک یشمیابر خواب راهنیپ

 تن در راهنیپنیا کهکنم یم تصور .است جذاب پبراهن کوتاه قد

 نگاهراهنیپ به گرد چشمان با رانیا .باشد چگونه تواند یم رانیا

 . روم یم طرفش به و زمیخ یم بر من .کند یم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1807_pg. 

 

 

 یم نفس آرام .رمیگ یم گوشش کنار را ها ه گوشوار از لنگه کی

  :میگو یم .دیآ ینم در شیصدا و کشد

  .شه یم بایز تو گوش یتو-

 را گوشش ی نرمه انگشتانم نوک با .کنم یم باز را گوشواره چفت

 .اندازم یم گوشش به را گوشواره دقت با و رمیگ یم

 اقوتی ی گوشواره به یآرام ی ضربه ام اشاره انگشت نوک با  

 سرخش اقوتی قرمز برق .خورد یم تکان وار آونگ .زنم یم نشان

  :کنم یم زمزمه . درخشد یم

  .باستیز چقدر-

  .رانیا  براق چشمان به افتد یم نگاهم و

 .رسد یم مشامم به شتریب عطرش یبو

 

 چشمانم .کند یم تر کینزد او به را من آهنربا مثل اش جاذبه 

 یم که یا لحظه در درست اما .رندیگ یم نشانه را شیلبها

 .رود یم تر آنطرف یکم و دهد یم یخال جا . ببوسم را او خواهم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1808_pg. 

 

 گوشش از را گوشواره او  .میموها به کشم یم دست  شرمنده من

 گذارد یم و کند یم تا را خواب لباس و رود یم .آورد یم رونیب

 لباس یرو دقت با و کشد یم دست بایز گردنبند به .جعبه درون

 بر جعبه به دیترد و تامل یکم با را ها گوشواره و گذاردش یم

 تخت نییپا مکتین  یرو را آن و بندد یم را درش .گرداند یم

  :دیگو یم و گذاشته

 یجد  بایز طناز...خانوماون با تو ی رابطه که کنم یم فکر من-

 دوستش که یکس یبرا !طناز یبرا یببر رو نهایا یتون یم !باشه

 یتقلب عروس من؛ بینص که کنه ینم قبول وجدانم من !یدار

  !بشه

 خوابش شلوار و بلوز و ساکش طرف به رود یم و زدیخ یم بر بعد

  :دیگو یم و آورد یم رونیب را

  !من به بکن رو پشتتو لطفا-

 ینوع . سرنوشتم ای خودم از تنفر ینوع .افتد یم یاتفاتدرونم

 پست یاهیس به .گردانم یم بر رو ! ترحم به ختهیآم گناه حس

 در ها شهیش  بودن وار نهییآ به حواسش او .دوزم یمچشم پنجره

 خوش اندام .شود یم برهه . آورد یم در را لباسش .ستین شب
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 نه  شهیش در حاال . ام دهیند حال به تا وضع نیا در را فرمش

 یرو دانتلش رنگ اهیس ریز لباس .نمشیب یم واضح آنچنان

 را شلوارش و بلوز عیسر یلیخ .درخشد یم جواهر مثل  اندامش

 به زند یم خنجر وجدانم .کوبد یم تند من قلب .کند یم تنش

 مال یول است من یقراردا زن او  .بندم یم را چشمانم .روحم

  :دیگو یم !ستین من

   !دمیپوش-

 یم زونیب و دارد یم بر را پوستش ی ندهیشو و مسواک بعد و

 رونیب تنم از را بلوزم .است متشنج اعصابم . گرفته گُرتنم .رود

 و مانم یم رهیخ سقف به .کشم یم دراز تخت یرو و  آورم یم

 در طناز عیوس لبخند .کنم یم فکر اواخر نیا اتفاقات تمام به

 که ییها دارم دوستت و تنش حرارت .بندد یم نقش اتاق سقف

 .اند بوده نیآتش آخرمان دارید در

 

 ۴۶۲پست#
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 را چراغ بعد و اندازد یم من به ینگاه اول گردد یم بر که رانیا

 .کند یم خاموش

 

 یم .تابد یم سوکم و اتاق یکیتار بر شود یم حاکم آباژور نور 

 و دستها آرامش با و دارد یم بر کرم ساکسش از دوباره و دیآ

  . کند یم چرب را صورتش 

 بر .کنم یم نگاهش پلک یال از من . زند یم شانه را شیموها

 تلفنش یگوش و کشد یم دراز تخت یرو  و دیآ یم و زدیخ یم

  .  طرفش به چرخم یم پهلو کی یرو من .ردیگ یم دست به را

 با .کند یم پیتا ییزهایچ .  کردهروشن را صورتش تلفن نور

 اما ؛ هست یکس چه که ندارد یتیاهم میبرا .زند یم حرف یکس

  .شیلبها یرو ندینش یم یمیمال لبخند

 مثل  او وجود آرامش اما .دارم یخفگ حس و شده نیسنگ نفسم 

  .کند یم عمل آرامبخش

 

   .برد یم خوابم چطوردانم ینم و شوند یم نیسنگ میچشمها
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  :شنوم یم ایرو در را شیصدا کهوی اما دانم ینم را گذشته چقدر

 

 !شو داریب البرز...البرز-

 

 ۴۶۳پست#

 

 

 

 خواهد یمسرم .هست صورتم کینزد صورتش .کنم یم باز چشم

  :ام یشانیپ یرو گذارم یم دست .شود منفجر

  !کنه یم درد سرم چقدر آخ !شده؟یچ-

 

 تن و .است نرم و خنک .ام گونه یرو گذارد یم را دستش کف

  :دیگو یم !ور شعله آتش من

 

  ؟یدید بد خواب !البرز یکرد یم ناله-
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 و  . زدیخ یم بر او .ام دهید یخواب چه که دیآ ینم ادمی یحت  

 و آورد یم آب وانیل کی !بهبود یبرا کشم یم قیعم نفس من

 . :دیگو یم

 

  !رفته؟ باال فشارت نکنه !بخورِِ ایب-

   .کشم یم سر را آب و رمیگ یم را وانیل .دهم ینم یجواب

  :دهد یم ماساژ آرام و ام شانه سر گذارد یم دست او

  ؟یخوباالن-

  :میگو یم

 

  !اریب قرص واسم ساکم بیج از لطفا-

 

 دوباره و آورد یم قرص و رود یم ساک طرف به  زدیخ یم بر فرز

 .دهم یم فرو را قرص .کند یم پر زیم یرو تنگ از را وانیل

 یم مرتب را بالشتها .گذارد یم زیم یرو و ردیگ یم را وانیل

  :فشارد یم ام سرشانه را دستش دو و .کند
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   .کردم بلند رو سرت ریز !بود رفته باال فشارت !بکش دراز-

 .خوابم یم بالشتها یرو

 میشانیپ و دارد یم بر یدستمال .اندازد یم میپاها یرو را لحاف 

  :دیگو یم و کند یم پاک کرده عرق که را

  !کردم مشغول فکرتو !زدم حرف یادیز !منه ریتقص-

 

  :میگو یم .کند یم نگاهم فقط او .دهم ینم جواب

   !خوبم من ! بخواب ریبگ ایب-

 

  :چرخد یم من طرف به او بار نیا و شیجا سر گردد یم بر 

 ! سبکه خوابم من-

  !کن دارمیب شد بد حالت اگر 

 ینم او اما .بندم یم را چشمانم و میگو یم یا باشه لب ریز

 .شود یم خاموش وروشن اش یگوش نور .خورد یم تکان خوابد
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 کنترل را نفسم تا شود یم کینزد من به کهشوم یم متوجه یحت

  شود یم آرام دلم .کند

 

   .هست حالم به حواسش او نکهیا بابت

 شیموها . میبازو به دهیچسب  سرش کنم؛ یم باز چشم که صبح

 یتکان چیه یب .کشد یم نفس آرام و پوشانده را صورتش یرو

 یم نگاه اش گونه یرو شیها مژه ی هیسا به .مانم یم همانجا

 تا لباسش ی قهی .اند مانده باز هم از یکم که شیلبها به .کنم

 و گذاشته شیرانها انیم را دستانش .آمده نییپا اش نهیس یرو

  نباشم؟ او پناه توانم یم چطور .کرده جمع را شیپاها  

 ینم شیرها هرگز بازهم باشد هم یسور ازدواج نیا اگر یحت

 ته  !شود مستقل و ستدیبا خودش یپاها یرو که یوقت تا !کنم

 مستقل و رفتنش به خواهد ینم دلم انگار .شود یم رو و ریز دلم

  .کنم فکر بودنش

 طناز به عشقم و او به احساساتم انیغل انیمهمخودم !  دانم ینم

   .ام مانده
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  شبید نکهیا تر ترسناک

 .کرده سست را میقدمها که یخواب ام؛ دهید یبیعج خواب

 !ام دهیترس 

 

 ۴۶۴پست#

 

 

 . میبازو به دهیچسب  سرش کنم؛ یم باز چشم که صبح

 .کشد یم نفس آرام و پوشانده را صورتش یرو شیموها 

  .مانم یم همانجا یتکان چیه یب 

 

  .کنم یم نگاه اش گونه یرو شیها مژه ی هیسا به

 .اند مانده باز هم از یکم که شیلبها به
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 انیم را دستانش .آمده نییپا اش نهیس یرو تا لباسش ی قهی 

 او پناه توانم یم چطور .کرده جمع را شیپاها  و گذاشته شیرانها

 نباشم؟

 

 ینم شیرها هرگز بازهم باشد هم یسور ازدواج نیا اگر یحت 

 !شود مستقل و ستدیبا خودش یپاها یرو که یوقت تا !کنم

 

 و رفتنش به خواهد ینم دلم انگار .شود یم رو و ریز دلم ته  

 انیغل انیمهمخودم !  دانم ینم .کنم فکر بودنش مستقل

   .ام مانده طناز به عشقم و او به احساساتم

 

 که یخواب ام؛ دهید یبیعج خواب شبید نکهیا تر ترسناک

 .کرده سست را میقدمها

   !ام دهیترس 

   .است زیانگ جانیه و صدا و سر پر خانواده کنار در بودن

   .است شده تر یمیصم همه با ؛ ستین اول روز مثل رانیا
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 تا کند یم کمک عمو زن به یحت

 هیبق از شتریب سها با و کمتر پونه با .کنند سرخ را ها ترش یشام 

   .زند یم حرف

   .کند یم حیتشر را دانشگاه به ورود یراهها تمام شیبرا سها

 .است  مناسب عروس لباس دنبال به لشیموبا در یتهرون مامان

 با .کند یم زمزمه من گوش کنار یجنس یحرفها حانهیوق بهروز 

 ست؛ین یزیچ رانیا و من نیب داند یم آنکه

  .دیگو یم پرت و چرت مدام اما 

 

   .کند یم دخالت هم عروس لباس انتخاب در یحت

  غذا زیم سر یوقت سر آخر

  :دیگو یم بهروز م؛یا نشسته

 هی خودم من .نگرد نگیکتر دنبال زحمت یب یتهرون مامان-

 برگزار رو ما مراسم که همون .شناسم یم رو شیحساب و درست

   .کرد

  :شوم یم معترض من
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 فقط یالک پاش و ختیر از پر و خرج پر مراسم اون .نکرده الزم-

  !بود مناسب خودت واسه

 

  :دیگویم مامان .اندازد یم من به ینگاه مین رانیا

 پسرم؟ هیحرف چه نیا-

 کم رانمیا واسه خوام ینم من .باشه داشته دوست رانیا دیشا 

   .بذارم

  :میگو یم

 دهیپسند بهروز که یمراسم او نه اما .مید یم انجام رو ها نیبهتر-

  .بود

  !نداره یلزوم واقعا

  :دیگو یم پونه

 جان رانیا ه؟یزدن حرف چجور نیا !خان البرز یآقا !دایببخش-

 مراسم یگ یم روش یتو راست راست !رهیبگ میتصم دیبا

  م؟یریبگ کیکوچ
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  :رمیگ یم گُر

  ...که بود نیا منظورم زدم؟ حرفو نیا وقت چه من-

  .گذارد یم من دست یرو و آورد یم باال را دستش رانیا

 .من دست یرو رانیا فیظر دست طرف رود یم ها نگاه ی همه

  :دیگو یم یآرام یصدا با

  .میدیرس توافق به و میزد حرف باهم قبال البرز و من-

 و ختیر با هم خودم من .نبوده سیخس وقت چیه البرز وگرنه

  !مخالفم ادیز پاش

  :دیگو یم و کند یم پاک دستمال با را دهانش مامان

 دو هم یتداع یبرا اما ؛ باشم یبد یزهایچ آور ادی خوام ینم-

  !دم ینم اجازه بار نیا  !نیکرد رو کار نیهم تاتون

 یشاد واسش که دارم ویک گهید .... تو و منم .دارم یحق هی منم

 !کنم؟

 

 ۴۶۵پست#
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 یم دست  یتهرون مامان .جمع بر ندینش یم ینیسنگ سکوت

  :مامان ی شانه به کشد

 وقت چیه .ارهیم خوشگل یها نوه برات رانیا شاالیا !من زیعز-

 صورت هر در !یدار شمشاد شاخ مثل پسر !جانم یستین تنها

مراسم هی چه باشه شکوهمند مراسم چه !هیشاد از پر یعروس

  .ساده

  :دیگو یم پر دهان با بهروز

 

  .قبراقه و جوان جانرانیا هم و داره یقو هیبن البرز هم-

 خوراکش و خورد به حواسش دیبا البرز فقط !بچه نیج دو  شاالیا

  !بخوره یمقو یزایچ .باشه

  :اندازد یم سها به ینگاه و پرد یم جا از کهوی و

   !ها ینبود ینجوریا قبال سها؟ یزن یم لگد چرا !آخ-
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 یم چشم او به ظیغ با . دهانش در بکوبم مشت با خواهد یم دلم

 نمیب یم چشم ی گوشه از و دارد یم بر را دستش رانیا .دوزم

  :دیگو یم عمو .خورد یم آب که

  !کن عاقل رو پسر نیا ای خدا-

 

  !خنده از کند یم غش بهروز و ندیگو یم نیآم هم با همه

 یمیقد یها آلبوم کردن تماشا  مشغول که رانیا به ظهر از بعد

 یم یباز کارت پونه و عمو با سها و بهروز . ست یتهرون مامان

   .کنند

  است رهیخ سهند کنار در اش یجوان عکس به مامان

 تنش گلدار ریحر راهنیپ او .مامان آغوش در هستم ینوزاد من 

 یعکس از خورد یم بهم حالم .زده لبخند نیب دور به بابا و کرده

  .دارد حضور آن در او که

  :میگو یم شده نیسنگ میبرا فضا

 رودخونه و جنگل هی یکینزد نیا ؟یبزن قدم کم هی یدار دوست-

  !هست
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 مطمئن خواهد یم انگار .کند یم نگاهم و آورد یم باال را سرش

  !شنهادمیپ  از شود

 آنکه بدون مامان .زدیخ یم بر و بندد یم را آلبوم یآرام به 

  :دیگو یم اندازدیب ما به را نگاهش

  !بپوش گرم لباسرانیا-

 

 یباز کارت پونه و عمو با سها و بهروز  است، خواب سرهنگ بابا

  یشمیابر  ی چهیقال یرو عمو زن و   یتهرون مامان  .کنند یم

 یسوهان و گز یها جعبه عمو زن و .اند نشسته

 

 .زنند یم حرفاصفهان از و داده قرار انشانیم را آورده که 

 

 ۴۶۶پست#

 

 

 

  :میگو یم مامان به
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  !بزن قدم میبر ما با ایب !کن ول رو آلبوم اون !چان یل یل-

 

 یم .ندیب یم را اش یعروس عکس بار نیا .زند یم ورق را آلبوم

  :دیگو

  .سرم به زنه ینم باز !نباش نگران-

 

 دوست یمعنا به  نیا اما .شده تموم من یبرا وقته یلیخ سهند

 !ستین نداشتنش

 برام .ستمین عاشقش اما .بوده هام بچه پدر چون دارم دوستش 

  نجاست؛یا که یینایا !حاله چه در االن که ستین مهم

 کرد فراموشش شه ینم کرد، پاکش شه ینم که هست یا گذشته

 کمتر  امیب کنار باهاش تونم یم فقط .کرد انکارش شه ینم و

   .کنم فکر بهش

  :زند یم ورق دوباره راآلبوم
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 سهند رفتن ؛ مویزندگ ی جهینت .دادم دست از تنمو ی پاره من-

 انتشیخ و

  !جانم چهیه فقدان اون برابر در 

 در چرمش یها دستکش و دهیپوش کاله و پالتو .دیآ یم رانیا

  :دیگو یم مامان .هست دستانش انیم

  !البرزم باشه ارزشمندم یامانت به حواست-

 یم نشانه را آلود زهر یها ریت مدام شیها آدم قیطر از  یزندگ

 .روحم کریپ بر رفت

 

 شکنجه وسواسشان و ها مراقبت و حرفها با مدام  هیبق و  مامان 

   .کردند یم ام

 همراه رطوبت ینامرئ و زیر قطرات با شهر ی حومه در سرد یهوا

  .ست

 یم شالق باد وزش  با یگاه سرما و بودند سیخ  سبز یها چمن

 از شیپ .کند یم نگاه را اطرافش کنجکاو رانیا  .صورتمان بر زند

 نشانش را سرهنگ بابا  لیاتومب و بردم گاراژ به را او زیچ هر
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 با .نشست فرمانش پشت و گرفت عکس نیماش از زده ذوق .دادم

  ::دیگو یم خنده

 

  . داشت یقنار زرد جوانان هی هم آبوا ها تر شیپ یلیخ-

 میرفت یم و میشد یم آبوا  جوانان سوار یهمگ ما که ادمهی

 آبوا بعدش و کرد تصادف باهاش حافظ هم بار هی !ساحل

   .دیخر دیجد نیماش هی و فروختش

  :میگو.یم و لیاتومب ی بدنه به دمیکش دست

 که چون داره دوستش .مهمه سرهنگ بابا واسه نیماش نیا-

   .کرده شیبند هم سر خودش

 

 تمام را تفحصش او تا شوم یم منتظر و لیاتومب به زنم یم هیتک

 .کند یم یتداع را یادیز بد و خوب خاطرات نیبرا نجایا .کند

  :دیگو.یم رانیا

  !یکن یم نگاه رو جا نیا یخاص حسرت هی با-

  : رمیگ یم  نیماش از هیتک



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1826_pg. 

 

  !بد و خوب یها خاطره .ست خاطره از پر برام نجایا-

  !؟یچ مثال-

  :ستدیا یم میروبرو

  !بدونم دارم دوست ؟یا خاطره چه-

 :کنم یم مشت را میدستها و کرده کاپشنم بیج در دست

 

 ۴۶۷پست#

 

 

 .کنه یم انتیخ مامان به سهند شدم متوجه نجایا بار نیاول-

 .ست حامله مامان که دمیفهم نجایا 

 

 کردم، یباز خوردم، کتک کردم، هیگر و کردم ز ک نجایا 

  .کردم فصل و حل رو تلخ یلیخ انیجر هی و کردم یخوشحال

  !بود مربوط شرافتم به که یا مساله

  :دیگو یم او .یخروج طرف به دارم یبرم قدم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1827_pg. 

 

  !بگو برام داره امکان اگر-

  :کنم یم نگاهش و گردم یبرم

  داره؟ یلزوم چه-

 زدیر یم را براقش یموها  کند؛ یم مرتب سرش یرو را کالهش

  :اش شانه سر

 

 یم بهتر منم اون بر عالوه و .کنه یم کم شیمنف بار از-

 یم صدمه شرافتت به که بوده یچ اون بدونم خوام یم!شناسمت

  !زده

 

  :اُفتم یم راه دوباره 

   .مفصله ماجراش .میبر ایب-

 یماجرا شیبرا رودخانه بعد و جنگل به دنیرس تا رفتن نیح

  و را او شوم یها نقشه تمام  .میگو یم را سهند و زابتیال

 چه هر و ام یگناه یب اثبات یبرا را تالشم !را اشتباهش احساس

  . میگو یم را بود
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1828_pg. 

 

   .دیآ یم جنگل تا من با قدم به قدم و کرده گوش فقط او

  :دیگو یم و کند یم نگاه درختان به

 آدمها که معتقدم من .گذره یم یچ همه که نهیا به شیخوب-

 یچ همه و ندارن یحل راه کنن یم فکر که ییجا در درست

 شده؛ تمام براشون

 یم حل رو معضل ای و کنن یم دایپ رو درست راه ناباورانه یلیخ 

 معضل اون یتو که هم یاون یحت .ذارنشیم سر پشت ای و کنن

 هم باز خوره یم شکست

 براش هم شکست اون یحت و .کرده حل رو معضل از یحد هی تا 

 یبرا ازش تونه یم که چون .شه یم محسوب حل راه نوع هی

 !کنه استفاده یبعد یها تجربه و ندهیآ

  .خوشحالم برات !یاومد بر ماجرا پس از خوب تو 

  :کنم یم نگاهش ناباورانه

   !یدار یجالب  فکر-

  :کشد یم یقیعم نفس
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1829_pg. 

 

 سرد حد اون به .میندار یآنچنان زمستون و زییپا بوشهر یتو-

 و زییپا ماه چند .میکن حسش  دل و جون با میبتون که شه ینم

 یلیخ نجایا !داره فرق نجایا اما .بهاره مثل برامون زمستون

  !داستیپ زمستون

  :میگو یم

 جنوب در لندن  !ستین سرد یلیخ یشهرها جزو لندن واقع در-

   !داره یگرم نسبتا یهوا و هست سیانگل

  !کنم یم حس یلیخ رو سرماش !سرده من یبرا اما-

 شده پنهان یمعنا به اما فهمم؛ یم را حرفش یظاهر یمعنا

 .است سرد یادیز او یبرا نجایا  .کنم یم فکر جمالتش  پشت

   .دارد حق

 به و برود تا تازد یم  سرعت به آب .است خروشان  رودخانه

 .برسد مزیتا ی رودخانه

 یها آب  تهاجم در مدام و  .اند شده شسته و براق سنگها 

 را رودخانه اطراف روشن و رهیت سبز درختان و ها بوته .خروشان

 یم کنارش من و شود یم رهیخ آبها به رانیا  .اند پوشانده

 :دیگو یم  لحظه کی در .ستمیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1830_pg. 

 

 

 ۴۶۸پست#

 

 

  ؟یشد آشنا چجور یتداع با-

 

 ،یتداع از خواهد ینم دلم ینوع به .کنم یم سکوت اول

 یم بعد اما .کنم صحبت ام، رفته دست از  ییدارا نیتر مقدس 

  :میگو

 .نکردم انیب  یول داشتم دوستش سال نیچند ! مدرسه یتو-

 یلیخ رو هانا لیاوا  !هانا اسم به داشتم دختر دوست هی چون 

  .خواستم یم

 یموها با دختر هی هانا .شدم عالقه یب بهش نسبت بعد اما

 خورد بهم ارتباطمون یوقت .بود مغرور و گوشیباز یلیخ و ینارنج

 ؛
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1831_pg. 

 

 و هانا بعد . بودم یباز دختر دنبال ها نوجوان قول به یوقت چند 

 راهم سر یتداع باز دانشگاه رفتم یوقت .کردم فراموش رو یتداع

  !بود بایز نیبالر هی اون .گرفت قرار

 

   .کردم یم صداش تاتا .هست یتداع اسمش دونستم ینم یحت

 چهره .شوم یم چشم در چشم او با و میگو یم لبخند با را نیا

 یبرا شود یم تمام ام یانرژ تمام آن کی .است مرموز و آرام اش

  ! ماجرا دادن ادامه

  :میگو یم و گردانم یم بر رو 

  !شه یم کیتار هوا  زود نجایا ! میبرگرد ایب-

  :دیگو یم اما افتد؛ یم راه سرم پشت عیمط

 

 !یبگ تیزندگ و یتداع از یبخوا تو که هست ادیز فرصت خب-

  ممکنه و هستم زنت من که نداره ورت الیخ

 خاله دختر و خاله پسر تو و من !باشه نامطلوب برام یحال و حس

  .میا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1832_pg. 

 

 کمک ازت و گفتم بهت رو رازهام نیبزرگتر من .میدوست اصال

 که ادینم بر دستم از یکار چیه !یداد نجاتم تو و .خواستم

 برات تونم یم که نهیا حداقلش اما .کنم جبرانش

  نه؟ مگه !باشم خوب صحبت هم هی 

 قضاوتم .دارم دوست را او با یصحبت هم .دهم یمتکان را سرم

  .کند ینم

 آنها با  یتداع از گاه چیه که طناز و هانا برعکس و ندارد یانتظار

 یم و .دارم رانیا با زدن حرف به یبیعج لیتما زدم؛ ینم حرف

 با یروز ای یشب در باالخره و است هودهیب کردن مقاومت که دانم

   .کرد خواهم دل و درد او

 چند خواهد یم مامان .شوم یم لندن یراه تنها من بعد روز

  نباشد؛ تنها من با نکهیا خاطر به هم رانیا و بماند یروز

 روز چند من نکهیا یبرا دیشا .دهد یم نشان ماندن به لیتما

 یرو آخر ی لحظه تا .باشم داشته کردن یباز نقش بدون یزندگ

  سرهنگ بابا ی خانه یچوب وانیا

 از برخاسته نیا دانم ینم یحت .کند یم ام بدرقه و ستدیا یم

 یزشت نقش خاطر به ای هست اش یدلتنگ احساس
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1833_pg. 

 

 دهیچیپ ، یسادگ نیع در زیچ همه  .میکن یم یباز که ست 

 .است

 

 ۴۶۹پست#

 

  :میگو یم .کند یم نگاهم ملتمس طناز

  !بدم انجامش دیبا !زمیعز شه ینم-

  :کشد یم عقب را خودش دیام نا 

 ازدواج مراسم .ست تهیفرمال یگفت تو کنم؟ قبول یدار انتظار-

  ؟ینکرد مقاومت چرا داره؟ ییمعنا چه

 یم راه یعصب طناز .خواهد یم گاریس کردن دود دلم طور بد

 او .کرده تنش و برداشته کمد از را من گشاد و دیسف راهنیپ .رود

 یم یرسم ریغ یگاه و یرسم لباس با .ندارد یلباس چیه نجایا

 وقت و گردد یم من یها لباس با معموال  بعد و ماند یم .دیآ

 حس د؛یگو یم  .رود یم و کند یم تن را شیلباسها رفتن

 کردن هیگر اهل طناز !بودن من مالک .دهد یم او به تیمالک

 مردانه شیرفتارها از یبعض . هم یخودیب ی شکوه  اهل ست،ین
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1834_pg. 

 

 پرت را خودش حواس .کند یم سکوت است دلخور یوقت  .است

 دوباره ؛ شود یم که تر آرام و زند یم بشیغ یگاه .کند یم

   .شیلبها یرو ندینش یم بایز ی خنده همان

 یچوب یها پارکت یرو بر پابرهنه .ستیگرید مدل کی امروز اما

  :میگو یم .رود یم رژه

  !هستم  رانیا با  نگفتم بهت که بود من از اشتباه-

  :کند یم نگاهم اخمالود

  هان؟ داره؟ ییمعنا چه هستم رانیا با-

  :شوم یماشتباهم ی متوجه

 شیپ یلیخ رو یقرارداد ازدواج اون ی مساله که نهیا منظورم نه-

  .نکردم فکر بودنش ساز مشکل به اصال  و گرفتم نظر در افتاده پا

  :کند یم جمع سرش یباال و کشد یم را شیموها دست دو هر با

 !البرز-

 

 ۴۷۰پست#
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1835_pg. 

 

 

 

 یم روشن و دارد یم بر زیم یرو از را گارشیس  ؛  شود یم خم

  :کند

 نیا آدم من !خورده بر تمیشخص و غرور به کنم؟ چکار دیبا-

 چکار من با یدار تو حاال .نبودم دلبسته سالها کال .نبودم یمدل

  ؟یکن یم

  :میگو یم ملتمس

   .بمون منتظرمبگم خوام ینم نیبب !کن صبرکم هی-

  بشه؟ عوض ماجرا تهش وقت هی ممکنه یدون یم چون چرا-

  ؟یچ یعنی-

 را دود زدن حرف نیح و زند یم گارشیس به یمحکم  پک

  :دهد یم  رونیب

 !هیقشنگ دختر بهش؟ یندار یا عالقه چیه تو  نکهیا یعنی-

 یتون یم تو نمیب یم ؛ کنم یم فکر بهش که االن  !متفاوته

  !یباش داشته دوستش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1836_pg. 

 

 . یداشتن دوست و روشن .شود یم زنده ذهنم در رانیا ریتصو

  :میگو یم

 !بله .ذهنمه یتو رانیا حاال نیهم .نکن فکر بهش   لطفا !طناز-

   !خوام یم رو تو من یول هیداشتن دوست

  یگاریس ریز در را گارشیس .دهد یم تکان تاسف به یسر

  :میگو یم .ها پله طرف به رود یم و کند یم خاموش

 برات نیبب  .بده فرصت بهم  !جونم ونیم .قلبم وسط ینشست-

 بد ی سابقه با چطور  که ! کردم رو کار نیا یچ واسه کهگفتم

 گرنه و ؛ ستمین من فقط ونیم نیا .خطره در منم یآبرو  پدرم

 امیالت تازه .ونهیم در مامان یپا .شدم یم جدارانیا از فردا نیهم

 تونم ینم !چشه یم رو خوب یروزها طعم  داره تازه .کرده دایپ

  .تیوضع اون بهگردونم برش  تونم ینم و کنم سکیر

 یم نگاهم و طرفم به گردد یم بر و شده متوقف ها پلهانیم

  :دهد یمتکان حرفمدنیفهم یمعنا به را سرش  .کند

 هنوز و دارم پرواز گهید ساعت چند !برم دیبا من !زمیعز باشه-

 هتل یتو اتاقم کل  و بودم نجایا شب هر .نکردم جمع رو یچیه

 .لباسه از پر



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1837_pg. 

 

 

 ۴۷۱پست#

 

 

 تن را شیلباسها تا باال رود یم او و زنم یم لب را ام قهوه وانیل

   .کند

 آخر یهوا در و در یجلو .میشو یمخارجآپارتمانم از هم با

  :میگو یم .زده خی شیلبها .بوسمش یم  مارس

   .دم یم قول بهت !کنم یم درستش-

 یم  و کتم  ی قهی به کشد یم دست بعد و کند یم نگاهم قیدق

  :دیگو

  !باش تماس در-

 در را رژلبش  ییآلبالو طعم .بوسد یم یطوالن و گرم را میلبها

   .رود یم و گذارد یم جا کامم

 ی  هفته کی نیا در و . گذشته رانیا و مامان نبودن از هفته کی

 دروغ  بار هزار مطمئنم .نداشته من با یتماس چیه رانیا گذشته
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1838_pg. 

 

 تماس در مامان با روز هر خودم و .من با ارتباطش ی درباره گفته

 از و رانیا خوب حال از .زده حرف دیخر و جشن از مدام .ام بوده

 در را روزها و کرده دایپ جا سرهنگ بابا دل در  یحساب نکهیا

 همه یبرا نکهیا از .گفته گذراند یم رودخانه کنار و باغ و گاراژ

 هم یقشنگ یصدا و کرده یخوان امیخ .کرده درست یماه هیقل

   .دارد خواندن آواز ییتوانا رانیا که دانستم ینم گز هر من .دارد

 اهیس سر دستمال و یقنار زرد لباس با مادام .شوم یم کافه وارد

 زیم پشت یاصل سالن در دار خط اهیس یها جوراب و  ساده

 بیعج و بامزه ظاهر .کند یم چک را یزیچ یاد با و نشسته

 مادام .کنم یم سالم .ردیگ یم  میها یگرفتار از را توجهم  مادام

  :کند یم نگاهم بزرگش نکیع پشت از

  !نجایا ایب !یاومد یخوب موقع چه !جان البرز-

 تبلت در .نمینش یم زیم پشت و آورم یم رونیب تنم از را کتم

 یم یاد .کند یم ییخودنما...و حلوا و نکیرنگ عکس زیم یرو

  :دیگو

 یتو نیدار یخوشمزگ نیا به یها دسر که یبود نگفته چرا-

  ران؟یا جنوب
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  :اندازم یم باال شانه

 .بودم نخورده هم خودم حاال تاچون-

 

 ۴۷۲پست#

 

 

 

  :دیگو یم مادام

 و  باقلوا ی عالوه به .میکن اش اضافه دسر منو به میخواه یم-

  .یفرن

  :کنم یم نگاه یاد به مردد

  !باشه یدرست کار که ستمین مطمئن-

  :دیگو یممادام

 هی  م؟یبود مطمئن ؛ میکرد اضافه رو آبادان کیک یوقت مگه-

 هم رو نکیرنگ و باقلوا و حلوا و میکن یم درست دیجد  یمنو
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 یها دمنوش زعفران، و گالب ،یزعفران یچا با .میذار یم توش

  !داره خواستار  یکل مطمئنم من !یرانیا

  :کنم یم یاد به رو

  !هیچ تو نظر-

  :اش نهیس یرو کند یم پایچل را دستانش

  !میکن امتحانش که خوبه !هستم کردن سکیر عاشق من(-

  :دیگو یم مادام

 الاقل .کنه آماده رو ها حلوا و ها نکیرنگ تونه یم رانیا نظرم به-

  !روز دو یکی یبرا

  :کنم یم نگاه مادام به کج کج

  !ستین یازینرانیا حصُّور به واقعا !مادام-

 کالج رشیپذ تا بشه؟ سرگرم کم هی طفلک اون یخوا ینم چرا؟-

   !ادیمرونیی کسالت و رخوت از ؛ بشه جور کاراش هیبق و

  :میگو یم بحث شدن تمام یبرا

  !کنم یم فکر بهش-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1841_pg. 

 

 و
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   .روم یم آشپزخانه به و زمیخ یم وبر

  :زند یمزنگ مامان که ام کوفته و خسته شب

  !اونجا نمون .ایزودب !خونه میاومد عموت زن و عمو با-

  :ام یشانیپ به کشم یم دست

  ...فردا چون مونم یم نجایا رو امشب !وقته رید مامان-

  :حرفم انیم پرد یم دوباره مامان

   !ست کشنبهی فردا ! ارین یخودیب ی بهانه-

  :روم یم شیپ کوبان پا

   !بود رفته ادمی !خوب چه-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1842_pg. 

 

  .میمنتظرت پس-

  

 دانم یم و شده حساس طناز .کند یم درد سرم .ام یعصبان

 کینزد .رسم یم آپارتمانم به  کند؛ رها را من که دارد غرور آنقدر

 نیبدتر در که ست ییها شانس آن از آپارتمانم به کافه بودن

  است شده بمینص یزندگ یروزها

 ها تر قبل مثل .شوم یم  مامان ی خانه یراه خودم نیماش با

  .بنفش و  رنگ دیسف زیر یها گل بار نیا .شیبرا خرم یم گل

 یوقت .استانیجر در یزندگ .هستند روشن خانه یها چراغ تمام

 یم مامان دنیخند یصدا کنم؛ یم باز را در و اندازم یم دیکل

 به دست عمو زن که ندارم شک .رشته آش  مطبوع یبو و دیآ

 یم یباز نرد تخته رانیا با عمو . شوم یم سالن وارد .شده کار

 یخنث ابتدا در رانیا .کنند یم نگاهم دو هر .دهم یم سالم .کند

  :زدیخ یم بر و دیآ یم ادشی انگار اما ست

 آپارتمان یتو رو امشب کردم یم فکر !یاومد خوش زمیعزسالم-

  !یقشنگ یگلها چه یوا !یمون یم ت

  :دیگو یمعمو .دیآ یم طرفم به و
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- 

 

 ۴۷۴پست#

 

 

 

  اونجا؟ یبمون و یکن ول رو زنت داره یمعن چه

 جورتر و جمع اندامش  آغوشم در چپاند یم را خودش مردد رانیا

 بوسم یم را گوشش کینزد ییجا .است طناز  از تر کوتاه قدش و

  :را خودش کشد یم عقب .

   .بود شده تنگ واست دلم چقدر-

  :رمیگ یم طرفش به را گل دسته ناچار

  !نرو ییجا گهید .گذشت سخت هفته کی نیا !تو واسه-

 از  عمو زن .متعجبمهم خودم که است سرد لحنم یا اندازه به اما

  :زند یم داد آشپزخانه
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 تمام !کن میتنظ رو گاز اجاق نیا ایب خدا رو تو البرز؟ یاومد-

  !هیوحش اسب مثل .سوخت ازایپ

 مامان .آشپزخانه به روم یم .کند یم نگاه دقت به را گلها رانیا

  :کنم یم بغلش . ظرف درون ندیچیم  وهیم

  !خوبه؟ حالت !جانم یل یل-

  :دهد یم تکان سر

  ؟یدید رو رانیا !خوبم یلیخ-

 و  دیجد اجاق .روم یم اجاق سراغ به و دهم یم تکان سر

 ی شعله ها تریه . کنم یم میتنظ را شیها برنامه .است شرفتهیپ

  :دیگو یم عمو زن  .کنند یم پخش را مناسب

 یزایچ دنبال !بهروزه کار ها یباز مسخره نیا خورم یم قسم-

  !بهیغر و بیعج

  :کنم یم یسرکش است خوردن قُل حال در که یآش به

  رشته؟ آش-

  :دیگو یم مامان

  !نوروز دیع گهید روز چند .هیسور شنبه چهار  امشب آره-
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 با  یرانیا یها مناسبت انیم تعادل .ام کرده فراموش کل به

  :دیگو یم مامان .رود یمخاطرم از یگاه نجایا میتقو

 دیع روز دیجد هفته  ی دوشنبه .میداد انجام رو کارها تموم-

 آماده یبرا هیکاف هفته کی نیا .میکن یم برگزار رو جشن  نوروز؛

   .شدنتون

  

  :نالم یم

   !یدوخت و یدیبر خودت !جان یل یل-

 لباس .وفتهیب شیپ کار که میکرد کمک دخترا و من واقع در-

  نذاشته؟ انیجر در رو تو رانیا مگه!رسه یم شنبه تا هم عروس

  :دیگو یم که است رانیا

  !اومدن مهمونات !جان یل یل-

 میپاها یرو که ام خسته آنقدر .کنم یم نگاه را رانیا شانه سر از

 .ندارم را ماندن ییتوانا اصال  .اند آمده سها و بهروز .ستمین بند

  :میگو یم
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 .شدم خسته یادیز امروز !امیب و رمیبگ دوش هی باال برم من-

  :دیگو یم بهروز

  !ارهیم سرحالت وودکا شات دو-

 یم حرفهم به دهیچسب سها و رانیا .دهم یم تکان سر یخودیب

 یرو یتهرون مامان ییاهدا ی جعبه .روم یم باال اتاق به من .زنند

 چمدان از  .ستیصندل یرو  رانیا شال پالتوو  .گذاشته زیم

 .دهیچ زیم یرو هم را لوازمش یحت . ستین یخبر گرید شیها

 بو و کنم یم بازش اطیاحت با و دارم یم بر را عطرش ی شهیش

 .روم یم حمام به و آورم یمرونیب تنم از را لباسم  .کشم یم

 یم مواجه  رانیا با .میآ یم رونیب پوش حوله و رمیگ یم دوش

  نگاه و  گرد یم بر .است کمد داخل گشتن حال در .شوم

 :دیگو یم .چکد یم سرم از آب .کند یم ییگذرا

 

 ۴۷۵پست#

 

 

   !دیببخش-
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  :دیگو یم .گردد یم کمد در دوباره  و

   !من لباس یرو ختیر و شربت وانیل ریز زد  بهروز نیا-

  .کنم عوضامیب شدم مجبور

 تا که یدیجد راهنیپ  .شومش یها نقشه نیا با بهروز به لعنت

 من به کند ین یسع .ردیگ یم تنش یجلو را ام دهیند حال به

 .کشد یم عقب را خودش .شوم یم رد کنارش از .باشد توجه یب

  :میگو یم

  !یاونور اتاق رم یم من !باش راحت تو-

  : رود یم در طرف به  .فشارد یم دستش در را راهنشیپ

 خوان یم ها بچه !کن خشک موهاتو !رم یم من !ستین الزم-

 یم سرما ییایم رونیب .کنن روشن شیآت یپشت اطیح یتو

  !یخور

 فرستم یم لعنت خودم به .روم یم وا تخت یرو .بندد یم را در

 و ریز را معادالتم کوچکش، یها یدلواپس نیا .ام یمحبت کم یبرا

 .کند یم رو
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 ۴۷۶پست#

 

 یم یرو ادهیز دنینوش در بهروز کنار در ذهنم بد اوضاع آن با.

