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 ۱پــــارتــــ

 

 ماشی     شیشه روی درشت قطرات .بارید یم نم نم باران

 .نشست یم

 حسان   بارید یم  که باران   با، هم آن ماه اسفند هوای

 .بود دلچسب

 چراغ با حرکت حال در های ماشی    به شیشه از تبسم

 در همیشه از بیشت   سال ماه آخرین در که روشن های

 .کرد یم نگاه بودنند تکاپو

 و بود ها خیابان ی مشغله از پر های آدم ن   حواسش نیم

 کنار راننده و پخش درحال آهنگ به حواسش دیگر نیم

 .دستش
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 هر و کرد پارک  را اتومبیل باربد رسیدند که کافه نزدیک

 .شدند پیاده اتومبیل از هم با دو

 دستش ایستاد باربد کنار .کرد نگاه رو به رو کافه به تبسم

 خوبیه هوای چه :گفت و کرد حلقه بازویش دور را

  ی کافه چه .امشب
 

 .نیومدم اینجا حاال تا !قشنگ

 

 .لبخندزد و کرد نگاهش باربد

 روی محکیم بوسه هوا ن   و کشید باال را خودش تبسم

 .قلبم عزیز مبارک تولدت :گفت و کاشت او صورت

 

 بود شلوغ هم حسان   قضا از که اطراف در نگایه باربد

 ازخونه ما :گفت و رفت ای غره چشم تبسم به و چرخاند

 رو صورتم اونجا تونست   نیم .بودیم ماشی    توی اینجا تا

یک رو تولدم و ببویس   تت 
 

 جلو همینجا بذاری باید بگ

 بیفته؟ یادت مردم
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 .شد بزرگت   تبسم  شیطنت از پر صورت روی  لبخند

وری درموارد جزء باربد  ها غره چشم این از ض 

 .کرد نیم خرج ها وحساسیت

 .میداد نشان تبسم به را اخالقش خوش روی اوقات بیشت  

  .خواست دلم یکهون   چیکارکنم خوب :گفت و خندید ریز

 

 دلم یکهون   منم اتفاقا :گفت جدی و شوخ   میان باربد

م پس رو دعوتم خواست مت و بگت    .تولدم به نت 

 

د دستش میان مت  محک را باربد باز تبسم  :گفت و فشر

 برای خودت کنیم سوپرایزت ما اینکه جای به یکبار حاال

 .کت   یم ناز چقدر ببی    .گرفت   تولد خودت

 

 متوقف همانجا بود آمده لبش پشت تا که باربد خنده

 .شد

 .کرد پرت را حواسش مقابلش صحنه
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 لبخند و شد پیاده ماشی    از و کرد پارک را ماشینش آیدا

 :پرسید هم در صورن   با و شد جمع تبسم لبهای روی از

 رو دعوتت  میخوای حتما کردی؟ دعوت خ   واسه اینو

ی، پس من از  با تا امون خونه برگردم بفرست   رو  من بگت 

؟ خوش این کنار راحت خیال  بایسر

 

ل را اوضاع کرد سیع باربد  و برد جلو دست .کند کنت 

ی :گفت و کشید را تبسم لپ آهسته  حسودی؟ زا نمت 

 

 اگه :گفت باعصبانیت و نداشت شوخ   حوصله اما تبسم

 ....اومدم نیم هست اونم دونستم یم

 

 امشب یک باربد :گفت وار تهدید و آورد باال را انگشتش

 حالم که میدون   .نپلک  اطرافش .بشو خیالش ن   رو

 .ندارم اشو حوصله واقعا نیست خوب هم خییل
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 که میدون   :گفت و کرد حلقه تبسم کمر دور دست باربد

 .دارم دوست رو جفتتون

 

ون باربد دستان میان از را خودش تبسم  و کشید بت 

 برو هم تو .نگجد ُملک یک در پادشاه دو عزیزم نه :گفت

 فکر آوردی رو من وقت   .جونت آیدا همون به بچسب

 آکله این دونستم نیم باشم من امشبت همراه قرار کردم

  .بیاد قراره هم

 

 .کشید موهایش میان دست کالفه بدبار 

 مستقیم و ندید را آنها بود گت   در اش گویسر  با چون آیدا

 .شد کافه وارد
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 ۲ پارت

 

 به را او و .کرد حلقه تبسم کمر دور دست دوباره باربد

د خود  کارش به کاری میدم قول بریم بیا :گفت و فشر

 .باشم نداشته

 

 وصف شوق   با و ستنش تبسم لبهای روی خبیت   لبخند

 مردونه؟ قول :پرسید ناشدن  

 

  .کرد فوت کالفه را نفسش باربد
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 عزیزش آیدای به توانست یم نه .بود شده تولدی عجب

 را محبوبش تبسم   دل شکسی    توان نه و کند توجیه ن  

  .داشت

 خواست یم اینکه از .بود نکرده دعوت را یکیشان کاش

 باشد داشته خودش کنار شب این در را دویشان هر

 .شد پشیمان

 .نداشت جنگ رس تبسم مثل آیدا که البته

 که داشتند اطمینان وجود تمام با آیدا هم و باربد هم

 .میشوند هم برای آخرش

 

د باربد دست محکم  ی حلقه به را خودش تبسم  به و ست 

 .رفتند کافه سمت

 کافه روشنان   در تا برگشت دیگر یکبار باربد کافه نزدیک

 شد متوجه که بیفکند نگایه تبسم نقص ن   تصور  به

 سوی از  التماس و اضار هزار با که را اش دست   کیف

 در کند کمد از ودل شد برداشتنش به راض   باالخره باربد

 جا ماشی    توی رو کیفت :گفت و گذاشته جا شی    ما
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ی .بیارمش برم .گذاشت    یم همینجا یا شاپ کاق   توی مت 

؟  ایست 

 

 خالف بر و شد اش خایل دست وجهمت تازه تبسم

م خودم نه :گفت او پیشنهاد  آرایشم آینه توی از بذار .مت 

 .کنم چک هم رو

 

ون جیبش از را ریموت باربد  را ماشی    های قفل.آورد بت 

 باشه :گفت و کرد باز

 

 از بعد و برداشت را کیفش و کرد باز را ماشی    در تبسم

  .شد ادهپی کرد واریس آینه در را صورتش اینکه

مید همزمان
ُ
 با همشش، همراه به باربد رفقای از یگ  ا

 .رفت او سمت به دستش میان گیل سبد
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 با و داد سالم و برد جلو را دستش رسید که باربد به

  خوشمزه
 
 اومدی دنیا به تازه که تو سالم، به به :گفت گ

 .بایسر  ایستاده اینجا بارون این توی نداشتیم توقع ازت

 

ین هه، هه :گفت و کرد باز را نشدها باربد  تو عسل شت 

؟ زبون باز  ریخت 

 

 :گفت و داد امید عقدی نامزد نوشی    به را نگاهش و

 .آمدی خوش چطوری؟ .نوشی    سالم

 

 تولدت ممنون، خوبم سالم :گفت و زد لبخند نوشی   

 .مبارک

 

 رو دوباره و کرد تشکر و زد لبخند نوشی    به مهربان باربد

 اومدی مگه آوردی؟ خ   برای گل ستهد :گفت امید به

 خواستگاری؟
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 خوب....ات عمه خواستگاری اومدم آره :داد پاسخ امید

  .دیگه تولدته کادوی

 

م من مگه :گفت و رفت ای غره چشم باربد  برای دخت 

 آوردی؟ گل تولدم

 

 هم ما باربده، تولد گفی    ها بچه واال :گفت رسیــــع امید

ها شبیه بیشت   اسمت دیدیم  همچی    نمیدونستم س،دخت 

 .هست   غویل نره

 

 .میداد گت   باربد اسم به همیشه امید

 به را گل دسته .نخندید اش شوخ   به باربد هم اینبار وقت  

 .میام من داخل برو :گفت و داد نوشی   

 

 نیومده؟ تبسم :پرسید جوان مرد از نوشی   
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 جا ماشی    توی رو کیفش .اومده چرا، :داد پاسخ باربد

 .بیاره رفته دبو  گذاشت

 

 باربد از امید .رفت اتومبیل سمت  به کافه جای به نوشی   

 پکری؟ چرا چته؟ :پرسید

 

 آیدا االن همی    تبسم :گفت و کرد نگاه رفیقش به باربد

  .شد گرفته حالش .دید رو

 

د رفیقش شانه روی دست امید  عاقبت :گفت و فشر

 .دیگه همینه باشن آدم  عاشق همزمان نفر دو اینکه
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 ۳پارت

 

 برای یه ماجرا این از هم تو :گفت و .زد پوزخند باربد

 .کن تعریف خودت برای  دربیار، قصه خودت

 

 روی دست  .آیند یم هم با که دید را وتبسم نوشی    امید،

 و داد هلش کافه سمت به آهسته گذاشت باربد شانه

 که مردی .طوالنیه رمان یک خودش ماجرا این واال :گفت

خاله عاشق ههمیش  او با نامزدی از بعد اما .بود اش دخت 

 زن دو هر میان مرد این حاال .شد دیگری دخت   عاشق

 عشق یا اول عشق کند؟ انتخاب را کدام .مانده زندگیش

 دوم؟
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 داره انگار مرتیکه، گمشو برو :گفت و خندید عصت   باربد

ر   .میخونه سینمان   فیلم تت  

 

 ازش اصال .خوبه هم فیلم :گفت و خندید رسحال اما امید

 ....یا آیدا میذاریم هم رو اسمش سازیم یم فیلم

 

  .امید سالم :شد اش جمله ادامه مانع تبسم صدای

 

 و داد او به را نگاهش خنده از پر صورت همان با امید

؟ چه .خانوم تبسم سالم :گفت   خت 

 

  .سالمت   خت   :داد پاسخ تبسم

 

؟ :پرسید و کرد نگاه تبسم صورت به باربد  خون 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 روی را دستش پشت باشد او جواب منتظر آنکه ن   و

 نداری؟ تب :پرسید و گذاشت تبسم پیشان  

 

 :گفت امید و نوشی    به رو او به جواب جای به تبسم

 چک رو من یکبار ساعت نیم هر .طرفه اش بچه با انگار

  .کنه یم

 

 حلقه تبسم شانه دور را دستش همیشه عادت به باربد

د خودش به را او و کرد  .دارم دوستت بس از :گفت و فشر

  .نگرانتم

 

یت   ی خنده تبسم   .کرد شت 

  در او.داشت باور وجودش تمام با را باربد عشق
 
 زندگ

 .کرد یم برایش کار همه
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 تبسم بازوی  و انداخت پارازیت حرفهایشان میان نوشی   

 .منتظرن داخل ها بچه .رسده اینجا بریم :گفت و کشید را

 

 .شدنند شاپ کاق   وارد نفری چهار

  .بودنند رسیده ازآنها قبل ها بچه بیشت  

  مت   
 
یت   نمونه چند آن روی و داشت قرار وسط بزرگ  شت 

 .بود نوشیدن   و

 روی هم نفری چند و بودنند ایستاده مت    دور نفر چند

 پراکنده اطراف های صندیل و مت   

 

 سوت و دست صدای شد وارد که اشان نفره چهار جمع

 .شد بلند

 بودنند انداخته راه را ان تازه که احسان و عیل کافه محیط

 .بود تاریک نیمه بود باربد تولد اشان مهمان   اولی    و

          

      

به موجود  ضعیف  نورهای  واسطه  به  را  همه  که  البته 
داد تشخیص  شد  یمیم  خو  ن 
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 که هان   دست همراه و شدنند جمع مت    دور همه ها بچه

 مبارک تولدت شعر  میشد کوبیده هم بر منظیم ریتیم با

  .خواندند بارها و بارها را

 .شد تمام که گرمشان استقبال

 بزرگ کیک احسان .اند ایستاده مت    دو هم کنار دوباره

 .گذاشت مت    روی را شکالن  

   .اورد بود گرم نوشیدن   از پر بزرگ سیت   یک هم عیل

 به تبسم و برداشت را اش عالقه مورد نوشیدن   کس هر

 وجدان عذاب با همیشه که محبوبش چاکلت هات  لیوان

 .دوخت چشم و نوشید یم

 یک شد یم و بود کرده ضعیفش کیم بیماری روز چند این

 .کرد رد سییل زیر را چاکلت هات بزرگ لیوان

 زیادش داغ   از آنکه وجود با .برداشت را آن درنگ ن   پس

 .نوشید را اول جرعه بود مطمی   
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 ۴ پارت

 

 به نگاهش که کرد یم مزه مزه زبانش با مطبوعش طعم

 رویش به رو در ایستاده مت    سمت آن درست مردی نگاه

 .افتاد

یو با که مرد  چشمان  وقت   بود کرده تر را گلویش است 

 .داد تکان رسی آهسته دید خود متوجه را تبسم

 گشت نوشی    دنبال به الفور ق   و داد تکان رس هم تبسم

د مرد این درباره او از را املک اطالعات تا  .بگت 
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 نیم کامل طور به اما و بود دیده را او هم قبال که البته

 .شناختش

 

 .کرد پیدا آیدا کنار ایستاده را نوشی    قضا از

هان  
  .خندیدند یم آهسته و گفتند یم چت  

های همه خالف بر  بودنند باربد محبوب اگر که دنیا چت  

 تنها .داشت یم دوستشان وجود تمام با یقی    به هم او

 نزد  محبوبت همان برایش دخت   این بودن منفور دلیل

 .بود باربد

 نوشی    به و داد پاسخ بندی نیم لبخند با را ایدا گرم لبخند

 .دارم کار باهات بیان   دقیقه چند میشه :گفت

 

 آیدا از خوایه معذرت با کرد کوتاه را صحبتش نوشی   

 .ایستاد او کنار و گرفت فاصله

 روی حاال که جوان مرد به چشم گوشه از تبسم و  

 این اسم :پرسید و کرد نگاه  بود نشسته دور کیم صندیل
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 صمییم رفقای از کنم فکر اما دیدمش هم قبال چیه؟ پش

 .نیست باربد

 

 :گفت و کرد نگاه تبسم اشاره مورد جوان مرد به نوشی   

؟ رو ماهان
 

 .وبهخ خییل هم با اشون میونه اتفاقا میگ

 .نداره آزاد وقت خییل فقط

 

 اس؟ چیکاره مگه :پرسید و انداخت باال ابرو تبسم

 

 جواب از چقدر تبسم دانست یم چون زد لبخندی نوشی   

 .خلبانه :گفت و آمد خواهد خوشش سوالش

 

 نوشی    از را نگاهش سپس .کرد نگاهش متعجب تبسم

 .دوخت جوان مرد به و گرفت

 کوتایه لبخند برایش آشنان   البته و ادب رسم به ماهان

 .زد
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 نیم را هایشان بعض   چون اما بود کوچک جمعشان

 .کرد نیم صمیمت حس زیاد شناخت

 حس گرفت کردن نگاه موقع را مچش ماهان اینکه از ویل

 .نداشت بدی

 .زد لب را سالم کلمه و نشان لب بر  لبخند  هم او پس

 لبانه؟خ واقعا :گفت و داد نوشی    به را حواسش باره دو

 

 یم اش درباره شده خ   .آره :خندید شیطنت با نوشی   

 .گرفته رو چشمت پریس

 

 ویل .گمشو :گفت و رفت غره چشم دوستش به تبسم

 من .باشه خلبان نمیخوره بهش اصال جوونه چقدر

ن ها خلبان کردم یم فکر همیشه  پت 

 

  .بکنم علیگ و سالم یک باهاش برم باید
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ی عمق اش احمقانه لبخند به نوشی     :گفت و داد بیشت 

 .عاشقشر  تو که همونه شغلش اتفاقا .برو آره

 

 از اینکه از بعد و گرفت نوشی    بازوی از ویشگون   تبسم

 .رفت ماهان سمت به شد راحت خیالش شدن کبودش

 های نگاه مچ  دیگر و بود اش گویسر  به جوان مرد حواس

 .گرفت نیم را او متعجب

 .دادم سالم تبسم

ون گویسر  زا را رسش  .کرد نگاه تبسم به و کشید بت 

ک سالم جواب در و شد جابلند از  سالم :گفت دخت 

؟ خانوم تبسم  خوبی  

 

ک اول حرکت همان با  یم را نامش .کرد غافلگت   را دخت 

 .دانست
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 ۵ پارت

 

 .دهد بروز را خوردنش جا نداشت لزویم

 .ممنون :گفت و کرد حفظ را صورتش معمویل حالت پس

؟ شما   خوبی  

 

 :گفت و داد قرار شلوارش جیب توی را اش گویسر  ماهان

  .متشکرم
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  .همی   

 بیت   پیش را تبسم آمدن .بزند که نداشت دیگری حرف

 .کرد نیم

ک  قبال :گفت و داشت آماده هم را بعد ی جمله اما دخت 

 آشنان   افتخار اما بودم دیده رو شما گذری دوبار یگ،

 جلو پا آشنان   برای شد باعث نشغلتو  راستش .نداشتیم

 عاشق من دونید یم .خلبانید شما میگه نوشی    .بذارم

 خوشم خییل هواپیما پرواز، آسمون، از .آسمونم و پرواز

  .میاد

 

 از ای جرعه و زد لبخند و انداخت باال ابرو ماهان

سون   ی حسان   بویش که است   یقنا طعمش و کرد یم دلت 

 .دنوشی را نبود عطرش خویسر  به

 .گرفت مار زهر طعم تبسم دهان ماهان جای به

د؟ لذت تلخ   همه این از توانست یم چطور  بت 
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 تا کرد نزدیک هایش لب به را محبوبش نوشیدن   هم او

سون   تلخ    پاک کرد یم حس دهانش در که را ماهان است 

 .کند

ین از یگ :گفت ماهان  اگه اما .پروازه دنیا های حس بهت 

 پرواز و خلبان   جای به کت   تجربه رو یعواق پرواز میخوای

 منظره تماشای و شیشه چندتا جزء که فلزی حجم یک با

ون  .نمیده بهت آسمون توی بودن از حش هیچ بت 

 واقیع پرواز . کن امتحان رو چت   با پرواز کنم یم پیشنهاد

 .کت   یم تجربه اونجا رو  آسمون توی بودن حس و

 

 کردین؟ تجربه شما :پرسید مشتاق تبسم

 

 پرواز .آره :گفت و داد نشان بییشت   را لبخندش ماهان

 پرنده حس .آسمون لمس .کت   یم تجربه اونجا رو واقیع

 کن امتحانش حتما کنم یم پیشنهاد .بودن
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 .کنم یم امتحان حتما :گفت اطمینان با تبسم

 

سو با را دهانش باز ماهان  باربد به :گفت و کرد تازه است 

 عایل جان   یک تتبت   .میدم آدرس

 

 .نبود ماهان به دیگر تبسم نگاه

 .بود ایستاده باربد کنار  که آیدا ن   بود رفته حواسش

 .دید روشن را مقابلشان شمع

 کنند فوت را ها شمع خواستند یم پس

 .....ممنون ازتون خییل :گفت حواس ن  

 

 

 ماهان و کرد زمزمه لت   زیر را شدمش مزاحمتون ببخشید

ک نیدش نیمه و نصف  .نشد هم جواب منتظر ودخت 

 .رفت مت    سمت به و

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 .بود هایش قدم و تبسم به ماهان نگاه

 شود؟ عشق راه سد تواند یم کرد یم فکر چرا

 دانست یم خون   به بود باربد صمییم دوستان از که او

 همیشه مثل امشب اگر و تپد یم آیدا برای باربد قلب که

ام به فقط و فقط نچرخیده آیدا اطراف زیاد  حضور احت 

 .بود او به وافرش ی عالقه بابت البته هزار و تبسم

 بود کرده سیع فقط امشب باربد دانست یم خوب ماهان

 .بیاید راه تبسم قلب با

 .شد تبسم آمدن متوجه باربد از زودتر آیدا

 میان مهربان لبخندی با و گرفت فاصله جوان مرد از

ک برای وباربد خودش  .کرد باز جا دخت 

 برای چقدر تبسم که دانست یم کش هر از بیشت   او

 .است عزیز باربد

  رسما یک که روزها این بخصوص
 
 پشت را اسایس خوردگ

 .بود کرده نگران را باربد حسان   و گذاشت رس

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

  رسما
 
ک ها ریه که خوردگ  و کرد درگت   هم را دخت 

ی بیمارستان در روزی چند کرد مجبورش  شود بست 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۶پارت

 

 .کرد متوقف ساختمان روی به رو را اتومبیل باربد

 خییل باربد، ممنون :گفت و کرد نگاهش رضایت با تبسم

 .گذشت خوش
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 .گذشت خوش خییل منم به :گفت و زد لبخند باربد

 

ه روی را دستش تبسم  کردن باز از قبل و گذاشت دستگت 

 داخل؟ بریم میان   :پرسید در

 

 مکث از پس و انداخت باال رس نه جواب جای به باربد

 .ندارم کنایه و طعنه شنیدن حوصله :گفت کدتایه

 

 شب فردا ویل :داد ادامه بعد و شد طوالن   کیم سکوتش

ان   یک .میام حتما
 یم غافلگت   رو اتون همه که دارم چت  

 .کنه

 

 با که آیدا مثل :گفت و گرفت دلخوری رنگ تبسم نگاه

 .شدیم غافلگت   امون همه شدنش رو
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 که میدون   .بمونه پنهان نبود قرار آیدا :گفت محکم دبارب

 وقتش به خواستم یم فقط .نبودم کردنش قایم اهل من

 .....بگم بهتون

 

 .فهمیدین زودتر خودتون که :انداخت پایی    را رسش

 

 کاری برم من خوب .بگم خ   :گفت و داد تکان رسی تبسم

 نداری؟

 

 بیان   یخواینم مطمئت   :کرد اضار آخر بار برای باربد

 من؟ پیش

 

 بیام گفت زد زنگ بابا .آره :داد پاسخ و زد لبخند تبسم

 .خونه
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 و مامان کرده عزیز تغاری ته :خندید شیطنت با باربد

 شده؟ تنگ برات بابات دل .باباش

 

 ی کرده عزیز فقط :پرسید و انداخت باال ابرو تبسم

 باباش؟ و مامان

 

 البته هزار :گفت و انداخت تبسم شانه دور دست باربد

 .خودم عشق آخرش و اول که

 

 عشق :گفت و بود تکراری روزها این تمام مثل جوابش

 .خانمه آیدا که شما

 

ه .برداشت را دستش باربد  :گفت تبسم چشمان در خت 

ان   یک فردا
 .بشر  غافلگت   خییل قراره که شنون   یم چت  

  .نداری رو انتظارش اصال مطمئنم
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 چرا دانست نیم هم خودش .شتدا اضطراب کیم  تبسم

 یم نگرانش نشنیده هنوز بزند باربد بود قرار که حرفهای

 خوب :پرسید و کرد قفل هم در را هایش دست.کرد

 .بگو تو بیا االن همی   

 

 وقتش :گفت و نبود مضطرب اصال تبسم خالف بر باربد

  .فرداس

 

 :وگفت کشید تبسم گونه روی وار نوازش را انگشتش

  .میشه درست خ   همه نباش نگران

 

ک سمت به را خودش  صندیل روی نشسته متفکر دخت 

 برو :گفت و کاشت صورتش روی محکم ای بوسه کشید

 بینمت یم فردا .سالمت به
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خانه در بعد روز  با که برادرش زن حنانه روی به رو آشت  

 بزرگ های لقمه گذشته شب کرده یخ های کتلت از  ولع

 .بود نشسته میخورد و گرفت یم

 یم دهان به اشتها با  چنان را تریسر  لم ک های تکه حنانه 

 کرد را خوردنشان هوس هم تبسم که گذاشت

 

 همیشه مثل و ایستاده یخچال روی به رو  مادرش آمنه

ی چه که کرد یم فکر این به ُمردد ون را چت    تا بیاورد بت 

  .کند درست شام برای

 درست خ   مشا برای :پرسید و قرداد مخاطب را حنانه

 جان؟ حنانه کنم

 

 

 بود قرار بعد ثانیه چند تا که تریسر  کلم آخرین  به تبسم

 جون مامان :گفت و کرد نگاه شود بلعیده حنانه توسط
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 شام تونه یم خورده که عرصونه از حجم این با حنا مگه

 بخوره؟

 

 بود شده دراز سنگک نان سمت به که حنانه دست

 به اشتهایش نهایت با بارهدو  فهمیده تازه و ماند همانجا

 .افتاده ها کتلت جان

ش به آمنه  نوش بخوره باید :گفت و رفت غره چشم دخت 

 رسحال اش بچه تا بخوره خوب باید حامله زن جونش

 باشه
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 ۷ پارت

 

 من که جان   تا مامان واال :گفت خنده و شیطنت با تبسم

  قبل این میاد یادم
 
 یخ نوع زا اونم کتلت عشق هم حاملگ

 چهار جای به یکنفر جای به حاال منتیه .بود اش کرده

 .میخوره نفر

 

 سوی به را پاش نمک شوهرش مادر چشم از دور حنانه

د یم را پاش نمک تبسم بود مطمی    .کرد پرت تبسم  گت 

 حالل خونش شکست یم و افتاد یم زمی    اگر که وگرنه

  .بود

 .اس بسته ظرفهایش به آمنه جان دانست یم خوب
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 :گفت و کرد واریس را فریز توی نگاهش با دوباره آمنه

، بهش داری چیکار  غذاشو بذار حرفها این زشته دخت 

 .بخوره

 

 و کرد درست لقمه حنانه برای کتلت دانه آخرین با تبسم

 .اینجا میاد باربد امشب مامان :گفت

 

 شام برای اینکه به کردن فکر از را مادرش تا گفت عمدا

ی چه  .دهد نجات کند ستدر  چت  

 باید چه شام برای بداند مادرش تا بود کاق   باربد اسم

 .کند درست

 با چشمانش برق .کرد نگاهش و بست را یخچال در امنه

 .داشت تضاد میانشان نشسته دلخوری

 دوتا این ببینم برم :گفت و رفت خانه آشت    در سمت به

 .کی    یم چیکار کارگرها
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 خانه مشغول که بیچاره ایکارگره به بار بیست صبح از

رد و زد رس بودنند تکان  
ُ
 .داد جدید های ا

 به را خودش حرف توانست  شوهرش داریوش امسال

ند کارگر روزی چند تکان   خانه برای و بنشاند کریس   .بگت 

 
 
 هم بودنش تنها دست و تبسم مریض   و حنانه حاملگ

 قبول شد مجبور و گذاشت گردو پوست توی را دستش

 .کند

 .برگشت خانه آشت    به دوباره بعد دقیقه ندچ

 هایش حساسیت با را امانشان حتما که کارگرها بیچاره آخ

 .بود بریده

 بسته .برداشت را پیچ کلم و رفت یخچال رساغ دوباره

 .کرد خارج فریز از هم را چرخ   گوشت

 همه با مادرش .نشست تبسم های لب روی لبخند

 مورد غذاهای از یگ کلم دلمه خواست یم اش دلخوری

 .کند درست را باربد ی عالقه

  .نشست مت    پشت و داد سامان و رس کیم را کارهایش
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 تا سه و شست را کتلت بشقاب و تریسر  کاسه هم حنانه

 که لحت   با آمنه و گذاشت مت    روی و ریخت چای

 خ   :پرسید داد یم نشان خون   به را باربد از اش دلخوری

 پیدا رو جونش آیدا که اون ا؟اینج بیاد میخواد که شده

 چرا؟ ما رساغ بیاد میخواد دیگه کرده

 

 بیاد میخواد گفت یم نمیدونم :گفت و داد تکان رس تبسم

ا خییل گفت یم .کنه صحبت  .میشه روشن امشب چت  

 ....فهمیم یم میاد امشب باالخره

 

 .شد بلند زنگ صدای که بود نشده تمام اش جمله هنوز

 هم ای جمعه روز حت   که پدرش قاتا از هومن همزمان

 سمت به را راهش.شد خارج داشت نیم بر  کار از دست

 .تو بیا سالم :داد جواب و کرد کج آیفون
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خانه به م های خانوم .بود پرستو :گفت و آمد آشت    محت 

خونه  بابا و من برای چان   دوتا بکشه زحمت یگ آشت  

 .جان پدر دادن چای خواست در .بریزه

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۸پارت

 

 .ریزم یم من :گفت و شد بلند تبسم
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 همان و شد وارد کنان هن هن پرستو که شد تمام کارش

 .همه به سالم :وگفت کند رس از را شالش حال در دم

 

 بفرما :گفت و داد هومن دست به را چای سیت   تبسم

 .چای داداش

 

 و بوسید بود ایستاد برادرش کنار که را پرستو صورت و

،اب سالم :گفت  .اومدی خوش خ 

 

 عشق :پرسید و گذاشت پرستو قلمبه شکم روی را دستش

 چطوره؟ خاله

 

 .کرد نگاه هومن به چشم گوشه از زده خجالت پرستو

 مقابل اینکه از هم هنوز و برد یم رس به هشتم ماه در

  به خانواده مردان
 
 یم خجالت شود اشاره اش حاملگ

.د  کشی 
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 قربونت خون   :گفت و بوسید را تبسم صورت هم او

بت لیوان یک بشم؟  .نمیاد باال نفسم میدی؟ بهم رسر

 

 هم هومن و کرد کج یخچال سمت به را راهش تبسم

 :گفت و زد باد را خودش شالش با پرستو و باال رفت

 .گرمه انقدر اسفند عمرم توی باره اولی   

 

ش برای را صندیل آمنه  مال :گفت و کشید عقب دخت 

 بود سختم همینقدر منهو  رس منم مادر، حاملگیه

 .داشتم گرما حس همیشه

 

 کنار و بوسید را مادرش صورت نشسی    از قبل پرستو

 ن   ن   چطوری؟ تو :پرسید و نشست برادرش همش

 خوبه؟ ما قشنگ

 

؟ تو .خوبه هم ن   ن   خوبم، :گفت و زد لبخند حنانه  خون 
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ش از آمنه  نیومد؟ چرا شوهرت :پرسید دخت 

 

 یم منم داشت کار کم یک د،میا :داد جواب پرستو

 .اومدم زودتر خودم کنم روی پیاده خواستم

 

بت لیوان تبسم  .گذاشت خواهرش مقابل را رسر

 درد دستت :گفت و نوشید ای جرعه بالفاصله پرستو

؟ درست میخوای خ   شام مامان .بشم قربونت نکنه  کت 

 

 .کلم دلمه :گفت و برداشت کابیت از را آلو ظرف آمنه

 

 امشب باربد :که زد لب و کرد نگاه واهرشخ به تبسم

 .میاد
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 !انداخت باال ابرو متعجب و خوشحال پرستو

 انداخته گل اشان زنانه حرفهای و بودند نشسته هم دور

 رفت تبسم اینبار .رسید گوش به زنگ صدای باز که بود

 به شوقش از پر صدای بعد ثانیه چند و بازکند را در تا

خانه   آیفون این باز مامان .باربده :تگف یم که رسید آشت  

 .کنم باز رو در برم من کرده گت  

 

 میان گل دسته باربد، از قبل و اوگشود روی به را در

  .شد وارد دستش

ک  .سالم :گفت و خندید دخت 

 