 .ردیگ یم عکس مامان .پرند یم آتش یرو از سها و رانیا .کنم

 یم آش یپشت اطیح یسرما در .  کرده دایپ را نشیدورب دوباره

 .میشنو یم ها گذشته از و مینینش یم هم دور  بعدتر .میخور

 هر .کند یم یباز انگشتاتش با و .رود یم فرو خودش در مامان

 عمو احترام به اما مخالفم؛ گذشته از زدن حرف ی دهیا با چند

 مامان . روند یم  نفرشان چهار هر شب آخر  .میگو ینم یزیچ

  :دیگو یم و کند یم جمع را پاشها و ختیر نیآخر

   !نیبخواب نیبر شما-

 یم نگاه حالم به کج کج رانیا .کنم تعارف که آنم از تر مست

  :شده ول زبانم .کند

  !ه؟یچ-

 پشت هم من .رود یم باال ها پله از حرف یب و گزد یم لب

 تخت ی اولبه شوم یم که اتاق وارد .شوم یم روانه سرش

 .دهد یم نشان تفاوت یب را خودش او و کنم یم نگاهش .نشسته
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 .کنم یم باز را درش و یتهرون مامان ی جعبه سراغ به روم یم

 بر کالفه .کنم یم لمس را پارچه کشم یم رونیب را خواب راهنیپ

  :دیگو یم و زدیخ یم

  .خوابم یم اتاق اون یتو امشب من-

  :زنم یم ادیفر بایتقر

 مست تا که هستم یبوالهوس  آدم نقدریا من یکن یم فکر چرا؟-

  !تو؟ سراغ امیب کنم

 یم میتماشا سکوت در لحظه چند .کند یم درشت را چشمانش

  :کند

  !یبخواب تنها دیبا امشب کنم یم احساسچون ! نه-

  :زنم یم پوزخند

    !نداره یا تجربه چیه که !یا ساده دختر هی تو-

 امشب !است بیعج !دادنش آزار از برم یم لذت .شود یم ریسربز

 علتش میها یگرفتار و طناز یحرفها دیشا .ام شده ظالم  نطوریا

  :اندازم یم شیزانوها یرو را خواب  لباس .باشد
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 ی رابطه یتو و دادم قول بهت چون یبپوش هم نویاگرا یحت-

 لباس .شه ینم جادیا میتصم یتو یرییتغ چیه ؛ هستم یجد

  :دیگو یم و کند یم تا .دارد یم بر را خواب

  !رم ینم ییجا منم !یبخواب بهتره !توئه با حق-

 طبق .کشم یم دراز  تخت یرو و آورم یم رونیب تنم از را بلوزم

 بعد و کند یم ضیتعو یبهداشت سیسرو در را لباسش قبلش روال

 .است  آرام شیها نفس یصدا .کشد یم دراز کنارم یکیتار در

  :میگو یم .خورد ینم یتکان چیه

  ؟یکرد انتخاب خودتو تویعروس لباس-

  !نه-

  چرا؟-

  .ستین مهم برام چون-

  :میگو یم .رهاست بالشت یرو شیموها .طرفش به گردم یم بر

  !داره دهیا هی مادام-

 سرگرم را خودش خواهد یم .ردیگ یم دستش به را لشیموبا

  :زند یم پلک .صورتش یرو افتد یم نور .بدهد نشان
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  ؟یا دهیا چه-

 از اون یبرا و کنه اضافه عصرانه یمنو به نهیگز تا چند خواد یم-

   .خواد یم کمک تو

  :من طرف به گردد یم بر شود؛ یم گرفته تلفنش از توجهش

  !من؟ کمک-

 اضافه حلوا و نکیرنگ منو به میخواه یم روز چند یبرا آره-

   !میکن

  !خوب چه-

  !یبد انجامش یتون یم تو گه یم مادام-

 !؟یگ یم یچ تو-

 

 ۴۷۷پست#

 

 

 داستیپ یکم سو کم آباژور نور ریز که را صورتش اتاق یکیدرتار.

  :هست شیلبها به توجهم .کنم یم تماشا
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   !میبد انجام یدار دوست تو که یچ هر گم یم من-

  !کنم کمک خوام یم-

 نفس .کند یم دگرگون را حالم او یها نفس یگرما و یمست

 یا طره و برم یم جلو را دستم هوا یب .شوند یم دار کش میها

  :میگو یم .خورد ینم تکان .کنم یم لمس را شیموها از

  !زمیعز خوام یم رو تو کمک آره-

 یم را انگشتم .شیلبها طرف به رود یم شیموها یرو از دستم

  :دیگو یم .اش برجسته و گرم یلبها به کشم

   ! میبخواب بهتره !البرز خب-

 و  روزها تمام در دنشیبوس ولع .دهم ینم گوش حرفش به

 یم جلو را سرم حرکت کی در .شده مغزم کرم گذشته یساعتها

 پس هم را خودش اما .کند ینم میهمراه .بوسم یم را او و برم

 پر نگاه .نمیب یم را نگاهش برم؛ یم عقب که را سرم .کشد ینم

 ام گونه و آورد یم جلو را دستش .دارد یخاص برق که حرفش از

  :کند یم لمس را
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 یشد داریب که صبح .ستین یدرست کار !بخواب لطفا !البرز-

   !یش یم مونیپش

 یم اخم یتداع .ردیگ یم جان طناز .فشارم یم هم به را چشمانم

 یم بر رانیا  .است فکر از پر سرم .خندد یم بلند بلند هانا .کند

 و زنم یم زل سقف به آنقدر من و .رود یم رونیب اتاق از و زدیخ

 .برد یم خوابم تا نکنم فکر او به که کنم یم تالش

 

 ۴۷۸پست#

 

 

ام بسته که یاهیس کراوات .گذرد یم زدنهم بر چشم کی قدر به

 یرو هاهمانیم و ستادهیا کنارم بهروز .آورد یم فشار گردنم به

  .اند نشسته ها یصندل

 . کمرنگ زرد و دیسف یگلها .بارد یم گل نیزم و آسمان از

 در عقد یبرا را نجایا .اند نشسته راهرو طرف دو در ها همانیم

 قرار مامان و میا کرده یرسم عقد ما هرچند .اند گرفته نظر

 .میبده انجام را ییایآر یرانیا عقد که گذاشته
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  .شده سرخ یاد و کاشته شیلبها یرو یعیوس لبخند بهروز 

  .اند دهیپوش رنگ کرم  شکل کی یها لباس در سها و پونه 

 به هیشب قایدق مامان .دارند  گل حلقه کی دستشان مچ یرو و

  .است داماد مادرانتمام

 

 از هر که ییها کننده خوشبو و گلها ی حهیرا .دیآ یم یخوب یبو

  .کنند یم پر را فضا مطبوع ی هیتهو از یگاه

 

 یانویپ پشتهم نجایا  نوازد یم انویپ کافه در که یسور دختر

   .نشسته اهرنگیس

 

 ساده که ییموها و اهیس لباس با طناز .ست یورود به من چشم

 نافذ ینگاه و کرده جمع سرش پشت

 .هاست همانیم انیم دهیرنج و 
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 دعوا تمام روز سه .افتدین او به چشمم که کنم یم را تالشم تمام

 همان از .آمده نجایا و شده برنده او آخرش و میا داشته مرافه و

 شب هر .ام دهینخواب کنارش گرید ؛ ام دهیبوس را رانیا که یشب

 زده رونیب بفهمد مامان آنکه از زودتر صبح و ام رفته گرید اتاق به

   .ام

 من  .اند کرده میتنظ عمو زن و مامان را ها همانیم ستیل

 یم چکار نجایا دانم ینم هم خودم که هستم یاضاف یموجود

  میکرد شروع رانیا و من که یباز .کنم

   .است شده ترسناک یلیخ

 ضرب نیزم یرو اراده یب چپم یپا با که هستم یعصب آنقدر 

  :دیگو یم آهسته بهروز .گرفته

  !ادیم االن !دوماد شاه باش نداشته استرس انقدر-

  :میگو یم میلبها انیازم

 ممکنه و شه یم یادیز داره ها یباز مسخره نیا !بهروز شو خفه-

  !بزنم آخر میس به

  :خندد یم
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 مصلحت که یوقت تا الاقل !یکن ینم رو کار نیا وقت چیه تو-

 که یکار مثل درست !ید یم حیترج خودت یراحت به رو هیبق

 خوشبخت داماد هی مثل و ببند دهنتو پس !یکرد رانیا یبرا

 !بزن لبخند

 

 ۴۷۹پست#

 

 

 

 عذاب از دارم و تهیجمع ونیم طناز-

 .رمیم یموجدان 

  !شدم یم رابطه وارد باهاش دینبا 

 

 رو ماجرا ی همه درضمن و یبمون رانیا با ستین قرار که تو خب-

  .یگفت بهش
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  !خودشه تیرضا و میتصم با نجاستیا اگر که مطمعنا

 چیه بار ریز !شناسم یم یکس هر از بهتر من رو طناز وگرنه

  !ره ینم یزور

 .شود یم وارد سرهنگ بابا یبازو در دست رانیا و شود یم باز در

  .راهرو طرف به گردد یم بر سرها

 گرفته بر در را اندامش که دانتل  فیلط عروس لباسآن در رانیا

 مشت و شده دهیکش سرش یرو چادر مثل که بلند تور آن با

  خورد؛ یم سر  نیزم یرو سرش

 دهیکش قد  شیزانوها یرو تا وار سهیر که یدیسف گل دسته و

 به رانیا و گرفته یجد ژست سرهنگ بابا  !است سیتند مثل

 مثل گل یها گلبرگ راهرو درسقف ییجا از .کند یم نگاه نیزم

   .سرشان یرو زدیر یم آهسته باران

 اش نهیس انیم و کرده گره هم در را دستانش و برخاسته مامان

 یم نگاه طناز به ناخواسته من  .چکد یم اشکش و فشارد یم

 .کند یم رصد رارانیا هیبق مثل که کنم

 او که جهت آن از زشت .کرده دایپ یزشت یانحنا شیلبها و 

  .دارد لب یرو به لبخند  شهیهم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1858_pg. 

 

 

   .است نیاندوهگ حاال اما

  :دیگو یم بهروز رسند؛ یم ما به سرهنگ بابا و رانیا

  !جلو برو قدم دو مرگت خبر-

 شکشیپ را دستم و روم یم جلو قدم سه دو و میآ یم خودم به

 از و دستم انیم گذارد یم را اش زده خی دست او .کنم یمرانیا

  را تور سها و پونه و ستدیا یم میروبرو .دیآ یم باال اندک یها پله

 که ییایآر عاقد همان ای بان مانیپ .کنند یم مرتب سرش پشت

  :دیگو یم و دیآ یم  کرده تنش یدیسف کدستی لباس

  !نیریبگ رو گهیهمد یدستها-

 یم بان مانیپ .ردیگ یم را من دستان دستش دو هر با رانیا

  :دیگو

  !دیکن نگاه هم یچشمها به-

 نگاه چشمانم به فقط او و دوزم یم چشم رانیا ی چهره به من و

   :دیگو یم بان مانیپ .کند یم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1859_pg. 

 

 بهاران طراوت به البرز انجمن نزد در کنم؛ یم شروع زدیا نام به-

 همسر بر یدار یم روا خود بر آنچه هماره تا یکنیم ادی سوگند

  !؟ینپسند زین او بر یپسند ینم خود بر آنچه و ؟یروادار  شیخو

 راهگشا و خردمند یپدر فرزندانت یبرا و وفادار یشوئ او یبرا

  ! ؟یباش

 ناهنجارام یصوت اصوات که ییصدا و شده خشک که ییگلو با من

  :میگو یم ؛ کنند یم پخش

  !کنم یم ادی سوگند-

 

   .کنم حس را طناز  نگاه ینیسنگ توانمیم هم جا نیهم از 

 

  :دیگو یم دوباره بان مانیپ

 ادی سوگند زمستان یوپاک یدیسپ به رانیا خانم  انجمن نزد در

  یکنیم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1860_pg. 

 

 نگه فروغ پر و روشن را بختتان بخش، یگرم اجاق همواره که

 و دلسوز یمادر فرزندانت یبرا و وفادار یهمسر او یبرا و یدار

 !؟یباش مهربان

 را یدار توان در آنچه هر و دهیبخش یگرم و یشاد ات خانه به 

 !؟ یریگ کار به آن یپاک و یبند نیآذ در

 

 ۴۸۰پست#

 

 

 برق درشتش چشمان .زند یم پلک .کند یم مکث یکم رانیا

  :دیگو یم و افتند یم

  .کنم یم ادی سوگند-

   .هستند مراسم محو همه .دیآ ینم در یکس از ییصدا

  

 یصدا . باتالق در رفتن فرو به هیشب یزیچ .دارم یبد حال من

  :شود یم حک مغزم در بان مانیپ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1861_pg. 

 

 تا یکنیم ادی سوگند زیپائ یرنگارنگ به ایآ ! البرز انجمن زنزد-

ینادار و دارا ها،غم ها،یشاد در یباش یو اوری و بانیپشت هماره

 ،یماریب و یتندرست ها،

 یگوهر چون انجمن انیم در و یتنهائ در را شیخو یبانو منزلت 

  !؟ یدار پاس گانهی

  !کنم یم ادی سوگند-

 را دستم .است نگران رانیا !نشسته میشانیپ یرو عرق یها دانه

  :خواند یم بان مانیپ .کشم یم آه من .فشارد یم

  !رانیا خانم انجمن نزد در-

 همواره که یکنیم ادی سوگند زمستان یوپاک یدیسپ به ایآ 

 او یبرا و یدار نگه فروغ پر و روشن را بختتان بخش، یگرم اجاق

 به !؟یباش مهربان و دلسوز یمادر فرزندانت یبرا و وفادار یهمسر

 در را یدار توان در آنچه هر و دهیبخش یگرم و یشاد ات خانه

  !؟ یریگ کار به آن یپاک و یبند نیآذ

  :خورد یم سُر رانیا اشک

  .کنم یادمی سوگند-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1862_pg. 

 

  :ردیگ یم قوت مرد یصدا

  زدانی ینام نام-

  خوبان همه نیا انیم از دمیبرگز من را تو

  گواهان همه نیا انیم تو، با ستنیز یبرا

  ماند خواهم وفادار تو، با سخن نیا آرم لب بر

  ؟ ایآ یشویم رایپذ جا، هر در لحظه، هر در

 

  تو؟ با من که یهست نیچن نیا من با تو

 کی به کی به و کنم یم تکرار او سر پشت را جمله هر من و

  .کنم یم فکر قایعم ها جمله یمعان

 به مرد ی جمله هر از بعد و استآرام و نازک که رانیا یصدا و

  :رسد یم گوشم

  

  زدانی ینام نام به

  اکنون هم جان، از را تو مهر شوم،یم رایپذ



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1863_pg. 

 

  ماند خواهم تو وفادار تو، با انجمن انیم میگو یم باز

  تو با ستنیز یبرا جا هر در لحظه، هر در

  تو با من که کن، مانیپ مهر با چنان من با هم تو

 صبح امروز .است ختنیر فرو حال درمدام اشکش چرادانم ینم و

 آن دو هر و داده دستمان به ییایآر ی عهدنامه یحاو کاغذ مامان

 رسوم و رسم و جمالت ییبایز از یعاد یلیخ . میا خوانده را

 قرار که انگار نه انگار .دوست دو مثل .میا زده حرف گذشتگانمان

 به هیشب حاالنیهم او .مییبگو شدنمان یکی یبرا را نهایا  بوده

  ! یرانیا لیاص ی شاهزاده کی به هیشب دیشا .ست آ پانته

  :دیگو یم بان مانیپ

  : دیکن  تکرار هم با دو هر من سر پشت-

- 

 

 ۴۸۱پست#
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1864_pg. 

 

  من با شد یخواه انیآش هم چون تو

  تو با بدن دو در جان کی بود خواهم عمر تمام

  را خانه سازم عشق بهشت

  تو با اسمنی و عطر و نور مهرو از سرشار

 و کشم یم یتر آرام نفس من و شود یم ریسربز رانیا باالخره و

   .زمیبگر و بگذارم را آدمها و مجلس نیا خواهد یم دلم

 خشک نگاهم .شنوم ینم را بان مانیپ یحرفها یباق گرید من و

  .من راهنیپ ی قهی به است رهیخ او و رانیا ی چهره یرو شده

 تیجمع و گردم یم بر من و شود یم تمام مسلم زجر نیا باالخره

   .ستین ازطناز یخبر .کنم یم نگاه را

 لبخند و رقصان دختران ،یرانیا یها آهنگ .است نور غرق سالن

 و سو نیا سبکبال و کرده جدا سرش لز را تور رانیا .قیعم یها

 یم دایپ را طناز .ردیگ یم دهیناد را من بایتقر .خرامد یم سو آن

 یم .زند یم لب را شرابش السیگ و نشسته یزیم پشت .کنم

  :دیگو یم کند؛ نگاه را من آنکه بدون .نمینش یم کنارش و روم

   !منتظرتم آپارتمانت یتو امشب-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1865_pg. 

 

 زود اما ؛ ندیب یم را ما دور از رانیا .بدهم یجواب چه دانم ینم

  :میگو یم .دزدد یم چشم

 . بمون منتظرم هم باز ! شب مهین شده اگر یحت !زمیعز باشه-

  !امیم

  :زند یم لبخند

 فمونیتکل موقع چه البرز؟ یکن یم تموم رو رکیس نیا یک-

 یم من .نداره تکرار و توقف یبرا ییجا یزندگ .شه یم روشن

  !یکن درست ویچ همه زودتر خوام

  !کنم یم تالش-

 و زدیخ یم بر و کشد یم سر را جامش .کند یم نگاهم ناباور

  :دارد یبرم را کوچکش فیک

  !کن یخداحافظ بهروز از !ندارم موندن طاقت گهید !رم یم من-

  !کنم خبر یتاکس برات بذار-

  !نکن جلب  خودت به رو گرانید توجه !ستین ازین-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1866_pg. 

 

 یم سر را زیم یرو آب وانیل.دارم یخفگ حس من و رود یم او

 یم پلک .دهد یم تکان دست میبرا مامان .زمیخ یم بر و کشم

  :دیگو یم او ؛ طرفش به روم یم . رمیگ یم را چشمانم نم و زنم

  !نجاستیا یک نیبب ایب !البرز-

 قلبم .نشسته زیم پشت رهیت راهنیپ و کیش شلوار و کت در دکتر

 اما شده رتریپ  .دیآ یم طرفم به و زدیخ یم بر او .زند یم کند

 دهیکش رنج و مهربان اش چهره .است جذاب و کیش همچنان

 و هستند یپ در یپ ضربات .بخورم تکان توانم ینم من .است

  :زند یم لبخند دکتر .است شده تمام تحملم

 در را او و روم یم جلو .شود یم طاق طاقتم !پسرم باشه مبارک-

  :رمیگ یم آغوش

  !دیببخش-

  :کتفم پشت گذارد یم دست

 و سر تیزندگ به که خوشحالم !آرامشه در هم یتداع روح نطوریا-

 !یداد سامون
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1867_pg. 

 

 ۴۸۲پست#

 

 

  !شه ینم فراموش هرگز و هیابد من یبرا یتداع-

   !دواریام و یباش شاد و یکن یزندگ دیبا اما !ندارم شک-

 یم رانیا یپا تا سر به ینگاه دکتر .گردد یم بر رانیا با مامان

  :اندازد

  .گم یم کیتبر !زیعز رانیا-

  :دیگو یم متواضعانه و دهد یم دست او با رانیا

  یجاتونم ینم که دونم یم .نمیب یم رو شما که خوشحالم-

 رو امانتش که کنم یم تالشمو تمام اما کنم پر رو یتداع

  !کنم آروم و خوشحال

 من خواهد یم او !مهربانش و آرام ی چهره به .کنم یم نگاهش

 گرید زیعز آدم کی به گرید دروغ کی !کند؟ خوشحال و آرام را

 ما یدو هر یپا و دست دور که ییها دروغ .دهد یم لیتحو

  !دهیچیپ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1868_pg. 

 

  : ردیگ یم دوباره را رانیا دست دکتر

  !؟یخوشبخت کنارش-

  :زند یم یبند مین لبخند و اندازد یم من به ینگاهرانیا

  !خوشبختم یلیخ-

  :زند یم رانیا دست پشت به آرام ی ضربه گرشید دست با دکتر

 تحمل یلیخ !دهیکش رنج یلیخ البرز !هیکاف من یبرا نیهم-

  !نیبکن یواقع یزندگ هم کنار !کرده

 و رانیا کیبار کمر دور اندازم یم را دستم .بشوم عمل وارد دیبا

  :میگو یم

   !شد خواهد قبل از بهتر زیچ همه-

  :دیگو یم دکتر

 یم فکر !باشم؟ رانیا با من رو رقص دور نیاول ید یم اجازه-

  !برقصم عروسم با پسرم جشن یتو که هستم مستحقش کنم

 او دست رانیا .شود یم خفه میصدا و میگلو به آورد یم فشار غم

 و مودبانه رقص کم نور ریز .سالن انیم رود یم و ردیگ یم را

 شود یم بد و درد نشانیب یآرام یحرفها .کند یم دکتر با یآرام
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1869_pg. 

 

 بعدترش مسلما و رقصاند یم را او و رود یم سرهنگ بابا بعد .

   .است من نوبت

  :میگو یم رقص نیح

  !بشه تمام زودتر کاش-

  :دیگو یم او

  !یش یم له اجبار نیا آوار ریز وگرنه ببر لذت لحظه از-

 همه بابت خودمو و !بود نیغمگ چطور کهبودم طناز ی متوجه

  .دونم یم مقصر زیچ

  :کنم یم نگاهش باالخره

   .کردم یم یمخف دینبا من !یستین مقصر تو-

  .دارم یخفگ احساس

   .نخوردم یچیه حاال تا صبح از !ام گرسنه شتریب من اما-

 دیشا !دانم ینم .است الیخ یب نطوریا که او از کنم یم رتیح

  :میگو یم .کند یم یباز نقش هم

   ! کنن یم سرو رو شام خب-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1870_pg. 

 

 !خواد یم ریپن و نون دلم-

 

 ۴۸۳پست#

 

 

  :خندم یم

 خرج به وسواس امشب شام یمنو واسه یکل !یا وونهید تو-

  ؟یخوا یم ریپن و نون بعد نیداد

  :اندازد یم باال شانه

 بوشهر اگر کنم یم تصور دارم االن مثال .ام وونهید کم هی من-

 کن فکرشو .کردم یم یفیک چه دیع اول خوب یهوا یتو بودم؛

  ... و نم یبو و ایدر کنار

  :کمرش به کشم یم دست .کند یم بغض

  .ستینکردن هیگر وقت االن اما !شده تنگ دلت دونم یم-

  :دیگو یم زحمت به

  ! یچیه !ستین راحت کردم یم فکر که یاونطور یچیه-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1871_pg. 

 

  !دیببخش-

   !یکن یخواه عذر ستین الزم-

 یم دست که ییآدمها به یلرزان لبخند و کند یم رها را دستم

 کنارمامان و یاصل زیم طرف به رود یم و دهد یم لیتحو زنند

   .ندینش یم

 من ! میگذار یم سر پشت را یدروغ جشن نیا زیچ همه باالخره

 کی با  میرس یم یوقت .بروم خانه به رانیا و مامان با که مجبورم

   .میشو یم مواجه در یجلو بزرگ گل تاج

  :نوشته کارت یرو

   بانو و پدرت طرف از"

  "مبارک ازدواجت

 منفجر خواهم یم خشم از .دنیلرز به کند یم شروع دستم

 کوچک باغ  ی انهیم قدرتم تمام با و دارم یم بر را گل تاج .بشوم

 باز و شود ینم خنک دلم اما .کوبم یم نیزم به ساختمان یجلو

 ستادهیا همانجا رانیا و مامان  .کنم یم لهش یشتریب قدرت با
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1872_pg. 

 

 یم را دستم و دیآ یم جلو رانیا باالخره . کنند یم نگاهم و اند

  :چسبد

   !باش آروم البرز !البرز-

  :زنم یم لب و .زنم یم پس را او شدت به

   !بردار سرم از دست .باشم تنها خوام یم-

   .زنم یمرونیب  و شوم یملمیاتومب سوار دوباره و 

 چطور دارد؛ تعجب یجا میبرا بابا یشرم یب و وقاحت همه نیا

 یناراحت و دردها ی همه چطور ؟ !کند رفتار نطوریا تواند یم

 و زنم یم ادیفر . رفته ادشی از ختیر جانمان به که را ییها

   !کوبم یم فرمان یرو محکم

 یروزها نیا .شود یم غم به لیتبد خشمم .زمیر یم اشک یوحت

 به  .ام کرده مبارزه تنه کی من و بوده ادیز عیوقا فشار ریاخ

 منتظرم طناز که آورم یم خاطر به تازه رسم؛ یم کهآپارتمانم

 .دیآ یماستقبالم به او شوم یم که گرم ی خانه وارد .هست

 .  کرده پاک را ششیآرا .دهیپوش یا ساده  تاپ و نیج شورت

 یخوب .کشد یم آغوش در را من متاثر و ندیب یم را روزم و حال

امیالت فقط او !میبگو شیبرا را یزیچ ستینالزم که است نیا طناز
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1873_pg. 

 

 یم کاناپه یرو .بزنم حرف خواهم یم خودم نباریا اما .دهد یم

 از .زنم یم حرف و گذارم یم شیپاها یرو را سرم من و ندینش

 را من نه  .کند یم نوازش را میموها او و  شیها ینامرد و بابا

 میحرفها صبورانه فقط .کند یم نظر اظهار نه و دهد یم یدلدار

 که دهانم و شوم یم که جان یب  .کند یم نوازشم و شنود یم را

 : چشمانم یرو کشد یم را دستش گفتن؛ از شود یم خسته

 

 ۴۸۴پست#

 

 

   !بخواب-

  :خواهد یم را او با یآغوش هم دلم من اما

  !باشم باتو خوام یم-

 و .میشو یم یکی  هم با همانجا و بوسم یم را او و زمیخ یم بر

 در جا همان و  .کنم یم معاشرت او با یادیز وسواس با من

  .شوم یم هوشیب   آغوشش
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 آخر اتفاق و اضطرابم ام خورده یعروس در که یکم مشروب ریتاث

   .است بیعج یهوشیب کی شب

  :گذاشته ادداشتی کی .ستین او شوم؛ یم داریب یوقت صبح

  . مونه یم تو شیپ دلم اما !برم دیبا-

 

   .شد خواهد بهتر زیچ همه !البرز باش خودت مواظب

 تنم یرو یسبک یپتو او و ام دهیخواب کاناپه همان یرو شب

  . دهیکش

 

 را کاناپه خواهد ینم دلم که کرختم آنقدر و کند یم درد سرم

 یصدا از بعد یساعت  .بندم یم را چشمانم دوباره  .کنم ترک

 کی که یحال در و  برهنه ی تنه مین با .شوم یم داریب زنگ

 در .روم یم در طرف به ؛ هست دردناکم میشانیپ به دستم

 و کنم یم باز را در  .نمیب یم را رانیا و دایل مادام  فونیآ توریمان

 حیتوض خودش مادام با رانیا دنید .روم یم باال ی طبقه به

   .کرده دایپ را نجایا چطور او نکهیا از ست یواضح
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 شلوار .اند شده وارد دو هر .شنوم یم را زدنشان حرف یصدا

   .میشو یم را صورتم و کنم یم تن یپوش تک و راحت

 به و ستادهیا سالن انیم رانیا .روم یم نییپا ی طبقه به و

 یم کانتر یرو را یلعاب ی قابلمه مادام .کند یم نگاه اطرافش

 یم  بر رانیا .شود یم خارجدهانم از سالم مثل یزیچ .گذارد

  : طرفم به گردد

   خوبه؟ حالت البرز؟-

  :دهم یم سرتکان

  ! مادامسالم !خوبم-

  :دیگو یم مادام

 برم من .هست رانیا و تو یبرا سوپ ظرف نیا !پسرم ریبخ صبح-

 دار هل  اهیس یچا هی براش لطفا رانیا .وفتمین عقب کارم از که

   !کن دم

  :دیگو یم من به رو و

  !خداحافظ !کانتر یرو گذاشتم هم هل و یچا یقوط هی-
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 و بندد یم را در یخداحافظ از بعد و رود یم سرش پشت رانیا

  :شود یم من ی رهیخ و زند یم هیتک در پشت

 از میمُرد جان یل یل و من ؟ینداد رو تلفنت جواب چرا البرز-

  !یدلواپس

  :شوم یم آشپزخانه وارد

 ماجرا ته !بود آورده فشار مغزم به زیچ همه !بود خورد اعصابم-

   !یلعنت گل تاج  اون هم

  :داشتم یبد رفتار او با شبید که دیآ یم ادمی بعد و

  ... شبید که دیببخش-

  :حرفم انیم پرد یم

  ! ستین مهم-

  !کردن میروان گلها اون-

- 

 

 ۴۸۵پست#
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  !نبود گل تاج فقط

  :زنم یم ادیفر بایتقر

   !؟یچ-

  :آورد یم باال را دستش

  !کنم یم خواهش. خدا رو تو !باش آروم-

  :ام کالفه

  !هیچ ن ایجرنمیبب بزن حرفرانیا-

  :ردیگ یم مقابلم یچرم کوچک ی جعبهکی و دیآ یم جلو

  ! میدیفهم تازه شبید !کادوها یتو .بود نمیا-

 یها نینگ با یگردنبند .کنم یم بازش و رمیگ یم را جعبه

  : ادداشتی کی و .هست درونش انیبرل

 بمون . واستون دارم یخوشبخت یآرزو  !رانیا بایز عروس یبرا-

   زایال .من یداشتن دوست البرز  یبرا
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 است ادداشتی نیا پشت آنچه تمام . خوانم یم بلند را ادداشتی.

 به کنم یم پرت را جعبه  !یلعنت یزایال .بفهمم توانم یم را

  : وارید  طرف

   !کنه لعنتش خدا-

 به رانیا . وارید به کوبم یم را مشتم بار نیا شود ینم آرام دلم

  :ردیگ یم را دستم دستش دو با و دیآ یم طرف

 برات بذار ! نیبش ایب !باش آروم لطفا !بگردم دورت . جان البرز-

  !کنم یم خواهش !ارمیب آب وانیل هی

 آلود خون انگشتانم مفاصل .نشاند یم کاناپه یرو و برد یم را من

 یم کینزد میلبها به را آن و دیآ یم آب وانیل کی با او . است

  :کند

  کجاست؟ فشارت قرص-

  خوبمَ !بخورم خوام ینم-

  :ردیگ یم را دستم

  !یکرد چکار باخودت نیبب-

  :رود یم آشپزخانه به و زدیخ یم بر و
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  ؟یدار هیاول یها کمک ی جعبه-

  !خچالهی کنار همونجا-

 یم تا را پتو و گذارد یم زیم یرو را لیوسا گردد یم بر بعد یکم

 طناز ریز لباس  بوده تنمان یرو شبید  که ییپتو انیم از .کند

 یم باز حرکت از رانیا دستان .کند یم سقوط نیزم یرو

 لباس و شوم یم خم  .شود یم نیزم خکوبیم نگاهش .ستندیا

 شرمنده دینبا که یزیچ یبرا ! هستم خجل .  دارم یم بر را ریز

  :میگو یم .ام

 . مادام شیپ برو !یبلد که رو برگشت راه !یکن یکار خواد ینم-

  !امیم منم

 به دست کف با ها وانهید مثل و روم یم باال ی طبقه به و

 زیم یکشو از .کوبم یم هم سر پشت ی ضربه چند میشانیپ

 کی و شکنم یم را عهدم و آورم یم رونیب را طناز گاریس پاکت

 یمحکم پک و نمینش یم تخت ی لبه .کنم یم روشن گاریس نخ

 یم باال ها پله از کهشنوم یم را شیپاها یصدا .زنم یم گاریس به

 !ستین بردار دست .دیآ
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 ۴۸۶پست#

 

 

 ینگاه کنجکاو اول .هست دردستانش پانسمان لیوسا  هم هنوز

  ! من طرف به دیآ یم بعد و اندازد یم اطرافش به

 درون دم یم فرو وجودمتمام با را گاریس دود .کنم ینم نگاهش

 . میها هیر

  !گرفته مه یا شهیش وارید به زنم یم زل و 

 .کنارمن تخت یرو ندینش یم

 . ام دهید بیآس دست مچ یرو گذارد یم را دستش اطیاحت با و 

  .است سرد دستش

 

  :دیگو یم .ستین دربدنش روح که انگار

  !کنم نگاه زخمتو بده اجازه-

 صاف یموها به .دوزم یم چشم اش چهره به و گردم یم بر

 .کرده قاب را صورتش که اهشیس
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 یرو گذارد یم و زدیر یم پنبه یرو کننده یعفون ضد یکم 

 .روحم زخم ی اندازه به نه اما سوزد یم .زخمها

  :دیگو یم .گارمیس به زنم یم پک دوباره 

 

 بره که بود شده زده جو بود سالش ۱۸ حافظ که ها موقع اون-

  .وونهید آدمِ نیا با میداشت یانیجر هی ما آقا !بوکس

 در رو یهند اکشن یلمهایف یادا هیعصبان یوقت بود گرفته ادی

   !اونور و ور نیا به دیکوب یم مشت !ارهیب

  :کند یم نگاهم لبخند با و آورد یم باال را سرش

  ؟یهست یهند مگه !؟یاریم در رو اداها نیا چرا تو-

 یم نگاهش فقط !ستیجد ای گرفته اش یشوخ واقعا دانم ینم

 یم و زند یممفاصلم به یپماد .شود یم مشغول دوباره او .کنم

  :دیگو
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 چرده اهیس ریگیماه مرد هی !بود یعبد اسمش داشتم یضیمر هی-

 با یعبد .بود سرش یرو کَپَر هی مثل شهیهم که وز یموها با

 .کرد یم یزندگ رشیپ مادر

 نیا از نونش .یریگیماهرفتن یم لنج با .بود روبراه وآروم یلیخ 

 .تنش یتو بود رفته زار مدت هی !بود راه

 اونقدر .خودش زدن به کرد یم شروع آرامشش وسط هوی 

 نکرد قبول گهید ناخدا . رفت یم هوش از که زد یم خودشو

 .شد تر میوخ یه حالش روز اون از .ایدر ببره خودش با رو یعبد

 دیلرز یم تنش مدام که رزنیپ حال به دلشون ها هیهمسا تهش 

 درمانگر روان زمان اون من !شگاهیآسا  بردن رو یعبد و سوخت

 .بودم شگاهیآسا

 یزوفرنیاسک یعبد یول .داره زار گفتن یم محلشون  اهل 

 !دیجنگ یم بود وجودش یتو که دو ی شماره آدم اون با .داشت

 مادرش بعدشم .کشت خودشو یول کردن تالش براش یلیخ

   .مُرد

 یعبد که نهیا ربطش !داره تو به یربط چه داستان نیا یبگ دیشا

   .خودش به دیکوب یم مشت هم
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  .هستم ماتش

  :بندد یم بانداژ با را دستم  .شوم ینم شیحرفها متوجه ادیز

 و یبزن بیآس خودت به که یکن یم یکار تیعصبان یتو یوقت-

  ؛یکن تحمل رو یدرد هی که شه یم خنک یوقت دلت ای

   !یکن جمع حواستو دیبا

  :میگو یم آلود دود دهان با که هستم من نیا

- 

 

 ۴۸۷پست#

 

 

 

  ؟یچجور

 مطمئن خودش کار از یوقت و کند یم یوارس را دستم دقت با

  :دیگو یم شد
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 که بگو بهش برو !بزن حرف باهاش برو !یناراحت پدرت از تو-

  !باشه کتینزد یخوا ینم

 

  !بگو خودم به شدم؛ سبز تیزندگ وسط که یناراحت من از

 یچ و هست یچ تو ی خونه یتو که نداره یربط من به ضمن در

  !خان البرز نداره یتیاهمبرام واقع در .ستین

   .بشم مطمئن سالمتت و صحت از که اومدم من

 یم دست و کنم یم خاموش پنجره کنار گلدان درون را گاریس ته

  :دیگو یم .میموها به کشم

 گرم رو مادام سوپ واست خوام یم !خاله پسر نییپا میبر ایب-

  .میبزن  حرف کار ی درباره و کنم

 دستبند .رود یم نییپا و کند یم جمع را لیوسا و   زدیخ یم بر

  ! ام شده وانهید من .ست یپاتخت یرو طناز یمو کش و

  

  :دیگو یم و مقابلم گذارد یم راسوپ ی کاسه
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 یم برطرف رو یخستگ و غم !زهیانگ اعجاب سوپ نیا گه یم-

  !کنه

  :اندازم یم باال ابرو

  !ادیم بر یکار هر مادام از-

 

 .ندینش یم دلم به اما دارد ییناآشنا طعم .است خوشمزه سوپ

  :دیگو یم رانیا .است نیدلنش اش ینارنج رنگ و مطبوع یبو

 که یا شهیش وارید اون !هیخاص جور هی !قشنگه آپارتمانت چقدر-

  !جالبهبرام اومده باال ی طبقه تا

 !گن یم ویاستود تییسو ینقل یها آپارتمان مدل نیا به-

 ونای و یتداع .نداشتم رو خونه اون یتو موندن تحمل یزمان هی 

  رفتن؛ که

 

برام خونه اون شد داغدار که مامان و دادم دست از که رو دنا

 هیما اما کهیکوچ .دمیخر و کردم دایپ رو نجایا .بود جهنم

 !واقع در هیخصوص مکان هی .کهینزد هم کارم محل به و آرامشمه
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 اون .زدم سر بهش من و داشته پرستار مامان شهیهم سالها نیا

 هی که کردم شینوساز من .نبود ینیب یم تو که یشکل نیا خونه

  .امنمه مکان نجایا .بشه کم شیمنف بار از  کم

  :دوزد یم چشم دستش انگشتان به سکوت در

 امن محل برات نجایا که کردم ینم فکر !نجایا اومدم که دیببخش-

 !باشه

  !امینم گهید !شدم متوجهش خب اما 

  :میگو یم عوض در .دهم ینم یجواب

 و قصه .زبونه نیریش و قلب خوش  .یش یم سرگرم مادام با-

  !گفتن یبرا داره ادیز حرف

  :دهد یم تکان سر

 انجام کارهاشو داره سها .کنم یم شروع رو کالج ندهیآ ماه از من-

  .ده یم

 به !نباش نگرانش .کنم یم یریگیپ هم رو تیشهروند کارت-

 .رسه یم دستت به موقع
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  !ییایب تو تا بپوشم پالتومو من .ممنونم-

   .ستدیا یم ابانیخ نظاره به پنجره پشت و پوشد یم لباس

  :دیگو یم م؛یرو یم رونیب که در از

  !هست هم گهید ی مساله هی-

  !شنوم یم-

  :دیگو یم بعد و گزد یم را لبش .کند یم پا آن و پا نیا

  !ها بچه خاک سر بره خواد یم خاله-

  :زدیخ یم بر نهادم از آه

  کنم؟ چکار یکی نیا با ! یوا-

 قتیحق رشیپذ از مرحله اون به !کنه یم یدرست کار من نظر به-

 !بکنه رو کار نیا که دهیرس
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  !داره اجیاحت بهش 

 دور انداخته را دستش مرد .شوند یم انیدورنما از یمرد و زن

  .خندند یم و زنند یم حرف آهسته هم با و زن گردن

 

 به هیشب یزیچ هست؛ رفتارشان در خاص تیمیصم نوع کی

  :میگو یم !یکرنگی و صداقت

 کنم؟ یزندگ خودم یبرا تونم یم من گذره؟ یم روزها نیا یعنی-

 عطر دیتول ی کارخونه اون یتو رو سهمم .موندم بارم و کار از

 !فروش یبرا گذاشتم

 یاد اگر !امیبرنم کافه کار از !کنم یدگیرس بهش تونم ینم چون 

   .موندم یم جا که نبود

  :دیگو یم زن به مرد .شوند یم رد کنارمان از مرد و زن

  !هاتم خنده ی وونهید من-

 . ست اراده یب نگاهمان .میکن یم نگاه گریکدی به رانیا و من

   .کند یم ادیفر را ذهنمان در خفته ازین و را درونمان یپوچ اما 

  :کند یم نگاه ابانیخ یسو آن به و دزدد یم چشم رانیا
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  !؟ید یم چقدرحقوق-

  :میگو یم متعجب

  !؟یچ-

 ؟ید یم حقوق چقدرگفتم-

 

 ازین من حال هر به کنم؟ کار مواجب و رهیج یب که قراره نکنه 

   !شدم مستقل که یوقت واسه .کنم جمع پول مقدار هی که دارم

 

  :کنم یم یحسود چرا دانم ینم .رود یم هم در میاخمها

  !یکرد رو فکرش پس-

 

 .شه یم رو  تو و من دست باالخره !کردم فکرشو که آره-

 الجرم هم هیبق و خاله .معشوقت و تیزندگ یپ یر یم که تو 

 .کنن یم قبولش
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 دیبا و خوام یم پول و کار خوام، یم خونه !حوضم و مونم یم من

  !بخونم درس

  :کنم یم نییپا و باال را سرم

 

   .میسیبنو قرارداد دیبا نطورهیا که حاال-

 

 حقوقشون که بپرسم هیبق از قبلش دیبا من اما !نه چراکه-

  !موندم و بود خوب دمیشا !ینذار کاله سرم وقت هی !چقدره

  :خندم یم

   !یهست یآدم عجب-

  :زند یم یینمادندان لبخند اوهم

 !هستم یآدم بد یلیخ-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1891_pg. 