 گونه روی ای بوسه بدهد را سالمش جواب آنکه ن   باربد

  .باربد دل عزیز سالم :گفت و کاشت اش

 

یت   جعبه و گل دسته به تبسم  :پرسید و کرد نگاه شت 

 کنونه؟ آشت   واسه
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یت   باربد د تبسم به را شت   آزاد را دستهایش از یگ تا ست 

 او کمر دور را شده آزاد دست همان اینکه از بعد و کند

 .بله شما اجازه با :گفت کرد حلقه

 

 

 .شدند خانه وارد هم پای پابه

 و بودند تهنشس سالن وسط ها مبل روی هومن و داریوش

 اتاق از هم آنها بود رفته در کردن باز برای تبسم تا انگار

 .بودند شده خارج

 دراز داریوش سمت به را دستش رفت سمتشان به باربد

 بر .کرد علیک و سالم رسسنگی    و داد دست داریوش.کرد

 .گرفت تحویل را باربد حسان   هومن او خالف
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 ۹ پارت

 

 و گاز اجاق کنار آمنه .شد خانهآشت    وارد تبسم همراه

خانه در به پشت  .بود ایستاده آشت  

 به و شد بلند جا از خوشحال پرستو .کرد سالم باربد

 .رفت سمتش

ک باربد  رنگش دو موهای روی و کشید آغوش به را دخت 

 .بوسید را بود شده رنگ باق   و مشگ نیمه تا ریشه از که

 جواب در و کرد نگاه حنانه به شد فارغ که پررستو از

  حنا؟ چطوری :گفت محبتش پر سالم
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 :داد پاسخ و اوپاشید روی به بزرگت   را لبخندش حنانه

 .ممنون خوبم

 

 را گل دسته و ایستاد کنارش .رفت آمنه سمت به باربد

 .بانو کردم عرض سالم :گفت و گرفت مقابلش

 

 .آمدی خوش سالم :گفت و کرد نگاهش دلخور آمنه

 

 باعث و گرفت دستش از را گل دسته دلخوریش همه با

 .شد باربد لبهای بر لبخند نشسی   

 .کنیم صحبت اومدم :گفت بود ایستاده که همانجا

 

د پرستو به را گل دسته آمنه  حرف خ   درباره :گفت و ست 

 مگه؟ مونده حرق   .کردی مشخص رو راهت که تو بزنیم؟
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 یم که حرفهای به اطمینان با اما .کرد نگاهش دلتنگ باربد

 خواهد عوض را همه نظر که آمنه نظر تنها نه دانست

 مگه؟ شده زده حرق   .مونده حرفها ی همه :گفت کرد

ا خییل امشب  دوست قلبا من که میشه مشخص چت  

  برای اما .بگم نداشتم
 
 دل اینکه برای الزمه، خودم زندگ

ه آروم شما رنجیده   .بگت 

 

 :گفت و رسید گوش به رسشان پشت از داریوش صدای

 قراره خ   بینیم گوشیم رسپا امون همه ما بگو، خوب

 .بدیم حق کردیم که کاری بابت تو به ما تا بشه روشن

 

 تاپه لب توی خ   همه :گفت و برگشت او سمت به باربد

 .بدم نشونتون بریم
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ون اتاق از داریوش رس پشت خودش  هم بقیه و رفت بت 

 .شدند خارج

  .نشست کرد باز را اپت لب و نشست کاناپه روی باربد

  مسلط تاپ لب به که طوری همه  هم، خانواده اعضای 

 .ایستادند رسش پشت یا نشستند او کنار یا باشند

 و حرف هیچ بدون کرد باز را نظر مورد فایل باالخره باربد

 .کرد باز را نظرش مورد های عکس توضیخ

 و میشد پخش هم پشت دانه دانه، نظر مورد های عکس

 نگفته  خودشان .زد نیم حرق   هیچ اشان درباره هم باربد

 .گفتند یم را ها

 کردند یم نگاه شده گشاد چشمان   با همه

 کافه، توی نشسته مرد این .بود تر متعجب همه از تبسم

 نیم صمییم حد این تا را پاساژ یا اتومبیل رستوران،

 علیک و سالم .بود دیده قبال را او که البته هزار .شناخت

 .دانست نیم اش درباره هیچ اما .بودند هکرد

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 به کالیس هم یا مخترص آشنان   یک از صمیمت همه این

 .بود فراتر مراتب

 ُبهت با و شکست را جمع سکوت حنا متعجب صدای

 مهنازه؟ خود واقعا :پرسید

 

 .بود مهناز خود واقعا

 دیده دوبار یگ، را او هم تبسم که پشی کنار در نشسته 

کشان دوست  برادر واسطه به .ختششنا یم .بود  مشت 

 .شناختش یم بودن

 اول همان از چقدر زد، پا و دست چقدر بیچاره باربد

 کس هیچ گوش اما خواهد نیم را او مهناز که گفت

 .نبود حرفهایش بدهکار

 

 خواهرته دخت   این :کرد باز سخن به لب باالخره باربد

ی مامان،  و زدی حرف و گفت   برام ازش سالها که دخت 

 از بهت   من برای شد باورم که خوندی گوشم زیر انقدر
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 رفتیم که اول همون از .نداره وجود دنیا این توی مهناز

ی یک دونستم یم شدیم نامزد و خواستگاری  این چت  

 .غلطه وسط

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۰ پارت

 

د حرف ویل نیست من با دلش کردم یم حس  .نمت  
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اف من اراض  با باالخره که نکشید طول زیاد اما  کرد اعت 

 برای وقت    اونم اس دیگه یگ با دلش .نمیخواد رو من که

 ....دیدمشون هم با بار اولی   

 

 هم به را اعصابش و کرد بد را حالش دوباره روز آن یاد

 و کرد گریه  :داد ادامه فشار تحت اعصان    با و  ریخت

 خت   اش خانواده گفت یم نگم، کش به که کرد التماس

 من با با که دارن اضار اما میخواد  رو پشو ونا دارن

 اسم ما که احمقانه قدییم حرفهای همون کنه، ازدواج

ا این و داریم آبرو فامیل جلوی و افتاده زبون رس مون  .چت  

 .....کنه یم فراموشش که گفت یم بهم و کرد یم گریه

 

  !داد یم گوش برادرش حرفهای به مبهوت تبسم

 مقصود !کرد؟ یم صحبت کش چه درباره داشت او

 بود؟ مهناز حرفهایش

 تبسم و گفت یم باربد به محبتش از همیشه که همان 

 دارد؟ دوستش وار دیوانه کرد یم فکر
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 نیم پنهان هم از حرق   بودنند؟ صمییم دوست که ها آن 

شان همه .کردنند   !بود هم دست کف چت  

  !بوده؟ دروغ تمامش یعت  

 

 همون از من :آمد فرود بررسش پتک چون باربد حرفهای

ی .زدم رو قیدش شب  نیم نبود من با دلش که دخت 

و همه بیاد خودش گفتم بهش .خواستم  قبول اما.بگه چت  

 چونه باهاش ماه چند ترسید یم اش خانواده از کرد نیم

ن   ن   به زدم رو خودم زدم  باهاش  تونستم طور هر غت 

 کنه نیم بولق دیدم وقت   .بگه بیاد خودش که زدم حرف

 صمییم که اون بذار بگو تبسم به حداقل گفتم بهش

 کرد یم فکر .میگذره خ   دلت توی بشنوه دوستته ترین

ین .خودم جبهه توی بکشم رو تبسم میخوام  ترسش بیشت 

 مامانش گفت یم بود کامران و تبسم  قضییه شدن خراب

 اقدام  تبسم از خواستگاری واسه ما عقد بعد میخوان اینا

 این از و میخواد رو تبسم خییل کامران گفت یم ،کی   

 .حرفها

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ه بون   ماجرا از کش اگه گفت یم  هم به ما نامزدی و بت 

 ....کشتش یم کامران بخوره،

 

ون صدا و رس پر را نفسش  از بیشت   خودش حال .داد بت 

  .بود خراب حرفها این گفی    از همه،

ن   ن   طبل بر داشت او و بودند نامزد هنوز  یم اش غت 

 خانواده برای نامزدش داشی    پش دوست از وقت   کوفت

د حرف اش  .مت  

 مسلط خودش بر خانواده اعضای سایر به نسبت حنانه

 .بود تر

خانه به  مت    روی و آورد لیوان و آب پارچ و رفت آشت  

  .گذاشت

 .بردنند یم رس به ناباوری در خانواده اعضا ی همه

 

د حرف همچنان باربد  پیش ماه هشت ونهم من :مت  

 راه صدا و رس اگه نزدم، حرق   اگه بابا، زدم قیدشو
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 .بشه آبرو ن   فامیل توی خواستم نیم چون ننداختم

 ابرون   ن   حقش اما اشتباهه کارش درسته اش خدان  

 سه .اس دیگه کس پیش دلش نمیخواد، رو من .نیست

 نگفتم زودتر اگه دارم ارتباط آیدا با نیست بیشت   ماه

ی همی    دقیقا خواستم نیم چون  .شد االن که بشه چت  

 کارم، خیانت من نامردم، من کنید فکر شما خواست نیم

 ....بدونه مقرص رو آیدا کش خواستم نیم

 

 انگار بود شده خشک گلویش

 یک را لیوان و ریخت خودش برای آب ای جرعه پارچ از

 .کشید رس نفس

 خ   همه همیشه خاله :گرفت رس از را حرفهایش ادامه و

 خ   همه از خودش اینکه باوجود من گردن انداخت رو

ه، باربد نمیاد، باربد" .داشت خت    نمیخره، کادو باربد نمت 

 عقل رس خودشون تا گذاشتم جیگر رس دوندون" ...باربد

 بیا که زدم حرف مهناز با باره ده باره، سه دوباره، .بیان

 اما کنیم تمومش صدا و رس ن   و بزنیم هم به  رو نامزدی
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 دونستم نیم کنده رس مرغ بودم شده .نکرد که نکرد قبول

 .... کنم چیکار

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۱ پارت

 

ه مادرش به  عمدا مهناز اگه  بخدا مامان :گفت و شد خت 

 تا بود محال بود نداده لو رو آیدا من بودن کار گناه واسه

 این هم االنم .ببینید رو های عکس همچی    عمرم آخر

 برای فقط .نیست مهناز کردن کار گناه واسه ها عکس

 رو بابا و شما دل نخواستم وقت هیچ من بدونید که اینه
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 اعضا از کس هیچ نمیخوام .تونم نیم مهناز با اما .بشکنم

 و باشید پشتم میخوام ازتون فقط چیه ماجرا بفهمه فامیل

 کنیم تموم نامزدی دردرس بدون

 

ه کنم فکر البته :داد تکیه رسش پشت مبل پشت   به  بهت 

ن تصمیم خودشون آینده برای تبسم و کامران بذاریم  بگت 

 .ندیم ربط هم به رو قضیه دوتا این و

 

  .رفت اتاقش به و شد بلند جا از تبسم

 با اش دوست   و اعتماد همه یکباره انگار داشت، بدی حال

  .بود داده دست از را مهناز

 .نوردید یم در را وجودش تمام بدی حس

 اش، صمییم دوست مهناز، بپذیر توانست نیم اصال

 گوید یم او به را رازهایش تمام کرد یم فکر که کش

  رکب همچی   
 
 .باشد زده بزرگ

 !بود؟ بلد هم را کارها این مهناز مگر اصال
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  این به های دروغ توانست یم
 
 خوب انقدر !بگوید؟ بزرگ

 !کند بازی

  .رسید گوش به اتاقش در صدای 

  .نیست باربد جزء کش بود مطمی   

 با و شد وارد و کرد باز را در خودش باربد اما نزد حرق  

 خوبه؟ باربد عشق :پرسید لبخند

 

 تکراری سوال این جواب در بود کرده عادت روزها این

 صورت در را بوده خیانت نشانه مثال  آیدای و بزند کنایه

 .بکوبد باربد

 در ازمهن پشت اما داشت برادرش که محبت   ی همه با

  .بود مانده پایش هم سخت و سفت و آمده

 بردار داشته حمایت به نیاز که آن فهمید یم تازه حاال

 .بوده مهربانش همیشه

 گناه ن   تبسم توسط بارها و بارها وقت   حت   که برادری

 .کرد کم محبتش از ای ذره نه هم باز شد محاکمه
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 .اش برادرانه های عاشقانه از ای ذره نه

 های اخم چرا :گفت و نشست تخت روی رشکنا باربد

 همه؟ توی زنگوله

 

 .نکشید جیغ خواندنش زنگوله بابت همیشه خالف بر

منده فقط  .کرد نگاه را برادرش رسر

 خر مثل چرا :گفت و کشید را اش بیت   و خندید باربد

ک ؟ یم نگاه رسر  کت 

 

  .کند بلند را جیغش صدای نتوانست هم یگ این

منده منده مخالفت، هم آن بتبا بود باربد رسر  خودش رسر

 مهم های آدم از یگ مهناز اعتماد، همه آن برای بود

 .بود داده دست از را او انگار حاال و بود زندگیش

 دوستش ترین صمییم طرف از هم آن دروغ همه این

 .آمد گران برایش زیادی

 گذاشت باربد سینه روی رس و رفت جلو
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 خییل حسم :فتگ تبسم و کرد حلقه دورش دست باربد

 تو، مقابل و ایستادم مهناز پشت مدت تمام من باربد بده،

 مهناز .بودی پشتم جا همه و همیشه که تون   مقابیل

 ازت که کرد کاری ویل ام وابسته بهت چقدر میدونه

 ....برنجونمت و برنجم

 

 اون طرق   از :شد جاری خودش اختیار ن   اشک قطرات

ین جزء   این به دروغ حاال و بود دوستام بهت 
 
 .بزرگ

 یم ام نداشته ریش به داشته مدت تمام کنم یم احساس

 یم فکر و گفتم یم براش افتاد یم که اتفاق   هر .خندیده

 .میگه بهم رو چت    همه اونم کردم
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 ۱۲ پارت

 

 جون به :گفت و بوسید را خواهرش موهای روی باربد

 دالیلم نتری مهم از یگ تری عزیز همه از برام که خودت

 ماجرا بگه بهت خودش مهناز که بود این کردن صت   برای

 که حش این خواستم نیم .بشنوی خودش زبودن از چیه،

 زبون از روزی یک خواست   نیم .کت   تجربه رو داری االن

 بهت های دروغ چه دوستت ترین صمییم بشنوی من

 .گفته

 

 اون توی حت   :گفت و کشید باال را اش بیت   تبسم

ای   .بودی فکرم به تو بازم بودم دلخور ازت من که یطرسر
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 یک دیگه، کنم چیکار :کرد شیطنت باز و زد لبخند باربد

 .نداریم بیشت   که زنگوله

 

 .شد مچاله برادرش آغوش در تبسم

ک رس به را اش چانه باربد  تبسم و داد تکیه دخت 

 میشه؟ خ   حاال :پرسید مظلومانه

 

؟ :داد بجوا سوال با را سوالش باربد  خ 

 

 پرسید؟ یم باید را سوالش کدام

 میشود؟ چه مهناز با اش دوست   عمر یک پرسید یم

 آید؟ یم دار قدمت نامزدی این رس بالن   چه یا

 به نامزدی خوردن هم به از بعد خواهر دو رابطه اصال یا

 رسد؟ یم کجا

 .داشت زیادی سواالت  هم آیدا درباره
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 .ددان یم ماجرا این از چقدر اینکه

 ....مثال یا

 

ک دانست نیم که باربد  و باال را سواالت  ذهنش در دخت 

 کامران و تو برای که اینه منظورت :گفت کند یم پایی   

نم حرف بازم بابا، و مامان با میاد؟من پیش خ   ه .مت    بهت 

 .ندیم ربط هم به رو ماجرا دوتا این کنیم رفتار عاقالنه

 