 

 

 مادام آشپزخانه به و میشو یم وارد یدرپشت از .میرس یم کافه به

  .میرو یم

 

 .است کیک نییتز درحال مادام

 یم من .کند یم سالم رانیا .مشغولند هم دارد که یشاگرد دو 

  :میگو

  !مادام تو به سپردمش .کنه یم شروع کارشو حاال نیهم از رانیا-

 

  :چالند یم را یصورت ی خامه فیق مادام

  !کارت دنبال برو ال باشه-

 

 کار چند دیبا .دارم کار یکاف ی اندازه به .روم یم رونیب حرفیب

   .بدهم انجام هم را یادار

  ؛ نمیب یم که آنچه
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 منتظر رانیا و مادام .است بهتر یلیخام داشته توقع که آنچه از

 نکیرنگ یحاو بشقاب کنار را یچافنجان یاد .کنند یم نگاهم

 گذارد یم شده نییتز یجالب طرز به که

 

  :دیگو یم رانیا 

 چند هر .میکرد شیقرت ما یول کرد؛ یم درست مامان که همونه-

 ؛ بود حافظ اگر

 

  !نهیرنگ عاشق حافظ !بخورمش ای چشمم یتو بکنم نویا گفت یم

 یبرا دلش که است معلوم .شوند یم یخال و پر چشمانش

   .شده تنگ برادرش

 یم چنگال هم یاد .کنم یم تست را نکیرنگ و زنم یم لبخند

 مطمئن مادام ! هم آشپز سر .چشد یم را آن از یکم و آورد

 سر .دوخته چشم ما دهان به مضطرب یلیخ رانیا اما ؛ است

  :دیگو یم آشپز

- 
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 ۴۹۰پست#

 

 

  !بیعج و ست خوشمزه !بهیعج یلیخ

  :دیگو یم یاد

  !شه یم پرطرفدار-

  :دیگو یم مادام .کشد یم یراحت نفس و زند یم لبخند رانیا

 ستین روزقرار هر .فردا پس و فردا واسه بمونه حلواهااون-

   .ستین ریپذ امکان یعنی .باشن منو یتو همشون

  :دیگو یم آشپز سر

  د؟یکن یم درست یرنگان نیا از چندتا یروز-

  :میگو یم من .کند ین اخم آشپز سر .خندد یم رانیا

  !نَک... یرَنگ .نکیرنگ-

  :دهد یم تکان هوا در را دستش

  ...یچ هر ال اوه-
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  !هیکاف تا پنجاه یروز-

  :کند یم گرد را چشمانش رانیا

  !ادهیز-

  :میگو یم یبدجنس با

 رو مشیتا پس .عصره یمنو نیا و یریگ یم رو حقوقت تو-

  یدار

  !بگو ییایبرنم پسش از اگر

 و لجوج اش چهره لحظه کیدر .کند یم کاوش را نگاهم دقت با

  :شود یم سمج

  !امیبرم پسش از-

  :کند یم باز را شبندشیپ و زدیخ یم بر مادام

خوام یم !خودم شیپبرم یم رو رانیامن !شده تموم ما کار خب-

   .بدم رونشونش مغازه

  :اندازم یم باال شانه
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 شبید .بخوابم دیبا !گردم یبرنم عصر تا و ام خسته من خب-

  !دمینخواب خوب

 !طناز ریز لباس به افتد یمادمی .کند یم نگاهم یرچشمیز رانیا

 به من یخوابیب به .کندیم فکر یزیچ چه به فهمم یم

  !یخاطرعشقباز

  :کنم یم اضافه

   !بوده میعروس مثال !کردم صرف یادیز یانرژ-

  :دیگو یم مادام به رانیا

  م؟یبر-

 زمزمه ییحرفها یارمن به و دهد یم تکان تاسف به یسر مادام

   .روند یم و کند یم

 .روم یم رانیا دنبال به شود یم تمام کافه در کارم یوقت شب

 کی با او .دیایب رانیا تا ستمیا یم مادام ی خانه در یجلو همانجا

 ینقاش که یچوب یا جعبه .دیآ یم دستش در بایز ی جعبه

 گرفته را جعبه دستش دو هر با .تند دهیکش دربش یرو اتورینیم

 :میگو یم .
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 ۴۹۱پست#

 

  !گذشت؟ خوش-

  !پخت یارمن یغذا برام مادام .بود خوب آره

  ؟ییغذا چه-

  :شود یم همقدم من با

 

  .گوشت یراشکیپ به هیشب یزیچ هی .بود مانته اسمش-

 دستپخت مادام . تند ی گوجه سس و ریس و ماست سس با

   .داره یخوب

  !یگرفت هم هیهد خب-

 

  :دیگو یم .اندازم یم ینگاه مین جعبه به
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 گه یم .بوده خودش مال که جعبهنیا و بایز یمو ی رهیگ هی-

  .ذاشتم یم توش جواهراتمو قبال

  .دهیخر یم براش ویموس که یجواهرات

  : اندازم یم باال شانه

 که ییطالها همون .یبذار توش رو جواهراتت یتون یم پس خب-

  !یدار خودت که ییاونا و دهیخر مامان

 ابانیخ ی هیحاش نور پر یها مغازه به حواسش .کنم یم نگاهش

  :است

  !داد یتهرون مامان که ییاونا و-

 رنگ یسوسن لباس به و ستدیا یم یا مغازه نیتریو یجلو

  :دیگو یم .کند یم نگاه ست یا ساده راهنیپ که یشمیابر

 

 ثابت بهم امروز نیهم !یدون یم هم خودت !ستنین من مال اونا-

  !تیزندگ یاصل آدم واسه دارم نگهشون دیبا که شد
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 دنیشن طاقت من اما است درست او یحرفها .ردیگ یم حرصم

  .ندارم را قتیحق

 

  :دیگو یم

  !قشنگه راهنیپ نیا چقدر-

 

  :افتد یم راه دوباره و گرداند یم بر رو او .دهم ینم یجواب

  کجاست؟ نتیماش-

  :روم یم دنبالش

  !میبر اونجا دتایبا !ام خونه نگیپارک یتو-

 

 . میشو یم که نیماش سوار .شده حرف کم .دیگو ینم یزیچ

  :دهد یم رونیب شدت به را نفسش

  !ام خسته یلیخ-

 !یکرد کار یحساب مدتها از بعد-
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 ۴۹۲پست#

 

 

 ینگفت !هیکاریب از بهتر اما !دارم دوست که ستین یکار نیا-

  !چقدره حقوقم

  :زنم یم لبخند

  ؟ینبود پرست پول نقدریا که تو-

  !نیهم فقط . باشم مستقل کهرمیگ یم ادی دارم-

 یبوشهر آهنگ و کند یم متصل لیاتومب ستمیس به را لشیموبا

 یم یبوشهر ی لهجه به یا ترانه یآرام یصدا با مرد .گذارد یم

  .کند یم دادیب تارشیگ و خواند

 

 زدن حرف حال هم من .زند ینم حرف و ابانیخ به زده زل او

 را رمیمس .زند یم هیتک یصندل به و بندد یم را چشمانش .ندارم

 .ستین دور ادیز .کنم یم مشخص  سهند ی خانه سمت  به
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 با نینش پولدار ی محله !جنتیر ابانیخ به  است کینزد واقع در 

  !یآنچنان یها خانه

 

 چهارتا ای ترانه سه .کشد یم ادیفر را تلخم یها خاطره که ییجا

 سهند ی خانه درب یجلو را لیاتومب من باالخره و شود یم یپل

 اتاق از تا دو و است روشن نییپا طبقه یچراغها. دارم یم نگه

  .فشارم یم دستانم انیم را کوچک ی جعبه .پرنورند هم باال یها

  :دیگو یم بسته چشمانش که همانطور رانیا

  !؟یستادیا چرا-

  !کن وا چشماتو-

 بغل ی شهیش از و   مالدیم را چشمانش و  ندینش یم راست 

  :کند یم نگاه را رونیب

 

  کجاست؟ نجایا!کاخه مثل  !یا خونه چه یوا-

 !سهند ی خونه-
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 ۴۹۳پست#

 

 

  : شوند یم گرد چشمانش . کند یم نگاهم و گردد یبرم

  !خونه میبر ایب !خدا رو تو البرز م؟یکن یم چکار نجایا ما-

  : کنم یم باز را یمنیا کمربند

 ینم راحت ندم پس رو یلعنت یکادو نیا تا !برسم حسابشو دیبا-

  !شم

  :دیگو یم ملتمس

  !کنم یم خواهش !البرز-

  !شو ادهیپ !نکن خواهش یخودیب-

 وارید یرو که را در کنار زنگ .شود یم ادهیپ من دنبال به ریناگز

  :دیگو یم مستخدم .زنم یم شده هیتعب یکوتاه

  ن؟یدار کار یک با ! سالم-

   !داره کارش البرز بگو ستییر به-
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   !سفر رفتن آقا ! دیببخش-

  :شیموها به کشد یم دست البرز

   !نمشیبب خوام یم و هستم نجایا من بگو زایال به-

  :پرسد یم که شنوم یم را زایال یصدا

  شب؟ وقت نیا هیک-

  :است نگران رانیا .شود یم یکیت با در مستخدم  حیتوض از بعد و

 تو دم یم پس بهشون برم یم رو جعبه اون من بده !البرز نیبب-

  !این

  :چسبم یم را دستش من

 از یعنی .مسافرته سهند .نهیبب باهم رو تو و من خوام یم اتقاقا-

  !خراب ی کهیزن  .هست زیال کار نایا ی همه !نداره خبر ما ازدواج

 و میگذر یم بزرگ باغ از  .شود یم دهیکش دنبالم ناچار به رانیا

 را دستانش و ستادهیا در یجلو او .میرس یم ساختمان یجلو به

 که دهیپوش یکوتاه اهیس راهنیپ  .کرده پایچل اش نهیس یرو

 اش شانه کی یرو را  شیموها .گذاشت شینما به را شیها نهیس

 هوس کامال  فشیظر اهیس یکفشها در بلندش یپاها و ختهیر
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 یم زشت یرزنیپ به هیشب را او که من یبرا نه البته !زندیانگ

  :کند زمزمه رانیا .نمیب

  بابات؟ زن نهیا-

 ینم و است ناپسند یازحرفها پر زبانم .فشارم یم را دستش

  ضیعر لبخند م؛یرس یم که کشینزد .بدهم بروزش خواهم

  :ماند یم رهیخ رانیا به و زند یم یکیش

   نجا؟یا ییایب که شده باعث یچ !زمیعز !البرز-

 یم میلبها چفت نگاهش .ستمیا یم او به کینزد یا فاصله در

 را جعبه کاپشنم بیج از و  کنم یم رها را رانیا دست .شود

  :آورم یم باال و کشم یم رونیب

  ؟یدار نیا یبرا یحیتوض چه-

 دوباره !کوچک ی جعبه به و دستم به شود یم دهیکش نگاهش

  :اندازد یم باال شانه بعد و کند یم نگاه را رانیا

 !یدار رو اقتشیل کردم یم فکر-

 

 ۴۹۴پست#
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  :دیگو یم رانیا به رو بعد و

 ازدواجتون !میدوست هم با یلیخ ال و من !هستم زایال من زمیعز-

 رو ییاروپا دختر هی که داشتم توقع چند هر گم یم کیتبر رو

  !کنه انتخاب

  :رمیگ یم طرفش به را جعبه .شده قفل زبانش رانیا

 من سر از دست که ییتو نیا !نبودم دوست تو با وقت چیه من-

 !یدار ینم بر

 

  !رشیبگ !یرس ینم جهینت به یکن یم تالش چقدر هر 

  :ردیگ یم را جعبه

  ؟ید یم پس رو هیهد-

  !یدار من شیپ  یچ که کنم یآور ادی بهت خوام یم و ! آره-

  :شورد یم سرخ صورتش

  .داشتم دوستتت واقعا من ! ال-
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  !ارمینم آدم حساب به رو تو وقت چیه من !دهنتو ببند-

  !کنم نگاه سهند ی مونده ته به که نشدم پست اونقدر هنوز و

 

  :دوزد یم چشم  رانیا به زیآم ریتحق ینگاه با

  ن؟یا مثل یدهات کیخاطر به-

 

 یم را گردنش عیسر حرکت کی در و چشمانش به زنم یم زل

  .چسبم

 

  :دستم یرو گذارد یم را دستانش

    !؟یکن یم چکار-

  :غرم یم میها دندان انیم از

 

  !عاشقشم که یزن به مخصوصا !نشو کینزد ام خانواده و من به-

  :زند یم پوزخند
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  ؟یکی کدوم-

  ه؟یفرفر مو اون ای نیا

 .راستیگیپ یلیخ !داند یم را زهایچ یلیخ پس

 .گردنش دور از کنم یم رها را دستم 

 

 خبر او به که .بزند ضربه مامان به یقیطر به که هست امکانش 

 .ردیبگ انتقام نطوریا که هست امکانش .بدهد

 

 ۴۹۵پست#

 

 

 

  :میآ یم خودم به زود

   !منه دوست فقط طناز .رسوندن بهت اشتباه-
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 رمیگ یم قاب را صورتش دست دو با . رانیا طرف به گردم یم بر

 رنگش . است واج و هاج .بوسم یم را شیلبها قیعم و گرم و

  :فشارمش یم خودم به .دهیپر

 وگرنه بمون دور ما از !باشه کالم ختم که دمشیبوس نجایا-

  !کُشمت یم خودم یدستها با نباریا ! کنم ینم روونیو رو خونت

 .کشم یم هم را رانیا دست و یخروج طرف به کنم یم تند پا

 ریمتح رانیا .زنم یم نفس نفس .میشو یم که لیاتومب سوار

  :کنم یم روشن را نیماش .داشبورد به شده رهیخ است

  !بود الزم !دیببخش-

 خانه به .است غرق خودش در را ریمس کل .دهد ینم را جوابم

   !اتاقش به رود یم و بوسد یم را جان یل یل فقط م؛یرس یم که

  :دیگو یم جان یل یل

  شده؟ دعواتون-

  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم

  !داشته تیفعال یلیخ صبح از !ست خسته !مامان نه-

  :دیگو یم نگران
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  !ه؟یدرست کار کافه اون به رانیا بردن نظرت به-

  :آورم یم در تنم از را کاپشنم

 .ادیب دیبا ظهر فردا فقط !بهتره باشه مشغول نباشه؟ درست چرا-

   .بهتره باشه تو شیپ ها صبح

  :دیگو یم لبخند با و دهد یم تکان سر

  ؟یخور یم . کردم درست کتلت برات-

   .ام گرسنه اتفاقا ! آره-

 .شوم یم یراه دنبالش به هم من و آشپزخانه طرف به رود یم

 .درخشد یم گلدان در دیسف گل دسته کی آشپزخانه زیم یرو

  :میگو یم

  رون؟یب یرفت-

  :ستادهیا اجاق مقابل

  !نجایا اومد دکتر ! نه-

  :نمینش یم زیم پشت

   چرا؟-
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 آدم؟ دنید انیم یچ واسه دوستها !بشور رو دستات برو پاشو-

   .میهمدرد دکتر و من

 یم .کند یم نگاهم کج کج .میشو یم نکیس در را دستانم

  :میگو

   !یکن جور یسرگرم هی خودت یبرا دیبا-

  :اندازد یم باال شانه

 که دارم زمان به ازین فقط !کارم به برگردم دم یم حیترج-

  !ندهیآ سال دیشا .بدم ارائه رو روانم سالمت و عقل صحت مدارک

   ؟یکن یم چکار رو میتا نیا خب-

  !کنم یم یزندگ-

  :مقابلم گذارد یم را کتلت بشقاب

  نبود؟ گرسنه دختر نیا ؟یخور یم ماست-

  !خوروه غذا مادام ی خونه نه !اریب کاسه هی آره-

  !هیمهربون زن مادام-

  ! مرموز و مهربون-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1910_pg. 

 

   !کنه بازگو یکس یبرا خواد ینم دلش که داره یزلز یکس هر-

  !تو؟ یحت-

 کنکاش را ام چهره یاجزا کی به کی .ام چهره به دوزد یم چشم

  : کند یم

  !دیشا !دونم ینم-

 ریز رانیا روم؛ یم باال ی طبقه به مامان با مراوده از  بعد یوقت

 به که ییشامپو یبو  کشم یم دراز تخت یرو  !شده مچاله پتو

 نفس آرام .خورد ینم تکان .کند یم پر را دماغم  زده شیموها

 یم فکر بوده دلچسب میبرا بیعج که یا بوسه به من .کشد یم

 !کنم

 

 ۴۹۶پست#

 

 

 حل را یدل دو انیجر نیا یجور کی دیبا .بکنم یفکر کی دیبا

   .کنم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1911_pg. 

 

 .است شدن دور راه نیبهتر

 ام؛ نشسته زیم پشت یوقت صبح .کنم یم فکر دیخورش طلوع تا 

  :میگو یم مامان به

  !هست یمشکل هی-

  :شود یم متوقف نان یرو کره دنیکش از مامان دست

   ؟یمشکل چه-

  .است نگران و لرزان نگاهش

  :میگو یم . دیآ یمبدم میها دروغ بابت خودم از

 یبرا ممکنه .بدم سامون و سر یساز عطر شرکت به دیبا خب-

 سیپار به لندن از سفر درحال مدام باشم مجبور ماه چند

   ...باشم

 

 چشمانش و کرده تنش یسبک ژاکت .دیآ یم هم رانیا دم همان

 .اند شده متورم شیپلکها .آلودند پف

  :دیگو یم مامان .میکن یم نگاهش مامان و من .دهد یم سالم 

  شده؟ یشکل نیا چشمات چرا !وا-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1912_pg. 

 

  :گزد یم لب رانیا

  !اونه مال !دیشا کردم هیگر شبید-

 یم .است چرخش در ما نیب نگاهش .استسردرگم و کالفه مامان

  :میگو

  ؟یکرد هیگر چرا-

  !که یبود خواب باال اومدم یوقت من

  :کند یم زمزمه

  !شده تنگ حافظ و مامان یبرا دلم !بودم داریب-

  :دیگو یم مامان

 .یکن یم عادت نجایا به !کن تحمل کم هی !زمیعز بگردم دورت-

 .واسشون فرستم یم دعوتنامه  گهید وقت چند

 میر یمهم خودمون بشه؛ درست لتیتحص کار بذار اصال 

 . زمیعز واسترمیبم !ششونیپ

  !هیچ یدلتنگ یدون یم 

  :میگو یم من .کند یم سکوت و
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1913_pg. 

 

  !رمیگ یم یچشم ی قطره برات-

 ست یا عالمه او و ام گفته کفر انگار که کند؛ یم نگاهم یجور

  .مخلص

 زل زیم وسط رنگ دیسف گل دسته به و ندینش یم یصندل یرو 

  :آورد یم یچا شیبرا مامان .زند یم

 یم دلتنگ یلیخ لندن؛ اومدم و شدم طرد که ها موقع اون-

 دق نبود یتهرون مامان اگر که بخدا .ختمیر یم اشک یلیخ .شدم

 چیه .داره گردنم به حق یلیخ هم عموت زن نیهم .بودم کرده

  .نذاشت تنهام وقت

 الله واسه وقتها یبعض .رهیگ ینم رو خانواده یجا یکس خب یول

 ...بود یسخت روزگار .کردم یم هیگر خون

 

  .کنه اش تجربه یکس خواد ینم دلم 

  :دیگو یم رانیا

   .شم یم بهتر-

  :دهد یم دستش به یا لقمه مامان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1914_pg. 

 

 که هم البرز ! مامانه مثل هم خاله .یدار رو البرز و من تو یول-

   .عاشقته

  :دیآ یم ارشی یزیچ انگار بعد

  سفر؟ یبر دیبا یگفت یم یداشت !البرز-

  :میگو یم .کند یم نگاهم یسوال و آورد یم باال را سرش رانیا

- 

 

 ۴۹۷پست#

 

 

 به .باشم آمد و رفت در دیبا ماهه چند میتا هی .سیپار برم دیبا

 بخوام اگر یحت کنمیم فکر و بودم غافل یمدت حال هر

  بفروشمش؛

 

   .ندارم اعتماد کمیشر به .کنم درست رو زایچ یلیخ قبلش دیبا

  :دیگو یم مامان.کشد یم آه رانیا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1915_pg. 

 

 

  !بگذره ازدواجت از هفته هی بذار الاقل-

  :دارم یم بر را میچا وانیل

  !کرد شه ینم تعلل-

  :کند یم نگاهرانیا به مامان

  زم؟یعز هیچ تو نظر-

  :اندازد یم باال شانه رانیا

  !کنه یم ضرر وگرنه !بدهانجام دیبا که هیکار گهید-

  :دیگو یم مامان

  سفرها؟ نیا هیچطور خب-

 بکشه طول یمدت دیشا اما .ادیم شیپ یچ نمیبب تا رم یم فعال-

.   

 

  :رانیا به کنم یم رو و

 !نباش کالجت کارنگران-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1916_pg. 

 

   ! سها به سپردم

  :کند یمنگاهم دیق یب

  !ممنونم-

 حرف اومفصل دبایبا  .کنم یم حس رفتارش در یآزردگ نوع کی

  :میگو یم .بزنم

 کارت یبرا یشهردار میسربر هی دیروبخوربا ات صبحونه-

   .تیشهروند

  .است ملتهب من درون و .رود یم فکرفرو به مامان

 یم رانیا به .شود یم تمام عیسر یلیخ یشهردار در کارمان

  :میگو

  م؟یبگرد کم هی میبر که هیچ نظرت-

  :اندازد یم باال شانه

 !میبر-

  .ندارم یکار که من 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1917_pg. 

 

 چشم به برم یم را او و نستریم وست ی اسکله  به میرو یم

   .لندن

 

  :میگو یم .کند یم نگاه یلیم یب با را الجثه میعظ فلک و چرخ

 تو و هستن بزرگ ها نیکاب اون اما ؛ فلکه و چرخ مثل ظاهرش-

  !ینیبب رو شهر کامل یمنیا در و راحت الیخ با یتون یم

 

  :دیگو یم آهسته

 ی درباره یلیخ ؛ لندن امیب که نیا از قبل . خوندم اش درباره-

   .زدم قدم رو  ابونهایخ  گوگل با یحت .خوندم نجایا

  !یکرد رو کار نیا که ندارم شک-

 

 پشت او .شوند یم بسته درها .میرو یم یا شهیش نیکاب داخل

 از لشیموبا با .کند یم نگاه را رونیب و ستدیا یم شهیش

 را شیوکارها ستمیا یم او از فاصله با من و ردیگ یم مناظرعکس

  :دیگو یم بعد .کنمیم نگاه

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1918_pg. 

 

 یفضا واسه عکسا نیا .ننیروبب میخوشبخت مردم دیبا باالخره-

   !هیمجاز

 و شهر به شود یم رهیخ و کشد یم آه .دهم ینم یجواب

  :میگو یم .ساختمانها

  !کنم یم فرار دارم واقع در-

  :کند گرددنگاهم ینم بر یحت

 

 وقته چند مگه ؟یکن فرار یخوایم که نقدرخطرناکمیا من چرا؟-

   اومدم؟

 .شده خارج شیاصل چرخه از میزندگ من !یستین خطرناک تو-

   .دارم دیترد من

 من م؟یبزن حرف دیبا بار چند تو و من ؟یدار دیترد یچ یتو-

  ندارم؟ کردنت عاشق یبرا یا نقشه چیه کهبگم دیبا چندبار

  :کند یم نگاه را من گرددو یم بر و کند یم رها را مناظر نباریا
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1919_pg. 

 

 تو .که نزدم یحرف من !کن یزندگ !کن عشق دخترت دوست با-

 کش دم،ید هم رو رشیز لباس حاال ! یکن یم شورش  خودت

  ؟یچ که... و رو رژش موهاشو،

 !گهید هست پارتنرت خب

 

 ۴۹۸پست#

 

 

  .زنم یم پلک

 یداشتن دوست .است بکر .باستیز هم آلود پف چشمان نیا با او

  : ست

  !یندار خبر ییزایچ هی از-

 معموال !کنم ینم انیب رو یزیچ هر .هستم ییگرا درون آدم من

 اشتباه از رو تو مجبورم االن اما  .دارم یم نگه دلم یتو  حرفهامو

  !ارمیب رونیب

   !؟یاشتباه چه-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1920_pg. 

 

  ...تو و دارم زهیغر .هستم مرد هی من  که نیا-

  :کنند یم ینیسنگ میگلو در حرفها

  .یتموم زیچ همه و بایز دختر هی هم تو-

 دور دیبا... یعنی !یهست من یسور زن تو .ام رابطه هی ونیم من

 ستین قرار قهیدق هر .خوابم ینم جا هی تو با شب هر الاقل .بشم

 نیا ! یتر راحت تو .میکن حفظگرانید جلو رو خودمون ی وجهه

  !شه یم تموم هم عذابها نیا و اشکها

  :زد پوزخند

  !کن باور !نشده ختهیر تو یبرا اشکها !ستین یمنطق-

  :کردم نییپا و باال را سرم

 هیگر من یبرا !ستین یمنطق قصه نیا زیچ چیه !ستین نه-

   .ستمین ریتقص یب هم من اما ینکرد

  :شود یم لندن ی رهیخ و کند یم من به را پشتش

   !برو !بهتره نطوریا پس-

 را رفتنم یراحت نیا به نکهیا از ردیگ یم بغضم چرا دانم ینم

  . کند یم قبول
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1921_pg. 

 

 

  :بعد ماه سه

 

 

 کنار را یزیچ و یسور دختر گردن دور انداخته را دستش

  کرده تنش یا ساده شلوار و بلوز .کند یم زمزمه گوشش

  .ست یسور دختر کار ندارم شک که بافته را شیموها

 

   .شده پررنگ رانیا حضور

 ر را وقتش ها صبح .مادام ی آشپزخانه در  است موثر عضو کیاو 

 همه با .کافه به دیآ یم کراستی ظهر از بعد و گذراند یم کالج

 کشینزد دوستان یسور دختر و ییایتالیا برادران .شده دوست

 .اند شده

 یم بلند یگاه و زنند یم حرف .خورد یم آنها با را ناهارش 

  که یماه سه .افتد یم اتفاق ماه سه عرض در نهایا تمام .خندند

 دیتول شرکت یکارها به دادن سامان و سر و فروختن  ریدرگ من

 کنارم طناز که ییروزها ! سفر در مدام و ام بوده ساز دست عطر
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1922_pg. 

 

 ریدرگ ذهنم از یا گوشه من اما  میا گذرانده وقت هم با بوده؛

   .بودهرانیا

 .هم من و بوده سرد من با او ام بوده لندن در وقت هر

 

 ۴۹۹پست#

 

 

  روزه سه دو میها ماندن ! مثال میا کرده یباز نقشمامان یجلو 

 باال ی طبقه یاضاف اتاق آن در .ام ماندهرانیا از دور شبها و بوده

  .گرفته قرار مقابلم کم یلیخ کافه در .ام دهیخواب

 خانه به برگشته خودش و داده انجام را کارش آمده ساعت دوسه

   .میا کرده فرار هم از ینوع هی !جان یل یل ی

 بار کنار حاال و کرده استراحت راصبح و ام برگشته سفر از شبید

 یدخترسور .دهیند را من هنوز .کنم یم نگاه را آنها وام ستادهیا

 درهمان و .بوسد یم را لش گونه رانیا و کند یم پاک را اشکش

  .ندیب یم را من و گرداند یم بر را سرش کهوی نیح
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1923_pg. 

 

 دختر ازکنار .گزد یم را لبش بعد و کند یم نگاهم مات اولش

  :طرفم به دیآ یم و زدیخ یبرم

  صدا؟ و سر یب چه !یاومد خوش !البرز به به-

 کردن یباز نقش همان .دهیپرس سوال کم و زده زنگ کم

 کنم یم فکر خوب که حاال .روم یم طرفش به قدم دو !یشگیهم

 فکر او به شب هر و ام بوده کالفه .شده تنگ یلیخ شیبرا دلم

  :میگو یم .ام کرده

   !رانیا سالم-

  :کنم یم باز هم از را دستانم .زند یم لبخند

  کنم؟ بغلت تونمیم-

  :پرند یم باال شیروهایا

 مدلت  قبل یها یسر !هیبیعج یزیناپره !یکن یم عادتم بد-

   .دلشت فرق

 

 اندامش .کنم یم بغلش و دهم ینم او به فکرکردن فرصت من و

 .دهد یم داده بو آرد و ینارنگ یبو .شوند یم گم آغوشم انیم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1924_pg. 

 

 هیثان چند ی اندازه که یکردن بغل .ردیگ یم فاصله من از یکم 

  :کند یم تمام را است کوتاه ی

 آخرت سفر نیا گفت مامانت شد؟ تموم ؟یداد انجام رو کارت-

  !بوده

  !فروختمش !باالخره شدتموم ! آره-

 یب جان یل یل !بود یخال خونه یتو جات یکل !مبارکه پس-

   ؟یاومد که ینداد خبر چرا .هست قرارت

  :دیگو یم یظیغل ی لهجه با و دیآ یم روبرتو

  !جون رانیا-

 رانیا.کند یم یمختصرسالم روبرتو .کنم یم نگاه او به متعجب

  :دیگو یم

   .امیم االن !دیببخش-

 دورنظرم از روبرتو ی شانه به شانه .رود یم و کند یم رها را من

 .بدهم است قرار یجواب چه بشنود که ماند ینم یحت .شود یم

  .بندد یم را میگلو راه یزیچ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1925_pg. 

 

 و  نمینش یم بار یصندل پشت و گردم یم بر من و رود یم او 

 کی .گردد یم بر بعد ی قهیدق چند .کنم یم یبررس را تاپ لپ

  :دیگو یم و گذارد یم مقابلم را آن . هست دستش در بشقاب

  !هیبستر مارستانیب ریعب یبابا-

 به که ست یزعفران یحلوا نوعکی .کنم یم نگاه بشقاب به

  :شده نییتز یطرزجالب

  !ست خوشمزه !نویا بخور-

  :دورم یمچشم او به و رمیگ یم بشقاب از چشم

  ه؟یک ریعب-

  :زند یم پوزخند

 که شه ینمباورم !زنه یم انویپ ات کافه یتو که یدختر همون-

  !یدون ینم  اسمشو

  :اندازم یم باال شانه

  !بودم نکرده دقت-

  !یکن ینم دقت زهایچ یلیخ به تو-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1926_pg. 

 

  مارستانه؟یب چرا-

 یتو رو کارشون و کس ی همه که یدون یم .کرده سکته چون-

 .ادهیز یلیخ پدرش یفکر بار .دادن دست از جنگ

 

- 

 ۵۰۰پست#

 

 

 اطالع من به حتما داره ازین پول به اگر بگو بهش .واقعا سخته

   .بده

 دارن خونه هی گهید االن .کرده قبولشون پناهجو عنوان به دولت-

  !یکاف حقوق هی و

 

  ! پول نه حرفاس نیا و محبت و ییتنها موضوع

 دستم کنار را فنجان و زدیر یم یچا میبرا و زند یم دور را بار

  :میگو یم .گذارد یم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1927_pg. 

 

  !یکرد شرفتیپ-

  :اندازد یم من به ینفوذ پر نگاه

 

 کنار طیمح با و کنم یم سازش آدما با .کنم یم تالش دارم-

 هم کالج یتو .کردم دایپ خوب دوست تا چند البته خب !امیم

    .روبراهه زیچ همه

  :کنم یم زمزمه

  چطوره؟ مادام !خوبه-

 گه یم سها !فکره یتو مدام که هیروز چند اما !خوبه هم مادام-

   .شه یم ینجوریهم وقتا نیا سال هر

  

  :کند یم نگاه ساعتش به

  !دیخر رم یرمیعب و روبرتو با !تمومه من کار-

  :رود یمهم درمیاخمها

 

  ؟ حاال تا یک از !؟یچ-



@shahregoftegoo 
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  :اندازد یمصورتم یاجزا به ینگاه و زند یم لبخند

  !تو مثل .کنم یم تالشدارم کهگفتم-

  :دیگو یمرفتن نیح و

 

 یتنهابمون هنوزم یخوا یم اگر .بلدم رو خونه به برگشت راه من-

  !یبرگشت گم ینم جان یل یل به من

 یکس یبرا یارکمیبس زمان ماه سه  .رود یم و زند یم آخررا ریت

 کمک زبان بودن بلد انگار اما .دیایب کنار طیشرا با  تا اوست مثل

   .کرده او به یادیز

 از مامان .نشسته مامان کنار روم؛ یم مامان ی خانه به یوقت شب

  :دیگو یم رانیا و کند یم بغلم .شود یم خوشحالآمدنم

  !نیبش زیسوپرا که بهتون نگفتم !برگشته صبح البرز-

   مامان

  :کند یم پاک را اشکش مامان

  ! یشد زبل یلیخ !رانیا-
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 بلندش یپاها .دهیپوش یکوتاه گلدار راهنیپ .خندد یم رانیا

 یرو دفترش و کتاب .است شده بافته همانطور شیموها .داستیپ

   .است باز مقابلش رنگش یصورت تاپ لپ و است باز زیم

  :دیگو یم  مامان

- 

 

 ۵۰۱پست#

 

  :دیگو یم  مامان

 از شتریب رانیا به چند هر !یستین که بود بد چقدر یدون ینم-

  !گذشت سخت من

  :زند یم یچشمک میبرا رانیا

  !زمیعز نداشتم خواب تیدور از شبا-

 نکرده درک قبل یبارها … کرده یرییتغ کی او !ردیگ یم دلم

  :دیگو یم مامان .شده عوض نمیب یماالن اما .ام
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 خوام یم !یا خونه تو و ست شنبه کی فردا که شکر رو خدا-

 هم دکتر به .کنم نگات ریس دل هی و بپزم یرانیا یغذا واست

 سر ونای و یوتداع دنا به میبر ظهر از بعد که نجایا ادیب ناهارگفتم

  !میبزن

 در را شترشیب من که یماه سه .شده عوض ییها زیچ کی بله

 افتاده یادیز اتفاقات نجایا ؛ ام بوده سفر و یباز عشق و کار ریگ

   .ام بوده غافل آن از که

  زند ی شانه را شیموها و نشسته شیآرا زیم پشت خواب اتاق در

   .کنم یم نگاهش و در به زنم یم هیتک و بندم یم را اتاق در .

  :دیگو یم

  البرز؟ شده یزیچ

  :میگو یم .است بشاش صورتش .شده پرتر یکم

  نجا؟یا ادیم شهیهم دکتر-

  :زند یم لبخند

 یهم دور ثابت عضو !اومده ینبود تو که ییها شنبه کی تموم-

  !بارداره سها یراست .ست کشنبهی
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  دارن؟ یخاص رابطه مامان و دکتر  !مبارکه !یجد-

  :کند یم نگاهم نهییآ داخل از و ستدیا یم باز حرکت از دستش

  ؟یا رابطه چه مثال-

  :میشانیپ به کشم یم دست

  !زد سرم به بیعج یفکرا هوی !دونمیچم-

  :طرفم به گردد یم بر

  !من مثل !تو مثل !رهیبگ میتصم شیزندگ یبرا داره حق خاله-

  :کنم یم باز را در کالفه بدهم؟ دیبا یجواب چه .شوم یم ماتش

   !شه یم مشخص زیچ همه باالخره-

  :دیگو یم آهسته

  !یبخواب جا نیهم دیبا رو شب-

 را گلدارش راهنیپ .شود یم بلند .شوم ینم حرفش متوجه

  :دیگو یم .دارم دوست

  !خوابه اتاق اون یتو االنم .مونه یم نجایا پونه-

  :بندم یم را در و شوم یم اتاق وارد .شوند یم گرد چشمانم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1932_pg. 