ون برادرش آغوش از تبسم  نشست رویش به رو و آمد بت 

 که دون   یم خودت .نبود کامران و من منظورم :گفت و

 .بگذرم ازش نتونم االن که نبوده ای عالقه اون و من بی   

 خوب خواسی    یم اینا مامان اگه .کرد نیم فرق   برام کال

 ....کردم یم قبول منم

 

 روی های الک با و بود دوخته دستهایش به را نگاهش

 .شد گت   در ناخنش
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د الک پریودی های زمان داشت عادت الک  وقت هر و مت  

 اش بیچاره های الک ریخت یم هم به  یا اعصابش هم

 .بودند مقصدش اولی   

 انگار دارم، بدی حس یک االن اما :گفت را سخنش ادامه

 و شدن یم معنا من برای مهناز با خاله ی خونواده کل

 وادعای  معصومش قیافه اون با مهناز که حاال

 تونم نیم دیگه دراومده آب از  رو دو اینجور میتشصمی

 .کنم اطمینان هیچکدومشون به

 

 :وگفت کرد نگاه تبسم هودی روی عروسک طرح به باربد

 .تبسم سوال زیر نت   رو دوستیتون کل اتفاق یک همی    با

 یم کامران گوش به اگه چون بگه بهت ترسید یم مهناز

 .میشد بد خییل براش رسید

 

 ....نداشت اطمینان من به یعت   این :زد ندپوزخ تبسم
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 من وقت   :پرسید و دوخت برادرش به دلسوازنه را نگاهش

 تو رس به خ   ببی    خرابه، حالم انقدر خوردم که رکت   از

 .داشت   دوستش که اومده

 

ی و زد نیشخند باربد  ویران   مرز تا روزها آن .نگفت چت  

 .رفت پیش

اف مهناز  او که حایل در هدشخوا نیم بود کرده اعت 

 .داشت دوستش

 بردش نیم خودکش مرز تا نخواستنش نبود، اش دیوانه

 .اشان آینده برای داشت ها برنامه ویل
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 ۱۳ پارت

 

 هم به را حالش دیگری شخص با مهناز بودن طرق   از

د  .مت  

 به .کرد یم فکر مهناز و خودش به میشد تنها هربار

ک گوش زیر که حرفهای  آنکه از خت   ن   بود اندهخو  دخت 

 و شنود یم دیگری مرد از جان و دل با را حرفها این او

 .خندند یم او به حتما

 .شد پیدایش آیدا یکباره آما

 .بود معجزه یک شبیه بیشت   آمدنش

ون انداخت راه که بازی و ،هناز فکر را او تا آمد  .بکشد بت 

 موریانه چون که گری ویران های فکر از داد نجاتش

  رفتند یم پیش و خوردند یم را مغزش
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 .خواند چشمانش از را برادرش حال تبسم

 تمام بابت :گفت گریه با و گرفت آغوش در را  او رس 

 به خ   داره دونستم نیم ویل داشت   الزمم که روزهای

 .میخوام معذرت میاره رست

 

 ان یادآوری .دهد ادامه این از بیشت   خواست نیم باربد

 .نداشت دیگری سود اعصابشان کردن اغاند جزء روزها

ون بریم پاشو :گفت و کرد نوازش را خواهرش کمر    بت 

 .نگرانی    اینا مامان

 .شد جدا برادرش از تبسم

 روی همچنان که خواهرش به و ایستاد اتاق کف باربد

 .کرد نگاه بود نشسته تخت

 بزنیم؟ دوری یک بریم شام بعد :پرسید مهربان   با

 

  .کرد نگاهش تبسم

  .داشت را او که بود خوب چقدر
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 به نیازی چه دیگر داشت او چون برادری وقت   اصال

 بود؟ صمییم دوست

 .بریم باشه :زد پلک آهسته

 

ون از قبل .زد برهم چشم هم باربد  :گفت اتاق از رفی    بت 

 بهت   لباس خواست   اگه ها اومده پرستو شوهر راست  

 .بپوش

 

 .داد تکان رس تبسم

 اس عروسگ دار طرح شلوار و هودی ویر  نگاهش

 .بپوشد تری سنگی    لباس تا رفت کمد سمت به و چرخید

 

ون  چلوکباب با کلم،  ی دلمه جای به که شام مت    رس   بت 

 شده پر حنا و هومن گردن افتاد خریدش زحمت هم آن

 .بودند نشسته بود
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 از خت   ن   من باربد :گفت فکری و کرد نگاه باربد به آمنه

 رو اینا ات خاله شب فردا واسه زدم زنگ صبح جا همه

 کوچیک تولد جشن یک هم خواستم یم .گرفتم وعده

یم تو برای یم رو دوتا شما میونه مثال هم بگت   .بگت 

 

 و پاشید دوغش لیوان توی را خشک نعنا پودر باربد

 مشخص تکلیف باید که باالخره مامان، نشد هم بد :گفت

 .بشه

 

 خواهرش مهری ن   بابت هم .بود احتنار  نهایت ن   آمنه

 .کرد پنهان را حقیقت مدتها اینکه و

 و بود نزده دم و دیده آزار پشش مدتها اینکه بابت هم

 یم وانمود طوری کرد فاش را رازش که حاال همی    حت  

 نیفتاده اتفاق   هیچ انگار کرد

 به چیه نظرتون بابا :داد ادامه و کرد نگاه پدرش به باربد

 ربط تبسم و کامران ازدواج به رو ما نامزدی نخورد هم
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 تصمیم اشون آینده برای خودشون دوتا این بنظرم ؟.ندیم

ن ه بگت   بهت 

 

 بابا، بگم خ   :گفت و زد هم را مقابلش ساالد داریوش

 میشه؟ خ   ببینم کن صت  

 

 دیگه نکنم فکر اصال :گفت درهم حالت همان با آمنه

 بیاد بخواد انکامر  که بده اجازه همچی    خواهرم

 خواستگاری
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 ۱۴ پارت

 

 نیاد که میخوام :گفت اخم با و کشید هم در ابرو هومن 

 بخوایم که مونده دستمون روی ما خواهر مگه مامان،

 .بخوریم رو کامران نیومدن غصه

 

 پش خییل کامران مادر، بگم خ   :گفت ناراحت   با آمنه

ه هرخ   اشاهللا ان اما .خوبیه  میاد پیش همون خت 

 

 از چندماهه :پرسید و کرد نگاه باربد پشش به داریوش

 گذاشت   .نگفت   خ   هیچ ما به ویل  داری، خت   خ   همه

 چرا؟ .برسه رفتنت خونه از و دعوا به کار

 

 :گفت و داد بازی غذا ظرف توی را قاشق باربد

 پای خواستم نیم بشه، مطرح ماجرا این نمیخواستم
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 دوتا خودمون خواست یم دلم  .بیاد وسط مهناز آبروی

 .اینجوری نه .کنیم تمومش صدا و رس ن  

 

 بابا، نباش نگران :وگفت کشید عمیق   نفس داریوش

 .کنیم یم درستش

 

 کند عوض را جو اینکه برای داد رستکان لبخند با باربد

 جاش به اما ها بدی بهمون دلمه بود قرار مامان :گفت

ون غذای  نفهنیدم نکن فکر سفره، تو گذاشت   بت 

 

 یم درست برات فردا :گفت و کرد نگاهش محبت با آمنه

  .هم به ریختم شنیدم رو خت   این وقت   از بخدا مامان کنم

 

 فکر بهش برم، قربونت :رفت مادرش صدقه قربان باربد

 اما .بیام برسم نکنم فکر فردا .میشه درست خ   همه نکن

 کن؟ درست برام اومدم وقت هر
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 مبخوای کجا مگه :گفت و کرد نگاه شپش  به داریوش

 داشتیم اختالق   یک روز چهار .نیست   خونه فردا که بری

 بایسر  اونجا عمرت آخر تا نیست قرار رفیقت خونه رفت  

 کلید خونه برگرد جمع رو وسایلت برو امشب همی    .که

 .بده پس بهش هم وسایلش

 

 روی به ای :گفت و گذاشت چشمش روی دست باربد

 دیگه؟ امر بابا، حاج چشمم

 

یم زنگوله با فردا :گفت و کرد نگاه تبسم به  وسایلو مت 

  .کنم یم جمع

 

 آقا :خندید باز باربد و کرد نگاهش چپ چپ داریوش

 .بود بانو تبسم منظورم ببخشید
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 و بغض از پر و پشش قشنگ خنده به چسبید آمنه نگاه

ه این جان مامان :پرسید مقدمه ن    یه؟خوب دخت   آیدا دخت 

 کنه؟ نیم اذیتت

 

 دخت   برم قربونت آره :گفت و کرد نگاه مادرش به باربد

 فعال کن صت   .زنیم یم حرف بعدا اون درباره حاال خوبیه،

 .بشه تموم ماجرا این

 

ه برات مادرت الیه :چکید فرو آمنه اشکهای  بمت 

 دلت از هیچکدوم ما ویل کردن جیگرت به خون چندماهه

 .نداشتیم خت  

 

 و گرفت آغوش در را مادرش رس .شد بلند جایش از باربد

 که همی    من باربد، عشق شد تموم خ   همه :گفت متاثر

 نباشید دلخور و دلشکسته ازم باشم، داشته رو بابا و شما

 .کافیه برام
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  .گذراندند هم با را روز تمام برادر و خواهر

  .شدند خارج خانه از مامان مفصل صبحانه از بعد

 را باربد وسایل .بود باربد ای عاریه ارتمانآپ مقصدشان

  .کردند جمع

 و الگ هم کیل و دیدند هم با خوب کمدی فیلم یک

  .خندیدند راستگ

یت   همراه را چای   خوردند خرید راه باربددر که شت 

 مقصد سوی به  را اتومبیلش باربد که بود نهار از قبل و

 ها کلید نداد تحویل برای ماهان پدری خانه یعت   جدید

  .آورد در حرکت به
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 ۱۵ پارت

 

 .کرد باز رویشان به را در ماهان مادر

 احوال میان .بود گرم باربد با اش پریس احوال و سالم

 وادار را تبسم و شد کشیده ماشی    داخل نگاهش پریس

 .شود پیاده علیک و سالم برای کرد

 .کرد دراز را ودستش داد سالم و رفت جلو

؟ عزیزم سالم :وگفت کرد دراز را ستشد هم زن  خون 

 داخل بفرمایید

 

 نمایش به را حیاط و گرفت فاصله سفید بزرگ در از

 کرد یم اشاره داخل به دستش با که حایل در و گذاشت

 .رسه یم ماهان االن داخل، بفرمایید :گفت
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ه زن صورت به تبسم  ...شناخت یم را او .شد خت 

 کلید اومدیم فقط نمیشیم مزاحمتون ممنون :گفت باربد

 خدمتتون بدیم آپارتمان

 

 ماهان اینم ا   :گفت صورتش روی لبخند همان با زن

 .رسید خودشم

 

 .چرخید او اشاره محل سمت به که تبسم باربدو نگاه

 .شد متوقف در مقابل ماشیت  

 .شد پیاده ماشی    از خلبان   لباس در پوشیده ماهان

 آفتان   عینک با وانج مرد باالی و قد روی تبسم نگاه

 .بود شیکش زیادی

 .نشسته خوش تنش بر لباس این چقدر

 باربد سمت به را دستش .داد سالم مادرش به آمد جلو

  .آمدی خوش جان، باربد سالم :گفت و کرد دراز
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 :کرد روانه تبسم سمت را نگاهش باربد جواب از پس

 .آمدید خوش خییل خانوم سالم

 

 لبخند بود رویش به رو پخوشتی مرد محو هنوز تبسم

 .نباشید خسته ممنون، سالم :گفت و نشاند لب بر گریم

 

 .ممنون باشید سالمت :داد رستکان متواضعانه ماهان

 

 خونه وقته چه االن :پرسید رفیقش از مقدمه ن   باربد

 روز وسط اومدنه؟

 

ایط اینم :داد تکان رس ماهان  ساعت دیگه، منه کاری رسر

 ....نداره مشخص

 

 .داخل بفرماید چرا در دم :کرد نگاه باربد به
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 ای خانه .کرد کوتایه گردش خانه حیاط در تبسم نگاه

 در از که جان   تا خواب بهار روی .بود معمویل و مرتب

 عاشق تبسم .شمعدان   گل های گلدان از پر داشت دید

 .بود شمعدان   گل

 کلید اومدم ممنون، :گفت ماهان تعارف جواب در باربد

 .کنم تشکر و بدم بهت رو عموت مانآپارت

 

ون پالتویش جیب از را کلیدها همزمان و  آورد بت 

 

 .نبود ای عجله حاال :گفت ماهان

 

 بهم هم خییل نداشتم عجله که من واال :خندید باربد

 برگشی    واسه داشت عجله حاخ   ویل .گذشت خوش

 .خونه به ناخلفش پش

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 .شد راربرق صلح سالمت   به پس :خندید هم ماهان

 

 .روشکر خدا بله، :داد رستگان باربد

 

 زحمت   خییل گرم، دمت آقا :گفت و داد ماهان به را کلید

 .کشیدی

 

 آپارتمان یک نکردم، کاری :کرد کج را رسش کیم ماهان

 بهت دادم کلیدش روز چند بود خایل

 

 یک داخل بریم خوب :آمد حرف به دوباره ماهان مادر

 .بزنید فحر  هم همونجا بخورید چای

 

 میگه، راست مامان :کرد تایید را پادرش حرف هم ماهان

 .داخل بفرمایید خانوم تبسم .نیست خوب در دم
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 قراره .بریم باید ما دیگه نه :کرد نگاه خواهرش به باربد

 .بخوریم نهار هم با دوتان   امروز

 

 خواهر یک بیت   یم :گفت و کرد نگاه مادرش به ماهان

 .بدم ُپز باهاش نجوریای نیاوردی برام هم

 

 از بعد و بود هایشان صحبت ختام حسن کوتایه خنده

 خداحافیط   آن
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 ۱۶پارت

 

 رایه گذار و گشت کیم از بعد و خوردند هم با را نهار

 .شدند خانه

 برای تا گذراندند خوش هم با را وقتشان همه که خالصه

 .باشند داشته انرژی شب جنگ

 هم به موضوع و رسیدند یم راه از ها مهمان که شب

 .اش ادامه از امان و میشد مطرح نامزدی خوردن

 .بکشد طول چقدر و باشد چه نبود معلوم که ای ادامه

 

 .آمدند ها مهمان و رسید زود شب

 خالف بر تبسم و بودند نشسته هم دور خانواده دو

 را وقتش بیشت   خانوادگیشان های مهمان   در که  همیشه

 .گرفت یم کناره او از بار این ذراندگ یم مهناز کنار
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 به باربد و او بیشت   هم را ها مهمان از پذیران   طرق   از

 فرار برای خون   دلیل خودش شاید و بودند گرفته عهده

 .بود جمع از

یت   و میوه یک مگر خوب اما  چقدر آوردن چای و شت 

 گرفت؟ یم وقت

 .باشند حاض   جمع در بودند مجبور را باق  

خانه وارد غذا به زدن رس بهانه به گایه از هر تبسم  آشت  

 ماند یم آنجا دقیقه چند و میشد

ی وقت بهانه این به  دو دوست ندیدن و تنهان   به را بیشت 

 .کرد یم رنگش

 گشت یم اش گویسر  در هدف ن   و بود نشسته مت    پشت

خانه  وارد صورتش روی بزرگ لبخندی با مهناز که  آشت  

 شدی کدبانو خییل خانوم؟ سمتب چیه ماجرا :وگفت شد

 کامران شنیدی ای، خونه آشت    اش همه رسی؟ این

 بیاد روزا همی    داره تصمیم و شده ات باخته دل حسان  

 هر از که بدی نشون حسان   میخوای خواستگاری

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 هم همینجوری من داداش بابا باره؟ یم هت   یک انگشتت