 

  !یچ-

 ادیم داره ات عمه .کنن یم ازدواج دیجد ماه پونهاول و یاد-

 و گرفتن بزرگتر یجا هی . داده لیتحو رو اش خونه پونه .لندن

  ؟یدونست ینم .کنه یم روبراهش  براشون داره بهروز

 شده دور من از میزندگ یآدمها .دهم یم تکان نیطرف به را سرم

  :اند

   !نه-

 قبول پونه اما .بمونه اون شیپ بره که خواست ازش یاد خب-

 .کهینزد هم کارش محل به چون بمونه نجایا گفت مامانت .نکرد

  !داره فاصله یکل...لندنه سر اون یاد ی خونه

 یم تلفنش ی صفحه به ینگاه .شود یم بلند تلفنش زنگ یصدا

  :دیگو یم و زند یم لبخند و کند

  !دیببخش-

  :دیگو یم جانیه با که شنوم یم من و رود یم رونیب و

  !جانم سالم-
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 لحظه چند هر فکرم که اند بوده ادیز آنقدر عیوقا حجم  !رانمیح

 بهروز، فرزند دکتر، مامان، .شود یم متوقف آنها از یکی یرو

  !رانیا گفتن جانم  و پونه یعروس

 ییزهایچ مدام .هست تلفنش به حواسش اما ؛ خوابد یم کنارم

 یبهداشت سیسرو به .زند یم لبخند .خواند یم .کند یم پیتا

  .زنم یم خواب به را خودم من و گردد یم بر و رود یم

 یم اتاق وارد تازه یهوا .کند یم باز را پنجره .شب ی انهیم در

  .است میمال هوا اما .است تابستان ماه نیاول .شود

 یم اتاق وارد است گلدان در پنجره پشت که یشب ی محبوبه یبو

 .کند یم نگاه را رونیب و ستدیا یم همانجا یمدت .شود

 تکان و چسبانم یم هم به را میپلکها من طرف به دیآ یم بعد 

 اتاق از و کشد یم ازهیخم .بدنم یرو کشد یم را پتو .خورم ینم

 چشمانم و دهم یم رونیب را ام شده حبس نفس .زود یم رونیب

 نیا از بعد !شده مرگم چه دانم ینم  .کنم یم باز ممکن حد تا را

 اتاق نیا به پا تا  طناز  با اندن گذر وقت و نبودن و تالش همه

   .شوم یم قرار یب ؛ گذارم یم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1934_pg. 

 

 رونیب اتاق از و زمیخ یم بر .شوم یم کالفه !گردد ینم بر رانیا

 .روم یم نییپا ها پله از .رفته فرو سکوت در جا همه .روم یم

 یرو رانیا نمیب یم و شوم یم وارد .است روشن آشپزخانه چراغ

 یم کتاب .کرده جمع شکمش در هم را شیپاها و نشسته یصندل

 خورد یم تیسکویب و ریش و خواند
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  :پرد یم جا از  او و کنم یم یا سرفه تک .

  !یترسوند منو ! البرز یوا-

  :روم یم خچالی طرف به بعد و اندازم یم او به  ینگاه

 بخوابه؟ آدم یذاریم مگه-

  !شدم زده خواب که یکرد وصدا سر و یاومد و یرفت انقدر 

  !یخواب کردم فکر من !دیببخش-
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  :آورم یم رونیب را آب یبطر

  !دمیپر خواب از یه اما .بودم خواب آره-

  :زند یم لبخند

  !بود شده تنگ هات یبدخلق نیا واسه دلم شیآخ-

  :خورد یم ریش یکم .شوم یم اش رهیخ

 

 من بعدشم .شده مختل خوابم و خوردم قهوه کنم؟ چکار خب-

  !واسم سخته !اتاق اون یتو تو حضور به ندارم عادت

  :نمینش یم و کشم یم عقب را یصندل

 

  !یکن عادت دیبا باز حال هر به-

  !نه دمیشا-

 

 تییسکویب از یکی .کنم ینم هم یریگیپ و ستمین حرفش متوجه

  :زنم یم گاز و دارم یم بر را  ها

  ره؟ یم شیپ چطور کالج-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1936_pg. 

 

 

 یخودکار با سرش یباال و چدیپ یم و کند یم جمع را شیموها

  :کند یم ثابت هست زیم یرو که

 یم کار دانشگاه رشیپذ یرو  دارم !جلوترم هیبق از پله نیچند-

   .کنم

  !یزرنگ دختر چه-

 به متعجب . است داغ ریش .وانشیل طرف به برم یم دست

 دوباره و .خورم یم را ریش از یکم .کند یم نگاه حرکاتم

  :دیگو یم .دارم یم بر تییسکویب

  !کنم آماده چیساندو واست یا گرسنه اگر-

  !هیکاف نیهم !نه-

 .کند یم نگاه را رفتارم او .خورم یم را ریش از گرید ی جرعه دو

  :میگو یم

  هاش؟ بچه دنید رفته هم قبال مامان-

  :دهد یم تکان را سرش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1937_pg. 

 

 که کنن یم شرکت یجلسات هی یتو هم با !رفت بادکتر !آره-

 رو فرزندانشون که ییمادرها و پدر .هستن خودشون مثل یکسان

 .کرد یمعرف خاله به رو یتراپ مدل نیا دکتر !دادن دست از

 گورستان رفت باالخره شیپ ی هفته !بوده خوب رشیتاث یلیخ

 قبول اما برم باهاش خواستم یم .زد سر هاش بچه به و لندن

 حالش بعدش کردم یم فکر !باشه دکتر با خواد یم گفت .نکرد

 هیگر یکل برگشت یوقت فقط . کرد رفتار یعاد یلیخ اما بشه؛ بد

 یپشت اطیح یتو گل ی بوته عالمه هی هم بعدش روز .بود کرده

 یراست .شونینیب یم صبح فردا حاال .کردم کمکش منم .کاشت

 و .یپشت اطیح واسه دهیخر هم دیجد یصندل و زیم دست هی

  .کرده نام ثبت وگای کالس اما نشه باورت دیشا

  :کنم یم نگاهش متفکر

  !بودم غافل یچ همه از یلیخ انگار-

  :میگو یم .دهد ینم یجواب

-!ورزش به برگشته باز که خوبه  !بود یا حرفه یوگی هی مامان-

  :کشد یم ازهیخم

  : شود یم بلند زیم پشت از !خوبه یلیخ آره-
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 هوس هم سها .نهایا و کباب بساط همون !میدار کار یکل فردا-

 .کرده دلمه

  !بخوابم برم من 

  : اندازد یم چشمانم به ییگذرا نگاه مین و

  !ریبخ شب-

 مانم یم آشپزخانه در همانجا من و رود یم او .دهم یم تکان سر

 یم . برود الشیخ یایدن به آرامش در تا !بخوابد او تا مانم یم .

 کردنش لمس مثل بیعج افکار هم خودم تا .ندهم عذابش تا مانم

 .دیاین ذهنم به دنشیبوس ای
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 مثال  !ام شده ریاس یتکرار ی چرخه کی در کنم یم فکر یگاه

 مکررات تکرار که ها شدن جمع هم دور نیهم .ها کشنبهی نیهم

 نامانوسمیبرا  شده برآمده یاندک که یشکم با سها دنید .است

 .است
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1939_pg. 

 

 هم هنوز بهروز .دیآ یم یلیخ او به که شده چاق هم یکم 

  .است بیغر و بیعج و طانیش پسر همان

 رانیا و گذاشته یشاد ی ترانه مامان  ؛ شوم یم آشپزخانه وارد

 به یتوجه .ست یا شهیشبزرگ پارچ در مونادیل ختنیر مشغول

 یباال که ییموها و  گلدار  فیلط راهنیپ آن در مامان .ندارد من

 .است سابق مامان همان قایدق کرده جمع سرش

 .اند آمده در هپروت از که ییآدمها مثل ام شده من 

  .دارم یبگیغر احساس و کرده را خودشان کار ها یدور

 هیسا ریز هم کیج تو کیج که نمیب یرام یاد و پونه پنجره از

  . گفته راست رانیا و .اند ستادهیا السیگ درخت ی

 درخت تا سه دو . کاشته گل ی بوته را باغ دور تا دور مامان

 .اند شده پربار یحساب هم السیگ و افرا و یگالب

 مونادیل وانیل کی .طرفم به دیآ یم رانیا دست ؛ زنم یم پلک 

  .کنم یم نگاهش .هست دستش در

  .زند یم برق اش چهره
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 یم را وانیل .بوده گذار ریتاثنبودنم .است خوب حالش !است شاد

  :دیآ یم آشپزخانه به سها .دهم یم سرتکان و رمیگ

 بدم؟ انجام من یدار یکار جان یل یل-
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  :دیگو یم رانیا

 

  !کن استراحت فقط تو برم قربونت-

 

 !یبخور ارمیب السیگ واست ایب

 

   .باغه یتو درخت ی وهیم 

 چهره خیم نگاهش و ندینش یم و کشد یم عقب را یصندل سها

  :شود یم من ی
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  !خان البرز-

   ؟یخوب

  :میگو یم سها به رو .کنند یم نگاهم زن سه هر .خندم یم

  !یکن ینم فراموش هرگز رو گفتنت خان البرز-

  :زند یم لبخند

  !دارم دوست شتریب ینطوریا-

 

  مونادیل وانیل دو رانیا

 ریز رنگش زرد راهنیپ .رود یم باغ به و گذارد یم ینیس درون را

   .است شفاف دیخورش نور

  :دیگو یم زده جانیه مامان .زنند یم در

  !اومد هم دکتر !خب-

 به رود یم سبکبال سن کم دختران مثل که او به زدهرتیح من

  :دیگو یم سها .کنم یم نگاه در طرف

  !لشهیدال از یکی دکتر بودن و  !خوبه حالش جان یل یل-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1942_pg. 

 

  : زیم یرو گذارم یم را وانیل

  !داده رییتغ ویچ همه مننبودن-

  :دیگو یم متعجب سها

 ! بوده موثر زمان گذر شتریب ه؟یحرف چه نیا-
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 !هیخوب مرد دکتر ضمن در

  !بمونه کنارش که داره یکس به اجیاحت جان یل یل و 

  .دهم ینم یجواب

  .دارد یتازگ میبرا اما ستمین مخالف

 

 دستش در بزرگ دیسف گل دسته کی .روم یم دکتر استقبال به

 .کرده تنش یآسمان یآب  راهنیپ و دیسف کتان شلوار و کت .هست

 کند یم نوازش و ردیگ یم را گلها مامان 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1943_pg. 

 

 چند یبرا ؛ ندیب یم که را من و دهد یم دست بهروز با دکتر .

  .دیآ یم طرفم به بعد و کند یم مکث لحظه

 یم جان ذهنم در یتداع  .کند یمبغلم و فشارد یم را دستم

 و من با  شهیهم !بود یا سرزنده و طبع و شوخ مرد دکتر .ردیگ

 سالها نیا تمام در .بود صبور دکتر .داشت یخوب رفتار یتداع

 .بود کرده یصبور

 کم را مامان وجدان عذاب از یکم تا بود گذاشته شیپاپ بارها 

   . بودم ختهیر اشک کنارش ریس دل کی و بودم رفته بارها .کند

  یپا مردانه .نجاستیا حاال و .بود نگذاشته مانیتنها م،یتنها او

 کنار آهسته . ستادهیا مان یزندگ جانگداز اتفاق از شیپ ی عالقه

  :دیگو یم گوشم

  !پسرم میدار ازین مردونه اختالط هی به-

  :دیگو یم بهروز .دهم یم تکان سر و شوم یم جدا او از من و

   ؟یکرد تور یچجور رو هیهند دختر اون ینگفت جان دکتر-

  :دهد یم تکان تاسف به یسر و خندد یم دکتر
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1944_pg. 

 

 یبرا که هم رقص و دمیرقص ینم خوب !نشد !جان آقا نشد-

  !شرطه  هندوها

  :خندد یم بهروز

  !میدار قبول هم یبندر ما دکتر-

  !حله پس . رقصم یم خوب یبندر من خب-

  :دیگو یم مامان

  ! هستن یپشت باغچه یتو ها بچه !دییبفرما-

  :میگو یم آهسته من .زند یم چشمک من یبرا بهروز

  !یمضحک یلیخ-

 و دکتر یوقت و لرزاند یم را شیها شانه دکتر سر پشت بهروز و

  :دیگو یم ؛ شوند یم دور مامان

   .میافتاد یعروس هی-

 یم غش  .زنم یم او به یگردن پس و طرفش شوم یم ور حمله

 را گاریس پاکت من .رود یم مامان و دکتر یپ در و خنده از کند

 .روم یم رونیب کنم یم روشن نخ کی و آورم یمرونیب بمیج از



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1945_pg. 

 

 کنار یها گربه به به و نمینش یم یورود یها پله یرو  

 کنار در که کنم یم تصور را مامان .دوزم یم چشم شمشادها

 روزگار باالخره و است خوشحال .دارد یآرام یزندگ خان تهمورث

 یدودل به .کنم یم رجوع خودم به بعد و  .زند یم لبخند او به

 گارمیس به یمحکم پک  .کند حلش نتوانسته هم یدور یحت که

 یم که است رانیا یصدا .ستدیا یم سرم پشت یکس .زنم یم

  :دیگو

  !یکرد ترک رو گاریس کردم یم فکر-

 

 !گرفته آفتاب حتما !شده برنزه یکم .کنم یم نگاهش شانه سر از

  :میگو یم 

 

 اری من با بخت اما کنم ترک خواستم یم رو زهایچ یلیخ-

  !ستین

 یم کنار و دیآ یم بعد و اندازد یم باغ در به را منتظرش نگاه

 :کند یم مرتب شیپاها یرو را لباسش  دامن و ندینش

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1946_pg. 

 

 ۵۰۶پست#

 

 !نکش گاریس-

  !هیبد عادت 

  !یزن یم بیآس خودت به

 .بکن گهید کار هی  یبش آرومکم هی یخواست وقت هر جاش به

   !بکش قیعم نفس تا چند ای  بخور پسته دونه تا چند 

 :فشارم یم هم به را میلبها

 

  !ست زهیپاستور هات روش یادیز-

 

  !کن امتحان یدار دوست یروش هر خب-

 

 من نظر به و یدار خون فشار تو .شو الیخ یب رو گاریس و الکل 

  !اشتباهه کارت

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1947_pg. 

 

  .رمیگ ینم چشمانش از یحس  چیه .کنم یم نگاهش

 را هست پوستش یرو که یمک و کک تا چند یحت آفتاب نور ریز

 و را شیها قهیشق کنار   اندک یموها یحت .نمیبب توانم یم هم

 ! را لبش یرو ترک

  :دهم یم فرو را دهانم آب 

 

  !ستین یبزرگ جرم گاریس-

 

 کنارش در اما کشن یم گاریس آدمها اکثر !هیموقت امیالت  هی

  !دارن هم یسالم یزندگ و کنن یم ورزش

  :اندازد یم باال شانه

   !کنم ینم درکت-

   !یکندرکم ندارمهم انتظار-

 

 یم باز یفلز در کهوی  اما ؛ بزند یحرف که کند یم باز را دهانش

 .شوند یم وارد جوان پسر کی و ریعب و شود



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1948_pg. 

 

 

 ۵۰۷پست#

 

 

  :کنم یم زمزمه و .نمیبب را آنها بهتر تا کنم یم زیر را چشمانم

  کنن؟ یم چکار نجایا نایا-

 

  :زدیخ یم بر زده جانیه رانیا

   !جان یل یل شنهادیپ به البته !کردمدعوتشون من-

  .طرفشان به کشد یم پر و

  برلبش یحیمل لبخند با و بوسد یم و کشد یم آغوش در را ریعب

 پوست با ساده و قامت متوسط ستیپسر .دهد یم دست پسر با

 یرو را دشیسف راهنیپ . بسته سرش پشت که ییموها و یگندم

 .ست یمیصم رانیا با انگار و انداخته نشیج شلوار

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1949_pg. 

 

 ستندیا یم کهمقابلم . من طرف به کند یم  تیهدا را آنها رانیا 

  :دیگو یمرانیا .اند دستپاچه  دو هر ؛

 یهمکالس هم شونیا و  یشناس یم که رو ریعب جان البرز-

  .هست نیام من 

 خدا یول بود اومده یقانون ریغ البته . سیانگل اومده تازهمن مثل

    .شده حل اقامتش یماجرا االن شکر رو

  :نیام به کند یم رو و

   .گفتم برات که امه خاله پسرهمون شونیا-

 

 ! عجب کند؟ یم یمعرف لش خاله پسر عنوان به را من

   .است مطلع ماانیجر از پسر نیا حتما پس 

  :آورد یم جلو را دستش یدستپاچگ البته و ییخوشرو با پسر

 !تتونیآشنا از خوشحالم--

 

  !کنه یم فیتعر یلیخ شما از رانیا 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1950_pg. 

 

  .فشارم یم را دستش یلیم یب با

 

 که یمدت تمام یط در که ست یآرام دختر .است ریبز سر ریعب

 را طلسم نیا رانیا و نشده صحبت هم یکس با ادیز بوده کافه در

  :میگو یم .شکانده

- 

 

 ۵۰۸پست#

 

  !داخل دییبفرما !دیآمد خوش

 آشپزخانه به کراستی و .شوم یم خانه وارد آنها از زودتر کالفه و

 . روم یم

 در از و ندیآ یم که نمشانیب یم و خورم یم آب وانیل کی 

  :میگو یم .رند یم باغ به یخروج

  !کن صدا مامانمو !رانیا-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1951_pg. 

 

 پچ پچ نیح و دهد یم تکان سر دارد یظیغل لبخند که همانطور

نمیب یم را مامان  . روند یم هیبق طرف به  ریعب و نیام با کردن

  .کند یم استقبال  ها آن  از یعیوس لبخند و یخرسند با که

 یحرف مامان به بعد . ستادهیا دوستانش کنار محافظ مثل رانیا

 نیح همان در .آشپزخانه طرف به دیآ یم هم مامان و زند یم

  :کنم یم وصل را ارتباط .است  ؛طناز خورد ین زنگ تلفنم

  !جونم؟-

   ؟یچطور !زمیعزسالم-

  !ریدرگ و خوبم-

  !یاستراحت حال در کردم فکر ؟یچ ریدرگ-

  ! مامان یها کشنبهی ی برنامه-

  :دیگو یم طناز .شود یم آشپزخانه وارد مامان

  !یکرد یم استراحت و ات خونه یموند یم !یرفت ینم  خب-

  :ام یشانیپ به کشم یم دست

  !برم دیبا االن !میزن یم حرف  اش درباره بعدا-

  :کشد یم یپوف



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1952_pg. 

 

   !کاسه همون و آش همون باز !شهیهم مثل-

 و آورد یم رونیب خچالی از را شده چرخ گوشت ی کاسه مامان

  :میگو یم .گذارد یم زیم یرو

  !خداحافظ فعال پس خب-

  :میگو یم حرص با من  .کند یم قطع یخداحافظ یب او و

 و یکار لیمسا کنن؟ یم چکار نجایا آدما نیا جان؟ یل یل-

 یم رو دختره نیا نه من آخه !شه یم یقاط داره یخانوادگ

  !پسرهاون نه و شناسم

  :دیگو یم باز مهین دهان با و رتزدهیح مامان

 حق اونم  کنم یم فکر !هستن رانیا  دوستان نهایا ؟یچ یعنی-

 کم تو از یچ  ضمن در !داره نگه کنارش رو دوستاش باشه داشته

  !مثال؟ شه یم

  :خندم یم یعصب

   !خونه آورده رو شهیهمکالس که یپسر  من زن خب-

  :شود یم ماتم یخاص جور مامان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1953_pg. 

 

 بهش تو بعد !داره اعتماد تو به نقدریا رانیا داره؟ ییمعنا چه نیا-

 ینبود تو که ییروزها .دوستشه و یهمکالس ؟یکن یم شک

  نبودنت واسهکم .کردن بهتر حالشو که بودن دوستهاش نیهم

 ضرر تو وقت هی که گذاشته جگر یرو دندون اما !ختهینر  اشک

  !البرز یهست یناسپاس آدم !ینکن یمال

  :ام چانه به کشم یم دست

   !ست خانواده میحر حفظ موضوع !ستینشک موضوع-

  :گذارد یم زیم یرو را ها خیس

 کنم یم شک من که یزن یم حرف یجور هی !البرز بردار دست-

  !یباش یشگیهم آدم اون که

  :کند یم اشاره ها خیس به بعد و

 یم دیتاک و !ریبگ خیس رو گوشتها نیا و دستت بکن دستکش-

 !شده بهتر حالشکم هی تازه !نبر دخترمو یآبرو کنم

 

 ۵۰۹پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1954_pg. 

 

 

  :رود یم هم در میاخمها

 

  !شده بهتر حالش یگ یم همش چرا !بوده؟ چش مگه-

  :کشد یم آه

 تو یدگیشور اون به نه !یغافل که نهیهم مشکل-

  !؟یمونیپش نکنه .هات یتوجه یب نیا به نه و بوشهر یتو 

  :میگو یم رفته باال یکم که ییصدا با معترض

   آخه؟ هیحرف چه جان یل یل-

 

  :دهد یم تکان وار دیتهد را سرش

 یتو اومده تو خاطر به که یدختر ای یخودت یتو ای یستین ای-

  !یریگ ینم لیتحو رو غربت

 یکرد کبک مثل سرتو بعدم !یکن یم چکار نیبب کن فکرکم هی

  اونقدر من یکن یم فکر و برف یتو

   !نشم یدور و یسرد نیا ی متوجه که احمقم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1955_pg. 

 

  .رود یمرونیب آشپزخانه از و

 بودن یسور به نه اما .کرده شک مامان خورم یم قسم

 آتش تاخورم یم آب وانیل کی !من قدم ثبات عدم به .ازدواجمان

  .شود کمتر درونم

 یم یسلف عکسنیام و رانیا .کنم یم نگاه باغچه به دوباره و

  .نندیچ یم یگالب درخت از یاد و بهروز .رندیگ

 را یزیچ مامان و است ساکت ریعب .کند یم اختالط پونه با سها

 و پنجره به افتد یم دکتر نگاه .دیگو یم دکتر یبرا تاب و آب با

 و نمینش یم زیمپشت من . دیآ یم و شود یم جدا مامان از

 کی و دارم یم بر را خیس نیاول و .کنم یم دست به دستکش

  .کنم یم جدا را گوشت گلوله

 یها نیآست و آورده در را کتش .شود یم آشپزخانه وارد دکتر

  :دیگو یم .زده باال را راهنشیپ

 !جانه یل یل دستور !کنم کمک بهت دیبا انگار خب-

 

 ۵۱۰پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1956_pg. 

 

 

  :میگو یم وار طعنه من

 

  !دیکن یم گوش حرفش به  که خوب چه-

  :دیشو یم نکیس درون را دستانش

  !ارزشمنده من یبرا جان یل یل-

 

  : طرفم گردد یبرم و کرده مکث

  !هستم جان یل یل خواهان که گفتم ترها قبل من-

 وجود یا مساله االن ؟یبود موافق باهاش هم توکنم یم فکر و

  العمله؟ عکس نیا باعث که داره

 

  :دارم یم بر گرید گوشت گلولهکی 

  !ندارم یدرمون و درست اعصاب روزها نیا من !دکتر دیببخش-

   البرز؟ چرا-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1957_pg. 

 

  :که دهد یم حیتوض .کنم یم نگاهش

 چه !تیعروس روز همون یحت !هستم تو یکالفگ ی متوجه من-

   !یشد نطوریا تو که آمده شیپ یزیچ

  :میگو یم . یصندل یرو ندینش یم

  !دارم هم مامان بابت ینگران البته و  !باره و کار به مربوط-

  :کند یم دست به دستکش دکتر

 رفتارت که ام متوجه یحت من .زهاستیچنیا از فراتر یزیچ هی-

  !البرز !ست زده خی و سرد همسرت با

 

 حرف رانیا به من یتوجه یب از همه چرا  .آورم یم باال را سرم

 !ام؟ کرده رفتار انیع و عیضا حد نیا تا یعنی .زنند یم

  :دیگو یم 

 از رو ذهنت و فکرتموم دیبا تو و !مرده عشق اون !رفته یتداع-

 !یکن تشیهدا حال به و یبردار گذشته

 !هیخوشبخت ی ستهیشا .هست ییخوشرو و بایز دختر رانیا 

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1958_pg. 

 

 ۵۱۱پست#

 

 به بزرگت پدر اعتماد یاتکا ی نقطه رانیا یثان در !نکن غشیدر

    !جانه یل یل بخشش و تو

 .رمیبم خواهم یم .شوم یم ماتش .ستدیا یم باز حرکت از دستم

  :میگو یم

 

 حماقت خاطر به و جان یل یل آرامش خاطر به دیبا یک تا دکتر-

 .بکشم زجر هیبق انتظار و پدرم

   !کشم یم نفس که هستم یا مرده من که خدا به 

 :رود یم هم در شیاخمها

   ! بگو من به  ؟یکن یمپنهان ویچ البرز-

 

 که بهروز .بزنم حرف باره نیدرا  مردکی با خواهد  یم دلم

  .است  لیتعط



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1959_pg. 

 

 ینم و کند ینم دخالت هرگز اش یغرب فرهنگ خاطر به که یاد

 .محتاجم مرد کی با زدن حرف به و تنها !هستم تنها من .پرسد

  :میگو یم

   !ستین وقتش االن-

  :دیگو یم بالفاصله

  ! تو و من . یتداع دارید به میر یم عصر امروز-

 مشغول و کند یم دستش دستکش .کنم یم نییپا و باال را سرم

  :شود ین

 شیخواستگار مادرش و پدر از و رانیابرم جان یل یل با خوام یم-

   .کنم

 

 یآدم مادر با ازدواج از حرف و ندیبنش آدم مقابل یمرد که نیا

  یبرا اما .آورد یم جوش به را آدم خون ییجورهاکی بزند

 از بکند دل ام دهیند محبت و دهیکش زجر مادر خواهم یم که من

 که است معجزهکی به هیشب نیا . سهند یمیقد ومسموم عشق



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1960_pg. 

 

 را کار نیهم و بزنم را تعصب سر از خون جوشش آن دیق  دیبا

  :کنم یم هم

 

  !شه یم سهند ینامردجبران نجوریا !یخوب کار چه-

  !ینکن صحبت نطوریا پدرت ی درباره بهتره-

  !گم ینم یزیچ قتیحق جز-

  : من ی چهره به ماسد یم نگاهش .شود یم آشپزخانه وارد رانیا

 ؟یشد سرخ نقدریا چرا البرز؟-

 

  :دیگو یم دکتر به معترض و

 

 بگو نکن گوش حرف آدم نیا به یپزشک که شما ! خان تهمورث-

   !رفته باال فشارش هم االن !بده براش گاریس و الکل

 یم رونیب قرص ورقکی و گردد یم و کشو  طرف به رود یم

  .طرفم دیآ یم و زدیر یم آب یوانیل و آورد

  :دیگو یم و آورد یم رونیب ورق از را قرص



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1961_pg. 

 

 بهت و باشه دلسوزت نبود یکس ت مسافر یتو !دهنتو کن باز-

   کن؟ زیپره بگه

 

 به را وانیل و زبانم یرو گذارد یم را قرص .کنم یم باز را دهانم

 کی  !یشگیهم و یتکرار توجه کی .کند یم کینزد میلبها

  :میگو یم . خورم یم جرعه

  !رانیا  ییها رزنیپ مثل-

 نکنه یبیغر وقت هی !برس دوستت به برو

 

 ۵۱۲پست#

 

  :کند یم نگاهم متعجب و دهد یم باال را شیابرو کی

  شده؟ تیحسود نکنه !البرز یشد ها یرونیا پسر به  هیشب-

  :خندد یم دکتر

 

   !نیهست کشمکش حال در مدام  جوونها شما-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1962_pg. 

 

 واقعا کهکنم یم فکر من و .رود یم رونیب حرف یب رانیا

   .کند یم یگرید به که یتوجه به کنم یم یحسود

 صحبت هند به او سفر و یساز عطر شرکت  فروش  از دکتر با 

 که یلذت و دهید که یبیعجا از یگرم و جانیه با او .میکن یم

 از هر و گذارم یم منقل یرو را کبابها   .دیگو یم سخن برده

  .کنم یم نگاه رانیا و ،بهروز ریعب ، نیام یباز ورق به یگاه

 

 و شوند یم یباز ی برنده .هستند میتکی در نیام و رانیا

 .کوبند یم هم به را شانیدستها

 

 ریدرگ من حواس یول است پونه یعروس از حرف غذا زیم سر 

 قیعم یدوست نیا انگار .است نیام بشقاب مواظب که است رانیا

 !هست کنم یم فکر آنچه از تر

 

 او و کنم یم یرانندگ من .شوم یم گورستان یراه دکتر با عصر

 گوش هست اش عالقه مورد دانم یم که انیشجر استاد یصدا به

  :دیگو یم .کند یم رصد را ها ابانیخ و سپارد یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1963_pg. 

 

- 

 

 ۵۱۳پست#

 

   خوبه؟ حالش مامان شما نظر از

 

  :دیگو یم کند نگاهم آنکه بدون

 تیواقع قبول به حاال انگار وقت همه اون از بعد !خوب یلیخ-

 یم دیب مثل م؛یرفت ها بچه دارید به هم با که یبار نیاول !دهیرس

 . دیلرز

 

 توان یحت گرفتم؛ ینم رو بغلش ریز من اگر و بود دهیپر رنگش 

 .کنه تمام رو زجر اون تا اومد و نشد منصرف اما .نداشت رفتن راه

 پهن کوچک فرش هی براش .میبود اونجا ساعت چهار سه دیشا

 کردم

 ینم یحت .قبرها یباال یها نوشته سنگ به زد زل و نشست و  

 !کنه هیگر تونست
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 1964_pg. 

 

 

 و شکست مادرت بغض و ! قرآن تالوت به کردم شروع من بعد 

 اتفاق قبال واقعه رشیپذ .شدآروم اما !جانسوز و تلخ .کرد هیگر

 حاال و بود کرده یعزادار بوشهر یتو خودش قول به و بود افتاده

 یگاه یحت .بود تر آروم بعد دفعات !کنه تمومش خواست یم

  . کرد یم فیتعر خاطره

  !یتداع و دنا با طرفه کی صحبت هی

  :چمیپ یم یبعد ابانیخ به

 فقدان نیا .بود تالش و قدرت ی اسوه من یبرا شهیهم مامان-

 یسخت و ماتینامال دربرابر تالشش تمام یعنی .کرد نابود رو مامان

 !شد خالصش ریت هم ها رفتن نیا و بود کرده فیضع روحشو ها

 و کردن یپدر یبرا نبود یپدر که شد متولد یوقت دنا درواقع

   .کرد یباز دنا یبرا رو دو هر نقش مامان

  :کند یم کم را ضبط یصدا دکتر

 بزرگ رو یتداع یمشابه طیشرا یتو چون ! کنم یم درکش-

 . میدار یمشابه بایتقر ی تجربه جان یل یل و من واقع در .کردم

 .هامون بچه فقدان در چه و عشق در چه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1965_pg. 

 

 

  از خورم یم قسم و میکن یم درک رو گهیهمد نیهم یبرا 

 .بهتره دومون هر حال افتاده اتفاق ما  دوباره ارتباط که یروز

 یم دلم  .بگذرونم مامانت روکنار عمرم یباق خوام یم من !پسرم

 .بزنم رقم آرامش در ییها تجربه کنم، سفر جان یل یل با خواد

  !رمیبم و بشم ریپ باهاش

  !یبیعج یدگیشور چه-

  :زند یم پوزخند

 دیشا راستش !دومون هر یبرا !همدم به ازین با همراه یدگیشور-

 در که یعشق اما باشه ینشدن فراموش یآدم یبرا اول عشق

 یآدم همراه کیتار یروزها در و  رهیگ یم شکل مرارت و یسخت

 .کنه یم جادیا یشتریب اعتماد و ثبات یلیخ هست

 

 ۵۱۴پست#

 

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1966_pg. 

 

 دهیچش را روزگار گرم و سرد که است تجربه با و کامل مرد کی او

 سکوت و .باشم میتسل توانم یم فقط  اش یمنطق افکار برابر در و

   .است پاسخ نیبهتر

  :دیگو یم ؛ ندیب یم ابانیخ به را من یرگیخ یوقت

 دوستش دیبا که اونطور چرا ؟یدار مشکل رانیا با چرا تو ! خب-

  !یندار

 

 یرو زندیر یم درست .هستند نمک  به هیشب ها سوال یبعض

  :گزم یم را لبم .کنند یم ناسورش و زخم

 هم مامان !دیدون ینم که هست ییزهایچ هی وسط نیا چون-

  !بشه مطلع ازشون خوام ینم من و دونه ینم

 

 اصحکاک از ینرم خش خش .کشد یم هم  به را دستانش

  :خورد یم زنگ گوشم در پوستش

 .بشنوم خوام یم من-

 !یدار رو پسرم حکم تو 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1967_pg. 

 

 تالش سالها نیا تمام در !یهست یتداع امانت بگم بهتره اصال 

  .باشم داشته تیزندگ یتو ینقش یجور هی که کردم

 ؛ افتادهین اتفاق تر قبل دیشا .کنم یهمفکر باهات و بمونم کنارت

  !وقتشه االن اما

  :کشم یم آه

 به رمیگ یم میزندگ یبرا که یمیتصم هر شدم متوجه رایاخ-

   !کنه یم بدترش کنه بهتر رو حالم نکهیا یجا

  !شدهیچ نمیبب بگو خب-

 حل راه هی !بود یمصلحت رانیا و من ازدواج که نهیا اش خالصه-

  !رانیا در شیزندگ تیوضع از رانیا کردن خالص یبرا اشتباه

 

  !داشته یمشکل چه شیزندگ مگه-

  : کنم یم پارک در را لیاتومب

  !براتون گم یم-

 راه گریکدی کنار گورستان ساکت و سرسبز یفضا در دکتر و من

 کی آنها از که ییآدمها .کنم یم حس یبیعج آرامش .میرو یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1968_pg. 

 

 یباق ایدن نیا در سرشان یباال یعمود یسنگ با مسکوت آرامگاه

 مانده؛

 چکار که میگو یم دکتر یبرا .ندارند ییصدا و سر و آزار چیه 

 کنار .دهد یم گوش فقط او .هستم مخمصه در چرا و میا کرده

 ؛ میرس یم که یتداع آرامگاه

 عکس یرو و شود یم خم دکتر .ام گفته را انیجر ی همه من 

 دیسف براق سنگ یرو و زده یعیوس لبخند که یتداع خندان

 گرید سنگ دو یرو یحت .کشد ین دست شده هیتعب قبر یباال

  .ارد قرار دنا و ونای عکس هم

 .است طوفان از پر من درون .بود شده نوشته نامشان فقط تر قبل

  یا گرفته یصدا با

  :میگو یم

  !ن؟یکرد عوض رو سنگ نیا وقت چه-

  :زند یم لبخند

  !بود جان یل یل میتصم-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1969_pg. 

 

 گه یم !مینیبب رو ها بچه میهست نجایا یوقت خواست یم دلش

 هم من کنم؛ یم فکر که االن .روحه یب یلیخ دیسف سنگ اون

 گه یم من به یتداع قشنگ لبخند نیا !رسم یم جهینت همون به

 یم لبخند و کنه یم  یخوب یزندگ یمواز جهان در دخترم که

  !زنه

 

 درک رو ها رفتن بهتر و کنم یم حسش شتریب روزها نیا واقع در

   .کردم

 یم نفس زور به یحت که بندد یم را میگلو راه بغض آنچنان

 یم را من یبازو دکتر .میکن یم سر  سکوت در را یقیدقا .کشم

  :ردیگ

 !میبر بهتره-

 

 ۵۱۵پست#

 

  :دیگو یم دکتر .میشو یم یراه و دهم یم تکان سر



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1970_pg. 

 

 رجوع قلبت به ؛ که نهیا بکنم بهت تونم یم که یحتینص تنها-

 !کن

 ؟ درسته یکرد انتخاب که یراه نیبب ! یخوا یم یچ نیبب 

 نیا رانیا خاطر به یحد چه تا ؟یستادیا یدرست یجا در اصال 

 و  داره یتبعات چه تیزندگ در رانیا نبودن که نیا ؟ یکرد رو کار

 .دومه ی وهله در بزنه بیآس یکس چه به ممکنه

 

 رو عشق و آرامش که بکن رو یکار !یمهم خودت همه از اول 

 که یکن یم فکر و خوبه حالت طناز با اگر !ارهیم ارمغان به برات

  کرد؛ یخواه یزندگ کنارش در عمر هی

 هم عواقبش ی همه یپا و کن رونیب تیزندگ از رو رانیا پس

  .بمون

 جلوه پررنگ یآب در دیسف ابر یها تکه کنم؛ یم نگاه آسمان به

  :میگو یم .دارند یادیز ی

  !دکتر دارم قبول حرفاتونو-

  :خندد یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1971_pg. 

 

 و پدر ی مراوده هی !میبخور یدنینوش هی هم با و میبر بهتره پس-

  ! یپسر

 

  :کنم یم کینزد سرش به را سرم و کتفش پشت گذارم یم دست

 فقط یپسر و پدر ی رابطه از من ی تجربه گفت شه یم بایتقر-

  !خودتونه به مختص

 . کند یم نگاهم اشک از اند شده براق که یچشمان با و متاثر

 شییدارا و هیسرما تنها او که دانم یم من و !کرده بغض مردانه 

   .ندارد را او گرید حاال و بود سپرده من به را جهان نیا از

**  

 منینش اتاق در پونه و مامان ؛ گردم یم بر خانه به که شب

  :دیگو یم پونه  !ستین رانیا .نندیب یم لمیف و اند نشسته

  !مشقش و درس سر رفته !درسخونه دخترمون-

 یم یرانیا یینمایس لمیف کی .نمینش یم مامان کنار کاناپه یرو

 یدارید تا زند یم یدر هر به و است تنها یزن تیشخص که نندیب

  !باشد داشته ؛ هست زن سابق شوهر حضانت تحت که دخترش با



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1972_pg. 

 

  :میگو یم است ونیزیتلو ی صفحه مات که مامان به

 .کنه یم بد آدمو حال !مامان یکن یم نگاه هیچ لمهایف نیا-

  !دینیبب بهتر زیچ به !گن یم یچارگیب و یبدبخت از همش

  :کند یم من به یهیسف اندر عاقل نگاه شانه سر از مامان

 یم حساب دو درجه شهیهم زنها !رانهیا ی جامعه قتیحق نایا-

 تشونیحما دیبا دولت و !باشه مادرش با دیبا بچه حضانت !شن

 تا صبح از که یپدر آخه !نباشن  شبشون نون محتاج که کنه

 !داره نگه رو بچه تونه یم چطور هست سرکار شب

 

 ۵۱۶پست#

 

 

  :دیگو یم پونه

 با ها بچه از یلیخ هم جا نیهم !جان یل یل نخور حرص-

  !کنن یم یزندگ پدرشون

  :دیگو یم جان یل یل



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1973_pg. 

 

  !درسته آره-

 یم یزندگ پدرشون با .بودم یخانوادگ لیمسا لیوک خودم من

 نداشته مناسب یروح و یاجتماع طیشرا مادر که یصورت در کنن

 !باشه

 هم بچه !معقوله یرفتار نظر از هم و داره کار هم زن نیا اما 

 به مربوط انیجر فقط . داشته عادت بهش و بوده مادرش عاشق

 .هست اشتباه یها قانون

 چه !پدره به متعلق بعد و مادرشه شیپ یسالگ ۷ تا فقط بچه 

  !مزخرفه

  :زمیخ یبرم من

  !یش یم یعصب نکن نگاه-

  :پونه به کنم یم رو

  اد؟یم یک عمه-

 خواد یم نباریا .گرفته هم طیبل و کرده کاراشو همه !دیجد هفته-

 که داداشه مامانم مشکل .بمونه یتهرون مامان شیپ یوقت چند هی

   !کنه مهاجرت قراره اونم  مملکت  حاضر حال طیشرا با انگار



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1974_pg. 

 

 یم آشپزخانه به .ستیگرید یجا فکرم .دهم یم تکان سر هودهیب

 یها پاش و ختیر و تنفقالت ی مانده یباق زیم یرو هنوز .روم

 به و دارم یم بر را مو برگ یها دلمه از یکی .دارند قرار یهمانیم

 .شده خنک یکم هوا .روم یم یپشت اطیح

 

 ۵۱۷پست#

 

 

 و او شال به زنم یم زل .افتاده رانیا درنگیسف شال یصندل یرو

 بار کی .زده زنگ بار چند صبح از .رمیگ یم را طناز ی شماره

  :دهد یم جواب زنگ نیدوم با .تماس رد را هیبق و ام داده جواب

  !عجب چه !البرز سالم-

  :است فیلط و نرم .دارم یم بر را شال و برم یم شیپ را دستم

 با رو ات مکالمه زنم یم زنگ بهت وقت هر رایاخ !زمیعز سالم-

  !یکن یم شروع طعنه

  :کشد یم آه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1975_pg. 

 

 رد چرا !یکرد داریب من در رو یبد یها اخالق تو واقع در !خب-

   ؟ید یم تماس

  :نمینش یم یصندل یرو

 هم سر پشت که یشد کاریب نطوریا حاال تا یک از چطوره؟ حالت-

   ؟یزن یم زنگ من به

 یبرا و دارم کنفرانس هی فردا .شلوغه سرم هم یحساب !خوبم-

  !بودم قرارتویب اما !لیسیس برم دیبا نظارت

 

   !بود یمعقول ریغ یقرار یب-

  !البرز-

 

 رانیا یبو .کشم یم بو اطیاحت با و دماغم طرف برم یم را شال

  :بندم یم را چشمانم .دهد یم را

  جونم؟-

  !کنم یم فکر یلیخ-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1976_pg. 

 

 عادت انتظار و یسردرگم نیا به  من و !هستم ریدرگ یلیخ

  !ندارم

 ماریب داره رابطه نیا کمکم !میکن یاساس فکر هی دیبا !دونم یم-

  ! نبود قرار که یحال در .شه یم

  !؟یچ یعنی-

 است روشن کهدوم ی طبقه ی پنجره به و کنم یم باز را چشمانم

  :کنم یم نگاه

  !تو هم و من هم !میکن روشن رو خودمون فیتکل  دیبا-

   !بده حیتوض تر کامل-

  !میزن یم حرف لندن یاومد یوقت-

   .شلوغه سرم شدت به چون !بشکه طول هفته دو یکی دیشا-

 رانیا با خودمو فیتکل منم که هیخوب زمان میتا نیا .رمیعز باشه-

    !بکن رو فکرات خوب هم تو .کنم روشن یزندگ و

  ؟یچ ی درباره-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1977_pg. 

 

 ی رابطه هی ه؟یچ قایدق رابطه نیا از هدفت که نیا ی درباره-

 باالتر پله چند هم با تو و من قراره ای هیگذرون خوش و یجنس

  م؟یکن ازدواج و میبر

  ه؟یچ تهش ته !قایدق میکن چکار قراره

  :شنوم یم را شیها نفس یصدا .کند یم سکوت

- 

 

 ۵۱۸پست#

 

 

  !یهست یراض امون رابطه نوع از توکردم یم فکر... من

  !البرز اوه...من...داره تعادل  رابطه نیا کردم  یم فکر

  :میگو یم .ندینش یم بغض به شیصدا

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1978_pg. 

 

 رو یینها فیتکل باره در میتصم دیبا !میندار تعارف که گهیهمد با-

 یم .زمان ی عهده به میگذار یم ای شهیهم تا میمون یم !میریبگ

   .میبردار یتر یمنطق یقدمها قراره ای میکن یخوشگذرون میخواه

 که هستم یطیشرا در من .مینزد حرف ماجرا ته درباره حاال تا

   .دارم ثبات به ازین

  :دیگو یم یجان یب یصدا با

  ؟یشد دودل !البرز-

  :میگو یم ییابا چیه یب

 به کنم یم رجوع  بدونم؟ فمویتکل ندارم حق !نشدم دل دو-

 یم و میبود هم با که یمدت به .میدید رو گهیهمد که یبار نیاول

  !میریبگ رو درست میتصم خوام

  :دیگو یم یحوصلگ یب با

  !دارم دوستت یلیخ من  یول  !باشه-

 

  فشارم؛ یم  انگشتانم انیم را شال

   !ستین یکاف که میدون یم  دومون هر یول دارم دوستت منم-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1979_pg. 

 

 

  .بشم آروم کم هی بهتره !مینزن حرف اش درباره االن بهتره-

  ! ریبخ شب !زمیعز باشه-

  ...البرز-

  جونم؟-

  ... رانیا افتاده؟ یاتفاق-

  :زمیخ یبرم

 کنار خودمون با دیبا اول تو و من .نداره یربط چیهرانیا به-

  ...برم دیبا االن .مییایب

  !یبا فعال .زمیعز باشه-

 ییراهنما و حرفها با دکتر .  کند یم قطع را ارتباط بالفاصله

 و برم یم باال را سرم . است گذاشته ریتاث ذهنم یرو یکم شیها

 با و نشسته آن ی لبه و کرده باز را پنجره که نمیب یم را رانیا

 .کند یم صحبت یریتصو یکس

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1980_pg. 

 

 خانه وارد  . ستین الشیخ نیع و دهید هم دیشا ای دهیند را من 

 یم باز را اتاق در و باال ی طبقه به روم یم کراستی و شوم یم

 یم گوشم به نیام یصدا .کند یم نگاهم و گردد یبرم .کنم

 .زدیر یم دلم یهُر و ردیگ یم آتش درونم یزیچ .رسد

  :دیگو یم رانیا 

 !برسمدرسام به  برم من خب-

 

 ۵۱۹پست#

 

 یا خوشمزه یها نون اون از برات حتما و نمتیب یم فردا . باشه-

  !ارمیم گفتم که

 

 یا دسته .است عیوس لبخندش .هستم اش رهیخ من .خندد یم

  :چاندیپ یم انگشتانش انیم را شیموها از

 

 .!ریبخ شب !یاوک-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1981_pg. 

 

  :اندازد یم فکر به را من نیام آخر  ی جمله و

  !زمیعز یبخواب خوب-

 

 را زمیعز ریبخ شب .تخت یرو کنم یم پرت را شال حرص با

 گرید مرد کی با نقدریا یحق چه به رانیا اصال .کنم ینم درک

 ی نهیگز چیه که نیام مثل یپسر هم آن شود؟ یم یمیصم

  . ندارد یآنچنان

  یباال .زند یم ورق را دفترش و ندینش یم زیم پشت رانیا

 یم باال را سرش .کنم یم نگاه دفترش به و ستمیا یم سرش

  :آورد

  شده؟ یزیچ-

 

  ؟یزن یم حرف اون و نیا با ای یخون یم درس تو-

  :کند یم گرد را چشانش

  بدم؟ حیتوض تو به کارم یبرا دیبا من مگه ه؟یسوال چه-

  :زنم یم پوزخند



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1982_pg. 

 

  !نه واقع در خب-

 

 .ردیگ یم دست به را خودکارش و گرداند یم بر را سرش ناز با

 من که شده رانیا یزندگ وارد موقع چه نیام .زند یم شور دلم

   دهد؟ یم نشان توجه او به رانیا چرا اصال نشدم؟ متوجه

 

  :میگو یم .آورم یم در را میجورابها و نمینش یم تخت یرو

  ؟یهست یمیصم پسره نیا با یلیخ-

  :دیگو یم ردیبگ دفترش از را توجهش ای و برگردد آنکه بدون

   !هوم-

  :گزم یم را لبم

 ینم یحساب و درست آدم نظر به چون !کن جمع حواستو خب-

  !اومد

  .طرفم گردد یم بر

 یم نگاه را دستم حرکت .راهنمیپ یها دکمه به رود یم دستم

  :کند



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1983_pg. 

 

  ست؟ین یخوبآدم یدیفهم برخورد هی با چطور-

  :گرداند یم بر رو او و آورم یم رونیب تنم از  را راهنمیپ

 

 !پره یم باهات هم باز و یدار شوهر تو دونه یم چون-

 

 ۵۲۰پست#

 

 

  جهت مخالف روم یم و زمیخ یم بر من بندد یم را دفترش

  :زنم یم هیتک زشیم به او نشستن

  ؟یمن زن یگفت بهش-

 

  !یمن ی خاله پسر فقط تو چون !بگم که نبوده الزم-

 ینم طناز مگه !شه ینم عوض  یزیچ بدونه؛ هم اگر یحت حاال

  ؟یدار زن تو دونه

  :کنم یم اخم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1984_pg. 

 

   !ستنین سهیمقا قابل دوتا نیا-

 

 دهد یم باال را شیابرو کی و  اش چانه ریز گذارد یم را دستش

  :کند یم نگاهم و

 

 مهم من یآبرو و مربوطه خودت به یکن یم یکار هر تو  !آهان-

   !ستین

 

  ... من یول

 

  :حرفش انیم مزم یم

 تو از تر قبل یلیخ که دخترم دوست با بودن یبرا دیبا من نکنه-

   رم؟یبگ اجازه ازت شناختمش یم هم

 

  :ردیگ یم غم یانحنا دهانش

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1985_pg. 

 

 اومدم که بودم من نیا اصال !یریبگ اجازه دینبا !یگ یم راست-

   !تو یزندگ وسط

  :دهد یم رونیب حرص پر را نفسش

 و زنمی بهم رو ات رابطه ستین قرار که یباش خوشحال دیبا پس-

 .ست گهید یجا حواسم

 

 ۵۲۱پست#

 

 

 مال رانیا من تصور در .است خشم از پر درونم !نه خوشحالم؟

 یم نظر از زا اش چهره یاجزا و زنم یم پلک .ستین یکس چیه

  :گذرانم

  !یباش من یآبرو فکر به  دیبا یمن زن که یزمان تا-

  :ردیگ یم من از نگاه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1986_pg. 

 

 و .ندارم دوست رو بحث نیا !البرز بخواب و ریبگ دوش  برو-

 دانشگاه رشیپذ واسه درخواستم  وبا  بشه تموم کالجم  که نیعم

   ! ستمین تو زن گهید اونوقت .گم یم خاله به بشه موافقت

  :دیگو یم .شده کتابش ی رهیخ .شوم یم ماتش

 ینم بد تو اسم !تبلش نگران .رمیگ یم گردن به ویچ همه خودم-

    !نباش ؛ یهست هیبق و آبوا نگران اگر !شه

 ریز .دارم یبد احساس من .رود یم رونیب اتاق از و زدیخ یم بر

 رفتار رانیا با چطور نکهیا به .کنم یم فکر نیام به آب دوش

 نیا به افکارم یانتها در و کرده خودش ی فتهیش را او که کرده

 ی هیحاش در یآدم من  .دارد حق رانیا که رسم یم جهینت

  !هستم شیزندگ

 را شب کل که ییاو . رفته او شوم؛ یم داریب یوقت بعد روز صبح

 هم همانجا و مانده منینش اتاق در خواندن درس ی بهانه به

   .دهیخواب

 یم کار و گوشش در چپانده یهندزفر مادام ی آشپزخانه در عصر

 ینم من به یتوجه اصال او اما زنم یم سر آنها به بار چند .کند



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1987_pg. 

 

 یم ینامرئ شیبرا من .اوست رییتغ و یتوجه یب آغاز نیا و .کند

   .شود یم تر یدنید و تر هست من یبرا او که یحال در ؛ شوم

 انیپا  از بعد شب هر و ندارم ام خانه در ماندن یبرا یا بهانه من

 ران،یا یمحلکم با .گردم یم بر جان یل یل ی خانه به کافه کار

 باعث که چه وهر شبش مهین یها امیپ اش، یتلفن یها تماس

 مدام ها شب و روزها نیا تمام یط در . سازم یم شود یمآزارم

 چند روز هر .احساساتم و روابط به و خودم به ام کرده رجوع

 یحت !یزیچ هر و یروزمرگ و کار از .میا زده حرف طناز با قهیدق

 اصال رانیا که ییشبها در !خواسته هم را او با یآغوش هم دلم

 به اصال او و  رفته باال هم فشارم یحت .نبوده من به حواسش

 صبحانه نگران ها تر قبل مثل .نرفته فشار قرص خوردن دنبال

 گرید یحت .نماندهام رهیخ زدم یم حرف یوقت ای و نشدهخوردنم

 رانیا دهد یم نشان نهایا ی همه و نکرده هیگر تختخواب در

 ام نتوانسته گرچه !ام شده طناز بودن دلتنگ من و  !شده عوض

 تمام  رانیا یعنی ؛ کنم فکر امان رابطه عمق به دیبا که آنطور

 که یوقت تمام هم کافه در یحت .کرده جلب خودش به را توجهم

 یبرا ام یدلتنگ  که ام دهیفهم اما .دارم یپرت حواس  هست او



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1988_pg. 

 

 شیپ حواسم تمام وگرنه .گردد یم بر جسمم  ازین به شتریب طناز

 .است رانیا

 

 ۵۲۲پست#

 

 

  و سرهنگ بابا و یتهرون مامان .است پونه یعروس گرید روز دو

 .است جمع خانواده جمع  .اند آمده ما ی خانه به  عمه

 نیا به که رانیا .هستند هم دور  رسم یم خانه به که شبها 

 .شکند یم گردو دمش با دارد عادت یخانوادگ یها یشلوغ

 خوش واقعا و شده یمیصم یلیخ یتهرون مامان با که مخصوصا

   .گذرانند یم

  .کرده تمام را کارش رانیا و است عصر

 

 پشت  ساده کش با را شیموها .هست تنش نیج و رنگ یآب بلوز

 . ندارد یشیآرا چیه .بسته سرش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1989_pg. 

 

 تدارکات مشغول و امدهین کافه به که ست یروز چند یاد 

 ریدرگ یحساب و اند آمده  هلند  از اش خانواده .هست مراسمشان

 یم و ندینش یم بار پشت رانیا .گردانم یم را بار رسما من .است

  :دیگو

   ! دارم عجله ؟یکن یم آماده من واسه یفرانسو قهوه هی-

  :میگو یم .کند یم نگاه تلفنش به و

 

  !هم یتو دهیچیپ کارم ؟یبمون شتریب امروز شه یم-

  :دیگو یم توجه یب

 

  !برم دیبا و دارم قرار من اما دیببخش-

 

  :زیم یرو کوبم یم بایتقر را فنجان

 

  .هستم تنها دست من و ستین یاد !خواستم کمک  ازت بار هی-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1990_pg. 

 

 که میبگو چطور .باشد کنارم که کنم درخواست او از دیبا چطور

   .دارم او آرامش به ازین

 

  !بپوشم ندارم یچیه یعروس واسه !بخرم لباس برم دیبا من یول-

 

  :میگو یم . ستین حواسش رانیا .شود یم وارد نیام و باز در

  !یبخر لباس که امیم باهات کافه شدن لیتعط از بعد خودم خب-

- 

 

 ۵۲۳پست#

 

 

 

  ...با من ! نه

  :ستدیا یم رانیا کنار نیام

  !البرز آقا سالم .رانیا سالم-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1991_pg. 

 

 

  :کنم یم اخم

   .کارم سراغروم یم و !سالم کیعل-

  :دیگو یم رانیا

 

 حساب خودم .لطفا کن آماده نیام واسه هم آناناس کوکتل  هی-

  !کنم یم

 

 .کنم یم نگاهش یدلخور با و گردم یم بر

 

 ستیل و دیآ یم سفارش تا چند با ها شخدمتیپ  از یکی مزیج 

 به و گذارم یم بار یرو را کوکتل و قهوه .دهد یم من به را را

 سرگرم ها سفارش با را خودم و روم یم بار بخش نیتر ییانتها

  .کنم یم

 

  :شنوم یم را شیصدا بعد ی قهیدق ده



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1992_pg. 

 

  !البرز رفتم من-

 موقع همان و ام خسته خورده، ترک دلم .دهم ینم را جوابش

 شکند یم و افتد یم دستم از وانیل

 به یحت !رفته او  .ستیخال رانیا یجا نمیب یم و گردم یم بر 

 وانیل که نزده شور دلش !نکرده یتوجه هم من یسردرگم

 .کند جادیا یجراحت است ممکن شکسته

 همراه به را ترس از یبزرگ حجم من یبرا نیل و بماند نخواسته 

  که یدختر .دارد

 

 مثل حاال ام کرده فرار او  از ای و بودم گرفته اش دهیناد بایتقر

   ! دهیچیپ روحم تمام  دور چکیپ

 .کند یم پاک را نیزم تند تند مزیج

 

 تا دو . شود بهتر حالم دیشا تا کشم یم قیعم نفس تا چند من 

 نکیرنگ و یچا یبعد سفارش .کنم یم آماده را ها سفارش از

 فنجان درون اطیاحت با را یچا و کشم یم یراحت نفس   .است



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1993_pg. 

 

 شامل که را شده نییتز کوچک نکیرنگ کن گرم از و زمیر یم

 !ردیگ یم دلم  .آورم یم رونیب را  گردوست و خرما عدد پنج

 

 ۵۲۴پست#

 

 

 کهوی . ام ستادهیا بوشهر در جیخل کنار یشرج روز کی در انگار

  :دیگو یم ییصدا

  !یشکالت کیک با موکا آهان ه؟یچ یبعد سفارش-

 !شیبرا رود یم ضعف دلم !برگشته .است رانیا !شود ینم باورم

 .کند رها خودم حال به را من نتوانسته .بگذارد میتنها نتوانسته

 کنم یم اخم .کند یم توجه من به ذهنش از ییجا در هم هنوز

  :میگو یم .نفهمد را بودنش از ام یخوشحال که است نیا تالشم و

  ؟!یبرگشت شد؟یچ-

  :بندد یم شبندیپ

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1994_pg. 

 

  !یشلوغ واقعا .بذارم تنهات ومدین دلم-

  :میگو یم زحمت به

 

  ...ومدمیبرم پسش از خودم-

  :خندد یم

  !ایب کوتاه-

  !شه یم یچ لباست-

   !ستین مهمهم ادیز !پوشم یم یزیچ هی-

 و میزن یم حرف .کند یم تالش و ماند یم کنارم را وقت تمام و

  .میکن یم کار

 

 تازه که یآدم مثل ام شده .کنم یم نگاهش هم سر پشت من 

 میبرا خرکاتش تمام شوم یم متوجه بعد و کرده کشف را یکس

 موقع و ستین حواسش یوقت یحت .است جذاب و نیدلنش

 رونیب لبانش نیب را زبانش  بشقاب در کیک برش کی گذاشتن

 یشلوغ اریبس  شب . میلبها یرو ندینش یم لبخند . آورد یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1995_pg. 

 

 یم یصندل یرو خسته رانیا شوند؛ یم تمام که ها سفارش .ست

  :کنم یم باز را شبندمیپ من . ندینش

  !شد تمام باالخره-

  :دهد یم تکان سر

   !ینباش خسته !آره-

  :کند یم نگاه ساعتش به

 زنه یم رو مادام شور دلم  .داشت  ی دیشد سردرد مادام امروز-

 .کرد یم هیگر یواشکی .بود خودش یتو یلیخ

 

  مونده؟ یزیچ امشب سوپ از  . نخورده یزیچ ندارم شک  یحت 

 که یدینپرس چرا اصال !فرستادم یم براش ؟ینگفت زودتر چرا-

  !نبوده ینجوریا وقت چیه مادام افتاده؟ یاتفاق چه

 صبح رو کهایک !ومدین اصال عصر امروز مادام !بود ادیز کارمون-

 اما ؛ دمیپرس .دادم انجام ییتنها من رو کارا هیبق و بود کرده آماده

  !نداد جواب



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1996_pg. 

 

 ی متوجه تازه .بوده خسته چقدر رانیا  که فهمم یم تازه

  :میگو یم .زند یم را مادام شور دلم  .شوم یم سرخش چشمان

 !میبزن سر بهش میبر باهم بمون-

 

 ۵۲۵پست#

 

 دوستش از حتما .کند یم چک را تلفنش و دهد یم تکان سر

  !کرده دشیناام امشب که کند یم یخواه عذر

 با کرده دم بایتقر هوا که یتابستان شب کی در بعد قهیدق چند

 پشت یفرنگ توت یاسموت  یبطر کی و سوپ یا کاسه

 

 که باال .کند یم باز را در زود یلیخ  .میهست مادام ی خانه در 

 . بسته سرش دور یدستمال که یحال در یحال یب با او میرو یم

 بغل را رانیا کرده تنش یاهیس راهنیپ و هستند سرخ چشمانش

  :دیگو یم رانیا .کند یم

 

  بده؟ حالت چرا ؟یشد یشکل  نیا چرا !زمیعز مادام-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1997_pg. 

 

 یم او به رو و گذارم یم زیم یرو را یاسموت و سوپ ظرف من

  :میگو

 ناراحته؟ نطوریا ما یخوشرو مادام که افتاده یاتفاق چه-

 

 ۵۲۶پست#

 

 

  :کند یم اشاره کاناپه به و زند یم یلرزان لبخند مادام

  !ها بچه دینیبش-

 یمرد عکس قاب کنار که یاهیس یها شمع به من چشم تازه و

 من و  رود یم عکس قاب طرف به رانیا !افتد یم هستند روشن

  :کنم یم نگاه مادام به

   شده؟یچ مادام؟-

 به را او .کنم یم بغلش و روم یم جلو .کند یم پاک را اشکش او

 .نبوده نیغمگ نطوریا حال به تا .دارم دوست بزرگم مادر ی اندازه

  :دیگو یم .ستیانرژ و یشاد منبع شهیهم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1998_pg. 

 

  !بود پسرم ادموند-

 

 یرو و  برم یم را مادام من و ندینش یم کاناپه یرو همانجا رانیا

 و رمیگ یم یجا کنارش خودم و نشانم یم یگرید ی کاناپه

  :فشارم یم دستم انیم را دستش

 

   !یداشت یا بچه که کردم ینم فکر وقت چیه .مادام متاسفم-

 

 تر قیعم صورتش یها چروک .کند یم نییپا و باال را سرش

  :دیگو یم . اشک از اند شده براق گردش یها لپ . اند شده

  !شد دیشه ادموند-

 

   !عراق و رانیا جنگ یتو . ۶۲ سال

  :دیآ یم درد به قلبم

 

  !یگفت ینم یزیچ ازش و یداشت یبزرگ غم چه مادام-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 1999_pg. 

 

 من به و .کند یم پاک را صورتش یدیسف یا پارچه دستمال با

  :دوزد یم چشم

  ...یلیخ !یادموند به هیشب یلیخ تو-

  :دیگو یم رانیا

 

  !نیدار شباهت هم به یلیخ !گه یم راست مادام-

 

 یبرم زیم یرو از .روم یم عکس قاب طرف به و زمیخ یم بر من

 شانه چهار .کنم یم نگاه قاب درون جوان مرد عکس به و دارمش

 .است بلند قد و

 

 ۵۲۷پست#

 

 و دماغ و چشمها اما . دارد لیسب و کرده تنش ینظام لباس

  :دیگو یم هیگر با مادام .است من به هیشب یلیخ لشیشما



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2000_pg. 

 

 ادموند و کرده معجزه خدا کردم فکر ؛ دمتید که یبار نیاول-

 سن هم بایتقر بود؛ زنده ادموند اگر که گفت عقلم بعد اما!برگشته

 راه سر رو تو خدا کهدمیرس باور نیا به پس !بود تو پدر سال و

 ویموس از بعد من !یباش مییتنها یروزها امیالت تا داده قرار من

 که یروز و شد دایپ شتریب زانمیعز یخال یجا .شدم تنها یلیخ

   ! شدم دواریام دوباره  دمید رو تو

  :میگو یم .شوم یم متاثر

  مادام؟ ینگفت وقت همه نیا چرا-

 افسرده و پرت حواس آدم هی تو اما . کافه ومدمیم شهیهم من-

 برعکس .یکرد ینم دقت هات یمشتر از کدوم چیه به !یبود

  !جان پسر میبگذر  !یاد

  :بوسد یم را اش گونه و ندینش یم مادام کنار رانیا

   شده؟ دفن رانیا یتو شد؟ دیشه چطور ادموند-

  :کشد یم آه مادام

 بچه و جوان زن تا چند داشتن یوقت !بود  گردان فرمانده ادموند-

 یعراق امن؛ یجا بردن یم قیقا با اروند همجوار یروستاها از رو



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2001_pg. 

 

 و !اروند یتو افتاد و خورد ریت ادموند و زدن پاتک بهشون ها

   !نشد دایپ وقت چیه کرشیپ

  :زند یم یتلخ لبخند مادام .کشد یم یبلند نیه رانیا

 چیه ستمین حاضر گفت یم پدرش  به شهیهم !بود آبادان عاشق-

 درس کایآمر !پسرم بود مهندس .کنم یزندگ آبادان جز ییجا

 بدش بخت از اما !بود دار رتبه . نفت شرکت یتو برگشت و خوند

    !ساحره . شد مسلمون دختر هی عاشق عاشق

 رو دخترشون یارمن پسر هی که بودن مخالف ساحره ی خانواده اما

 چشم یقوم تعصبات اما ؛ بشه مسلمون بود حاضر ادموند !رهیبگ

 و قوم هی به دادن شوهر رو ساحره  .بود کرده کور رو خانواده اون

 از !مُرد و زد آتش خودشو شیعروس از بعد روز چند و دور شیخو

 نهایا ی همه ! تنها و ساکت .شد گهید آدم هی ادموند روز اون

 ادموند اما اصفهان به میکرد کوچ ما .جنگ شروع با شد مصادف

 وقت چیه .کرد آبادان ناموس یفدا رو جونش و دیجنگ و موند

   .شد دیشه روز نیهم یتو درست !نکردن داشیپ



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2002_pg. 

 

 یم مادام ی شانه یرو را سرش و کند یم پاک را شیاشکها رانیا

 روم یم .ندارد را قلبم تپش تحمل تاب ام نهیس ی قفسه .گذارد

  :بوسم یم را اش یشانیپ و شوم یم خم و

  نه؟ مگه  پسرتم من !مادام-

  :خندد یم هیگر انیم

  ! یزمیعز تو !البرز آره-

  :میگو یم رانیا به رو

 دست قطعا .ارمیم سوپ مادام واسه منم !کن دم یچا هی پاشو-

  !کنه ینم رد رو پسرش

  :زند یم لبخند

   .دارم رو شماها که شکر رو خدا-

  :زند یم داد آشپزخانه از رانیا

   !ندارم لباس منم .میدار هم یعروس تازه  مادام-

  :میگو یم آهسته .کند یم نگاه من به مادام



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2003_pg. 

 

 ادیز کارمون اما !بخره لباس بره خواست یم نیام پسره نیا با-

 !برگشت نرفته و بود

 

 ۵۲۸پست#

 

 

  :دهد یم تکان تاسف به یسر مادام

   !هست ادیز تو از تر زرنگ بله-

   .دارد حق او .بدهم ندارم یجواب

 و یچا ما و بخورد سوپ او که یوقت تا مادام شیپ میمان یم

 خاطراتش از مادام .را پزد یم شهیهم که یا خوشمزه یها یکوک

 لذت با ما و او ینوجوان و یکودک از . زند یم حرف پسرش با

  :دیگو یم رانیا سر آخر .میده یم گوش

 هم تو بهتره و شده وقت رید .مونم یم مادام شیپ رو امشب من-

   !خودت آپارتمان یبر

  :دیگو یم مادام



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2004_pg. 

 

  !خوبه حالم من !البرز ی خونه نیبر دوتون هر-

  :دیگو یم عیسر رانیا

  !یا خسته برو پاشو البرز .مونم یم نجایا من !نه-

 زبان به اما دیایب من با خواهد یم دلم .کنم یم نگاهش رهیخ

   .خرم یم جان به را مادام سرزنش از پر  نگاه باز و  !آورم ینم

 ریآژ یصدا .روم یم راه کریبابانیخ  در تنها و تک شب یانتها در

 زن شبانه، کلوپ مقابل در مردم ی همهمه یصدا س،یپل نیماش

 زن و مرد چند و مغازه کی درب یجلو در دعوا حال در یمرد و

 و کیتار آپارتمان بعدتر و دارند یم بر قدم تند تند که خسته

فکرم تمام که یحال در .است امروز از سهمم ی مانده یباق ساکتم

 .است رانیا ریدرگ

 

 ۵۲۹پست#

 

 یکار به و خودم به ! نه ای است درست کارمدانم ینم هم هنوز

 لمس انگشتانم نوک با را یشمیابر پارچه .دارم شک ام کرده که



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2005_pg. 

 

 یم حرف خوابالود .گوشم به چسبانم یم را یگوش و .کنم یم

  :زند

  !البرز الو-

  !رانیا سالم-

  شده؟ یزیچ !سالم-

  بهتره؟ مادام حال مثال؟ بشه دیبا یچ-

  :کشد یم ازهیخم

   !اش آشپزخونه رفته صبح !ستین خونه  االنم !خوبه آره-

  .هست یمقاومزن مادام-

 ریبگ گفت برم؛ باهاش خواستم صبح .میزد حرف موقع رید تا-

  !ایب خودت یکارمیتا و بخواب

  :میشانیپ به کشم یم دست

  نجا؟یا ییایب یتون یم-

  :کند ین مکث

  چرا؟-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2006_pg. 

 

 . میبخور ناهار هم با ایب !ییتنها هم تو و ستین که مادام خب-

   !کنم یم درست برات رو کافه ییایتالیا یپاستا اون

  :دیگو یم فاصله با

 توامن مکان اونجا که یگفت خودت .هیاشتباه کار نظرم به اما-

برم بهتره پس !کنم آمد و رفت اونجا یندار دوست یگفت هست

 کهبدم انجام زودتر کارامو هم و کنم کمک مادام به هم  کافه

  !لباس دیخربرم بتونم

 

 ی اجازه غرورم . ام کالفه .کنم یراض را او دیبا چطوردانم ینم

  :میگو یم زحمت به اما .دهد ینم را شتریب اصرار

  !متفاوته اومدنت ییهوی با ایب بگم بهت خودم نکهیا-

   ..و یدار قرار خاننیام دوستت با هم دیاشای

  

  :خندد یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2007_pg. 

 

 هم کار یتو نیام و من !البرز یهست یا وونهید آدم یلیخ-

 فکر یاشتباه تو  . حرفاس نیا از ار محترماون .میکن ینم دخالت

  !یکن یم

  : ردیگ یم گر تنم .شود یم حسادت وجودم تمام

   !یاریب یتون یم هم رو قتیرف اون اصال !یبگ تو یچ هر !باشه-

   !البرز-

  گه؟ید بگم یچ خب-

  !امیم باشه-

 دچارش که یتیوضع از !کرده عرق دستانم کف .زنم یم لبخند

  !متنفرم ام شده

 یم رونیب را ییایتالیا یپاستا نتیکاب از و کنم یم قطع را ارتباط

 کردن درست کار به دست و کنم یم یپل یآرام کیموز .آورم

 باز را در .زنند یم را زنگ بعد ی قهیدق ستیب .شوم یم پاستا

 یم منظم نا قلبم اما .گردم یم بر آشپزخانه به دوباره و  کنم یم

  :زند یم داد رانیا . .متعجبم روزم و حالنیا از هم خودم .زند

 !خان البرز ییکجا-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2008_pg. 

 

 

  :باشد یعاد میصدا کنم یم تالش

  !آشپزخونه یتو !نجامیا-

 یباال نامنظم هم را شیموها . است روزید یها لباس همان با

 چشمانش بعد و اندازد یم میسرتاپا به ینگاه .کرده جمع سرش

  :میگو یم .آشپزخانه در چرخند یم

  قهوه؟ ای یچا !نیبش-

  : یصندل یرو ندینش یم

  !کدوم چیه-

 یرو و آورم یم رونیب را تمشک ظرف و کنم یم باز را خچالی در

  :گذارم یم کانتر

  ؟یموافق یکی نیا با-

  :خندد یم

   !درصد صد-

  :دیگو یم . گاز اجاق طرف به کردم یم بر دوباره



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2009_pg. 

 

  اومده؟ کجا از ات خونه یتو ناهار به دعوت  ی دهیا نیا-

 نیچن بدانم که شناسمش یم آنقدر .تم کرده فکر را شبید کل

  :میگو یم . دیپر یم یسوال

  !نهیبب رو نجایا داشت دوست  !ریبگ حافظ با یریتصو تماس هی-

 و .ماند یم باز دنیجو از دهانش .کنم یم نگاهش شانه سر از و

  :کند یم اخم

  ...  کردم فکر ؟یداد انجام هیبق خاطر به هم رو یکی نیا پس-

  :حرفش وسط پرم یم

 اما . !من با یبخور نجایا رو ناهار خواست یم دلم کل در خب-

  !یبزن زنگ حافظ به که هیخوب تیموقع

 را یگوش و .ردیگ یم را حافظ ی شاره بدهد را جوابم آنکه یب

 یم کهوی بعد .کند یم مرتب یکم ر شیموها و گرفته مقابلش

  :خندد

 تنگِنا تیس دلوم گرما؟ نیا یتو ؟یهست شهریر !حافظ یوا-

  !ییکُکا

  :دیگو یم حافظ



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2010_pg. 

 

  . عصره نجایا بعدم .سین مهممیس گرما . بوشهرُم ی بچه مو-

  :دیگو یم رانیا

   !بده نشونم رو ور و دور اون کم هی-

 .نمیب یم چشمانش در را اشک لرزش و نتیکاب به زنم یم هیتک

 یب ؛ کند یباز نقشهم چقدر هر و است خانواده و بوشهر دلتنگ

  :دیگو یم حافظ .هست دهیفا

  .ندارُم خبر ازش حاال تا شیپ روز دو از کجان؟ البرز-

 رانیا سر پشت و زنم یم دور را کانتر

 .کند یم یگرم کیعل و سالم حافظ .کنم یمسالم و ستمیا یم 

 اما خورد یم یسخت تکان .رانیا ی شانه سر گذارم یم را دستم

 پدل نیتمر یبرا که دیگو یم حافظ .آورد ینم خودش یرو به

 خانم زهرا با که یب یب از و دیگو یم آبوا یماریب از .رفته برد

   .مشهد رفته

  :پرسم یم

  راحته؟ اش خونه یتو-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2011_pg. 

 

 .تونیزندگ یتو ادیب رشیخ شاالیا . کُکا نکنه درد دستت ! ها-

 . شده خش حالش .اومده رو زهرا خاله اصال .یداد نجات زنِ یا

   .کنه یم خرج یدلخوش با یِ مستمر چندرغاز اوون

  :دیگو یم رانیا

   !شیس خوشحالم-

 را خانهرانیا .میکن یم یشوخ .میریگ یم را هیبق و هیهان سراغ

 یم را زیم من کند، یم قطع را ارتباط یوقت و دهد یم نشانش

 کند ین نگاه دقت با را پاستا .ندینش یم میروبرو .نمیچ

 یزیچ با نیا یرسپ  !یکن ینم یآشپز  کافه یتو خودت که تو-

  داره، فرق میخور یم کافه یتو که

 : زمیر یم تویموه رنگ یآب یا شهیش وانیل در شیبرا

 

 ۵۳۰پست#

 

  ؟یخور یم کوتایر ریپن .خودمه به مخصوص آره-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2012_pg. 

 

 ریز .بجود را اش لقمه نیاول تا مانم یم منتظر .دهد یم تکان سر

  :کند یم نگاهم یچشم

 ریس و حونیر و گوجه فقط که یحال در .ست خوشمزه یلیخ-

  !داره یمتفاوت ی مزه اما .داره

  !جان نوش-

 به صبح امروز و شبید کل که یکار چطور که است نیا فکر دلم

  :دیگو یم .بدهم انجام را ام کرده فکر آن

  !دارم برات خبر هی-

  :اندازد یم باال شانه !کنم یم نگاهش یسوال

  ! لندن یانسان علوم دانشکده !گرفتم رو رشمیپذ-

 یم جور و جمع را خودم انا ؟یزود نیا به .مانم یم مات اولش

  :کنم

  !میریبگ جشن دیبا !مبارکه !خوبه یلیخ-

 خواستم یم .شم یم دانشگاه وارد گهید ماه شش !ستین یازین-

 روزها نیهم ... نمونده یزیچ . بشه راحت التیخ که بگم بهت

   .گم یم همه به



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2013_pg. 

 

  :کشم یم خوردن از دست .ام کالفه

 قرار !ید یم کش رو موضوع نقدریا چرا !راحته المیخ من !رانیا-

  !میبزن حرف اش درباره مدام تو و من که ستین

  :پاستاها ریز زند یم را چنگالش

  !نجامیا که بهیعجبرام آخه خب-

  !میبزن حرفهم با و یباش نجایا خواستدلم !بهیعج زشیچ چه-

 . کرده انتخاب را راهش .بدهم انجامش دینبا.است اشتباه کارم

 خواهد یم که هستم یاجبار شوهر .ستمین دوستش گرید من

 .شود خالص دستم از زود یلیخ

  :میگو یم .کنم دایپ یا بهانه ، یزیچ دیبا 

 از . میبش شیناراحت باعث  دینبا !مارهیب آبوا االن !رانیا  نیبب-

  !هست هم گهید انیجر هی یطرف

- 

 

 ۵۳۱پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2014_pg. 

 

 

  !؟یچ

 حواس .شود یم تلفنش خیم من چشم .کند یم چک را تلفنش

  :میگو یم .کند یم نگاهم !رمیگ یم یپرت

  !کنن ازدواج خوان یم دکتر و مامان-

 یم .اندازند یم گل شیها گونه و شوند یم گشاد چشمانش

  :خندد

  !خوب چه واقعا؟-

 یخواستگار رو مامان آبوا از دکتر و رانیا برن هم با قرار !آره-

   .کنه

  :دهد یم تکان یسر

 !شیزندگ یقبل شانس  یتالف به-

 

 ۵۳۲پست#

 

  !نه ای گذاشت شانس رو اسمش شه یمدونم ینم البته



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2015_pg. 

 

 یکی که شده بشینص بچه تا دو فقط !نبوده یشانس مامان یبرا-

  .داد دست از رو

   !یبود نامراد  وصلت نیا شانس تو دیشا ؟یدون یم کجا از-

  !شانسه به هیشب من یکجا-

 میزندگ حاال که ینبود اگر !یبود من یبرا شانس نیبهتر تو-

  !بود اهیس

  :کشم یم آه و یصندل به زنم یم هیتک

 یم .بود اشتباه من کارانیبن و اصل از کنم یم فکر من !خب-

 و نباشمنگران ینطوریا حاال که  بگم رو انیجرمامان به تونستم

 یم یهمکار تو و من با اون قطعا .کارها یلیخ به مینباش مجبور

 هی منتظر و یکن رد رو خواستگار اون یتونست یم تو ای .کرد

  !نباشه مهم براش بکارت نداشتن مثل یلیمسا که یبمون یپسر

  : ابروانش نیب ندینش یم یفیظر اخم

 یتوداد رو شنهادیپ !ینکرد رو فکر نیا موقع اون !خب یول-

  نرفته؟ که ادتی

   !هست ادمی !نه-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2016_pg. 