  که هم ما .داره قبولت
 
 طرفدارتیم همه خانوادگ

 

ل را خودش نکهای  .بود سخت کنت 

 .طور همی    هم نکوبد صورتش در را مهناز رون   دو اینکه

 صدا و رس ن   آنها تا کرد یم تحمل باید باربد بخاطر اما

 .کنند تمام را چت    همه

 همه دوباره مهناز و بزند حرق   است ممکن دانست یم

 .بیاندازد باربد گردن را چت   

 سنگی    دیگه حنا و ستوپر  :گفت و نشاند لب بر لبخندی

 حالش کمک کم یک گفتم تنهاست دست مامان .شدن

 باشم

 

 کل یعت   :پرسید حال رس و نشست مت    پشت مهناز

 همینه؟ واسه نگرفتنت تحویل

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 کرد؟ یم باور باید

 رون   دو آدم همچی    صمییم یار این کرد یم باور باید

 ب؟عذا را جانش از عزیزتر برادر و داد بازی را او بوده؟

 داشتت   دوست زیبان   چشمان این پذیرفت یم باید

 عاشق به وانمود و دیگریست مردی دنبال که مدتهاست

 !کردند؟ یم او عزیز باربد برای ماندن

 ای  ثانیه چند فهمید تازه و آمد خودش به مهناز باصدای

ه او  به که میشود  تبسم؟ کجان   :پرسید مهناز و مانده خت 

 

 اینکه برای و نشاند لب بر زورگ دیلبخن و داد تکان رسی

 بریم پاشو  همینجام، :شودگفت صحبت   و حرف هر مانع

ون  بت 

 

خانه در رسی مهناز  نداری کاری :پرسید و چرخاند آشت  

 کنم؟ کمک
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 .نیست کاری نه :داد را پاسخش

 

 .شد بلند صندیل روی از و

 :گفت و نشاند صندیل روی و گرفت را دستش مهناز

 .بری میخوای کجا ارم،د کارت بشی   

 

 شده؟ خ   جا، هیچ :داد تکان رس حوصله ن  

 

 کرده صحبت بابا و مامان با کامران :گفت ذوق با مهناز

 بود داده پیام بهت دیشب .خواستگاری میان روزا همی   

 ندادی؟ جوابشو چرا
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 ۱۷پارت

 

 .بود دید قبل شب را کامران پیام

 او با صحبت حوصله اصال نکرد؛ باز را چتش صفحه اما 

  .نداشت را

 و داد نیم پیام نداشت مهیم کار تا هم کامران که البته

 را او با صحبت   هم حوصله  قبل شب ویل کرد نیم چت

 .باشد بوده دنیا صحبت ترین مهم اگر حت   نداشت

 حال در متوجه و دید را کامران علیک و سالم وقت   پس

 کنار را گویسر  و شد خارج ساپ وات از شد بودنش تایپ

 .گذاشت

 دیگر که بود ریخته هم به مهناز درباره حدی به ذهنیتش

 .نداشت اش خاله خانواده اعضای به اعتمادی هیچ
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 نیم و شناسد نیم را کدامشان هیچ دیگر کرد یم حس

 .بکند برداشت   چه حرکاتشان از داند

 نبود، خوش حالم کم یک دیشب :گفت مهناز جواب در

 .نزدم رس گویسر  به خییل

 

 زدن حرف برای حوصله ن   تبسم   خالف بر مهناز

 صبح از نبود خوش حالت دیشب :گفت و کرد سماجت

 بدی؟ رو جوابش نتونست   حاال تا

 

 از :داد پاسخ و نیاورد خودش روی به اما بود کالفه تبسم

 یک هم بعد و بستیم رو چمدونش رفتیم باربد با صبح

 .رفت دمیا بودم رسگرم .زدیم شهر توی دوری

 

 !جدی؟ !خونه؟ برگشته باربد :رفت باال مهناز ابروهای

 برام کن تعریف شده؟ خ  

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 و شد بلند جایش از .نداشت حوصله این از بیش تبسم

 شده خ   گم یم مفصل برات بعدا بریم حاال :گفت

خانه از ون آشت    مهناز، کنار بودن از فرار برای و رفت بت 

 .تنشس حنا کنار دونفره کاناپه روی

 

 .گفتند معمویل صحبتهای از که کیم

 پیش روز چند تا که نیاورد مبارکش روی به هم کس هیچ

 دلخوری و بحث باربد یعت   دامادشان و خانواده این میان

  .آمده پیش

 آشت   حساب به را مهمان   این اش خاله خانواده انگار

 .بودند گذاشته دلخوری رفع و کنان

 موجود وضع از حسان   بود معلوم که آمنه خواهر نشین 

 آنچه نه خودش تصور طبق آمده وجود به وضع البته)

 بشاش صورن   با ست راض   (آمده پیش واقعیت در که

 کرد، دعوتمون امشب برای کرد لطف جون آمنه :گفت

 اجازه ازتون برسیم خدمت تا ما برای شد خون   بهانه
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یم  انکامر  خواستگاری برای بشیم مزاحم تونیم یم گ بگت 

 نیست دلش توی دل ما پش این بخدا واال تبسم، از

 

 داده دستش آمنه که کنده پوست میوه بشقاب داریوش

 وقت حاال خانوم نشین :گفت و گذاشت مت    روی را بود

 .زنیم یم حرف اش درباره بعدا کنید میل شام زیاده،

 

 .کرد نگاه بود نشسته باربد کنار که کامران به نشین

 .بود کامران روی هم تبسم نگاه

 از البته .بود تمام خ   همه فامیل نظر از  اش خاله پش

 .نداشت کم هیچ هم تبسم خود نظر

 از کامران خواستگاری زمزمه که میشد مایه چند حاال

ک و رسید یم گوش به تبسم  هم کامران دانست نیم دخت 

 ها خانواده خواسته و میل تاثت   تحت  خواهرش مثل

 .ست خواستگاری این خواهان اقلب اینکه یا ست
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 باالخره .نبود میل ن   میل، ن   هم تبسم که البته هزار

 .داشت را معیارهایش بیشت   کامران

 گریم لبخند و کرد شکار خودش روی را تبسم نگاه کامران

 .زد

 .بود کامران لبخند درگت   تبسم نگاه

 چه هر داریوش، آقا کنه یم فرق   چه :گفت نشین خاله

 اول اما خوریم یم هم شام صحبتمون رس یمبر  زودتر

 .بشه راحت خواستگاری روز بابت از ما خیال بدین اجازه
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 ۱۸پارت

 

 یم شام؛ از بعد برای بماند صحبتها داشت تمایل داریوش

 است ممکن  عواقبش و دارد عواقب حرفهایشان دانست

 هایش مهمان خواست نیم .نباشد هایش مهمان خوشایند

 .بروند ردهنخو  شام

 زدن حرف جز ای چاره کرد یم اضار نشین که حاال اما

 من بنظر جان حمید خانم، نشین واال :گفت پس نداشت

ه  یک برای بمونه کامران آقا درباره ما صحبتهای که بهت 

 .تر مناسب وقت

 

 یم گوش داریوش و نشین حرفهای به سکوت در حمید

 .داد

 ها صحبت گوید یم داریوش وقت   دانست یم که البته

 .دارد برایش محکیم دلیل حتما تر مناسب وقت   برای بماند

 هست؟ مشکیل داریوش آقا چرا :پرسید نشین
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ه کنم یم فکر من :گفت و کرد نگاه باربد به داریوش  بهت 

 .کنیم صحبت باربد و عزیز مهناز درباره فعال

 

 و آمد دوباره بود شده جمع نشین لبهای از که لبخندی

 هرچه بهت   هم من نظر به :گفت و نشست صورتش یرو 

یم عقد مراسم بچه دوتا این برای زودتر  محرم هم به بگت 

 نیست صالح به باشن نامزد این از بیشت   دیگه .بشن

 

ه شوهرش به آمنه  ازدواج و عقد حرف خواهرش .بود خت 

د  .کنند تمام را چت    همه خواهند یم آنها دانست نیم و مت  

 کش هر از بیشت   هایش کاری پنهان ابتب خواهرش از

 .بود دلخور

 این  از بیشت   دیگه خانم، نشین درسته :گفت درایوش

 ها بچه قسمت کال کنم فکر اما .نیست صالح به نامزدی
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 تموم رو نامزدی که اینه در مصلحت .نیست همدیگه با

 کنیم

 

 یم نگاه داریوش به متعجب نشین خانواده اعضای همه

 !کردند

 خ   :گفت و آمد حرف به شوهرش حمید ازنشین، لقب

 افتاده؟ اتفاق   خان؟ داریوش شده

 

 برای نامزدی اصل خوب :گفت کرد تازه نفش داریوش

 درد به بفهمن ها بچه که همی    برای دیگه، همینه

 کنار که برسن نتیجه این به وقت   نه؟ یا میخورن همدیگه

 فایده چه دادنش ادامه دیگه نیست خوب حالشون هم

 داره؟

 

 نگاهش هم بار یک شب رس از که باربدی روی مهناز نگاه

 .شد قفل بود نکرده
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 شدند راض   که بود زده حرق   چه مادرش و پدر به

 کنند؟ تمام را نامزدی

 و خوردند جا داریوش حرفهای از شوهرش و نشین

 مهناز کنار که رسیده نتیجه این به باربد :پرسید نشین

 ؟نیست خوشحال من

 نیم اجازه دیگر اینبار کرد، نگاه پشش به دلسوزانه آمنه

 .بشکنند او رس را ها کوزه و کاسه داد

 

 شوهرش دست بود گذاشته را قیخ   و ریش فعال اما

 خواهر جواب در داریوش و رود یم پیش کجا تا ببینید

 که رسیدن نتیجه این به ها بچه دو هر نه، :گفت زنش

؟ مناسب هم برای  نیسی  

 

ش به میدح  جان؟ مهناز درسته :پرسید و کرد نگاه دخت 

 رسیدی؟ نتیجه همی    به هم شما
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 .نبود نشین مثل حمید

ی از واقعا  همشش مثل اینکه  نه نداشت، خت   چت  

ی به را خودش  .بزند خت 

  .چرخاند پدرش و باربد بی    را نگاهش زده وحشت مهناز

 آمد؟ یم بررسش چه گفت یم امشب را چت    همه باربد اگر

 فهمید یم اگر کرد یم نگاهش سکوت در که کامران همی   

 داد؟ یم نشان رفتاری چه اوست واقیع کار گناه

 .بگوید چه دانست نیم

 

 

 

 

  

 

  ۱۹ پارت 
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 .بگوید چه دانست نیم

 ن   هم او بود بهت   بود آمده پیش صحبتش که حاال شاید

 .دهد نشان را ازدواج این به اش مییل

 و  صدا و رس بدون و ماند یم حرفش رس باربد هم شاید

 .کرد یم تمامش ماجرا اصل کردن برمال

 .بود گفته بارها خودش که طور همان

 و آمد حرف به دوباره حمید شد طوالن   که سکوتش

 بدی؟ ادامه نمیخوای هم شما مهناز؟ همینجوریه :پرسید

 

 .نیست اینجوری که معلومه :داد پاسخ مهناز قبل نشین

 ...وقت   کشیده خجالت بچه این خوب

 

 خواست نیم فقط .کرد یم تقال که نبود اش ذان   بد از

ک برای کجا .بدهد دست از را باربد  بهت    عقلش ن   دخت 

کرد؟      یمیم  پیدا  او  از 
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 که کرد کار طرف دو هر صالح به خودش نظر از

د بون   مهناز عاشق   و عشق از کش نگذاشت  .بت 

 یم خوشبخت ها بچه هم نمیشد خراب اشان میانه همه

 .شدند

  .آورد باال را دستش حمید

 را نشین دهان نگاه یک با چطور بود بلد اش موقع به

ش از ودوباره بود وقتها همان از یگ حاال و ببندد  دخت 

 .نیست سکوت وقت االن چیه؟ نظرت جان بابا :پرسید

 بشه؟ تموم نامزدی این میخوای هم تو

 حت   نگاهش پدرش، خالف رب و کرد نگاه را پدرش مهناز

 نچرخید مادرش چشمان سمت لحظه یک

 رفت یم مادرش دست از باربد اگر .کرد یم سکوت اگر

 .شد یم او شماتت دنیا دنیا منتظر باید

 های خواسته پس داد یم مادرش دل به دل دوباره هم اگر

 میشد؟ چه خودش چاره ن   قلب

 .کرد یم حس را همه نگاه سنگیت  
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 یا اندیشید یم هم تبسم و کامران رابطه به باید وسط این

  نه؟

 یعت   اش نامزدی خوردن هم به قوی احتمال به اینکه

 .بکشد خط را تبسم دور باید هم کامران اینکه

  .بود گرفته تصمیم لحظه در اینبار اما

 خیال ن   بگذارد، کنار را هایش نگران   و ترس خواست یم

 .کند فکر دلش خواسته به و بشود همه

 با ما قسمت هم من بنظر :گفت آهسته صدای با پس

 .نیست هم

 

ش به زده وق چشمان   با نشین  و کامران .کرد نگاه دخت 

 .خوردند جا او حواب از هم حمید

 حرق   هم اینبار مهناز اگر کشید راحت   نفس اما باربد

د  بازی طرفه دو نمیاد بدش او میشد مطمی    دیگر نمت  

 .باشد داشته خودش یبرا را مرد دو هر و کند
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ون سینه از را نفسش هم تبسم  اصال هم او فرستاد؛ بت 

 .شود خراب ذهنش در این از بیش مهناز نداشت دوست

 

  خ   جان مهناز :وسط پرید دوباره نشین
 

 مادر؟ میگ

ه ویل برخورده بهت درسته خوب   رو واقعیت نظر بهت 
 

 بگ

 .بزن   حرق   هر غرورت حفظ برای اینکه نه

 

 سمت نگاهش و کند مقاومت نتوانست دیگر مهناز

 و خط برایش بدجور که چشمان   چرخید، مادرش چشمان

 .کشیدند یم نشان
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 ۲۰ پارت

 

 عوض برای زور به هم آن را خواهرش تالش که آمنه

ش حرف کردن  نگاهش کرد، نگاه او به دید یم دخت 

 یم بیخود تالش داری چرا نشین :گفت و بود خصمانه

 گرفی    ها بچه خود که تصمیمه این ؟کت  

 

  داری خودت :برگشت خواهرش سمت به نشین
 

 میگ

 اینا باشه جفتشون تصمیم این که فرض بر اصال ها، بچه

 خ   درست خ   صالحه، به خ   دونن نیم هنوز ان بچه

 درست راه باید ما .خودشون حال به بذاریم نباید ما .غلط

 عاشق امروز میشهن که اینجوری .بدیم نشونشون غلط و

 .چشم بگیم فقط هم ما فارغ، فردا
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بت ای جرعه با را گلویش داریوش  :گفت و کرد تر رسر

 ما .نیست ما دست بعدش به اینجا از خانم نشین

 آشنا همدیگه با تا گرفتیم هم نامزدی دادیم، پیشنهاد

 بسنجن خودشون .دستشون بیاد همدیگه اخالق  بشن،

 وقت   اما نه؟ یا میخورن ههمدیگ آینده درد به ببی   

 ما دیگه بدن ادامه تونن نیم که دیدن صالح خودشون

 ها تصمیم همه بعدش به اینجا از  .کنیم دخالت نباید

 .خودشونه با فقط

 