 

  :مالد یمهم به را دستانش

 باور نویا !یبود من شانس نیبهتر تو هرصورت در !نداره اشکال-

   !کن

  :دیگو یم ادامه در .کنم یم نگاهش رهیخ

 یتو بشم، رشیپذ خوب دانشگاه هی یتو ، نجایا امیب یشد باعث-

 یکسان هی با و بشناسم رو مختلف یآدمها یکل و کنم کار کافه ای

   .کنن یم خوب حالمو که بشم آشنا

 من که داند ینم و کرده دایپ را خودش راه او .بدهم ندارم یجواب

 بشقاب و زدیخ یم بر  .زنم یم پا و دست باتالق  انیم در چطور

  :دارد یم بر را وانشیل و

   !بود خوشمزه یلیخ .کنم یم مرتب رو نجاهایا من-

   .داره یآسون  یرسپ !جان نوش-

  !خوره یم دردم به .ید یمادمی که یبد قول بهم دیبا پس-

   .حتما-

  :دیگو یم .کنم یم نگاه را کردنش کار

   . کافه رم یم وکنم یم جمع رو نایا من !کن استراحت برو-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2017_pg. 

 

 ینم قبل مثل گرید که ینگاه از و آرامشش از .زده را من دیق

 ی جعبه .روم یم باال ی طبقه به .فهمم یم ام چهره یرو ماند

 نمینش یم تخت ی لبه .کند یم ییخودنما تخت یرو رنگ دیسف

  :دادهامیپ طناز .کنم یم دود گاریس و

  !شدم نگرانت .یخون ینم رو اممیپ ؟یچطور البرز؟-

  :کنم یم پیتا شیبرا

کم هی روزها نیا دم یم حیترج .ام پونه یعروس ریدرگ و خوبم-

   .کنم فکر که دارم ازین  .بمونم دور

 رنگ دیسف ی جعبه یآن حرکت کی در و کنم یم رها را یگوش

امیپ حال در و شده تمام کارش .روم یم نییپا و دارم یم بر را

 آنکه بدون .شود یم رو و ریز دلم .هست تلفنش با فرستادن

  :دیگو یم کند نگاهم

 !یکرد یم باز رو پنجره الاقل .برداشته رو جا همه گاریس یبو -

   .نمیب ینم ها خونه نیا یتو من که هم کولر عنوان به یزیچ

  :میآ یم حرفش وسط

  !رانیا-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2018_pg. 

 

 ین جلو .ندیب یم دستانم در را جعبه و   کند یم بلند را سرش

  :روم

بودم رفته صبح امروز .نشد و یبخر لباس یبر یخواست یم روزید-

 و یدید نیتریو یتو رو لباس نیا تو که اومد ادمی . جنتیر 

 به یعنی...من !خب یول . بود برداشته نیتریو از البته .یدیپسند

 ... و دادم رو هاش ینشون فروشنده

 

 ۵۳۳پست#

 

  :دهم یمرونیب کالفه را نفسم

 و برم یم امروز نیهم نبود انداره اگر ! زدم حدس رو زتیسا-

   .کنم یم عوضش

  

 را جعبه .روم یم جلوتر .خورد ینم هم تکان یحت . زده خشکش

 و گذارد یم کانتر یرو و ردیگ یم را جعبه .رمیگ یم مقابلش

 یم را لبش . .ردیگ یم تنش مقابل و آورد یمرونیب را لباس

  :گزد



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2019_pg. 

 

   بود؟ مونده ادتی نویا واقعا تو یعنی...تو-

 !دمشیخر ینجوریهم من البته !کنم فراموشش که نبود یزیچ-

  . شیبپوش یعروس واسه یستین مجبور

  :زند یم لبخند

  کنم؟ بغلت شه یم !بگم یچ دونم ینم من !البرز ممنونم-

 .کنم یم باز هم از را دستانم .رقصند یم شکمم درون ها پروانه

 یتداع زمان از را اش تجربه .تم کرده گم را میپا و دست یکم

 یم جا آغوشم در .کند یم بغلم و دیآ یم جلو .ام نداشته گرید

  :دیگو یم .شود

   !البرز یمرس !یکرد خوشحالم یلیخ-

  :کند یم نگاهم و ردیگ یم فاصله یکم من از

 و .کرد ینم خطور هم ذهنم به یحت !ارزشمنده برام یلیخ-

  !بخرم نویهم که کردم فر بهش روزها که نهیا جالبش

  . زنم ینم هم پلک یحت

  .کنم یم نگاهش فتهیش فقط



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2020_pg. 

 

 یم را دستم و دهم یم جرات خودم به .خورد ینم تکان هم او

 را چشمانش .کنم یم لمس را لش گونه .صورتش طرف به  برم

 ی تشنه .رندیگ یم فاصله هم از یکم شیلبها .بندد یم

 لحظه نیآخر در درست و .برم یم جلو را سرم .هستم دنشیبوس

  :دیگو یم بنوشم، را شیلبها شهد  خواهم یم که یا

  !برم دیبا من خب...من !ینکن رو نکاریا که  بهتره-

  :رمیگ یم را دستش

   داره؟ وجود یمانع چه چرا؟-

 !دنهیبوس علت .ستین دنیبوس ما درد !البرز ییتو خود مانع-

 

 ۵۳۴پست#

 

 

 اطیاحت با و گذارد یم جعبه درون را لباس . کشد یم را دستش

  :یخروج در طرف به رود یم  و .بندد یم را جعبه در



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2021_pg. 

 

 یم خونه یتو شب !رم یم زودتر امروز من !یکرد لطف یلیخ-

  !خونه اریب برام رو لباس نیا ستین یزحمت برات اگر .نمتیب

 جمله به . دهینرس جهینت به که یتالش و مانم یم من !رود یم

 . گردم یمدرونم بعد و  !دنیبوس علت .کنم یم فکر اش

 

کی ای بوده هوس سر از فقط علت که دهم صیتشختوان ینم 

 ن،یام آمدن .است میسه آن در  هم عشق نام به یگرید زیچ

 و خودم یمنطق لیدال دکتر، یحرفها ، رانیا یهاکردن یدور

  . کنم گم را علت تا اند داده هم به دست همه و همه

  

 هم شیها مک و کک یحت .است خون رنگ یاد یها گونه

 راهنیپآن با رنگش یریش شلوار و کت .ندیآ یم چشم به شتریب

 یموها .کرده مالئکه  به هیشب را او همرنگش ونیپاپ و دیسف

 یم گوشم کنار یفارس به بهروز .درخشند یم نور ریز اس ینارنج

  :دیگو

- 

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2022_pg. 

 

 ۵۳۵پست#

 

 دیبا  داماد !انتخابش نیا با پونه برسر خاک !شده مسخره یلیخ

  !رو افتضاح نیا نه .کنه تنش دویتاکس شلوار و کت

  :کنم یم مرتب را کتم

   ؟یبکن  تو که کرد دخالت تو کار یتو اون مگه چه؟ تو به-

  !شه یم سرش مد از یچ آخه !کنه دخالت تونست ینم-

  :کنم یم نگاهساعتم به

  !دخترا نیا هستن کجا پس-

  !شده؟ تنگ رانیا واسه دلت هیچ-

 را اش شانه .زند ین میبرا یچشمک .کنم یم نگاهش شانه سر از

  :کند یم یبلند آخ .فشارم یمانگشتانم ریز و رمیگ یم

   !یوحش نکن-

  :میگو یم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2023_pg. 

 

 دستت از روز چندنیا !یخوا یم یحساب و درست کتک هی تو-

  !یبش بابا قرار مثال !شدم وونهید

 رانیا .ندیآ یم رانیا و سها دم همان .کنم یم رها را اش شانه

 یکفشها .کرده تن ام دهیخر شیبرا که یشمیابر بنفش راهنیپ

 از قبل کردهم جمع سرش پشت ساده را شیموها و بلند پاشنه

  .یزدگ گرما به هیشب یزیچ .بود بد سها حال مراسم به آمدنمان

 یآدمها باغ درون .ندیایب بعدتر تا برگشتند یتهرون مامان و رانیا

 نشسته اند شده نییتز تور و گل با که ها یصندل یرو  یادیز

شانیها مک و کک و یگچ یپوستها با هم یاد ی خانواده .اند

 .اند مشخص کامال

 

 ۵۳۶پست#

 

 .هستند یاد خواهر و پونه دوستان از تا دو شانیها ساقدوش

 لباس دنیپوش از خودش قول به .رفته در کار نیا ریز از رانیا 

 .هستم شیتماشا محو من .دارد نفرت گرید نفر سه دو با مشابه

  .هست اش برازنده لباسش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2024_pg. 

 

 و سالم همه با ییخوشرو با و داده رنگ یکم را شیها گونه

 گل یها لباس آن با معمول طبق هم مادام .کند یم کیعل

 با و نشسته یصندل یرو   سرش یرو یبزرگ کاله و یمنگل

 .زند یم باد را خودش یبادبزن

 و زند یم لبخند من به رانیا .زنند یم حرفهم با  عمه و مامان 

 .دیآ یم سرهنگ بابا دست در دست پونه بعد و .ندینش یم

 هول .کند یم هیگر پونه دنید ذوق از  یاد .نوازند یم یقیموس

 .دیگو یم ناسزا لب ریز بهروز و کرده گم را شیپا و دست .شده

 تعجب با یاد ی خانواده .کشند یم کل مراسم یها یرانیا 

 در یکوچک سبد که یحال در یاد بردار دختر .کنند ین نگاهشان

 یموها با یادیز تناقض دشیسف دار پف راهنیپ و هست دستش

  طرف آن از . زدیر یم گل و دیآ یم شیشاپیپ دارد اش یرنج نا

 یم من شیپ و دیآ یم ی کنار از  رانیا .دیآ یم اسپند یبو

 گوشش کنار آهسته .کند یم پر را مشامم عطرش یبو .ندینش

 :میگو یم

 

 ۵۳۷پست#



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2025_pg. 

 

 

 

  !یشد بایز چقدر-

  : کند یم من به ینگاه مین 

  !ممنونم-

 مختلف یها بهانه به !میا نشده مواجه هم با حال به تا شبیپر از

   .اند داشته ازدواج از قبل ی دخترانه یمهان را شبید و مانده در

 

  :دیگو یم بهروز ...ام بوده کالفه نبودنش از ییجورها کی من

 

 دعا ور اون کشن، یم کل ور نیا !شده ها ماست یقاط ها مهیق-

   !خونن یم

  :دیگو یم سها

 !دارن  دوست رو گهیهمد که هستن دوتا خودشون مهم-

   .اومدن کنار هم با و 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2026_pg. 

 

 یم کنارمان از صورتش یرو یتور با زنان لبخند که پونه به بهروز

  :کند یم نگاه گذرد

  !میدید که میبود دهیند بنفش یمو با عروس ! وونهید-

  :زند یم لبخند رانیا

  ! متفاوته هم یلیخ اتفاقا !بهروز نخور حرص-

 . زندیخ یم بر همه .شود یم تمام عقد مراسم غروب از قبل

 در یزیچ او و کنارش رود یم رانیا .دهد یم اشاره رانیا به سها 

 .فشارد یم را سها دست رانیا .کند یم زمزمه گوشش

 و ظرف و گل زهایم یرو .شده دهیچ یصندل و زیم باغ از ییجا 

 راحت الشانیخ که داماد و عروس .اند دهیچ ینیریش و ظروف

 یم و رندیگ یم یادگاری عکس .بوسند یم را گریکدی مدام شده

 .رقصند

 دست .دیآ یم من طرف به بعد .زند یم حرف دکتر با رانیا

  :کنم یم نگاهش یسوال .دستم یرو ندینش یم سردش

- 

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2027_pg. 

 

 ۵۳۸پست#

 

 

  !شده؟یچ

 چشمم در چشم .دستم پوست یرو کشد یم را شستش انگشت

  :دیگو یم

  کنم؟ یخواهش هی شه یم-

  :دیگو یم .مانم یم منتظر

  !اما یستین خوب اصال پدرت با تو دونم یم من !البرز نیبب-

  :روند یم هم در میاخمها

  ؟یچ اما-

  :فشارد یم را دستم

   .هستن نجایا همسرش و پدرت-

  !نمشانیب ینم .کنم یم نگاه را ورم و دور



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2028_pg. 

 

 تو و من نیبب اصال .نده نشون یبد العمل عکس روخدا تو البرز-

   ه؟یچ نظرت !میمون یم اونها از دور ییجا هی هم با

 و تفاخرشآن با زایل .نمیب یم را آنها و جمع در چرخانم یمچشم

 مامان و عمه .ستادهیا سهند کنار رنگش یا نقره بلند راهنیپ

 یم لبخند .ندیل یم را من هم او .زنند یم حرف سهند با یتهرون

 ملتمس رانیا .کنم یم آنها به را پشتم .دهد یم تکان سر و زند

  :دیگو یم

 دینبا !ست پونه یمهمون .نده نشون بد العمل عکس خدا رو تو-

  !بمونه ادشی به ازش یبد خاطره

  :میگو یم دیناام

   !باشه-

  :کشد یم را دستم

  !میبرقص میبر ایب-

   .نمیبنش جا هی بهتره . ندارم اشو حوصله االن !رانیا-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2029_pg. 

 

 داند ینم .کنم یم تحمل را ینیسنگ بار چه من که داند ینم او

 ینم .کند یم بد را حالم چطور نیزهرآگ آدم دو آن دنید که

  :ام شده پرت حواس .دهند یم عذابم چقدر که داند

  کجاست؟ مامان-

  :میبازو دور اندازد یم را دستش

  !دکتره شیپ-

 .کرده تنش اهیس راهنیپ مامان .گردم یم دنبالش به چشم با

 من .کند یم صحبت دکتر با .هستند رها ورش و دور شیموها

 یم یزیم پشت .ام دهید سهند با مواجهه در را مامان بد حال

  :میگو یم .ندینش یم من به دهیچسب کنارم رانیا و نمینش

 !شه یم بد حالش-

 

 ۵۳۹پست#

 

 .دارم یم بر یالکل یدنینوش وانیل کی من و دیآ یم شخدمتیپ

  :دیگو یم رانیا .کشم یم سر را یدنینوش .شوم نرمال یکم دیبا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2030_pg. 

 

 رو بابات کار اول همون !خوبه جان یل یل !نباشنگران !البرز-

 دکتر !شده بدل و رد نشونیب کیعل و سالم هی فقط !دهید

  !هست حواسش

  :دیآ یم بهروز

  !میبرقص نیپاش-

  :میگو یم طعنه با

  ؟ینگفت من به و ادیم جونت عمو یدونست یم-

  :کند یم رانیا به ینگاه

  !رشیبگ دهیناد !هیبق مثل مهمونه هی اونم حب-

  :دوزم یم چشم بهروز سر پشت به

  !گرفتن دهیناد واسه رهید گهید-

 اما .شده تر دیسف شیموها .ندیآ یم طرفمان به زایل با سهند

 .جود یم را من نگاهش با زایل .دارد را نقص یب کلیه آن هنوز

 بهروز  .شده یقاط میها حس .رانم یرو ندینش یم رانیا دست

  :دیگو یم

   !یاومد خوش جان عمو-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2031_pg. 

 

  :کند یممن به یا اشاره

  !ستنین یرا هم تو با همه انگار-

 .کند یم سالم و زدیخ یم بر رانیا اما .خورم ینم هم تکان یحت

  :دیگو یم زایل

  !زهیعز البرز همسر خانوم دختر نیا زمیعز-

  :بوسد یم را رانیا یشانیپ او .دهد یم دست سهند با رانیا

 اما .داده رو تو فیتعر یلیخ یتهرون مامان !گم یم کیتبر-

   .نداد هم اطالع من به یحت پسرم متاسفانه

  :زمیخ یم بر کهوی .رمیبگ را خودم یجلو توانم ینم گرید

 کنم مطلع میزندگ مهم ماتیتصم از رو تو که دمیند یازین-

  !خان سهند

  :کند یم اخم بابا

 احترام کم هی دختر نیا یجلو الاقل !یبود نزاکت یب شهیهم-

  !کن حفظ رو بزرگترت

  :زنم یم پوزخند



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2032_pg. 

 

 یپ هم رو یفرستاد که ییا هیهد اون .یستین من بزرگتر تو-

  !وفادارت همسر به دادم

  :دیگو یم زایل .کند یم نگاه زایل به یسوال

 یدشمن از دست پسرت دیشا .کنم یکار هی تو طرف از خواستم-

  !برداره

  :دیگو یم  سهند

  ؟ینگفت من به چرا پس-

  :سهند یبازو به کشد یم دست یا عشوه با زایل

   .میزن یم حرف اش درباره خونه یتو !زمیعز-

 دیگویم رانیا به زو و دهد ین تکان تاسف به یسر بابا !خندم یم

 

 ۵۴۰پست#

 

 

 پسر چند هر !جان رانیا یبش خوشبخت و خوشحال دوارمیام-

  ...من



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2033_pg. 

 

 اندازد یم را دستش نیح همان در ک حرفش انیم پرد یم رانیا

  :میبازو دور

  !هیزدن مثال البرز .جهانم زن نیتر خوشبخت من-

 یل نیا .کرده بغض هم یکم انگار .کند یم نگاه من به تاثر با بابا

  :دیگو یم که است جان یل

 ییآدمها کل چون !باشه رفتارتون و حرکات به حواستون لطفا-

 یم پس ینگران از دارن حاال نیهم شناسن یم رو نفر دو شما که

   .دینکن خراب رو دختر نیا جشن !افتن

 .کاود یم را من نگاهش با زایول شود یم مامان به رهیخ سهند

  :دیگو یم سهند

 یل یل با دیبا !نیبنش نییتع ما یبرا که ییجا و برو !زمیعز زایل-

  !کنم صحبت

  :دیگو یم مامان به مودبانه و

  ؟ید یم من به زو وقتت-

 ما و نوشد یم یدنینوش و انداخته پا یرو پا که نمیب یم را دکتر

 از آنقدر و دارد مانیا مامان به آنقدر او یعنی .کند یم رصد را



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2034_pg. 

 

 من اما  .زند ینم شور اصال دلش که هست مطمئن مشانیتصم

  :باشد مامان کنار سهند که دهد ینم رضا دلم

 چه که رفته ادتی ؟یبزن حرف مامان با داره یلزوم چه اصال-

 ادتهی !یشد اش سکته باعث بار نیآخر ؟یآورد سرش ییبالها

...  

  :دیگو یم بهروز

  !میبزن یقدم هی میبر چطوره البرز؟-

  :کنم ینم او به یتوجه

 یحرف چه !یختیر رو زهرهات یکرد رو کارهات و حرفها تو-

  !مونده

  :دیگو یم مامان

  !میدار گفتن یبرا ییحرفها سهند و من اتفاقا !باش آروم !البرز-

  : نالم یم

  !مامان-

  :دیگو یم مامان



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2035_pg. 

 

 بر خودم پس از من !باش همسرت و خودت فکر به کم هی البرز-

  !امیم

  

 .کنم یم تماشا را رفتنشان .ردیگ یم گُر سرم .سوزد یم قلبم

  :دیگو یم رانیا

  !جانم البرز-

 خوب را حالم هم او گفتن جانم یحت !زنم یم پس را دستش

  :میگو یم .کند ینم

 ! یبهداشت سیسرو برم-

 

 ۵۴۱پست#

 

 

 را کراواتم .گذرم یم ها یشلوغ و ها یشاد از و کنم یم شانیرها

 .زند یم میصدا مادام . بکشم نفس بهتر بتوانم تا کنم یم شل

 یبهداشت سیسرو به و شوم یم ساختمان وارد و کنم ینم اعتنا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2036_pg. 

 

 در و  ستمیا یم ییروشو نکیس یروبرو .شوم یم وارد مردانه

 .کنم یم نگاه را خودم نهییآ

 من کمبود نیبزرگتر .هست پدرم من ضعف نقطه نیبزرگتر 

 یم آب .حضورش در شم با یعاد و آرام توانم ینم هرگز .اوست

 کم وجودم یداغ از یکم که ی آب مشت چند .صورتم به زنم

 را کراواتم و دهم یم فرو را بغضم .کنم یم مرتب را میموها .کند

 اصال .هست مقابلم زایل .روم یم رونیب سیسرو از و کرده مرتب

  :دیگو یم یدار کش یصدا با !کنم ینم تعجب

 !شدم نگرانت....ال-

 

 ۵۴۲پست#

 

 ام نزده یحرف چون .کنم یم نگاهش فقط .ندارم را اش حوصله

 یم را دستش کف .شود کمینزد تا دهد یم جرات خودش به

 رونیب مهیتان اش برجسته یها نهیس .ام نهیس یرو گذارد

  :دیگو یم .کرده برنزه .هستند

  ..منتظرم که سالهاست !ندارم یبد تین اصال من-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2037_pg. 

 

میآ یم تا .ببوسد را من خواهد یم .ستدیا یم کفشش  نوک یرو

 یم پس را زایال .است زده بهت !نمیب یم را رانیا ؛ بدهم هُلش

 .کند یم نگاهمان زایل .رانیا طرف به کنم یم تند قدم و .زنم

  :رمیگ یم را رانیا دست

  !میبرقص میبر !زمیعز میبر-

  :دیگو یم .سرم پشت کشم یم را او و

  !کن صبر-

  : نالد یم .دارم یم بر قدم باز و دهم ینم جواب

  !سایوا البرز-

  :کشد یم ادیفر .کنم ینم اعتنا

  !سایوا  !یلعنت سایوا گفتم-

  :طرفش به گردم یبرم و مانم یم باز رفتن از

  !کن باورم ! گفتم برات قبال !ندارم یا رابطه چیه زن اون ال من-

 یم طرفم به .شود یم متاثر نگاهش . شوند یم باز شیاخمها

  :دیآ



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2038_pg. 

 

   !البرز دارم باورت شهیهم من-

  :نامتعادلم و خسته

  ؟یگ یم راست-

  :ستدیا یم من از یاندک ی فاصله در-

  !البرز گم ینم دروغ بهت وقت چیه من-

 آنها به یبلند یها گوشواره که شیگوشها ابروانش، چشمانش، به

  :دیگو یآرام یصدا با .کنم یم نگاه اند متصل

 نمیبب که بودم اومده من !باش آروم !کن خودتروحفظ یخونسرد-

 .نشدم ناراحت اصال هم دمید که یزیچ بابت !نه ای خوبه حالت

 ستین قرار وقت چیه هم بعد و الحاله معلوم زن اون نکهیا اول

  !میدون یم نویا که خودمون الاقل !میدوست ما !بشم دلخور

 ادی من به را تلخ قتیحق طرف آن از اما .دارد را کردنم آرام قصد

 با طناز .بخواهم را طناز حالآن در توانستم ینم .کند یم یآور

 یم من .امان شده فیتعر روابط و ها یخوشگذران با .بود آشنا تنم

 .بفهمد را دلم حال .بشناسد را روحم که باشد یکس خواستم

 یم را گذشته رانِیا من ! یآر !را رانیا ای و خواستم یم را یتداع



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2039_pg. 

 

 من معطوف حواسش که همان بود؛ بوشهر در که همان .خواستم

   !بود

  :دیگو یم دوباره

   ! میبر ایب-

 یکم دیبا .نوشم یم .نمینش یم کنارش ! او همدوش روم، یم

هم با زایل و سهند .دکتر شیپ برگشته مامان .شوم ایدن الیخ یب

 از چشم من عوض در .کند ینم نگاهشان اصال مامان .رقصند یم

 ساعت دو یکی  .خورد ینمتکان کنارم از  رانیا .دارم ینم بر آنها

 :میگو یم گوشش کنار بعد

 

 ۵۴۳پست#

 

 رو تهش و سر خودت !شلوغ ی خونهاون یتوامیب خوام ینم من-

  !اریب بهم

   !ستین براه رو حالت انگار اما-

   !خوبم-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2040_pg. 

 

  !امیم باهات من-

  :میموهادرون کشم یم دست

 یم یتاکس هی !یبکن یتون ینم یرانندگ اوضاع نیا با !الزمه-

 یم و یخور یم قهوه فنجون هی تو . آپارتمانت میر یم و میریگ

 ای رفت باال فشارت اگر امشب که مونم یم تو شیپ من و !یخواب

  !ینباش تنها شد بد حالت

  :زمیخ یم بر

  !یلیما طور هر-

 رود یم .آورم ینم  خودم یرو به اما دیآ یم من با که خوشحالم

 من .شود یم رانیا همراه دکتر .دیگو یم ییزهایچ و مامان نزد

 من باابانیخ  تا شانیدو هر .ام داده دست از را تعادلم یکم

 در .میرو یم کریب ابانیخ طرف به و میریگ یم یتاکس .هستند

 یزهایچ به من و است مشغول تلفنش با  رانیا ریمس طول

 .کنم یم فکر ینامفهوم

 

 ۵۴۴پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2041_pg. 

 

 

 مبل یرو و .آورم یم در را کراواتم و کتم یورود در یجلو همان

 به دست یدقت یب با و کاناپه یرو نمینش یم .کنم یم پرت

 یم نگاه را حرکاتم رانیا  .شوم یم راهنمیپ یها دکمه بانیگر

 به و کشد یم رونیب پا از را شیها کفش آرامش با  کند

 .رود یم آشپزخانه

 و ندینش یم کنارم .گردد یم بر قهوه فنجان کی با بعد یقیدقا 

  :دیگو یم

  !یش یم بهتر یبخور نویا-

 کرده باز کامل را راهنمیپ یها دکمه .کنم یم نگاهش حالت یب

 به یربط اصال .است شهیهم از باتریز یلیخنظرم در امشب .ام

  :میگو یم  .هست تشیحما خاطر به شتریب .ندارد ام یمست

  !رانیا خوبه حالم !ندارم ازین قهوه به من-

  !خوبه یبخور اگر اما-

  :میگو یم .دهم ین تکان سر



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2042_pg. 

 

 که بشه دایپ نفر هی باالخره که نهیا ؛ دارم ازین من که یزیچ اون-

 و پدرم دست از که یعذاب همه نیا و یسخت همه نیا لز بعد

   !بده آرامش بهم ؛ دمیکش مامان یماریب

  :فشارد یم هم به را شیلبها

   .بدم انجام رو کار نیهم کنم یم یسع دارم االن من-

  :کشم یم بو را فنجان

 یحت !ختهیر بهم میزندگ !ام درمانده !رانیا ام خسته من-

  !هیچ دونم ینم درست هم خودمو احساس

  !یشیم بهتر فردا-

 یوقت اون از منظورم !ستین امشب منظورم !نکن اشتباه نه-

  ... که هست

  :کنم یم نگاهش

- 

 

 ۵۴۵پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2043_pg. 

 

 

  !میزندگ یتو یاومد تو

  :زند یم یلرزان لبخند

 بهش دارم هم االن !نباشم تیزندگ مزاحم کهدادم قول بهت من-

 یم خاله و مامان به فردا نیهم یبخوا تو اگر بخدا .کنم یم عمل

   !گم

  !ستین نیا منظورم-

  !البرز نهیهم آرامشت حل راه-

   .دارم دوست را شیتلخ اما . است تلخ .نوشم یم را قهوه از یکم

 یم .شود یمدهانم معطوف نگاهش .میلبها رو کشم ین زبان

  :میگو

 یخوا یم اگر  یگفت آبوا ییباال اطیح یکیتار یتو شب اون چرا-

  !کن ازدواج من با یکن کمکم

  :شود یم ریدرگ فکرش .زند یم پلک

 یسهو گفتم یزیچ هر !بود بد یلیخ حالم روزا اون !ادینمادمی-

  !بوده



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2044_pg. 

 

  :گذارم یم زیم یرو را فنجان

 .کنم ینم دایپ رو راهم  من .هستم ثبات دنبال شتریب روزا نیا-

  .کنم انتخابش که ترسم یم اما کردم دایپ هم دیشا

   .نییایمهم به تا دو شما ! خب... نظرم به طنازه؟ منظورت-

  :شوم یم رهیخ چشمانش به

  ! کنه فکر کهدادم فرصت طناز به من-

  :کند یم نگاهم جیگ

  ؟یچ ی درباره-

  !ارتباطمون-

 به افتد یم نگاهم .دهد یم تکان دنیفهم ی نشانه به یسر

  :دهم یم ادامه !کرده گره هم در که دستانش

  !باشم داشتهآروم یزندگ هی و کنم ازدواج خوام یم-

  :کند یم نگاه را انگشتانش .است ریبز سر

   !طوفان از بعد آرامش هی !نهیهم تو حق-

  :پرد یمدهانم از



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2045_pg. 

 

  ..یزیچ یعشق نکهیا یعنی ؟یدار عالقه نیام پسره نیا به تو-

  :من به زند یم زل و طرفم به گردد یم بر .حرفم انیم پرد یم

    .هست یهمکالس هی فقط اون . ستین ما نیب یچیه-

  !یعاشقش تو که من نظر به یول-

  :خندد یم

  ؟!یکرد رو فکر نیا چطور-

 یم دعوتش !یر یم رونیب !یزن یم حرف باهاش هرشب خب-

  ...دیگذرون یم وقت باهم !یکن

  داره؟ تو واسه یمانع چه نایا خب-

  :هستم راست رو امشب .کند یم انیغل خونم

  !شه یم میحسود-

  :زنند یم برق چشمانش .است ناباور

  ؟یگفت یچ-

  :میگو یم کالفه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2046_pg. 

 

 اصال .شم یم کالفه !شه یم میحسود !رانیا ستین خودم دست-

 ییجورا هی .فرانسه سفر از  بعد یعنی .برگشتم که یوقت از من

  !کنم یم فکر یلیخ !کنم یم دقت تو به یلیخ

  !؟یکن یم فکر یچ به-

  !یچ همه به !تو وجود به .امون رابطه به-

  :رود یم ها پله طرف به و زدیخ یبرم

 دیبا .سرت به زده امشب .ارمیم یراحت لباس برات رم یم-

  !یمست!یبخواب

  :میگو یم حرص با

 یلیخ تونم یم که خوب اونقدر ! خوبه حالم  ! ستمین مست-

 .ایدر لب یاومد من با که یشب اون مثال .ارمیب ادی به رو زهایچ

 اون  .کنم فکر و برم راه یداد فرصت من به و جا هی ینشست

   .ایدر یکیتار به میزد زل دوتامون که یشب

 یلیخ بنفش یشمیابر لباس آن در .ستدیا یم پله نیاول یرو

 :دیگو یم .است جذاب

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2047_pg. 

 

 ۵۴۶پست#

 

  !نداشت یشتریب لیدل !ینداشت یخوش حال !یبود مهمونم-

  :زند یم داد و رود یم باال ها پله از

 ینم جذبش یزن چیه یعنی !نداره یا مردونه التیتما چیه نیام-

   !کنه

  :کنم یم فکر یکم

  ؟یچ یعنی-

 بدن در زنه هی یعنی !شه ینم محسوب من یبرا یخطر یعنی-

  !مرد هی یاشتباه

   !بوده نیهم هم کشور نیا به اومدنش علت

  :خندد یم

  !یکن یحسود که شه یم باعث دونستم ینم-

 فهمم یم تازه .کنم یم درک تازه را اش یبدجنس .زمیخ یم بر

 یم که فهمم یم تازه .بوده گرفته شیپ در را یراه چه که

 یم هم کنار پازل یها تکه انگار .کند حساس را من خواسته
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2048_pg. 

 

 ها پله .کمیتار و رانهیو قلب در شود یم روشن دیام انگار .نندینش

 از .رسم یم او به که دهیرس اتاق وسط .روم یم باال یکی تا دو را

  :خورد یح کهی .کنم یم بغلش ناغافل پشت

 !البرز یکن یم چکار-

 

 ۵۴۷پست#

 

 

  :گردنش به چسبانم یم را دهانم

  ؟یگذاشت سرکار منو-

 را گردنش دوباره و اندازم یم شکمش دور را دستانم !بوسمش یم

  :دیگو یم یلرزان یصدا با .بوسم یم

  !یمست تو نکن !البرز-

  :نیگو یم .هستنگاهم قفل نگاهش .گردانش یم بر

  !هست جمعحواسم یلیخ اتفاقا-

  :میگو یم و آورم یم در حرکت به پشتش را دستانم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2049_pg. 

 

  !ببوسمتخوام یم-

  :شوند یم اشک از پر چشمانش

 رو دختر هی چطور امشب که یدیفهم و یشد داریب یوقت فردا-

 به دوباره معضل هی و یکش یم خجالت خودت از یکرد دواریام

  ...تحمل  من و !شه یم اضافهمشکالتمون

 .آرام و گرم .بوسمش یم . شیلبها به چسبانم یم را میلبها

 گرم .کند یم میهمراه یحت .گوشم در چدیپ یم شینفسها

 . شیشانیپ به چسبانم یم را میشانیپ  .میبوس یم را گریکدی

  :کند یم زمزمه

  !نکن مونیپشاومدنم از منو  لطفا !البرز-

 کرده تحمل یادیز یشبها .دارم را تنش یتمنا . خواهمش یم

  :میگو یم .هست درمانم تنها رشیتسخ .ام

  !میشوهر و زن تو و من !داره وجود یمانع چه-

   ؟یچ قلبمون اما َِ  درسته-

   !کنه یم طلب رو تو من قلب االن-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2050_pg. 

 

 را پشیز و لباسش پشت به برم یم دست و .بوسمش یم دوباره

  :ردیگ یم فاصله کهوی  .کشم یم نییپا

 یتو بخواد دلم حاالنیهم اگر یحت  !ستمین موافق حرفت با من-

 یاهایروتموم اگر یحت !باشم شده عاشقت اگر یحت باشم، بغلت

حالت یتو دم ینم اجازه  هم باز... یباش بوده تو شبم و روز

 داد و   .رود یم نییپا ها پله از  !یکن نابود رو حس نیا  یمست

  :زند یم

   .هستم نییپا نیا من !نکن فکر یزیچ به  و بخواب ! البرز-

 یجا .شوند یم رها تنم ور دو حالت یب و جان یب دستانم

 در چه هر .گرمند هنوز میلبها .سوزد یم ام نهیس یرو دستانش

 .ام شده عاشقش که فهمد ینم .ندارد باورم اما .ام گفته بوده دلم

 

 ”butterflies in stomach“ : یسیانگل اصطالح

 «.شکم در داشتن پروانه» شهیم شیمعن که

 به نسبت بودن زدهجانیه ای داشتن دلشوره اصطالح نیا از منظور

 .یشیم عاشق کهیزمان مثل نداره یمنف مفهوم که است اتفاق هی

 .زننیم بال وجودت ای شکم یتو ها پروانه یکن یم حس و
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2051_pg. 

 

 .کرد فیتوص شدنو عاشق حس شد ینم نیاز تر قشنگ نظرم به

 

 واسه داشته نگه طنازو هنوزم امااااا��شده عاشق البرز:نوشتیپ

 �� مبادا

 ️❤�� نیبگ بود ینظر ینقد

 

 

 شد نگاهتون میتقد دیجد یها پست زانیعز سالم

 

 ۵۴۹پست#

 

 ادهیز !دارم یبیعج سردرد ؛ شوم یم داریب یوقت بعد روز صبح

 تا کنم فکر قهیدق چند ست یکاف شده رمیبانگیگر شبید یرو

  .شده چه که افتدیب ادمی

 یم فکر یوقت درست و ام دهیبوس را او و ام آمده خانه به رانیا با

 آغوشم در و کند یم غلبه او به احساساتش یزن هر مثل کردم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2052_pg. 

 

 پله و پرم یم جا از فنر مثل .رفته و کرده میرها ؛ ردیگ یم آرام

  ! چرخانم یم چشم سالن در .روم یمنییپا تند تند را ها

   !رفته !ستین

 دستانم انیم را سرم و نمینش یم و روم یم کاناپه طرف به دیناام

  .ام شده عاشقش . فشارم یم

 او اما  .ست یبیعج ی مخممصه !کنم یم طلب را او وار وانهید

 ! رفته که هم حاال .ردیگ ینم لیتحو را من

 پاکت کی نمشیب یم و چرخانم یم سر دیآ یم در تق یصدا 

 گره هم در سرش یباال را شیموها . هست آغوشش در یکاغذ

 یم ادمی .اندازد یم میتاپا سر به ینگاه او .زمیخ یم بر . کرده

  .هست تنم شلوارک کی فقط و ام برهنه که افتد

  :دیگو یم

 و درست لباس برو !باالخره یدارشدیب !البرز آقا سالم کیعل-

 عادت ها یباز یلخت نیا به !بوشهرم دختر من !کن تنت یحساب

  !ندارم

  :کوبد یم تند تند قلبم .کنم یم مرتب را میموها دست با
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2053_pg. 

 

   !یرفت کردم فکر ! سالم...س-

 

  :کند یم اشاره خودش وبه خندد یم

 رو راهنیپ نیا و فروشگاه نیاول یتو رفتم یمهمون لباس با-

 .دمیخر

 نیا مسبب چون .بهم یبد پس دیبا .دادم دست از پولمو از یکل 

 گهید و ظهره دم  !گرونه یچ همه که هم نجایا . !ییتو هیقض

 و ریبگ دوش هی برو .کنم عوض لباس و خونه برگردم تونم ینم

 ! ایب

   .کنم یم آماده صبحونه من 

 او ای . افتادهین یاتفاق چیه شبید که انگار . کند یم رفتار یعاد

  !نباشم نیشرمگ تا کند کمک من به خواهد یم ای و کند یم فرار

  :دیگو یم او .روم یم باال ها پله از

  !مثال تو به سپرده رو کافه یاد-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2054_pg. 

 

 متمرکز را فکرم توانم ینم .آمده بند زبانم .دهم ینم یجواب

 صبحانه مشغول او میآ یم نییپا دهیپوش لباس یوقت  .کنم

 و نان .نمینش یم شیروبرو .هست تلفنش کردن چک و خوردن

  :زدیر یم میبرا یچا وانیل کی .است زیم یرو گردو و ریپن

  !ستین ات قهیسل طبق که دیببخش-

   .نکردم دایپ رو ها قهوه یجا و ینداشت کنیب

 یم یچاآن در او و است طناز به متعلق که یخوشرنگ ماگ به 

 ییها استرس تمام از !رمیگ یم تهوع حالت .مانم یم رهیخ نوشد

 .زانمیگر اند؛ زده فوران درونم که

- 

 

 ۵۵۰پست#

 

  !خوبه هم یلیخ میگویم

  :زدیخ یم بر و گذارد یم زیم یرو را ماگ
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2055_pg. 

 

 التیتعط !عسلشون ماه یبرا . سفر رفتن صبح امروز یاد و پونه-

  !زنن یمنشون تا دو ریت هی با واسشون شه یم  یخوب ی تابستونه

   ؟یدار دوست سفر-

  :کند یم نگاهم دقت به و طرفم به گردد یم بر

  !دارم دوست یلیخ آره-

  

  ؟یبر کجا یدار دوست-

  :دیگو یم زده جانیه بعد و کند یم فکر یکم

  ! ونانی-

 یایدر اون و دیسف و یآب یها خونه اون و برم دارم دوست یلیخ

 .هندوستان و سیپار ، مراکش .نمیبب رو قشنگ

   .شدم عاشقش داده فیتعر دکتر بس از رو یآخر نیا 

 شهروند .یبر یتون یم جاها یلیخ پاسپورتت با االن تو خب-

  ! یسیانگل

 یم تماشا را رونیب و پنجره طرف به رود یم .دهد ینم یجواب

  :کند
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2056_pg. 