 نگاه کردند نیم تالیسر  هیچ که حمید و کامران به نشین

 .کرد

 پذیرفتند؟ را اتفاق این  راحت   همی    به یعت  

 آمنه و داریوش دوباره بعد و رفت هم باربد سمت نگاهش

 :گفت و داد قرار مخاطب را بودند نشسته هم کنار که

 ندارید؟ مشکیل موضوع این با خییل هم شما انگار
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 در آرامش ظاهر خالف بر کشید عمیق   نفس داریوش

 .بود پا به آشوب دلش

 داشت ها نقشه چه مهناز و باربد ازدواج برای که آخ

ن تصمیم خودشون کردیم فکر ما :وگفت ه بگت   وقت   .بهت 

 ایم؟ چیکاره وسط این ما اینه دوشون هر تصمیم

 

ل را خودش نتوانست دیگر نشین  جا از کند کنت 

 خییل شما زدم حدس درست انگار آره :گفت و برخواست

 هر باشه نامزدی خوردن هم به با نیستی    مخالف هم

 ....صالحه طور

 

 کرد نگاه بودند نشسته که مهناز البته و حمید و کامران به

 .دیگه بریم پاشی    نشستی    هنوز چرا :گفت و
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 بچه نامزدی جان، نشین کجا :گفت و ایستاد هم آمنه

 چرا نخورده هم به که ما خواهری و خورده هم به ها

؟ انقدر  ناراحت 

 

 :گفت و زد پوزخندی کرد نگاه خواهرش به نشین

ر وسط این من دخت   !نباشم؟ ناراحت  اسم .کنه یم ض 

 حرف جور هزار فردا از .فامیل دهن توی افتاده من دخت  

 میاد در من دخت   رس پشت حدیث و

 

 مادرش بازوی روی دست و ایستاد شد بلند کامران

 خود خواست این وقت   نخور، حرص مامان  :گذاشت

 کت   یم ناراحت خودتو داری تو چرا .هست هم مهناز

یم کن صت    که شده خ   ببینیم زنیم یم حرف خونه، مت 

 رسیده اینجا به کار

 

 شده؟ خ   میدون   تو :گفت و کرد نگاه پشش به نشین

 کنار دوتا این اسم همیشه فامیل توی که سال چند بعد
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ی هیچ شده معلوم حاال بوده هم  به خ   هیچ .نیست خت 

 و اوره و اره جواب باید فردا از که منم این .خ   هیچ

م شده خ   که بدم رو کوره شمش  سال چند بعد دخت 

 .عرویس و ازدواج قرار نه داره نامزد نه ماجرا و قصه

 

 جوری یک شما جان خاله :گفت کردو باز زبان پرستو

 دوتا این وقت   خوب .مقرصیم ما زنیدانگار یم حرف

 باربد و مهناز .مردم حرف بابای گور نیست هم با دلشون

 نه؟ یا بشن خوشبخت هم کنار باید
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 ۲۱ ارتپ

 

 شما :گرفت هدف را پرستو اینبار نشین غضب از پر نگاه

  بایدم
 

 این .پشه شما مال  مردم؛ حرف بابای گور بگ

 و  ارج که اون   ما جامعه توی الحمدهللا .دیگه یگ  نشد

؟ من دخت   ویل .مذکره جنس داره زیاد قرب  روز فردا خ 

 بعد شد خ   نمیگن میگن؟ خ   همسایه و در و فامیل

 بچه شبه یک نامزدی ماه چند و ذوق و حرف سال چند

 !چشم؟ گفتی    هم شما نمیخوریم هم درد به ما گفی    ها

 

 ترسیده و بوده نشسته همچنان که مهناز به غضب پر

 جات از نمیخوای :گفت و کرد نگاه کرده یم نگاهشان

 که ها نیست   خونه این عروس دیگه بریم؟ یسر  بلند

  نشست   راحت اینجوری

 

 .نرو دلخور نشین، بمون :کرد اضار خواهرش به منهآ

 بیاد پیش دلخوری نذار
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 .نیستم دلخور :گفت خواهرش به نگاه بدون اینبار نشین

 بریم حمید ها، بچه

  

 و کرد رسی رس خداحافیط   نشین شدند بلند جا از همه

ون  تر گرم مهناز و حمید و کامران خداحافیط   اما رفت بت 

 بود

 دم تا و آوردند جا به را نوازی مهمان رسم یوشدار  خانواده

 .رفتند ها مهمان همراه در

 را دستش وآمنه شود سوار تا کرد باز را عقب در نشین

 بیا دقیقه یک نشین :گفت و گرفت

 

 که سمت همان به را او دست خواهرش خواست بدون و

 گرفتند فاصله جمع از که کیم .کشید خواست یم خوش

 :گفت محکم و کرد نگاه خواهرش نچشما در مستقیم

 این از بیشت   نکن سیع نشین اما جا به خواهریمون
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 دون   یم خوب تو ندونه کس هر کت   خراب رو اوضاع

 باربد .مقرصه خودت دخت   دون   یم خوب و چیه ماجرا

 ...گفت بهمون رو خ   همه

 

 .خورد جا حسان   نشین

 تدس حوصله ن   و کرد نگاه خواهرش به زده وحشت 

 نیم فرستاد رورسی زیر را اش سده مش موهای و برد جلو

سد دستش شدن رو از دانست  که آمنه روی این از یا بت 

 .دهد نشانش آمد یم پیش کم معموال

 اگه :گفت خواهرش زده وق چشمان به توجه ن   آمنه

 این روی چقدر  کامران  دونیم یم چون نزدیم حرق  

 و پدر پیش هنازم نخواستیم طرق   از و حساسه مسائل

 بندازی رو خ   همه نکن سیع پس بشه خراب برادرش

 و هات بچه ذهن توی این از بیشت   رو ما و من بچه گردن

 کت   خراب شوهرت
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ون آمنه دست از را دستش ترسیده اما طلبکار نشین  بت 

 .کشید

  .کرد رسوایش گونه این که را مهناز کند لعنت خدا

 با عقب صندیل روی کرده ووبــغ رفت حرف بدون

ین  نشست مهناز از فاصله بیشت 

 نگاه مهناز به آینه توی از و انداخت راه را ماشی    کامران

 چیه؟ جریان :پرسید و کرد

 

 را پایش و دست نباید .کرد نگاه بردارش به ترسیده مهناز

ی باربد که حاال کرد یم گم  خودش نباید بود نگفته چت  

 .کرد یم خراب را چت    همه

 اخالقمون خ   هیخ   :گفت و گرفت ناراحت را صورتش

 درنمیاد جور هم با

 

 دخت   شما :داد قرار مخاطب آینه توی از را او باز کامران

 حاال شدین بزرگ هم با عمر یک بودین خاله پش و خاله
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 چرا تو طرق   از نمیا؟ در جور هم با اخالقتون فهمیدین

 اینجوری ما تا رسید اینجا به کارتون نگفت   ما به زودتر

 .نشیم غافلگت  

 

ون پنجره از مهناز  نیم فکر :داد پاسخ و کرد نگاه را بت 

 باشه گفته اش خانواده به باربد کردم

 

 

 

 

 

 

  

 

  ۲۲ پارت 
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  .نشستند سالن در هم دور دوباره داریوش خانواده

 چند هر .بودند ناراحت داده رخ اتفاق از نوغ به همه

 .دهد بروز ار  ناراحت   این خواست نیم کس هیچ

 :گفت محبت با و کرد نگاه باربد پکر چهره به داریوش

 بابا؟ ناراحت   چرا

 

ه پدرش به و کرد بلند رس باربد  ببخشید :گفت و شد خت 

 روابط خواستم نیم بیاد؛ پیش دلخوری خواستم نیم من

 بخوره هم به فامییل

 

 جان بابا میشه درست خ   همه :زد گریم لبخند داریوش

 

 اجازه که ممنونم راست   بابا :گفت و نشست صاف باربد

 هیچ من .برسه ا ماجر اصل کردن مطرح به کار ندادی
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 مهناز باشه هرخ   باالخره .نداشتم شدن رو برای تماییل

خالمه هم بوده نامزد هم  .دخت 

 

 چرا :گفت و گذاشت پشش شانه روی دست داریوش

 تمومش ریزی آبرو بدون و کردن مطرح بدون میشه وقت  

 .ریختم یم هم به رو چت    همه و گفتم یم باید کرد

 ما نیست قرار اما کرده اشتباه مهناز که درسته باباجون

ه .بندازیم راه ریزی آبرو و کنیم دخالت کار این توی  بهت 

 .بگه اش خانواده به خودش بشه مطرح قراره اگه

 

 دقیقهو چند از پس هومن و داد تکان رس سکوت در باربد

 بریم حنا و من اتون اجازه با مامان :گفت و شد دبلن جا از

 .خونه

 

 در .نخوردین شام هنوز که شما :گفت متعجب آمنه

 بمونید؟ اینجا شب نبود قرار مگه ضمن
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 بیاره داروهاشو رفته یادش حنا اما آره :داد پاسخ هومن

 .بریم مجبوریم

 

ون خانه از برای بود خون   بهانه   نیاز باربد؛ زدن بت 

 .داشت خوری هوا به شدیدی

م من بده اتون خونه کلید :گفت و شد بلند فورا پس  مت 

 .میارم

 

 بداند تا کرد برادرش حواله چشمگ حرفش بند پشت و

 .دارد قصدی خواست در این پشت

ون جیبش از را ها کلید هومن  دستت بیا :گفت و آورد بت 

 نداشتیم رفی    حال حنا و من اتفاقا نکنه، درد

 .کرد تشکر برادرش از بخندل با باربد

خانه سمت به را میوه های بشقاب تبسم  در و برد آشت  

 باربد؟ بیام منم :پرسید حال همان

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 خود او حق در دانست نیم کرد نگاه خواهرش به باربد

 نه؟ یا زده او بخت به لگد کارش این با کرده؟ خوایه

 شوهر برای نشین، خاله شناخته و دیده پش کامران

 هم به واسطه به حاال نداشت کم هیچ بودن مناسب

 اجازه نشین دیگر کرد نیم فکر مهناز و او نامزدی خوردن

 .بیفتد اطراف این گذرش دهد

 

ه نگاه به تبسم  خوشکل :پرسید و زد لبخند برادرش خت 

 نه؟ یا بیام آقاهه؟ ندیدی

 

 سیع اما نبود راه به رو زیاد بردارش حال مثل هم او حال

 .همی    فقط دهد نشان آرام را شخود کرد یم

 لباس نمیخواد .بریم بردار مانتوت :داد رستکان باربد

یم فقط کت   عوض  گردیم بریم و هومن خونه مت 
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 همراه و برداشت را آمد دستش که لبایس اولی    اتاق از

ون خانه از باربد  .شد او سفید پارس سوار و زد بت 

 .دکر  روشن را پخش سیستم باربد کار اول همان

 بوی شبها این زمستان هوای داد پایی    را شیشه کیم تبسم

 .داد یم بهار

؟ :وپرسید کرد نگاه باربد به  ناراحت 

 

 آره؟ :کرد گفت کوتاه باربد
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 ۲۳پارت

 

 آشنا آیدا با وقت   از کردم یم فکر من چرا؟ :پرسید تبسم

 بریدی؟ مهناز از شدی

 

 که حش یک م؛ا حایل یک اما آره؛ :داد رستکان باربد

  .چیه نمیدونم دقیقا خودمم

 

؟ تو :پرسید و کرد نگاه خواهرش به دوباره  خاله اگه خ 

؟ ناراحت خواستگاریت بیاد کامران  نده اجازه  میشر

 

 و خودم رابطه به بیشت   روزها این من :زد پوزخند تبسم

 چه دیگه پرسم یم خودم از اش همه .کنم یم فکر مهناز

ای چه ؟گفته بهم های دروغ  من چرا نگفته؟ بهم رو چت  

 دستش؟ کف میذاشتم رو خ   همه ساده و صاف انقدر

، خاطرات .کنم یم خوبمون روزهای یاد طرق   از
 

 بچگ
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ون و گردی پاساژ مدرسه، روزهای  با و هامون رفی    بت 

 روزهای اون وقت هیچ دیگه یعت   کنم یم فکر خودم

 به .یشهم تنگ دلم وقت اون کنم؟ نیم تجربه رو خوب

 کامران گفی    من به همیشه اینکه به کردم فکر هم کامران

 ....آیندته مرد

 

 متفکر و کرد نگاه را برادرش و داد تکیه ماشی    در به

 که نبوده اینجوری باربد، نیستم کامران عاشق من :گفت

 خوب اما .بشم قرار ن   ندیدنش با و بلرزه دلم دیدنش با

 باشم این پایند که ستمنی هم آدیم شنایس یم رو من تو

 همی    رس .کنه ازدواج بعد بشه عاشق باید حتما آدم که

 قول به .بوده کامران کنار کردم فکر آینده به وقت هر هم

 ....نیستم شکسته دل .دارم حایل چه االن دونم نیم تو

 

 .شکسته مهناز دست از دلم چرا البته :آورد باال را دستش

 به ریخته خ   همه انگار دون   یم .بود منظورم کامران درباره

 منم و بودن کرده ها خانواده که ریزی برنامه اون هم
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 دونم نیم االن .شده خراب حاال بیفته اتفاق بودم منتظر

 بشه خ   آینده قرار

 

 تبسم حرفهای کردن درک معنای به و سکوت در باربد

 داد تکان رس

 جلب را توجهش و شد رد کنارش از اتومبییل همزمان

  .کرد

 بود؟ ماهان :پرسید و کرد نگاه تبسم به

 

  .نمیدونم :داد پاسخ تبسم

 

 آیفون روی را گویسر  و گرفت را ماهان شماره باربد

 باربد سالم :پیچید اتومبیل در جوان مرد صدای .گذاشت

  چطوری؟

 

 ماهان؟ کجان   چطوری؟ تو ممنون، خوبم :باربد
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ونم من :ماهان ؟ تو بت   کجان 

 

ون منم :ددا پاسخ باربد  ...بت 

 

سد خواست تا  شیطنت با ماهان هست   خیابان کدام بت 

 حسان   داری که هم دوتا دوتا گردش، اومدی به به :گفت

؟ کدومشون با حاال .شلوغه رست  هست 

 

 دوتا دوتا دیگه ضمن در هیچکدوم، با :خندید باربد

خاله با نامزدیم امشب .ندارم  .خورد هم به ام دخت 

 

  راست .ا   :گفت جدی ماهان
 

 !شد؟ تموم باالخره پس میگ

 

     . شد  تموم  :آره  داد  پاسخ  باربد 
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 تصمیم یکهو چرا نفهمیدیم آخرش که ما :گفت ماهان

 ویل  .بایسر  آیدا با و بزن   هم به رو نامزدی گرفت  

 .بیفته برات خوب اتفاقات هم پشت بعد به این ا امیدوارم

 

 .ممنونم :زد لبخند باربد

 

 رفتم رس یک عرصی باربد راست :دپرسی باز ماهان

 .....بود اتاق توی عروسک دوتا عمو، آپارتمان

؟ یم بازی عروسک:پرسید تمسخر با  !کت 

 

 مال کنم؟ یم بازی عروسک من روان   :خندید باربد

 .تبسمه
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 داشت تمسخر هم کیم که لحت   با و خندید هم ماهان

 بابا !کنه؟ یم بازی عروسک سن این با خواهرت :گفت

 کارا این زشته بگی    بهش !شوهرشه وقت دیگه النا

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۴ پارت

 

 

 کرد نگاه بود شده قایط اخمش و خنده که تبسم به باربد

 ضمن در .دیوونه کت   یم سازی عروسک :گفت و
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 هم تبسم بود آیفون روی صدات کنم عرض خدمتت

 اش مسخره که شنید نشسته ماشی    توی  من کنار اینجا

  جناب کردی

 