 

  .هست ش یا شهیش وارید نیا آپارتمان نیا بخش نیتر قشنگ-

 اره قلبم .دارم وجدان عذاب . طناز ماگ به افتد یم نگاهم دوباره

 بخش نمیبچ هم کنار را قطعاتش بخواهم اگر اما .شده اره

  .است رانیا به متعلق اعظمش

  :میگو یم ام کرده ظلم طناز به کنم یم احساس !نمیشرمگ

  !داره یقشنگتر ویو یا شهیش وارید اون زمستون و زییپا یتو-

 درون را بشقابش و ماگ و گردد یم بر . اندازد یم باال شانه 

 .کنم شروع ییجا کی از دیبا باالخره .گذارد یم نکیس

 یموها آن یحت .کنم یم تماشا سر پشت از را اندامش طرح 

 نجات را خودشان سرش یباال ییمو ی گلوله آن از که یسرکش

 دوست و جالب میبرا هم اند شده رها گردنش پشت و اند داده

  :میگو یم .ست یداشتن

  !بودم مست !دیببخش .خوام یم معذرت شبید بابت من !رانیا-

  :کند یم میتماشا ینیاندوهگ حالت با و گردد یم بر

 حال هر به !یبود هپروت یتو که شدم متوجه متاسفانه بله-

   !میبزن حرف اش درباره ندارم دوست



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2057_pg. 

 

  :میبگو و کنم بغلش خواهد یم دلم .ردیگ یم رنگ اش گونه

 مغلوبت من .نبود یمست سر از کدومش چیه ! عاشقتم من-

   .خوامت یم بدجور .کنم فرار ازش خوام ینم گهید .شدم

  :میگو یم عوض در اما

   !یگفت یمنیام درباره ییزهایچ هی شبید-

  :گرفته را لبخندش یجلو زور به

  !ادینم ادمی-

  :روم یم طرفش به

  !انایجر نیا و نداره مخالف جنس به یلیتما که نیا-

  :اندازد یم  باال شانه

  !شده تیحسود یگفت یم !نبود خوب حالت شبید-

  :کردم نگاه چشمانش به

 واست ینجوریا نکهیا به !بود شده میحسود بهش !نگفتم دروغ-

  !زهیعز

  :است آمد و رفت حال در صورتم یاجرا انیم نگاهش
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2058_pg. 

 

 آدمها بودن زیعز مدل .زهیعز دوستمه چون و  .دوستمه اون-

 !رنیبگ رو یکس یجاستین قرار !خودشونه به مخصوص

 

 ۵۵۱پست#

 

  .شود یم یتالطم دلم در

 یحت من و صورتش طرف کی یرو است ختهیر پنجره از نور 

  : نمیب یم هم را پوستش منافذ

  !کجاست من گاهیجا خب-

 

  ؟یدار دوست یچجور منو

 .بندد یم و شده مانیپش باز اما ؛ کند یم باز را دهانش

 :آشپزخانه طرف به رود یم و کشد یم دهانش داخل را شیلبها 

 

 پسر تو .یدار خودت به مخصوصداشتن دوست هی هم تو خب-

 .یهست ام خاله
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2059_pg. 

 

 

   .دارم دوستت ینجوریا !یبانمیپشت 

 

 لباس که یلکسینا .بشنوم خواهم یم که ستین یجواب نیا

  : دارد یبرم گذاشته آن در را شبشید

  .کافه  رم یم من-

 یل یل !مونم یم خاله منتظر هم بعد و دم یم انجام امروزمو کار

  .کرده رزرو هفته آخر یبرا رو طشیبل جان

 هیبق و مامان واسه خورده هی و دیخر برم جان یل یل با خوام یم

   .آوردم در ودمیکش زحمت خودم که یپول با اونم .کنم دیخر

 

  :کند یم نگاهم شانه سر از .زنم ینم یحرف

  البرز؟ یکن یم ریس کجا-

 

  :دهم یمرونیب شدت به را نفسم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2060_pg. 

 

  !نگه من به رو یزیچ چیه کرده عادت گهید هم مامان !برو باشه-

 تو از یچ همه واسه دیبا چرا !عاقله و کامل زن هی جان یل یل-

   . یپرت حواس تو یول گفته رو نهایا ی همه ضمن در بخواد؟ نظر

  :اندازم یم باال شانه

  !میبر هم با بمون-

 !مونم ینم شتریب قهیدق پنج-

 

 ۵۵۲پست#

 

 

 

  .زنند یم صدا را اوتنم یسلولها تمام یآور شگفت طرز به

 به یوقت از .ندارم یخوش حال .هست شهیهم از تر رئوف قلبم

  ؛ دارم دوستش که ام کرده اعتراف خودم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2061_pg. 

 

 کشینزد .باشم دور او از دهم یم حیترج .ام شده ها وانهید مثل

حواسم .زند یم تند تند قلبم و کند یم عرق میشانیپ شوم یم که

  .شود ینم یزیچ چیه جمع

 گم در سر و کالفه .بردارم چشم او از توانم ینم کنم یم یکار هر

  .هستم

 ابراز او به خواهم یم .شود ینم اما کنم فکر یمنطق خواهم یم

  !یالیخ یب به زده را خودش هم او .توانم ینم اما کنم؛ وجود

 خانه  ام برده گل دسته کی شب هر .ستین من به اصال حواسش

  !بدهمش او به ام نتوانسته و جان یل یل ی

  :گفته و کرده ذوق . زیم یرو گذاشتم

 

  . آورده رز امشب جان یل یل .میدار ایآزال امشب جان یل یل-

 نهایا !جان خاله یدار یپسر چه !رو آفتابگردونها جان یل یل یوا

  . یشانس خوش چه !ها ارهیم تو یبرا رو

 فقط او و .کرده نگاه شیحرفها به تعارف شکل به هم مامان

   .دهیخند
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2062_pg. 

 

  

 شیلبها یبرا را رز ش،یها گونه یبرا را ایآزال من که داند یم اما

  .ام دهیخر چشمانش برق ادی به را آفتابگردان و

 با مامان و او شب آخر و دمیرس خانه به زودتر که شب همان از

  ؛ آمدند دیخر یها سهیک از پر دستان

  .بروم که ام نخواسته !یبغل اتاق به ام برگشته من

 تیرعا رو فاصله که بهتره !ستین پونه  گهید "کرده نییتع او

  "!میکن

 

   .ام کرده سکوت و ام ختهیر درونم را خواستنم ی همه من و

 

  ، هفته آخر باالخره

 ریدرگ هم من و است کالج رانیا .شوند یم یراه دکتر و مامان

   .ام کافه

 دورا امان یخداحافظ .میا نرفته فرودگاه به آنها با کداممان چیه

 بوده دور
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2063_pg. 

 

 . دیآ یم شیپ یا سانحه  ها، کارگر از یکی یبرا ظهر از بعد 

 

 ۵۵۳پست#

 

 

 مادام ، گردم یم بر یوقت  .بروم  کینیکل تا او با شوم یم مجبور

   !رفته خانه به و شده تمام کارش رانیا که دیگو یم

  ..تنهاست حاال که دانم یم

 اول بار یبرا که ینوجوان پسران مثل  .ام گرفته دلشوره یخودیب

  .نندیبب را اشان عالقه مورد دختر خواهند یم

 یچراغها ؛ رسم یم که خانه به .خرم یم  یا کره یکوک شیبرا

 کشم یم دست .دارم یخفگ حس .هستند روشن نییپا ی طبقه

 یصدا .شوم یم وارد و چرخانم یم قفل در را دیکل و میگلو به

  . دیآ یم یمیمال کیموز

 هم خواننده با هم رانیا .خواند یم بوشهر یمحل زبان به خواننده

 خواهد دنمید کهوی از .ستمیا یم درگاه در همانجا . صداست

 . دیترس



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2064_pg. 

 

 ینم .زنم یم را زنگ و بندم یم را در وروم یم عقب قدم چند 

 کند یمکم را کیموز یصدا باالخره و زنم یم  زنگ دوباره .شنود

 .شده سرخ دماغش نوک .است خون یایدر چشمانش .باز را در و

  :میگو یم

  ؟یکرد هیگر شده؟یچ-

  :دهد یم تکان سر

  ؟یندار دیکل مگه-

  :میگو یم .من به کند یم پشت

  !ببرم رفته ادمی-

  :بندم یم را در و شوم یم وارد

  ؟یکرد هیگر چرا-

  ..و دارن مشکل !شه یم تنگ دلشون کنن؟ یم هیگر چرا آدما-

  رفته؟ جان یل یل که یناراحت-

  !شده تنگ مامانم واسه دلم … دلم !هستم دور که ناراحتم-

   !ومدیم بر دستم از یکار کاش !متاسفم-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2065_pg. 

 

  :دهد یم تکان نیطرف به را سرش

  :رمیگ یم مقابلش را جعبه .ادینم بر تو دست ار یکار چیه-

   !دمیخر یا کره یکوک  برات عوض در-

  :خندد یم

  !یمرس !هیخوب یدارو-

 .زنم یم پلک .آشپزخانه طرف به رود یم و ردیگ یم را جعبه

 از بدتر اما .ستیخال جان یل یل یجا .کنم یم نگاه را ورم و دور

 تلفنم .کنم رفتار چطور دیبا دانم ینم که .هست خودم حال آن

 و سالم . زده زنگ روز سه از بعد .است طناز .خورد یم زنگ

 یزهایچ از  .گذراند یم را یشلوغ یروزها .  کند یم یاحوالپرس

 !رانیا رفته مامان که میگو ینم او به من و میزن یم حرف یعاد

 وار وانهید چطور که میگو ینم .هستم تنها رانیا با که میگو ینم

 فکر خوب که ام داده قول طناز و خودم به .خواهم یم را رانیا

 .است خسته وجدانم .کنم

 

 ۵۵۵پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2066_pg. 

 

  .کنم پشت یناگهان طناز به خواهم ینم

 

 مشیتصم دیبگو و برگردد منتظرم .کنم ینامرد خواهم ینم

 برزخ .شوم یم غرق رانیا در شتریب روز هر یطرف از .ستیچ

   .ست یسخت

  .دهیچ را زیم که  نمیب یم روم یم که آشپزخانه به

  :میگو یم .ساالد و گوجه یدم

 

  ارم؟یب کافه از یزیچ هی که ینزد زنگ چرا-

  :ندینش یم زیم پشت

 

   .شه یم درست یسیانگل گوشت با یچ همه-

  :دهم یم باال را میابروها

  داره؟ یفرق چه-

 

  :زدیر یم بشقابش کنار ساالد خودش یبرا



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2067_pg. 

 

  !دن یم یبد یبو-

 دنیبر سر یجا به یعنی ؛ دن ینم انجام یاسالم ذبح یوقت

 وونیح تن یتو یمردگ خون .کشنش یم گهید جور هی  وونیح

  ... بدش یبو و مونه یم

  :دهد یم تکان نفرت با را سرش

  !نیبش ایب !بابا الشیخ یب-

 

  :دیگو یم .نمینش یم زیم پشت

 بره خواد یم .التیتعط بره یروز چند واسه خواد یم مادام-

  .نهیبب رو خواهرش ارمنستان

  شن؟ یم یچ ها کیک-

 

 نیا مادام !هستم منم .گهید دارن کارگراش رو ها یرسپ خب-

   .ست خسته !نداره یخوب  هیروح روزا

  .کنم یم نگاه شیها مژه ی هیسا به

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2068_pg. 

 

 یم باز را یپشت در و زمیخ یبرم . شده گرمم .است ریبز سر

 .آشپزخانه درون خورد یم هُل یخنک مینس .کنم

 

 ۵۵۶پست#

 

 

  :دیگو یم  .ام قهی به کشم یم دست وخورم یم آب وانیل کی

  باال؟ رفته فشارت باز نکنه-

  :دهم یم تکان نیطرف به را سرم

   !شدهگرمم فقط ! نه-

 

 برو یخورد رو شامت !یا خسته که معلومه صورتت از یول-

   !بخواب

 

 یم فرو لقمه چند زحمت به .کنم یمنییپا و باال را سرم دوباره

  :زمیخ یم بر و دام
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2069_pg. 

 

  !بودم خوردهشام کافه یتومن .نکنه درد دستت-

    !میگو یم دروغ

  !بدم رو بشونیترت دیبا و دارم درس یکل من !جونت نوش-

  .دهم ینم یجواب

 آشپزخانه از .باشد یدور یزیچ هر از بهتر حاضر حال در دیشا

 مخصوص نازک یپتو .نمینش یم منینش اتاق در .روم یم رونیب

  .است کاناپه ی دسته یرو مامان

 زیم یرو گلدان درون هم هنوز شیپ روز چند آفتابگردان یگلها

  .است

 یل یل یجا .شوم یم اش رهیخ و کنم یم روشن را ونیزیتلو

 یم .است زیم یرو اش خوانده مین کتاب .ستیخال واقعا جان

 قطر یمایهواپ سوار قطر در ساعته سه دو توقف با حاال که دانم

 به تا که گفته جان یل یل .هستند رانیا یراه و اند شده نیرالیا

 یم بوشهر یراه یگرید پرواز با دوباره ، برسند تهران فرودگاه

  .شوند

   .هست آبوا یماریب هم اش عجله همه نیا علت 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2070_pg. 

 

 یم تصور و بندم یم را چشمانم .برود آبوا نیبال به خواهد یم

 از را میها پلک خواهد ینم دلم .است  چگونه بوشهر حاال که کنم

 نگاه را سرم یباال .پراند یم جا از را من رانیا یصدا .کنم وا هم

  .کنم یم

  :ستادهیا دست با ینیس

 یآورد که یا کره یکوک با . کردم درست لوندر دمنوش برات-

  !یخواب یم تر راحت و کنه یم آرومت هم کم هی !چسبه یم

 به برو تو !خوابم یم بعد و نمیب یم لمیف کم هی .رانیا ممنونم-

  !برس هات درس

  :کند یم نگاهم مردد

  ؟یخوب واقعا-

  !خوبم آره-

 را ها کانال هودهیب  .رود یم رونیب و گذارد یم زیم یرو را ینیس

 و خورم یم را ماگ درون دمنوش از یمین .کنم یم نییپا و باال

  .روم یم باال ی طبقه به



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2071_pg. 

 

 پنجره . روم یم یکنار اتاق به  ! زده رونیب اتاقش در ریز از نور

 چه هر .کنم یم دود گاریس و ستمیا یم کنارش و کنم یم باز را

 یم مصمم یگاه .رسم یم جهینت به کمتر کنم؛ یم فکر شتریب

 لرزد یم قلبم تر بعد یکم .بدهم ادامه طناز با ام رابطه به کهشوم

 پس م؛یگو یم خودم شیپ .گوشم در چدیپ یم رانیا یصدا و

  . دارم دوستش  چه؟رانیا

 میبگو طناز به دیبا دیشا .ام شده رابطه نیا عمق ی متوجه تازه

 مثل خواهم ینم چون .ام داده .قول بزرگم پدر بهچون توانم ینم

 یم تمام معقوالنه یلیخ هیقض نطوریا .برسم نظر به پست پدرم

 !ستمین یآدم نیچن من اما .شود

 

 ۵۵۷پست#

 

 یکار آبرو خاطر به و سه و دو درجه  یها عذر با توانم ینم من

 کنم اعتراف او به چطور اما .میبگو دروغ طناز به خواهم ینم !کنم

 در رانیا که میبگو چطور .دارم دوست او از شتریب را رانیا که

 زنده بتوانم کهدارم شک   ؟!تنم در تنها او و کرده رخنه روحم
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2072_pg. 

 

 یم دستم کار خونم فشارشدن نییپا و باال نیا زود ای رید .بمانم

   .دهد

 پرت و کرده مچاله .آورم یمرونیب تنم از را پوشم تک  حرص با

 ها چراغ یرو !یفیبالتکل نیا از ام شده خسته .یطرف به کنم یم

 خنک ها ملحفه .کشم یم دراز تخت یرو .کنم یم خاموش را

 که یلیاتومب یصدا هم یگاه .دیآ یم رکیرجیج یصدا .هستند

 یم یبد خواب و برد یم خوابم .گذرد یمابانیخ از شب وقت نیا

 را او من و است برهنه .میا ختهیآم هم در . هستم رانیا با .نمیب

 .بوسمش یم صانهیحر .فشارم یم خودم به و کنم یم لمس

 با و شده ظاهر اتاق درگاه انیم طناز و شود یم باز در ناگهان

 بچه یتداع طرف آن از .خائن... خائن کشد یم ادیفر تیعصبان

 :دیگو یم نشسته یصندل یرو  اتاق ی گوشه بغل به

 حالت ما شیپ زمیعز ایب  !مییتنها ونای و من .میبر ایب !البرز-

   .بهتره

  .است رانیا شیپ دلم یول من

  .کنم شیرها خواهم ینم

 .است ملتمس یتداع نگاه و کشد یم غیج طناز
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2073_pg. 

 

 وقت که یآرام ی ترانه همان گوشم کنار و کند یم نوازشم رانیا 

 .پرم یم خواب از کهوی .خواند یم ام دهیشن آمدن

 یم تخت یرو .است لوت ریکو مثل دهانم .کرده عرق تنم تمام 

 .دوزم یم چشم اتاق ی گوشه به و نمینش

 شده مچاله شلوارم .ننشسته یتداع یصندل یرو .است کیتار 

 یم خارج اتاق از و کنم یم پا را شلوارکم . زمیخ یم بر .آنجاست

 نیکمتر با .دهیخواب رانیا انگار .رفته فرو سکوت در خانه .شوم

 رانیا کهوی .شوم یم آشپزخانه وارد .روم یم نییپا ها پله از صدا

 .کشد یم غیج

 یبطر .کرده تنش یدیسف خواب راهنیپ .پرد یم سرم از خواب 

 :قلبش یرو گذارد یم را گرشید دست  .هست دستش آب

 

 ۵۵۸پست#

 

  !ترس از مُردم...البرز یوا-

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2074_pg. 

 

 ها نتیکاب ریز یها چراغ !ام دهیترس هم من . دیآ ینم باال نفسم

  :میگو یم .است کم نور .هستند روشن

 

 هی !شده نیسنگ ام نهیس ی قفسه...دمید یبد خواب !دیببخش-

  ...خوا یم آب وانیل

 

 انیم یبطر از و دارد یم بر نکیس کنار از یوانیل سرعت به

 را میبازو .کشد یم عقب را یصندل . آن در زدیریم آب دستش

  شود یم مور مور بدنم و است سرد دستش .ردیگ یم

   !نجایا نیبش-

 

 یم .کشم یم سر نفس کی را آب .ردیگ یم طرفم به را وانیل

  :دیگو

 هیخواب خاطر به حال نیا واقعا ؟یستین خوب چرا شده؟یچ البرز-

  ؟یدید که
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2075_pg. 

 

 یم زیم یرو را وانیل .میروبرو ستادهیا منتظر .دهم ینم جواب

 باال یکم را سرش .میگریکدی مقابل حاال .زمیخ یم بر وگذارم

  .ندیبب را من بهتر تا آورده

 به اش ینخ خواب راهنیپ .ختهیر اش شانه کی یرو شیموها

 و ها شانه از یبخش سخاوتمندانه و .نشسته تنش یرو ینرم

 .گذاشته شینما به را لش نهیس و گردن

 یم شیبازو یرو و آورم یم باال را دستم .خورد ینم تکان 

  :نشانم

   !رهیدرگ فکرم !خودم درون ست مبارزه هی !ستین یزیچ-

  :دارد یبرنم چشمانم از نگاه

 

  !نگرانتم ؟ افتاده یاتفاق چه ؟یا مبارزه چه-

 به رود یم دستم  .زند یم نیسنگ و کند قلبم .زنم یم لبخند

  :میگو یم .اش چانه طرف

   !یکرد جمیگ !ییتو یاصل اتفاق-

  :کند یم باز دهان زحمت به
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2076_pg. 

 

  کردم؟ چکار من مگه من؟...م-

 

 نگاهم .کند یم نوازش را شیلبها کنار ییجا شستم انگشت نوک

  :هست نگاهش به

  ...نکنم فکر بهت تونم ینم !یذهنم یتو مدام-

  :کند یم زمزمه

 

  !البرز-

  :شیلبها یرو کشم یم را انگشتم نوک

 چرا پس ! جاشه سر حواسم که امشب ! مستم یگفت شب اون-

  ببوسمت؟ و کنم بغلت خواد یمدلم هم باز حالنیا یتو

 

  :شوند یم یخال و پر چشمانش 

  ... اما-

- 
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2077_pg. 

 

 ۵۵۹پست#

 

 یم یباز دارم یکن یم فکر گم؟ یم دروغ یکن یم فکر ؟یچ اما

  کنم؟

 شیلبها .شود یم تمامطاقتم .دهد یم تکان نیطرف به را سرش

 یم .برم یم عقب را سرم یکم بعد و آرام و نرم .بوسم یم را

  :میگو

 که یدرد نیا به یکن ینم توجه چرا ؟یندار دوست منو چرا تو-

   !کشم؟ یم

  :شیموها یرو کشم یم را دستم و بوسمش یم دوباره

 

 !  دونم ینم رو  تو  !یبش من مال امشب  خوام یم-

 ای یدار دوست منو واقعا که یگ ینم و یهست دار خود یلیخ تو 

 دیبا... دیبا کنم یم احساس !رانیا ندارم آرامش من اما . نه

  .کنم تصاحبت
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2078_pg. 

 

 برافروخته صورتش .گذارد یم قلبم یرو و آورد یم باال را دستش

  :دیگو یم  .شده

 

  چیه به  من تن تصاحب با !جان البرز-

 .  !هست روحم تصاحب مهم !یرس ینم جا

  :دستش یرو گذارم یم را دستم-

 

 یم که کنم ثابت بهت چطور کنم؟ تصاحب رو روحت چطور بگو-

  خوامت؟

 یجا . دهد یم نجات دستم ریز از را دستش .زند یم لبخند

  :دیگو یم .زند یم خی  ام نهیس ی قفسه یرو دستش یخال

    ه؟یکاف یکن یم فکر ؟یخوا یم منو ؟ خواستن-

  !ست؟ین یکاف-

  :رود یم عقب قدم دو

 !یزن یم هوس از حرف !باشه یا گهید جور دیبا مکالمه نیا !نه-

 فراتر یزیچ به من !شه یم عادت به لیتبد زود !گذره زود هوس
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2079_pg. 

 

 چکار دیبا نیبب !بکن تیزندگ و خودت به نگاه هی .دارم اجیاحت

  !یکن حل ویچ دیبا نیبب !یکن

  طنازه؟ منظورت-

  :رود یم رونیب آشپزخانه از

    !طنازه منظورم قایدق-

  :من طرف به گردد یم بر . ستدیا یم آشپزخانه درگاه در

 آپارتمانت یتو ؛ ستین جان یل یل که یبعد یشبها دوارمیام-

   ! ترم راحت ییتنها نجایا من  !جانم البرز یبمون

  :کنم ین اخم

  ... تو و من مگه ران؟یا یهست سمج نقدریا چرا-

  :آورد یم باال را دستش

 که یدختر هی ؟یزن ین حرف دهید بیآس دختر هی با رفته ادتی-

 مجبور که یدختر .خورده نارو اش ساله چند و نیچند عشق از

 رفته ادتی شهرش؟ و خانواده از بشه دور آبروش  خاطر به شده

 تو و من که هست؟ یسور ازدواج نیا که یگفت من به بارها که

   !نه خوابن؟ یم هم با دوست دوتا مگه خب م؟یدوست تا دو فقط



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2080_pg. 

 

 درونم سالها که ینیبدب همه نیا با من که یدار انتظار چطور

 صرف به حاال دارم؛ انیرا از که یدلشکستگ با و  دوانده شهیر

 برقرار یجنس ی رابطه باهات یهست من یسور همسر تو نکهیا

 ینم من !خوره ینم من درد به و هوسه یرو از تو خواستن .کنم

 .باشم زاپاس خوام ینم .باشم دوم نفر خوام

 

 ۵۶۰پست#

 

 امشبت حرف  !عاشقمه که باشم یمرد قلب صاحب خوام یم من

 نشه ثابت بهم  که یزمان تا الاقل !بود نیتوه هی به هیشب من یبرا

 با اگر که گم یم بهت هم گهید بار هی .کنم یم فکر اشتباه که

 مقدس عشق کردم یم فکر و بودم عاشق و خامچون بودم انیرا

 یفرق برام .ستمین ینسب و اصل یب دختر من !حرفاس نیا از تر

 واقعاً اگر .هست موجه تو با ام رابطه ای و آزادم نجایا که کنه ینم

  ..اثباتش یها راه نیا و تو نیا !اهلل بسم یشد عاشقم

  :لرزد یم شیصدا . قلبش یرو گذارد یم را دستش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2081_pg. 

 

 پسر ریبخ شبت  !مهمهعشقشون اثبات و آدما قلب من یبرا-

  !خاله

 ام نتوانسته .مانم یم رانیو و خراب آشپزخانه وسط من .رود یم

 را درست کلمات ؛چون نتوانستم .هستم عاشقش که بفهمانم او به

 یجنس ی رابطه با سالها نیا تمام در چون .ام نکرده انتخاب

 راه از را خودم ام خواسته .روحم یتمنا بر ام گذاشته سرپوش

 امشب .کرد آوار کامال را من ی رانهیو امشب رانیا .کنم آرام غلط

   .آورد رونیب ام ساله نیچند یخرگوش خواب از را من او

 یم سیخ  ام نهیس تمام .صورتم به زنم یم آب مشت مشت

 سرما از نه .لرزد یم تنم .شود ینم خاموشدرونم آتش اما .شود

 !نبوده یکاف هرگز .ستین یکاف تن تصاحب  !رانیا یحرفها از که

 تصاحب عشق کی بخش  نیتر مهم .است ارزشمند روح تصاحب

 کنم یم را فکرش که حاال .ام بوده عاجز آن در من و .است روح

 ما .نداشته را من هم او . ام نکرده تصاحب را طناز روح هرگز

 اما .امان زهیغر ی خواسته با .میا کرده مدارا مانیها تن با فقط

 مشتعل را من شیحرفها با حاالنیهم .است زهیغر از فراتر رانیا

 هستم شدن خاکستر حال در ومن رفت و کرد

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2082_pg. 

 

 ۵۶۱پست#

 

 میبرا و دهیچ را زیم !ستین ؛ روم یم نییپا ی طبقه به که صبح

  :گذاشته ادداشتی

 

 رو روز چند نیا کن لطف . برم زودترشدم مجبور !جان البرز-

  .رانیا .بمون آپارتمانت یتو

  .خوانم یم بار چند را کاغذ

 هم را است شده پخشرانیا نون کنار که یخودکار جوهر یحت

 یم بمیج در و زنم یم تا را کاغذ . کنم یم مرور ذهنم در بارها

  .است کرده جیگ کامال مرا و ست یسرسخت دختر او .چپانم

   .کنمترک را خانه نخورده صبحانه شود یم باعث ام یکالفگ

 یم تمام طاقتم بعدتر .هست شبید به حواسم تمام کافه در صبح

 هم او که دیآ یمادمی تازه و .مادام ی آشپزخانه بهروم یم و شود

 عصرانه یها کیک یکش خامه حال در کارگرش دو  !ستین

 .هستند



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2083_pg. 

 

 .روم یم اش خانه طرف به و شوم یم خارج یپشت در همان از 

 ینچسب ی وصله مثل یفروش قهیعت ی مغازه آن و کوچک در آن

   .جنتیر به یمنته ابانیخ در ست

 پر درحال و گذاشته اش خانه کوچک سالن وسط یچمدان 

 درونش اجناس هنوز که دیخر ی سهیک ییتا چند .هست کردنش

  :دیگو یم .دارد لب به لبخند .اوردهین رونیب را

  !البرز نیبش ایب-

  :میگو یم

  ؟یذاریم تنها کافه اون با ؟منویبند یم سفر بار !مادام-

  :ندینش یم مقابلم ی کاناپه یرو

 به خواهرم .شده تنگ برادرم و خواهر یبرا دلم یلیخ روزها نیا-

  !نکردهترکم تابزنم سر بهشخوام یم !هست ضیمر و ریپ  شدت

  .دهم یم تکان سر

 من یسردرگم ی متوجه !گفتن یبرا رسد ینمذهنم به یحرف

  :دیگو یم و شود یم

  !ستین خوب حالت انگار البرز؟ شدهیچ-



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2084_pg. 

 

  :دهم یمرونیب خسته را نفسم و زنم یم چنگ را میموها

 . باشهآروم و سرد دیبا رونمیب .پاست به بزرگ جنگ هی درونم-

  !کنهیم  تمیاذ تناقض نیا

  هست؟رانیا به مربوط-

  :دهم یم تکان سر

   !مادام-

 یم تماشا را مندقت با و کرده زیر را چشمانش .کنم یم نگاهش

  :دهم یم ادامه .کند

   !دارم دوستش-

  :زند یم لبخند

 کنه؟ یم تیاذ رو تو کجاش نیا !یدار دوستش که معلومه خب-

  !هست یداشتن دوست دختر رانیا

- 

 

 ۵۶۲پست#

 



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2085_pg. 

 

 از گفتبهم یحت .نکرد قبولم...اما .کردم اعتراف بهش شبید

 و قول !هست هم طناز یطرف از .بمونمخودم آپارتمان یتو امشب

 یم دلم .بزنم پسش کهوی خوام ینم اما میندار ندهیآ یبرا یقرار

  ! سوزه

  :رود یم آشپزخانه طرف به و برخاسته کاناپه یرو از زحمت به

  !میبخور دمنوش هی هم با ایب !جان پسر ایب-

 زرد کوچک خچالی یرو .است مرتب و کوچک اش آشپزخانه

 و دهیخندرانیا .چسبانده سها و رانیا با مشترک یعکس رنگش

 او و هست گرشید طرف هم سها .انداخته مادام گردن دور دست

 یم مادام . کنم یم نگاهرانیا به بیج در دست .بوسد یم را

  :دیگو

 عالوه بوده نجایا که ییروزها تمام دختر نیا !بده فرصت رانیا به-

  ؛ کرده تحمل رو خانواده از یدور درد که اون بر

 

   !دهیجنگ هم احساس هی با

  :کنم یم نگاهش شانه سر از و گردم یم بر



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2086_pg. 

 

  ؟یاحساس چه-

  :اندازد یم باال شانه

 من با شهیهم !نبودن یداشتن دوست حس ! بودن سربار حس-

 اونوقت و بفهمن هیبق نکهیا از دیترس یم . کنه یم دل و درد

بزرگ پدر هی فقط تو یبرا دیشا رمردیپاون .شه یم یچ عاقبتش

هم کننده دییتا و پدر ، بزرگ پدر بر عالوه رانیا یبرا اما باشه؛

   .هست

 اجاق یرو را دمنوش یحااو یقور مادام .نمینش یم یصندل یرو

  :میگو یم دیناام .گذارد یم

  !گرفتارم یلیخ  !مادام ام خسته-

 نیا جز یا چاره !البرز یشد یم مواجه خودت با دیبا باالخره-

 داشیپ هیروز چند کجاست؟ دخترت دوست اون حاال .ستین

  !ستین

 رابطه آخر به بهتره گفتم بهش اون بر عالوه ادهیز بارش و کار-

 ای و میبمون هم با  قراره اصال و هیچ هدفمون که نیا .میکن فکر

...  

  :دست یرو گذارد یم را دستش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2087_pg. 

 

 یها حس بهش ای قلبشه یتو که یاون دیبا آدم که درسته !البرز-

 آدمها ما که باشه ادتی هم نویا دیبا اما .کنه انتخاب داره یادیز

 یگرانید برخودمون عالوه ریناگز که میهست یاجتماع موجودات

 گم ینم .میبد قرارشون نظر مد دیبا که هستن مونیزندگ در  هم

 رانیا که یگ یم یدار خودت االن !بکن یکار مصلحت خاطر به

    .یریگ یم یمیتصم چه باشه حواست یول !یدار دوست رو

 درست و یخستگ از .مالم یم انگشتانم نوک با را چشمانم

  :سوزند یم دنینخواب

 بهم .باشم باهاش خوام یم گفتم بهش !دمشیبوس شبید !مادام-

  !بخواب آپارتمانت یتو .نجایا این شب فردا از گفت

  :دیگو یم .کنم یم نگاهش دلخور من .خنده ریز زد یپقمادام

 باشم؟ باهات خوام یم یگفت دختره به راست راست  آخه خب-

 ینگفت خودت شیپ داره؟ فرق فرهنگش دختر اون که یدینفهم

 شد یخال خونه تا حاال و نیدوست فقط یگفت دختره به مدتها تو

 تو که دونه یم چارهیب دختر اون بر عالوه و ؟یداد شنهادیپ بهش

 یب یآدمها مثل تو جان پسر!یدار هم طناز مثل یدخار دوست

  !داشته ناکام عشق هی دختر نیا !یکن یم رفتار تجربه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2088_pg. 

 

 :کنم یم نگاهش مات

 

 ۵۶۳پست#

 

 

  ؟یدونست یم شما-

  :دهد یم تکان سر

 وقتها چه .ختهینر اشک که وقتها چه .گفته بهم زویچ همه !بله-

 دختر یلیخ رانیا .نبوده مونیپش واسش افتاده که یاتفاقات از که

 !هست یعاقل

 یکرد فکر یچ ذهنت یتو تو دونم ینم .بوده نامرد پسره اون 

 .بده بها احساست به پس !یشد رانیا عاشق تو ؛ گم یم من یول

   !کن ثابت بهش خودتو

  :شود یم عیوس لبخندش بعد

 رانیا به رو تو خواستار یها نگاه اون تونه یم مگه آدم آخه-

    !یبدون راهشو دیبا فقط تو دلم؛ زیعز پسرم، ره؟یبگ دهیناد



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2089_pg. 

 

 در  .کنم یم فکر رانیا به من و اوردیب دمنوش تا زدیخ یم بر

 مغزم کرم مثل .ام کرده فکر رانیا به میروزها نیا یساعتها کل

   .کنم فراموش توانم ینم و شده

 افتادهین یاتفاق چیه که انگار .دیآ یم کافه به ظهر از بعد رانیا

 آبوا .دهد یم نشانم را فرستاده شیبرا حافظ که ییعکسها .باشد

 دراز تخت یرو دشیسف ینخ یراحت شلوار و دیسف ریگ عرق با

 الله خاله .اند نشسته تخت ی لبه یرو هم دکتر و مامان .دهیکش

 یصندل یرو یب یب .زده لبخند نیب دور به دست به ینیس

 یم یروان را من رانیا عطر .هست مامان به نگاهش و نشسته

  :میگو یم هستم خوددار اما .کند

  خونه؟ آوردن رو آبوا-

  :دیگو یم یخوشحال با

 روز چند نیا یدون ینم .شده بهتر یلیخ حالش روشکر خدا آره-

  !دمیکش یچ

  :شود یم اشک  از پر چشمانش

 خواد ینم دلم وقت چیه .دارم دوست رو آبوا یلیخ من-

   .برنجونمش



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2090_pg. 

 

  !برنجه ستین هم قرار-

  :دیگو یم و اندازد یم من به ینگاه مین

 آبوا گفت حافظ .کنه یخواستگار رو خاله دکتر قراره امشب-

  !دکتر از اومده خوشش یلیخ

  !دکتر داره عجله هم چقدر-

  :کند یم نگاهم

 

 فشونیتکل یوقت !بهتر زودتر چه هر !ستین خوب آبوا حال چون-

 یم تو و من ؟ !کنن یکش وقت چرا کنن؟ تعلل چرا معلومه

  .. اگر .سالشه نود آبوا میدون

  :کشد یم آه

  !مینزن حرفشو  !کن ولش-

  : زدیخ یم بر

 تو .ام خسته یلیخ .خونه رم یم من !بزن خاله به زنگ هی لطفا-

 یچشمها نیا !ینکرد استراحت یحساب و درست که معلومه هم

 !دارن خواب به ازین نشسته خون به



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2091_pg. 

 

 

 ۵۶۴پست#

 

 

 ام یدلدار است بلد قشنگ چقدر .شناسد یم را من خوب چقدر

  م؟یشو آرام هم با کند ینم قبول چرا ؟!کند یم ابا چرا ؛ بدهد

  :میگو یم .نکنم لمسش که رمیگ یم را خودم یجلو زحمت به

 اون یتو ییتنها !بزن زنگ من به یداشت ازین یچ هر رانیا-

  .تییتنها بابت دارم اضطراب من !خونه

 تکان یسر بعد .شود یم دهانم ی رهیخ .درخشند یم چشمانش

  :ردیگ یم چشم دهدو یم

 !من شیپ ادیم ریعب-

 .ندارم کالس فردا .میبگذرون خوش باهم نفره دو میخواه یم 

 یم ابونایخ یتوکم هی و میکن یم دیخر میر یم باهم صبح

 هردومون هم شب .دم یم انجام کارمو و کافه امیم بعد .میگرد

  !بده خبر بهت بود قرار !میبهروز و سها مهمون



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2092_pg. 

 

  !نکردم چک رو تلفنم-

  !البرز خداحافظ-

 به که شب .هستم نیتنهاتر کنم یم حس من و .رود یم

 .است خوب حالش .زنم یم زنگ مامان به  .روم یم آپارتمانم

 به هوا .دارند مهمان ییتا چند دیگو یم .است شلوغ آبوا ی خانه

 را چشمانم .برسد راه از ییدا منتظرند و ست یشرج و گرم شدت

 یم .کنم یم تصور را یداشتن دوست ی خانه آن و بندم یم

  :دیگو

  ؟ید یم بهش رو یگوش کجاست؟ جانم راانیا-

  :کند میرها یلعنت بغض آن تا دهم یم فرو را دهانم آب

  !داره دخترونه یمهمون رانیا !هستم آپارتمانم من مامان-

 یم .شوند یم محو صداها .یتر آرام یجا رود یم .کند یم مکث

   دیگو

  شده؟ یزیچ نکنه ؟یگذاشت تنها رو دخترم البرز؟-

  :گردنم به کشم یم دست کالفه



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2093_pg. 

 

 دادم حیترج !داره مهمون واقعا ؟یکن یم بد فکر چرا ! مامان نه-

   !خوام یم یچ اونا نیب من آخه .بمونه دخترانه فضاشون

  :خندد یم

- 

 

 ۵۶۵پست#

 

 

  !یبخواب ییتنها دیبا پس

  :میگو یم .ندارم را بحث نیا تحمل

  د؟یکن عقد قراره یک مامان-

  :کند یم القا من به را شرم ینوع شیصدا

  !گفتنش از کشم یم خجالت ییجورا هی من راستش !البرز-

 سهند چقدر هر !یهست یخوشبخت قیال تو !مامان یخجالت چه-

 واقعا .داره هواتو دکتر عوض در  گرفت؛ دهیناد و کرد تیاذ رو تو

 ی تجربه دوتون هر .نیداشت یسخت ی گذشته هردوتون !عاشقته



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2094_pg. 