 تو مردک :گفت و شد تند کیم و جدی اینبار ماهان نلح

 گویسر  نباید کنارته یگ وقت   دون   نیم نداری توعقل

 زدم نامربوط حرف یک من شاید آیفون روی بذاری

 

، :گفت و خندید صدا با اینبار باربد  حرف مگه تو ا 

  ببینه عمو بزن بلدی؟ هم نامربوط

 

؟ خانوم تبسم سالم...گمشو :ماهان منده خوبی    ن   رسر

 .شد ادن  

 

 شما ماهان آقا سالم :گفت و کرد جمع را اش خنده تبسم

؟  .نباشید ناراحت نیست مشکیل خوبی  
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 ها عروسک درباره حرفم کنم یم خوایه عذر :ماهان

 فقط بود شوخ  

 

 

یت   لبخند تبسم  ناراحت من نداره اشکایل :گفت و زد شت 

 .نشدم

 

 قرمز چراغ پشت انماه از  فاصله ماشی    چند با باربد

 .بود کرده توقف

 گویسر  لطفا جان باربد :پیچید اتومبیل در ماهان صدای

 بردار آیفون از رو

 

مانه ظاهرا لحنش  متوجه باربد .تهدید از پر اما بود محت 

 امروز گوشیم داداش :گفت و خندید شد کالمش تهدید
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 میشه آیفون روی فقط شده خراب زمی    افتاد دستم از

 نداره صدا معمویل حالت روی .بزنم حرف

 

 باشه :گفت و پیچید گویسر  در ماهان کالفه پوف صدای

 زدی؟ زنگ داشت   چیکار راست  

 

 و کرد حرکت قصد و زد جا را دنده باربد شد ست    چراغ

 خیابون تو  من بگم بودم زده زنگ :گفت ماهان جواب در

 ...پشت

 

 .رسید گوش به تصادف صدای تق

 :گفت لحظه چند از پس و دکر  قطع را حرفش باربد

  شد تصادف انگار رستم پشت خیابون توی من  ماهان

 

 تصادف من آره :داد پاسخ ماهان تا گذشت ثانیه چند

 خداحافظ فعال .کردم
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 تبسم به و کرد پارک خیابان گوشه را اتومبیلش باربد

م من :گفت ؟ شده خ   ببینم مت   میان 

 

 مناسب لباسم نه :گفت و کرد نگاه ضعش و رس به تبسم

 برو تو  نیست

 

 رفتنش از بیشت   دقیقه چند و شد پیاده ماشی    از باربد

ک تا و زد زنگ تبسم تلفن به که بود نگذشنه  جواب دخت 

 بردار ماشی    توی از آب باطری یک تبسم الو :گفت داد

 ترسیده خییل کرده تصادف ماهان با که خانومه این بیار

 .نیست مغازه هم اطراف این

 

ک سوی از جوان   هر منتظر اینکه نبدو   تلفن باشد دخت 

 .کرد قطع را
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 را آب بطری ناچار کرد نگاه ضعش و رس به مردد تبسم

 ماهان اتومبیل سمت به و شد پیاده ماشی    از و برداشت

 .رفت

 ست بود مسخره زیادی جمع در رفی    برای وضعش و رس

  شلوار و تونیک
 

 که داشت تن بر بنفش دار طرح  خانگ

 با بود پوشیده آن روی را  اش کالبایس باز جلو التویپ

  خرگویسر  عروسگ  دمپان  
 

 آن   شال و  ای قهوه خانگ

 .خودش برای بود کمان   رنگی    خالصه

 .رفت جلو خجالت با و ناراض  

 تکیه که جوان   زن کنار دیگر نفر چند و باربد و ماهان

 .بودند ایستاده بود نشسته ایش نقره پراید به زده

ک متوجه زودتر اهانم  رس از معذب تبسم و شد دخت 

  ماهان آقا سالم :گفت وضعش

 

 برات شد زحمت ببخشید .سالم :داد پاسخ ماهان
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 یک بیا اومدی؟ تبسم :گفت و شد خواهرش متوجه باربد

 ترسیده بخوره بده آب کم

 

 اش شانه روی دست و نشست جوان زن کنار تبسم

؟ خانوم :پرسید و گذاشت  خون 

 

 دهانش به را آب بطری تبسم و کرد نگاهش جوان نز 

 به آب کیم کرد یم سیع که حالت همان ودر  کرد نزدیک

ی :گفت بخوراند او  ترسیدی؟ ایطوری چرا که نشده چت  

 

 گواهینامه تازه :گفت نوشید آب کیم اینکه از بعد زن

 گفتم برداشتم ماشی    منم ماموریت رفته شوهرم گرفتم

 اونم که .بریزه ترسم بزنم دوری یک مبیا خلوته خیابونا

 شد اینطوری
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 به خیابون میان تمرین واسه جون خانوم آخه :گفت یگ

 رد چراغ هم بنفس اعتماد اون با !شب؟ اونم شلوغ   این

 آقا این به زدی و کردی

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۵ پارت

 

 .نبود چراغ به حواسم رفتم یم داشتم من :داد پاسخ زن
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 ماهان .بود ترسیده بدجوری و هپرید حسان   رویش و رنگ

 نیفتاده خاض اتفاق   :گفت زن به و شد خم تبسم کنار

  .باشید نگران نمیخواد

 

 میشه :گفت و کرد نگاه تبسم به حالت همان در و

  بشن؟ بلند کنید کمکشون

 

 کمک و انداخت زن بازوی زیر دست و داد تکان رس تبسم

د کرد   .برخت  

 :گفت و کرد نگاه ماهان به هپرید روی و رنگ همان با زن

 آقا؟ کنیم چیکار باید حاال

 

 خانوم خ   هیچ :گفت و بود ایستاد پهلو به دست ماهان

 برید بفرمایید

 

 !میشه؟ خ   خسارتتون پس :گفت متعجب زن
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 نگران .ندیده خاض آسیب من ماشی    :داد پاسخ ماهان

 نباشید

 

 .چرا شما ماشی    ویل :گفت و کرد نگاه زن پراید به

 

 میگم بیاد شوهرم نداره اشکال اون :انداخت باال رس زن

ه گاه بت   تعمت 

 

 سوارشید بفرماید پس :گفت و کرد اشاره ماشی    به ماهان

 بریم اتون اجازه با هم ما

 

 برم؟ خودم :پرسید زده وحشت زن

 

؟ یعت   :گفت و نشد منظورش متوجه ماهان  خ 
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 خجالت و کرد مرتب را اش شده کوله و کج رورسی زن

  ترسم یم من :گفت زده
 
  کنم رانندگ

 

 دنبالتون بیاد یگ بزنید زنگ خوب :گفت باربد

 

 موقع؟ این بزنم زنگ گ به آخه :نالید زن

 

 اشکایل :گفت و زد لبختد کرد نگاه جوان زن به تبسم

 ...میارم ماشینتون من نباشید نگران نداره

 خدا هبند بیا رسمون پشت هم تو باربد :گفت برادرش به

 برسونیم انش خونه تا رو

 

 ماشی    پشت شما نه :گفت و کرد نگاه تبسم به ماهان

یش یک شاید کرده تصادف باالخره نشی    خانوم  چت  

 .خطرناکه باشه دیده آسیب
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 ماشی    با من بیایید من ماشی    با شما تبسم :گفت باربد

 .ایشون

 

 بازی ماشینت ترمز نگفت   مگه تو :گفت باز ماهان

 کردی؟ درستش کنه؟ یم اذیت مقدار یک هدرمیار 

 

مش میخوام فردا نه :داد پاسخ باربد گاه بت   تعمت 

 

 کنیم کاری یک خوب :گفت و کرد نگاه تبسم به ماهان

 ایشون ماشی    من بیایید من ماشی    با خانوم این و شما

 ...خودت ماشی    با هم تو باربد .میارم

 

 ه؟چطور  :گفت و چرخاند باربد سمت به را رسش
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 .خوبیه فکر باشه :داد تکان رس باربد

 

 هم خدا رو تو ببخشید :گفت ناراحت   با جوان زن

 .کردم درست دردرس براتون هم کردم تصادف باهاتون

 

 دیگه بریم خوب .نداره اشکال :داد پاسخ ماهان

 

 سوار و رفتند ماهان ماشی    سمت به جوان زن و تبسم

 .شدند

 پشت ما برید شما :گفت ایستاد تبسم پنجره کنار ماهان

 میاییم رستون

 

 این تبسم، :گفت و ایستاد رفیقش شانه به شانه هم باربد

 بدبختمون جان   به نزن   ها حساسه خییل ماشینش روی

 .کت  
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 جوری یک :گفت و رفت برادرش به ای غره چشم تبسم

 
 

 .کردم تصادف بار ده روزی انگار میگ

 

 کنیم تعریف و ببینیم حاال :گفت شیطنت با باربد

 

 کنه یم شوخ   داره باربد :گفت و کرد نگاه ماهان به تبسم

  خوبه رانندگیم من راحت خیالتون

 

 به برید .راحته خیالم :داد تکان رس لبخند با ماهان

 باشید خودتون مواظب سالمت

 

 ماشی    مواظب که اینه منظورش :کرد شیطنت باز باربد

 باش عزیزش
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 ۲۶ پارت

 

 .زد استارت تبسم و دیدخن ماهان

ت روی که  را اش مشگ کت ماهان  پوشیده سفید تیشر

ون  روی را کت و کرد باز را عقب صندیل در و آورد بودبت 

 .گذاشت آن

  .اتون اجازه با فعال رفتیم ما پس :گفت تبسم
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 و کرد نگاه جوان زن به .افتاد راه و داد حرکت را ماشی   

 کجا ببینم من هبد آدرس بکش زحمت شما خوب :گفت

 .برم باید

 

 باشه :گفت کرد یم بازی هایش انگشت با که درحایل زن

منده .چشم  .شدم دردرس براتون رسر

 

 بیخودی دیگه میاد پیش عزیزم، نه :زد لبخند تبسم

 .اتفاقه .نکن ناراحت رو خودت

 

 تصادف ببینه بیاد شوهرت:پرسید دید که را زن سکوت

 کنه؟ یم دعوات کردی

 

  کم لبخند زن
 

 .نیست اینجوری نه :زد رنگ
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 یم دعوات اون کردم فکر ناراحت   خییل آخه:پرسید تبسم

 کنه؟

 

 اون وگرنه .ترسیدم خییل خودم ویل نه :داد پاسخ زن

 .عادیه این و کنم تصادف ممکنه گفت یم بهم همیشه

 

 حوالیه؟ همی    اتون خونه :پرسید و داد تکان رس تبسم

 

 شما برای ببیخشید .نیست دور زیاد آره :داد تکان رس زن

 .شد زحمت هم

 

 طوری همی    که نگفتم این واسه بابا نه :خندید تبسم

 .پرسیدم

 

  .رسید گوش به عقب صندیل از موبایل صدای
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 کنم فکر .میخوره زنگ داره ماهان آقا گویسر  :گفت تبسم

 کتشه جیب توی

 

 بدی؟ جواب بهت بدم میخوای :پرسید زن

 

 نیست الزم نه، :داد پاسخ تبسم

 

ل به رسیدن زمان تا  دیگر یکبار ماهان تلفن جوان زن مت  

 .خورد زنگ هم

 و خانه در به متعجب  زن نگاه شدند که خانه نزدیک

، :گفت و ماند بود ایستاده کنارش که مردی  که این ا 

 !یاسینه

 

 شوهرته؟ :پرسید تبسم
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 .بیاد فردا بود قرار .آره :داد پاسخ زن

 

 به زن .شدند پیاده دو هر و کرد توقفم را ماشی    تبسم

 .ایستاد اتومبیل کنار تبسم و رفت شوهرش سمت

 زیر زد و شده تازه داغش افتاد شوهرش به چشمش تا زن

 .کردم تصادف یاسی    :گفت گریه

 

 میخورد زنگ سوم بار برای که ماهان گویسر  صدای

 .کرد پرت را تبسم حواس

 او همزمان و شتبردا را ماهان کت و کرد باز را عقب در

 .شد پیاده اتومبیل از و رسید هم

 بار سه تلفنتون ماهان آقا :گفت و رفت سمتش به تبسم

 .خورد زنگ

 

 او با ایستاده کنارش زن که بود مردی ن   ماهان حواس

 دست میان کت که حالت   همان در و کرد یم صحبت
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ون جیبش از را گویسر  بود تبسم  به نگایه و کشید بت 

ونم.....جان مامان سالم :داد جواب و کرد اش صفحه  بت 

 خودم بود ماشی    توی گویسر  ببخشید....هستم ها بچه با

 خدا میام دیگع دوساعت یگ، تا ....مواظبم چشم.....نه

 .نگهدار

 

 

 کیه؟ آقاهه :پرسید تبسم به نگاه با و کرد قطع را تلفن

 

 .برگشته زودتر انگار شوهرشه، :داد پاسخ تبسم

 

منده :گفت و کرد دراز را دستش ماهان  دست کتم رسر

 .موند شما

 

 نیست مشکیل :داد پاسخ تبسم
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 پوشیدن حال در ماهان برگرداند صاحبش به را کت

 موند؟ کجا باربد :پرسید

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۷ پارت

 

 سوار محض به اینکه مثل بهم زد زنگ :داد پاسخ تبسم

 تلفن، به رفته حواسش اونم خورده زنگ تلفنش  شدن

 .رسه یم االن دادم آدرس بهش کرده گممون
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 ماشی    به و داد تکان رس شدن متوجه نشانه به ماهان

 .ایستاد تبسم کنار  و داد تکیه

 مرد و آمدند سمتشان به شوهر و زن بعد لحظه چند

 آقا، سالم :گفت آنها به مانده قدم چند نام یاسی   

منده  کرد تصادف شما با  که گفت همشم رسر

 

 .آورد جلو دادن دست برای را دستش رسید  و

 مشکیل اما بله .جناب سالم :گفت و داد دست ماهان

 .نیومد پیش

 

 ماهان به رو دوباره و کرد علیک و سالم هم تبسم با مرد

 .خدمتتون بیارم رو بیمه مدارک بدین اجازه :گفت

 

 تا ما نباشید، نگران نیفتاده اتفاق   :داد تکان رس ماهان

  ترسید یم شما نومخا چون اومدیم اینجا
 
 .کنه رانندگ
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سد را نامش رفته یادش تبسم که همشش به یاسی     بت 

 باهاتون هم گفت خانوم بله :گفت و انداخت جالت   نگاه

 انداخته رو خونه به رسوندنش زحمت هم کرده، تصادف

 گردنتون

 

 نه :گفت و کرد شلوارش جیب توی را ها دست ماهان

 .نکردیم کاری بابا

 

 بفرمایید :گفت و کرد دراز در سوی به را تشدس یاسی   

 .باشیم خدمت در

 

 خدمتتون از میاد رفیقم االن .ممنون :گفت ماهان

 .میشیم مرخص

 

مانه مرد  چشم، رس هم ایشون قدم خوب :گفت محت 

  .بفرمایید
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 شما .رسه یم االن باشید سالمت :گفت متواضعانه ماهان

 .نمونید ما منتظر رسده هوا بفرمایید؛

 

 .کردند اضار خانه داخل رفی    برای همشش و  یاسی   

 .گذشت معمویل  تعارفهای بش و خوش به دقیقه چند

  .نیامد باربد اما شد خشک کوچه به چشمش ماهان

ون جیبش از را گویسر   جواب تا زد زنگ او به و کشید بت 

  پس؟ کجان   باربد :گفت داد

 

 بیاریش کن سوار تبسم .خیابونم رس :داد پاسخ باربد

 .کردم پنچر اینجا

 

 .میام االن باشه آهان :ماهان

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 .بریم ما اتون اجازه با آقا :گفت مرد به و کرد قطع را تلفن