 

 یط در الاقل .دیکن استفاده فرصت از دیبا حاال و نیداشت شکست

 سهند کرده؛ یپدر من یبرا دکتر که اونقدر ریاخ سال چند

  !نکرده

  :کشد یم یراحت نفس

   !شد راحت المیخ-

  چرا؟-

  !یومدین کنار مساله نیا با تو که کردم یم فکر آخه-

 دست باالخره که نیهم .کنم ینم دخالت کارت یتو من مامان-

  !اتفاقه نیبهتر یبرداشت سهند ی مارگونهیب داشتن دوست از

 سالها و روزها و یهست یکی عاشق یوقت هی.شه یم خسته آدم-

 ات آزرده و کنه ینم بهت یرحم چیه نکهیا با و یکن یم تالش

 یتوجه بهت اصال ینیب یم بعد و یدار دوستش بازم کنه یم

 !شیذاریم کنار و زنه یم رو دلت شیمهر یب واشی واشی .نداره

 عالقه چیه که دمید هوی !افتاد اتفاق هوی من یبرا اما !دونم ینم

 روز هی !گم یم واقعاً .شد یعاد آدم هی برام .ندارم سهند به یا

 کردم تالش یحت .کردم ینم فکر بهش گهید و دارشدمیب صبح
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 یآدم اردهایلیم با االن  !بود تیاهم یب برام اما کنم فکر بهش که

 !دوره و بهیغر .نداره یفرق چیه برام شناسم ینم که

 

 ۵۶۶پست#

 

 

  :خندم یم

  !شد راحت المیخ که بگم دیبا من حاال پس-

  :دیگو یم یجد لحن با بعد اما .خندد یم هم او

   .کردن دیام قطع دکترا !ستین خوب آبوا حال-

  :میگو یم . ردیگ یم دلم .شود یم رو و ریز درونم یزیچ

   چطور؟-

  :دیگو یم اندوه با

 بهش دکتر رفته که حاال و .یطوالن یمدتها . داشته بوستی-

 توجه با .ست روده سرطان و شده مشکل دچار هاش روده گفتن

 .قبوله قابل هم سنش به
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 و من و ات خاله اما بدن انجام یدرمان یمیش براش خواستن یم 

  ! خونه اومده .میند آزارش میگرفت میتصم ییدا

  درسته؟ یدون یم که وقته یلیخ-

  :کشد یم آه

 آوردم ینمخودم یرو به اونجا .ندارن خبر رانیا و یب یب ! آره-

   .کرده بزرگش آبوا باشه یچ هر .نخوره غم غربت یتو رانیا که

  :گزم یم را لبم

  !متاسفم مامان-

 دکتر و رانیا اومدم نکهیا علت .کردم قبول رو رفتن و مرگ من-

 ینم .نهیبب آبوا که نهیا کنه یم یخواستگار داره عیسر یلیخ

    !بمونه دلش به آرزو خوام

  !برسون آبوا به منو سالم !مامان یکرد یکار خوب-

 دمیسف رو البرز گه یم همش . رهیگ یم سراغتو یلیخ اتفاقا-

 الشیخ که داده آبوا به رو تو فیتعر انقدر وروجک نیا .کرد

   .شده راحت

  :میگو یم متعجب
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   ران؟یا-

 یلیخ گفته آبوا به !یکرد خودت عاشق یحساب رو دخترم آره-

   !عاشقته

  !عاشقشم منم-

  !یاریم زبون به که باره نیاول-

  :میگو یم عوض در دهم ینم یجواب

  !جانم یل یل باش خودت مواظب-

  !پسرم ریبخ شبت !هستم-

 یم .است صبح دو ساعت آنجا دانم یم .کنم یم قطع را ارتباط

 و خندد یم دانم یم .ست ینینش شب اول تازه آنها یبرا دانم

 یم خودم و رانیا ییتنها یبرا دلم .خوانند یم و نوشند یم

 .سوزد یم ام ساخته که یدور نیا یبرا دلم .سوزد

 

 ۵۶۷پست#
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 و بیعج حال رایاخ . شده ریسراز اشکم میآ یم که خودم به 

 یزیچ .است بیعج هم خودم یبرا کهکنم یم تجربه را یبیغر

  هست؟ عاشقم رانیا !یتداع به حسم از تر ظیغل

 عاشقش من که همانطور .باشد گفته را راستش آبوا به کاش

  !!یتداع به حسم از تر ظیغل یحت .هستم

 را تنم خودم به خودم اعتراف .شوند یم فراخ یکیتار در چشمانم

 باور ! دارم دوست یتداع از شتریب یحت را رانیا من .لرزاند یم

  .ست ینکردن

 به .دارم استرس رانیا برابر در شدن ظاهر یبرا که است بار نیاول

  .میندار ازین دسر امروز که ام داده امیپ او

 که بود شیخدا از انگار .کند استراحت است بهتر ام گفته

 و بهروز ی خانه امشب شود؛ یم قرارمان .کند یم قبول بالفاصله

 چهدانم ینم .ام ستادهیا لباسم کمد مقابل ها وانهید مثل .سها

 .بپوشم

 مثل !خندم یم .است دیجدهم لباس انتخاب یبرا وسواس نیا 

 پا ساعت .گردم یم برهنه .کنم یم دود گاریس .ام شده ها وانهید

 راهنیپ باالخره .بشوم زودترآماده مجبورم و گاز یرو گذاشته
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 خودم .کنم یم تنم ام دهینپوش هرگز که را یطرحدار ی تابستانه

  :زنم یم لب . کنم یم تماشا نهییآ در را

  !البرز یافتاد یوضع چه به-

 به .دیسف شراب یبطر کی بهروز یبرا و .خرم یم گل سها یبرا

 نمودار اشان خانه در نور و یتازگ .شوم یم وارد که اشان خانه

 یم راه ز ا سالنه سالنه سها .است مشتاق و خوشرو بهروز .است

 بزرگتر شکمش یبرجستگ و کرده تنش یبلند راهنیپ .رسد

  :دیگو یم سها .دهم یم دستش لب را گلها .شده

   !خان البرز یاومد خوش-

 و

 

 ۵۶۸پست#

 

  :بهروز به کند یم و،رو 

 هر ها موقع اون !نگو که ادیم خوشم البرز عادت نیا از انقدر-

 مرد .آورد یم گل دسته هی جان یل یل ی خونه اومد یم وقت
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 رو زن دل که هست ییزایچ از یکی چون .باشه آشنا گل با دیبا

   .کنه یم شاد

  :سها گردن دور اندازد یم دست بهروز

  !خرم یم گل تو واسه منم-

  :کشد یم عقب را خودش سها

 ویچ همه دیبا تو !نهیسنگ دستت !شکست گردنم بهروز یوا-

   !یپرت حواس شهیهم وگرنه بگن بهت

   !فروش آدم یا-

   .کند یم یوارس را یبطر و دیگو یم را نیا بهروز

  !سالم-

 .است دار نیچ دامنش .کرده تنش یسرخاب راهنیپ . است رانیا

 چقدر ! معصوم صورتش و صاف و ساده شهیهم مثل شیموها

 به کردم؟ ینم دقت او به نطوریا نهایا از قبل چطور !باستیز

 به و کند یم یکمرنگ اخم .دهم یم را سالمش جواب زحمت

 یم نییپا و باال یزیچ  درونم .ردیگ یم را دستم .دیآ یم طرفم

  :دیگو یم .شود
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   البرز؟ یخوب-

  :زنم یم لبخند زور به

  مگه؟ چطور !آره-

  :کند یم نگاهم دقت با

  ! دهیپر رنگت-

  :دیگو یم سها به و

  !ده؟ینپر رنگش تو نظر به-

 .شود یم کینزد تنم به تنش .میشانیپ یرو گذارد یم را دستش

  :دیگو یم

  !یندار که هم تب-

  :دیگو ین بهروز

 !که نداره ها یباز لوس نیا از دم شاخ یب غول نیا !رانیا بابا یا-

  !ادیم جا حالش خوره یم یدنینوش هی !کن ولش

  :روم یم بهروز طرف به .کنم یم فرار رانیا از بایتقر

    !ام خستهکم هی آره-
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 طلسمش کنم نگاهش اگر انگار .نکنم نگاه را رانیا کنم یم یسع

 .کند یم عمل تر یقو

 

 ۵۶۹پست#

 

 

 

 یم حرف سها با رانیا و میا نشسته زیم پشت که یزمان کل در

 اصال کنم یم صحبت افتاده پا شیپ لیمسا از  بهروز با من و زند

  .ندارم یحساب و درست حواس

 

 یم را شام زیم .کند راحت یکم را من تواند ینم هم الکل یحت

 کنار ساالد .کشد یم غذا میبرا او .هم مقابل مینینش یم و نندیچ

 و هست من به حواسش .کند یم پر را وانمیل .گذارد یم بشقابم

چشم و کند یم یتالقهم با نگاهمان یگاه .هستم او مشتاق من

  :دیگو یم بهروز .دزدد یم

   !بخواب جانیهم هم تو .بمونه نجایا رانیا قراره امشب خب-
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  @ s h a h r e g o f t e g o o 2103_pg. 

 

  :اندازم یم رانیا به ینگاه مین

  !دارم کار .خونهبرم دیبا من-

  :دیگو یم سها

   میریگ یم گروگان رو رانیا ما اما .داره یکار هی شهیهم  البرز-

  :زنم یم پوزخند

  !مونه ینم من شیپ که خانم رانیا-

 یم ریسربز و گزد یم لب رانیا .کنند یم نگاه هم به سها و بهروز

 .شود

 یم .کنم یباز نقش بخواهم که ستین مان جمع در مامان گرید 

  :میگو

 خانم رفته مامان هم یوقت از !نیدار خبر ما انیجر از که شماها-

  !آپارتمانم بمونم که دادن دستور

  :دیگو یم سها .کند یم نگاهم گونه هشدار رانیا

  ...که رانیا .نیکرد مسخره خودتونو هم تا دو شما-

  :دهد یم اشاره او به ابرو با و سها به کند یم رو رانیا
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   !مینکن خراب حرفا نیا بابت رو شبمون !جون سها-

  :کند یم نگاه را من بعد و

 وقت هی  واسه میبذار رو ها قرار یادآوری و یتکرار یحرفها-

  !البرز نه مگه !گهید

  :هستم او ازمندین اندازه یب هم و ست یمست گرم سرم هم من اما

 شیپ شب دو که منم !ستین مامان که االن باالخره ران؟یا چرا-

 ... .دونن یم ویچ همه که هم دوتا نیا !گفتم بهت حرفمو

 

 ۵۷۰پست#

 

  :دیگو یم بهروز

  .کنم یم نگاهش یچشم ریز !ویچ همه نه البته-

  :ردیگ یم طرفم به را چنگالش  

  .بگم تونم یم نویهم فقط !البرز کن برطرف رو رادهاتیا-

 که وقته یلیخ .کنه یم رو تالشس داره رانیا !نقصه یب رانیا

  !یاحمق تو اما کنه یم تالش
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 هول رانیا .او طرف چرخند یم سرها .دیگو یم یبلند آخ سها 

  :کشد یم عقب را یصندل

  شد؟یچ-

  ؟یخوب سها

 .گذارد یم شکمش یرو را دستش .شود یم کبود سها رنگ

  :کند یم نگاهمان دهیترس و متعجب

  !وقتشه کنم یم فکر.... فکر...ف-

 .افتد یم نیزم یرو شیصندل که زدیخ یم بر عیسر آنقدر بهروز

  :دیگو یم رانیا .واجم و هاج من

   !اریب رو مدارک ، بچه ساک   برو بهروز !آروم ! دیباش آروم-

  :کند یم سها به رو

  !زمیعز پاشو-

  :دیگو یم رانیا . زند یم یحرف گوشش کنار آهسته سها

  !کن عوض رو لباست میبر ایب !نداره اشکال-

  :کند یم من به رو
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 ! نیخورد الکل هردوتون شکر رو خدا ! اورژانس بزن زنگ البرز-

  !البرز باش زود !ادیمبدم عادتتون نیا از چقدر

  . رسد یم موقع به اورژانس .افتد یم تند دور یرو زیچ همه

 یراه رانیا با و کنم یم خبر یتاکس من .روند یم بهروز و سها

 او اما .رفتم یم خودم لیاتومب با حتما نبود رانیا اگر .میشو یم

 تا .هاست وانهید مثل بهروز مارستانیب در .است قانونمند یلیخ

 تا برند یم مانیزا اتاق به را او . ام دهیند نیچن نیا را او حال به

 .مینینش یم یصندل یرو هم کنار رانیا و من ...باشد سها کنار

 نقدریهم .داشتم را حالنیهم .ونای تولد به افتد یم ادمی

  فشار روحم به فضا .زمیخ یم بر .سوزد یم قلبم .بودم خوشحال

  :میگو یم رانیا به .آورد یم

   !میبخور یکاف میبر-

 قدم هم با و میخر یم یکاف .افتد یم راه دنبالم و شود یم بلند

  :دیگو یم . میزن یم

  !بود نجایا مامانش کاش-

  :میگو یم
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 ساعت سه دو ممکنه پروسه نیا ! شده ها وانهید مثل بهروز-

  !کرد یم هیگر ترسوها مثل پسره !بکشه طول

  !داره حق البته !بود شده هول چه یدید آره-

  :کشم یم آه

  !دارم رو اش تجربه-

  :دیگو یم .است متاثر .کنم یم نگاهش

- 

 

 ۵۷۱پست#

 

  !البرز یبود ومدهین کاش !متاسفم !نبودحواسم

  :نمینش یم مکتین نیاول یرو و زنم یم لبخند

 من بشه متولد خواست یم ونای که موقع اون !گذشته ها گذشته-

 با .ادیم ایدن به داره بچه گفت و زد زنگ یتداع .بودم باشگاه

 یوقت .رسوندم خودمو چطور دمینفهم .مارستانیب بود رفته مامانم

 چشماش که یصورت عروسک هی .بود اومده ایدن بچه دمیرس من
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 یلیخ حس هی .داد یمتکون رو دهانش یگاه فقط و بود بسته

  !بود بیغر و بیعج

 یم ادامه .نوشم یم را یکاف از یکم .دهد یم گوش سکوت در

  :دهم

 متوجه رو یپدر حس بتونم نکهیا یبرا بود یکم مدت ماه دو-

  !بشم

   .نداد رو فرصتش من به خدا

  :فشارد یم را دستم آهسته و .دستم یرو گذارد یم را دستش

 یم تجربه رو یپدر حس دوباره یروز هی حتما اما !البرز متاسفم-

 دوست و جذاب پدر هی !یش یم یخوب پدر تو مطمئنم !یکن

  .یداشتن

 درونم اما .زنم ینم یحرف .کنم یم نگاه را رخش مین شانه سر از

   .باشد او ی زاده فرزندم که کنم یم آرزو وجودم تمام با

 به چسباند یم را سرش .میزن یم زل روبرو به سکوت در دو هر

 دور اندازم یم را دستم من .کند یم ییتنها حس هم او .ام شانه

 مشخص را مرزم و حد .کنم یم نوازش را شیبازو آرام و اش شانه
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 یبرا ستیکاف هم نیهم .ندارم را آزارش قصد هم من و کرده

 !من شدن آرام یکم

 

  ۵۷۱پست#

 

 که یخیتار از زودتر بچه .گذارند یم نیسرو را بهروز دختر نام

 به من . رسد یم گرید  روز ده سها مادر .آمده ایدن به قراربود

  یروز ده  تمام در و .باشد سها کنار تا دهم یم یمرخص رانیا

 .ندارم را قدرتش چون .روم ینمدارشانید به اصال گذرد یم که

  .شوم روبرو کوچک موجود آن با توانم ینم

 و یاد .رود یمارمنستان به مادام  .بزنم حرف رانیا با توانم ینم

   .گردند یم بر  عسل ماه از پونه

 .فرستد یممیبرا را شانیعکسها .کنند یم عقد دکتر و مامان

  .انداخته برق اش چهره در تیرضا و یخوشبخت .است خوشحال

ام دهیفهم تازه  !من جز .است خوب حالشان همه .ست یراض آبوا

 به نبودنش چقدر .ستیخالام یزندگ در فرزندم یجا چقدر که

 ینیغمگ و تنهاآدم من که ام شده متوجه تازه .دیآ یم چشمم
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 .نمک یم نگاه بارها را ونای و یتداع یلمهایف و عکسها .هستم

 کنم یم اسان دوره و زمیر یم اشک بارها

 

 ۵۷۲پست#

 

 

 یحت .رمیگ ینم لشیتحو ادیز اما .زند یم زنگ یبار چند رانیا

 هم او چون  .ام دهیرنج اما هستم عاشقش .کرده رد را منهم او

 کنارشان که کند تعارفم ای و ندیبب را من تا نگذاشته شیپ پا

   .باشم

 یم دوش رسم یم که خانه به . ام داشته یا کننده خسته روز

 دلم ته در .زنند یم را خانه زنگ اما .برم یم پناه تخت به و رمیگ

 طناز با کنم، یم باز که را در !ستین اما .باشد رانیا کهدوارمیام

 را دستانش .آورد یم پناه آغوشم به محابا یب .شوم یم مواجه

  :دیگو یم و کند یم گره گردنم دور

 یم را من قیعم بعد و !بود شده تنگ واست دلم !البرز اوه-

 تنم یتمنا و هوس دیشا دانم ینم . در همان یجلو .بوسد
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 در روزها نیا که طناز توجه و داشتن دوست دیشا ای و  هست

 .میآ یم که خودم به .هستم مشتاقش اما دارم؛ کم میزندگ

 گاریس او  . مانیها تن جدال از بعد !میگریکدی  کنار در  برهنه

   .است رهیخ سقف به و کند یم دود

 پخش رنگ دیسف بالش یرو فرش یموها .کنم یم شیتماشا من

 دهانش داخل شیلپها زند یم پک گارشیس به یوقت .اند شده

 .دارم وجدان عذاب احساس .دیآ  ینم حرفم .شوند یم جمع

 حس یکی نیا .است انتیخ از بعد حس هیشب که یبد احساس

   !است دیجد هم

  :دیگو یم طناز

   !البرز-

  بله؟-

   !کردم فکر ممیتص به رو روزها نیا تموم من-

  !منم-

  ؟یدیرس یا جهینت چه به تهش خب-

  :آورم یم کش را بدنم 
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 حرف اش درباره میسرحال دومون هر که صبح دم یم حیترج -

  !یمنطق و یجد یلیخ !میبزن

 کنم یم نگاه او به خوب که حاال .کند یمنگاهم و گردد یم بر

 و خوب دختر طناز .دارم دوستش یعاد و متعادل که نمیب ی؛م

 رانیا با تشیترب نوع .دارد هم مردانه یخو کی .هست یمستقل

 به اروپا در او و من .ام نکرده تصور بد را او هرگز .است متفاوت

 .دارد فرق رانیا با یزندگ به نگاهمان .میا شده بزرگ و آمده ایدن

 .میا کرده یزندگ  ها ییاروپا مثل اما  م؛یستین ختهیگس افسار

 را عشق .میباش داشته ارتباط کهمیدیرس جهینت به هم با روز کی

 گفت؛ اولش طناز که دیآ یم ادمی . مینداد یقول .مینگرفت نظر در

 لندن به که یگاه خواهد یم که .ستین یطوالن ارتباط اهل که

   چه؟ حاال اما .میباش هم با دیآ یم

  :دیگو یم و کند یم خاموش یگاریس ریز در را گارشیس ته

  نه؟ مگه میبزن حرف دیبا باالخره ! میزن یم حرف صبح-

 صورتش یرو از را او یمو از طره کی و برم یم شیپ را دستم

  :زنم یم پس

  !ستین وقتش حاال اما !آره-
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  :گزد یم را لبش

  ؟یکن بغلم شه یم-

 .چسباند یم من به را خودش او و کنم یم باز شیبرا را آغوشم

 من مثل هم او که دانم یم اما .کنم یم خاموش را خواب چراغ

   .میدار یفکر پر سر دو هر !میداریب یمدت تا دو هر .است داریب

 در هم سر پشت یکس . سرم به کوبند یم چکش انگار صبح

 طناز .کنم یم پا را شلوارکم منگ و جیگ .کوبد یم را یورود

 پله .بندد یم را چشمانش دوباره اما . کند یم باز را پلکش یال

 از قلبم .کنم یم باز را در و .روم یم نییپا یسخت به را ها

 با و دهیترس ده،یپر رنگ .است رانیا .ستدیا یم باز حرکت

  :زند یم لب .آلود  اشک چشمان

  ...رفت آبوا-

 و .ام نهیس به چسبد یم سرش .سپارد یم آغوشم به را خودش و

 ...شده چه بفهمم تا کشد یم طول .کند یم هیگر

 

 ۵۷۳پست#
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 و .ام نهیس به چسبد یم سرش .سپارد یم آغوشم به را خودش و

  ...شده چه بفهمم تا کشد یم طول .کند یم هیگر

  :کند یم هق هق 

   !نداشتم ویکس چیه تو جز !البرز دارم غصه یلیخ-

  : شیموها یرو کشم یم دست

 !رانیا باش آروم-

  !گم یم تیتسل 

 .شیها اشک از شود یم  سیخ ام برهنه ی نهیس

 به یکم را سرش و رمیگ یم را صورتش طرف دو دستم دو با 

 اند سیخ شیلبها .چکند یم وار گلوله شیاشکها .رانم یم عقب

  :دیگو یم .اشکش از

 .داشتم ازین بهت-

  !احتضاره حال در .بده آبوا حال گفت و زد زنگ شبید هیهان 

  ! رانیا گفته یم هم سر پشت .ارهیم منو اسم گفت
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  :میزدا یم را شیاشکها انگشتانم نوک با

 .دلم زیعز باشآروم-

  .جان یلیل خونه یرفت دونستم ینم ! باش  آروم 

 البرز  .بده چقدر خونه یتو نبودنت که دمیفهم شبید !البرز-

 یوقت شبید .کنم یباز نقش تونم ینم گهید .دارم ازین بهت

 ینم !باشم تو کنار دیبا کردم حس ره؛ یم داره آبوا گفت هیهان

  ...یلیخ رو تو من که بگم بهت دیبا...یول چرا دونم

 پشت بارش اشک چشمان با و شود یم گرفته من از نگاهش کهوی

  .زند یم پلک  .کند یم نگاه را سرم

 از دهانش .نییپا افتد یم اش مژه یرو از اشکش از قطره کی

 را سرم پست شانه سر از من .پرد یم رنگش  .ماند یم وا گفتن

 .کرده تنش را من بلوز .است طناز .کنم یم رصد

 

 ۵۷۴پست#
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 پوشم تک زرد رنگ با یبیعج تناقض اش برنزه و بلند یپاها

 ��.دارد

  .اند ختهیر بهم شیموها 

 به افتد یم نگاهش و ردیگ یم او از چشم رانیا .است خوابالود

 و گردد یم بر و ام برهنه تن و گردنم بعد و صورتم به . من

 زمزمه و دارد یم بر عقب به قدم دو  .شود یم گردنم خکوبیم

  :کند یم

 !دیببخش...ب-

  ... من...من !اومدم  موقع بد 

بنیپا ها پله از و کند یم باز سرعت به را در دهد ادامه تواند ینم

 .زنم یم صدا را او من .دود یم

  :میگو یم طناز به رو و گردم یم بر .ردیگ یم دهینشن 

  طناز؟ نییپا یاومد چرا-

 

  .دوم یم نییپا ها پله از برهنه یپاها با و  برهنه مهین همانطور و
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 یم دنبالش به ها وانهید مثل من .دود یم رانیا .است زود صبح

   .دوم

  :زنم یم داد .کنند یم نگاهمانمردم

 !سایوا کنم یم التماست رانیا !سایوا رانیا...رانیا-

   .دم یم حیتوض برات 

 .کند یم رخنه میپا کف در یدرد کهوی .دود یم تندتر او اما

 

 ۵۷۵پست#

 

 فرو میپا کف در شهیش تکهکی .زنم یم لنگ و میگو یم یآخ

  ! ستین رانیا .کنم یم بلند که سر .رفته

 شوکه هنوز که یحال در .گردم یم باز را رفته ریمس لنگان لنگان

خون میپا کف از !ام دهیترس !افتاده یاتفاق چه فهمم ینم هنوز .ام

 به .دارم یبد احساس من .کنند یم میتماشا مردم .چکد یم

 شوکه هم او انگار .همانجاست هنوز طناز .گردم یم بر آپارتمانم



@shahregoftegoo 

  @ s h a h r e g o f t e g o o 2118_pg. 

 

 باال رامیپا و هست وارید به دستم که ندیب یم را من یوقت .شده

  :کند یم تند پا طرفم به نگران  ام گرفته

  شده؟یچ البرز؟ شدهیچ-

  !کردم گمش-

  !دوزد یمچشم چکد یم من یپا کف از که یخون قطرات به

   !یزد بیآس خودت به-

 ی جعبه .نمیبنش کاناپه یرو کند یم کمک و ردیگ یم را دستم

 کرده فراموش را درد .مبهوتم من .آورد یم را هیاول یها کمک

 شهیش اطیاحت با و کند یم دستش دستکش .است ساکت او .ام

 کرده جگرم در سالها که را یخنجر که انگار .کشدیم رونیب را

 ینم در نطقم اما .سوزد یمجانم تمام .آورد یم رونیب اند بوده

 اصال .رفت او یراحت نیهم به .ام داده دست از را رانیا  . دیآ

  :شود یم باز زبانم چطوردانم ینم

 نجایا بود اومده یناراحت از !تنهاست رانیا !کرده فوتبزرگم پدر-

  ...دیبا .بود آورده پناه من به !

  :دیگو یم یا گرفته یصدا با طناز
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  کجاست؟ یزن یم حدس !دنبالش یبر دیبا-

  :دهم یم تکان را سرم

  ...دونم ینم-

 نیسنگ را نفسش و زدیخ یم بر .کند یم پانسمان را من یپا

  :دهد یمرونیب

  !بره که روداره کجا نیبب کن فکر !دنبالش برو پاشو-

  :میگو یم آلود بغض

 قدم االن که دونم یم !شناسمش یم !نداره رو جا چیه بایتقر-

  !جان یل یل ی خونه ره یم بعد و کنه یم هیگر .زنه یم

 را ام گونه و آمده جلو .کند یم نگاه صورتم به و زند یم لبخند

  :بوسد یم

  !بمون منتظرش جان یل یل ی خونه یتو برو پس-

 پله طرف به و کند یم رها زیم یرو را هیاول یها کمک ی جعبه

 دهیپوش لباس بعد قهیدق چند .ستیبد ی مخمصه  . رود یم ها

 براندازه را من یکم و کند یم توقف فاصله همان از و آمده نییپا

  :دیگو یم و کرده
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 انگار یول بزنم حرف باهات که اومدم !البرز رم یم دارم من-

 و بود شدهتنگ دلم .داشتم جانیه که شبید .ستین وقتش

   !میبگذر...

  :کنم یم نگاهش

 رو تو یناراحت شیگنجا واقعا من  .میبزن حرف بمون ! طناز-

   . گرداب وسط افتادم .ندارم

  :زند یم لبخند

 نکرده مجبورت یکس وگرنه !البرز گرداب یتو یدیپر خودت تو-

 .یباش شده مونیپش یدار حق البته یکرد انتخاب خودت .بود

 . کنم کتهید تو به رو یزیچ تونم ینم من

 

 ۵۷۶پست#

 

 

  :دیآ یم طرفم به

  ! یمهمبرام تو-
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 !وفادارم یلیخ رن یم نشونه رو احساسم که ییآدمها به من

االنم .شم یم ریدلگ فقط .فرار نه و کنم یم قهر نه نیهم  واسه 

 بردار یشوخ یزندگ که چون .میزندگ و کار دنبال رم یم من

 هر نظر در باختن نیا .ببازم خوام ینم من !ساختش دیبا .ستین

  !هیجور هی یکس

 

 !ببازم خودم به خوام ینم من

 هر . کن ییدلجو برو . ینگران بابتش که ییجا برو پاشو هم تو 

  .بده انجام درسته یدون یم که یکار

 که هم رو هتل آدرس !میبزن حرف ایب شد؛ راحت که التیخ

  !یبلد

 یم خارج آپارتمان از عیسر یقدمها با و من به کند یم پشت

 یها ضربه .دهم یم فشار چشمانم به را دستانم کف  .شود

  .افتند یم اتفاق یناگهان مهلک

 شوک با امروز و .ام بوده بیعج یکما کی در انگار شبید

   .یزندگ به ام برگشته
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 .شوم یم جان یل یل ی خانه یراه و پوشم یم لباس

 یاد به .امدهین هنوز !ستین او اما 

 ساعتها جان یل یل ی خانه در بعد و نشود نگران تا دهم یمامیپ 

 رانیا و شود یم باز در که کرده غروب دیخورش .مانم یم منتظر

 نامرتب شیموها .شده خون رنگ چشمانش .شود یم خانه وارد

   .است روح یب و سرد .روم یم استقبالش به .اند

 .زند ینم حرف

 سر من .رود یم باال ی طبقه به و زده پس را من دستش با 

 او از دیبا چطور دانم ینم . ام کرده گم را کار نیا ی رشته

 ریپذ هیتوج کارم اصال .بدهم حیتوض شیبرا طور .کنم ییدلجو

 !نه ای هست

 

 ۵۷۷پست#
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 گرم ریش وانیل کی کردن آماده .رسد یم ذهنم به که یفکر تنها

 یم باال یکی تا دو را ها پله دلشوره و دیترد هزار با بعد و است

  .کوبم یم را اتاقش در  .روم

 یم نییپا را در ی دسته و زنم یم ایدر به دل .دهد ینم جواب

 اتاق آباژور نور تنها و خاموشند چراغها .شوم یم وارد و  کشم

 یم که جلوتر و دهیخواب تخت یرو وار نیجن رانیا .کرده روشن

  روم؛

 تخت یرو کنارش . زده زل روبرو وارید به  کهشوم یم متوجه

  :زنم یم زل صورتش به و نمینش یم

  .کنه یم بهتر رو حالتکم هی بخور رو ریش وانیل نیا ایب رانیا-

 را وانیل .دهدینم نشان هم یالعمل عکس چیه و خورد ینم تکان

 یم دهیچسب وارید به یکم ی فاصله با روبرو قاً یدق که  دراور یرو

 یب هم باز .کشم یم شیموها یرو اطیاحت با را دستم و .گذارم

  :میگو یم .است حرکت

  !رانیا-

  !زمیعز ببخش منو
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  !یبش ناراحت خواستم ینم

  :دهم یم ادامه را نوازشم .خورد ینم تکان اما زند یم پلک

- 

 

 ۵۷۸پست#

 

 

 گشتم یم بر دیبا  وضع و سر اون با اما اومدم دنبالت رو راه یکل

   .خونه

 کردن صحبت جز یا چاره من و  بماند نطوریهم دارد میتصم

 .شوند تلنبار درونم بذارم دینبا . بزنم را میحرفها دیبا الاقل .ندارم

  :کشم یم نوازشش از دست

 در  که یکی .تنها آدم هی به شدم لیتبد من رفت؛ یتداع یوقت-

 .بود داده دست از رو شیزندگ جهینت و برادرش عشقش، روز کی

 کهوی من یبرا یزندگ !بابا نبودن و .بود هم مامان اوضاع یطرف از

 یحت من .مسلم جهنم کی به شد لیتبد خودساخته بهشت از

 هم و دکتر هم چون کنم یعزادار یحساب و درست تونستم ینم
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 .دمیکش یم زجر خونه نیا یتو ..نداشتن یمساعد اوضاع مامان

 پرستار مامان یبرا که داد شنهادیپ بهروز .اوردمیم کمداشتم

 رو قلبت یتون یم ینطوریا الاقل .باش دور و برو گفت .رمیبگ

   .یکن میترم

 الکل شد همدمم و .بود خاطره از پر که نجایا از شدم دور و رفتم

 خواستم یم اونا ی واسطه به که یمدت کوتاه یجنس روابط و

 دوست کدومشونو چیه . کنم دایپ گرانید وجود در رو یتداع

  ..بگم چجور کردم؛ یم اشون سهیمقا یتداع با یحت .نداشتم

 یم بر .هست رهیخ وارید به هم هنوز او . کنم یم  نگاهش 

 تازه یهوا اگر .کنم یم بازش و پنجره طرف به روم یم و زمیخ

 و نمینش یم پنجره ی لبه .شوم یم خفه قطعا نکنم استشمام را

  :میگو یم کن تماشا را رونیب که همانطور

 هم با رستانیدب یتو کهگفتم برات قبال .برگشت هانا نکهیا تا-

 باهم .بودم تنها من و بود برگشته یعشق شکست هی از اون .میبود

 ارتباط با خواستم یم من .بود یجنس مون رابطه شتریب . میبود

 یکس به حال به تا . سخته یلیخ اعترافش .برسم آرامش به
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 روابط از بخوام که نبودم یمیصم یکس با اونقدرها من .نگفتم

   .کنم صحبت خوابم اتاق

 با رابطه .بودمآروم بودم یتداع با یوقت من خب !یدار فرق تو اما

 هی یحت بودم ناراحت که ییوقتا .اوردیم قدرت و تیامنبرام اون

 یم حسش وجودم تمام با .کرد یم عوض حالمو یتداع ی بوسه

 یم رفت یتداع یوقت  .داشت فرق هوس با .شدم یمآروم و کردم

 انتخاب رو اشتباه راه .ارمیب دست به دوباره رو تجربه اون خواستم

 و کردم تجربه رو دختر و زن یکل دمید و کردم باز چشم ! کردم

 هوس جز یزیچ چیه که یحال در هستم سابقم دختر دوست با

 من و  شیزندگ یم رفت اون .زدم بهم هانا با خب .نبوده درکار

 قرار .میزندگ یتو اومد طناز یاتفاق یلیخ هم بعد و تنهاموندم

 کهوی بوشهر اومدم یوقت اما .باشه حیتفر هی جز یاتفاق نبود

 یخاص طرز به طناز چون .کنم تر یجد امو رابطه گرفتم میتصم

 مستقل و ساهته خود .کرد یم مشتعل رو یانرژ و شعف من در

 .شد یم شقدمیپ شهیهم خودش البته صد و جسور و بایز .بود

 .بودن جذاب من یبرا نهایا

 

 ۵۷۹پست#
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 گرفتم میتصم ؛ کنم عقد رو تو قرارهبدونم اونکه از تر قبل یلیخ

  .کنم فکر بهش یجد طور به که

 گم را میها صحبت ی رشته .ندینش یم تخت یرو و زدیخ یم بر

  :کند یم نگاهم .کنم یم

  ؟!البرز هیچ یبرا اعترافها نیا-

 

  !بزنم بهم طناز با خوام یم-

  چرا؟-

 !داره کم یزیچ هی امون رابطه دمید و کردم فکر چون-

 

 یپوشچشم ازش تونم ینم که زده جوونه درونم عشق هی چون

  .هست یقو یلیخ عشق اون  که دمیفهم ناباورانه چون .کنم

  ! ستین نطوریا-

 

  ؟یدون یم کجا از-
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 قبل که یحال در ینبود باهاش شبید تو داشتکم یزیچ اگر-

   !بمونم کنارت من یخواست یم ترش

  !بود عادت هی-

 اون .میدار نانوشته تعهد هم به طناز و من که بگم بهتره ای

  !بود پارتنرم

 

  ...یول یکن ینم درکش

  :دیگو یم تیعصبان با

 .ستنین ازدواج فقط ها بطه را نجایا دونم یم .کنم یم درکش-

 آدمها ی همه ای ستین موردها نیا رانیا یتو یکن یم فکر تو 

 که هستن انیرا مثل همه نکهیا ای ازدواجه؟ اساس بر ارتباطشون

 و دیسف یها ازدواج نیا پس . زمیعز نه بزنن؟ بیآس دختر هی به

 ....و ها یگ همخونه نیا

 

 اگر که یداد تعهد طناز به تو که دونم یم من هستن؟ یچ نهایا

 .دمیکش ینم زجر نطوریا .کردم ینم تحمل نطوریادونستم ینم
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 دیشا .یدیند رو زایچ یلیخ که البرز یکور تو دیشا دونم ینم

  ...یول .دارم یحس چه که بدم نشون بهت ستمین بلد من

  :کشد یم آه

- 

 

 ۵۸۰پست#

 

 

 یم فردا من  !یبشکن منو نیا از شتریب ذارمینم !هیکاف گهید یول

   .گرفتم هم طمویبل .بوشهر هم بعد و تهران رم

  :شود یم ریز به سر .شوند یم فراخ چشمانم

 اجیاحت بهم که باشم یکسان کنار خوام یم .بمونم تونم ینم-

  !کنه هیته طیبل برام تونست بهروز !دارن

  :میگو یم بغض با

  ...یچ من پس-

  :خورد یم سر اشکش .شود یم ام رهیخ
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 از رو طناز که ادینم دلم یحت من .یدار تموم مهین کار تو-

 یچ همه .هست تو کنار یدیام هی به اونم چون یبرون خودت

  .خودته دست

 راهشو که بودم لیدخ اون در من که یدیرس یا جهینت به اگر

 .یبفهم بعدا دیشا .کردم آسون کارتو من که نه هم اگر .یدون یم

 نیا از بعد نجایا قانون طبق که ازدواج قرارداد نیا مونه یم فقط

 دونم یم من .شه یم دائمزامیو دارم که یموقت ی ساله دو یزایو

 مهم برام واقعا اما . شم یم سیانگل دائم شهروند گهید سال ۵ که

 نهیا مطمئنم ازش که یزیچ تنها.برنگشتم هم دیشا اصال !ستین

 .گم یم ام خانواده به زویچ همه ؛ شدتموم یعزادار تامراسم که

 تالش .شم یم له بارش ریز دارم من .مشکله برام تحملش گهید

  ...نشد اما کردم

  :زمیخ یم بر . شوم یم یعصبان

  !یدوخت و یدیبر خودت واسه خوب چه-

 چیه االن اما داشتم شبید تا دیشا .ندارم یدیام گهید چون-

  ! ندارم معجزه یبرا یدیام

  :کند یم نگاه دراور یرو ریش وانیل به
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 راحت الیخ با خوام یم من ! برو لطفا .ممنونم هم ریش بابت-

   .کنم یعزادار آبوام یبرا

 یم اتاق در طرف به . زنم یم لنگ .آورد یم فشار قلبم به یزیچ

 .فشارد یم هم به را دستانش .هست میپاها به نگاهش .روم

  :میگو یم . است تلخ لبخندم

  !بودم پابرهنه من و بود افتاده شهیش رو ادهیپ یتو-

  :دهم یم ادامه .کند یم نگاه را من و آورد یم باال را سرش

  ؟یدار پرواز یساعت چه فردا !نباش من نگران تو یول-

  :لرزد یم دهانش

  !ظهر دوازده-

 لتویوسا .امینم باال و هستم نییپا اون .مونم یم نجایا امشب من-

  !میر یم ۹ ساعت .راهه یکل فرودگاه تا نجایا از .کن جمع

  :کند یم پاک را اشکش

   .میگذاشت قرار قبال .بره یم منو پونه !ستین الزم-
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 اما .دلم شکسته و دلخور .کنم یمخم ام شانه کی یرو را سرم

 نگاه راه غمزده ی چهره آن توانم یم تا .بدهم آزارش خواهم ینم

  :دهم یم تکان سر بعد و کنم یم

  ...یبخوا تو طور هر !زمیعز باشه-

 یسخت شب چه .رم یم رونیب اندوهبار یقلب با یخداحافظ یب و

 یم جانم که نمیب یم دلم چشم به .ست یمیعظ درد چه .ست

 کردنش مجاب و التماس توان یحت که گناهکارم آنقدر من و رود

   .ندارم را

 یحت . کنم اش بدرقه نخواست یحت . کنم بغلش نتوانستم یحت

 حالم که نکرد مراعاتم .نسوخت ام یزخم یپا حال به دلش

 .....بست من یرو به چشم رانیا .است چطور

 

 انیپا