 .منتظره خیابون رس دوستم

 

 !نمیاد؟ باربد :گفت و کرد نگاهش متعجب تبسم

 

یم االن ما .نزدیکه :داده پاسخ ماهان   شو سوار .پیشش مت 

 

 و شدند ماهان ماشی    سوار کوتایه خداحافیط   از بعد

 نیومد؟ باربد چرا :پرسید تبسم

 

 شب امشب، :داد پاسخ و گرفت عقب دنده ماهان

 کرده پنجر گفت .اتفاقه

 

 با من .منه شب امشب، :غرید و انداخت باال ابرو تبسم

 بگردم رو شهر کل باید قشنگم تیپ این
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 مهار را اش خنده و کرد نگاهش چشم گوشه از ماهان

 .نمود اکتفا لبخندی به و کرد

 روی به اما دید را ماهان لبهای وروی آمده خنده تبسم

  .نیاورده خودش

 تیپ بود مجبور حتما حاال پرداخت خود رسزنش به فقط

 کند؟ آوری یاد ماهان به را قشنگش

 این با او هم بود نشده موضوع این متوجه جوان مرد اگر

 .کرد متوجهش قشنگ جمله

ک شب آن که ان  کم رنگی    چند هر  و داشت برتن دخت 

 از بود محال خرگویسر   عروسگ های دمپان   آن بخصوص

 .بماند دور ای ببینده هر نگاه
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 ۲۸پارت

 

 پوشش درباره کردن فکر بیشت   از را او ماهان صدای

ون ید؟ سازی عروسک کالس :پرسید که وقت   کشید بت   مت 

 

  ام، عمه گاهآموزش توی :داد پاسخ و کرد نگاهش تبسم

  .دارم دوست رو کار این خییل میدم، آموزش

 

 هم خییل اتفاقا آفرین، :گفت و انداخت باال ابرو ماهان

؟ یم درست هم فروش واسه .بود قشنگ  همی    مثل کت 

؟ جا عموم آپارتمان توی که  گذاشت 
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ی برای گایه آره :داد پاسخ تبسم  .کنم یم درست هم مشت 

 

 ام زاده برادر با روز یک دش الزم پس :گفت ماهان

 .بخریم ازتون خوشکل عروسک تا چند برسم خدمتتون

 

 و چرخاند خیابان در باربد دنبال به را نگاهش تبسم

 براش میخواد که های عروسک عکس باید اول :گفت

 .بفرسته برام رو کنم درست

 

 بخواد که ای نمونه هر یعت   :پرسید تعجب با ماهان

؟ یم درست  کت 

 

 :گفت ماهان جواب در و کرد پیدا را باربد االخرهب تبسم

ا آره،   .کنم درست تونم یم اکت 
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 چه .آفرین :کرد زمزمه و کرد نگاهش تحسی    با ماهان

 خوب

 

 و کرد اشاره خیابان سمت آن به و زد لبخندی تبسم

 .اونجاست باربد اوناها :گفت

 

ک اشاره محل سمت به را نگاهش ماهان  و چرخاند دخت 

 .دید را رفیقش

 .ایستاد باربد اتومبیل کنار و زد دور برگردان، دور اولی   

 .شدند پیاده دو هر

 رسش باالی ماهان و بود الستیک کردن باز درگت   باربد

 .پهلوون نبایسر  خسته :گفت و ایستاد

 

ون را کتش سپس  باربد ماشی    کاپوت روی آورد بت 

 .نشست کنارش کمک برای و انداخت
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؟ اچر  تو :گفت باربد  زندگیت و کار به برو پاشو نشست 

  .برس

 

  .همینه فعال زندگیم و کار : شد کار به دست ماهان

 

 االن خودم که نیست کاری ماهان پاشو :گفت باربد

 .میشه کثیف سفیده لباست .کنم یم عوضش

 

 شام بریم میخوایم بکن کارتو :زد تشر  شوخ   به ماهان

 .گشنمه بخوریم

 

 و کرد نگاه بود ایستاده رسش یباال که تبسم به باربد

 چطوره؟ من عشق :پرسید

 

 .خوبم :زد لبخند تبسم
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 تمام که کارشان .نکشید طول  خییل الستیک کردن عوض

 من؟ مهمون شام بریم این، از اینم خوب :گفت ماهان شد

 

  .نکند قبول او بود امیدوار کرد، نگاه باربد به تبسم

 ن   نهایت ها لباس این با مکان یک در شدنش حاض   دیگر

 .بود ابرون  

 چرا حاال :پرسید و بست را عقب صندوق در باربد

 تو؟ مهمون

 

 فکر از و انداخت دستش روی و برداشت را کتش ماهان

ت ال یک با یعت   گذشت تبسم   !نیست رسدش تیشر

 بریم .دادم زحمت بهتون خییل امشب :داد پاسخ و ماهان

 .خونه نرید گشنه بخورید شام حداقل
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 وظیفه :گفت و گذاشت ماهان شانه روی دست باربد

 .که نکردیم کاری داداش، بود

 

 تامون سه هر اما .گرم دمت :گفت و کرد تشکر ماهان

ی یک بریم ایم گشنه  .بخوریم چت  

 

 

 

  

 

  

 

 ۲۹پارت
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 اما ام پایه دون   یم که من :گفت و کرد نگاه تبسم به باربد

 پویسر  خوش همه این با بشه حاض   تبسم کنم نیم فکر

 .بیاد رستوران   هیچ توی

 

 تو تقصت   :گفت و رفت غره چشم و کرد نگاهش تبسم

  .کنم عوض لباس نذاشت   شد

 

ه لبخند با ماهان  .بود رویش به رو برادر و خواهر خت 

 جور همه تو :گفت و کرد حلقه تبسم دور را دستش باربد

 
 

 .برم قربونت قشنگ

 

 .بود پیچیده شخواهر  دور دستش یک که همانطور

 آقا :گفت و کرد دراز ماهان سمت به را دیگرش دست

 واسه بذارش .نیست رفی    رستوران مناسب زمان امشب،

 .بخت   شبت بریم ما  دیگه، شب یک
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 ....گرم دمت بازم :گفت و داد دست هم ماهان

 

 امشب .ممنونم هم شما از :گفت و کرد نگاه تبسم به

 .افتادین دردرس به من بخاطر

 

 آن با باربد کنار تبسم که حاال گذشت ذهنش از همزمان

اهن  ایستاده مشگ جی    شلوار و ای سورمه مردانه پت 

 و کند یم گری جلو بیشت   هایش لباس بودن رنگارنگ

  .نیست جیغ و زشت هم زیاد البته

 .همی    فقط .بود نقایسر  تابلو یک شبیه هایش لباس

 

 ردمنک کاری کنم یم خواهش :داد پاسخ تبسم

 

 باربد .شدند هایشان ماشی    سوار و کردند خداحافیط  

 تبسم به و انداخت راه را ماشی    و زد بوق ماهان برای

 .زنیم یم دور داریم گفتم بهش زد زنگ دوبار مامان :گفت
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 جفتمون کرد یم فکر بیچاره  کنم فکر .بود  نگرانمون

 کردیم خودکشر  عشق   شکست بابت

 

 هم موضوع این با حرفیه؟ چه این آخه :که زد تشر  تبسم

؟ یم شوخ    کت 

 

 :گفت بود شده آلوده غم به کیم که صدای با باربد

 از خوردم که خنجری بره یادمون بخندم باید .کنم چیکار

 .بود زندگیم آدم ترین خودی

 

  .کرد بد برادرش دل با مهناز نامرد .کشید آه تبسم

 یشانزندگ آدم ترین خودی از آنها گفت یم راست باربد

 .بودند خورده دست رو

 

 ماهان آقا من راست   :گفت کند عوض را بحث اینکه برای

 .قبال بودم دیده کم خییل رو
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 حرکت حال در آنها از تر جلو که ماهان اتومبیل به باربد

 کار اهل بیشت   .شلوغه رسش آره،  :گفت و کرد نگاه بود

 ....اس خانواده و

 

 از خوبیه، پش ییلخ :گفت بعد و کرد مکث ثانیه چند

 کار بخاطر هم خودم مدن   یک .یک درجه های آدم اون

 .بینیم یم رو همدیگه  دوباره اما دیدمش یم کمت   مشغله و

 

 .تیپه خوش هم خییل :پرید تبسم دهان از ناخواسته

 

 دوست بود، رفیق نبودند برادر و خواهر فقط باربد با

  .بود

 رسی یک مراعات اما .زدند یم هم به را حرفهایشان بیشت  

ها  .کرد یم هم را چت  
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 به ضاحت با چنی    این حاال مثل نداشت عادت مثال

 .کند اشاره او مقابل مردی خوشتیت  

 .بود شده دیر اما شده پشیمان حرفش از

 چشمم :گفت شوخ   به و کرد نگاش چپ چپ باربد

 کبودت و سباه کمربند با بنداز یادم خونه رسیدیم روشن،

 نره مردم جوون خوشتت   ن   تچشم تا کنم

 

 کلفت را صدایش و داد تان   اش فرض   ی نداشته سیبل به

 خیابون وسط نه مطبخه، توی ضعیفه جای :گفت و کرد

 .نیست گ خوشتپیه گ اینکه سمت بره حواسش تا
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 ۳۰ پارت

 

 یم نگاه گویسر  صفحه به و  نشسته تختش روی تبسم

 .کرد

 ها پیام عدد به فقط و داشت زمهنا از پیام زیادی تعداد

ه او اسم کنار  کردن باز برای دلش و دست و بود شده خت 

 .رفت نیم او ساپ وات چت

د خنج دلش اینکه با  بازی مسخره و ها چت برای  مت  

 با دیگر یکبار او خواست نیم  اما گاهشان ن   و گاه های

 .ببافد دغل و دروغ برایش ریخی    تمساح اشک

 و  زد رس گروه به نه شب هر خالف بر گذشته شب دو 

 .کرد چت نوشی    با حت   نه

 .نداشت را دوستانش از کدام هیچ حوصله انگار
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 و بوده و داده دست از را لذتش بخند و بگو و کردن چت

نگ و دروغ از پر رفتارهایشان همه پشت کرد یم حس  نت 

 .است

 بود داده دست از دوستانش همه به را اعتمادش شبه یک

 کدام است راست حرفهاش کدام دانست نیم ردیگ و

 دروغ؟

 .داد یم ترجیح را دوری همی    برای

 دراز تخت توی و بست را گویسر  صفحه هم باالخره

 .کشید

 که ظت   سوء و برهم و هم در افکار این تا بست چشم و

 پاک مغزش از بود کرده پیدا دوستانش تمام به نسبت

 .شود

 خودنمان   آنها بر دیمر  نقش افتاد هم بر هایش پلک تا

 .کرد

ت کت در پوشیده مردی ت و مشگ است   و سفید تیشر

 .مدادی نوک جی    شلوار
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 .نشست لبش بر لبخندی ناخواسته

ی او بخاطر بگوییم بهت   یا  او کنار که زمان    بود شده ست 

ی به  .نکرد فکر چت  

  دو نه عزیزش، باربد حق در نامرد مهناز جفای نه
 

 رنگ

 بیخودی دلخوری نه و بود کرده ودشخ حق در که های

 .کامران دادن دست از حت   نه و نشین خاله

 .شد مجسم ذهنش در او بست چشم تا که هم حاال

ک ناخودآگاه از قسمت   توانسته بود معلوم شغال را دخت   ا 

 .کند

 منق   افکار به و کرده خواب تسلیم را خودش لبخند با

 مرد گذاشت ضعو  در.نداد روی پیش اجازه این از بیش

ت  .کند اندام عرض ذهنش در نام ماهان پوش   تیشر

 

 

 .گذشت روز دو یگ،

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 همچنان تبسم و داد یم پیام هم پشت همچنان مهناز

 .نکند باز را او چت که داشت اضار

  دوران مثل
 

 نیم فکر که قهری بود؛ کرده قهر او با بچگ

 .باشد داشته پایان   بار این کرد

 صدای که داشت را خانه از جخرو  قصد پوشیده لباس

 کرد جلب را اش توجه زنگ

 بود بسته نقش آیفون پشت کامران تصویر

 و برداشت را گویسر   خانه در پشت او دیدن از متعجب

 !تو بیا .سالم :گفت

 

 .نمیام داخل نه سالم، :خورد گوشش به کامران صدای

ون بریم داری وقت  بزنیم؟ دوری یک بت 

 

ی تعجب با و انداخت باال ابرو  داشتم اتفاقا :گفت بیشت 

ون رفتم یم  .میام االن بگم مامان به کن صت   .بت 
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 طول موقع یک اگه مت   با بگو خاله به باشه :گفت کامران

 .نشه نگران کشید

 

 غافلگت   ی، آمنه با بعد لحظه چند و کرد موافقت تبسم

 به و ایستاد در دم آماده و حاض   و کرد خداحافیط   شده

 خط مشغول پایش با و کرده در به پشت که کامران

 .داد سالم بود زمی    روی کشیدن

 و برداشت را اش آفتان   عینک .برگشت سمتش به کامران

ک صورت به گریم لبخند همزمان  :گفت و پاشید دخت 

 .شد یکهون   اومدم خت   ن   که ببخشید .سالم
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 ۳۱ پارت

 

 .نداره اشکال :گفت دادو تکان رس تبسم

 

 تر طرف آن کیم که  اتومبیل سمت به را دستش انکامر 

 بری، نمیخوای جان   اگه :گفت و کرد دراز بود شده پارک

 .کنیم صحبت و  بزنیم دوری یک بریم نداری مهیم کار و

 

ک  کار نه :گفت و برداشت گام اتومبیل سمت به دخت 

 .بریم ندارم خاض

 

 دندرسی که اتومبیل نزدیک .افتاد راه رسش پشت کامران

خاله برای را در و داد رسعت هایش گام به  دوست ی دخت 

 .شود سوار تا شد منتظر و کرد باز اش داشتت  

 .بست را در کامران و شد سوار و زد لبخند باز تبسم
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 .شود سوار تا زد دور را ماشی    سپس

 فامیل کاری پش کامران .کرد نگاهش جلو شیشه از تبسم

 .داشت کار به یادیز  ی عالقه درس، خالف بر او بود

 خییل را کار اما شود رفوزه و باشد نخوان درس که این نه

 در همیشه هایش نمره و داشت دوست درس از بیشت  

 .بود متوسط حد

  چهارده از نبود بد پدرش  مایل وضع اینکه وجود با
 
 سالگ

  .کرد کار

 شغل اینکه تا کرد تجربه مختلق   جاهای در را گارگری

 یگ حاال و کشید باال را خودش کم کم و یافت را مناسبش

  .بود او  به متعلق شهر حسان   و درست تاالرهای از

 دست به برای و داشت ستایش قابل پشتکاری و جنم

 .کرد یم تالش قوا تمام با خواست یم که آنچه آوردن

 نشسته جلو صندیل روی کنارش کامران شد یم لحظان  

  کم لبخند با و بود
 

ه که بسمت به لب بر رنگ  بود اش خت 

.د    کر  یمیم  نگاه 
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ک خودش هم باالخره  افکارش هوای و حال از را دخت 

ون ؟ کجان   :پرسید و کشید بت   یم کجاها فکرت دخت 

 چرخه؟

 

 البته و لبخند با و نشست صاف جایش رس تبسم

 تو حوایل :گفت صادقانه

 

اف این از کامران  با را خودش و خورد جا ضیــــح اعت 

 حرف ادامه منتظر و کرد رسگرم ماشی    کردن روشن

خاله  .شد اش دخت 

 زرنگیت به :گفت و نگذاشت متتظر را او زیاد هم تبسم و

 توی چقدر اینکه به بودنت، کاری به کردم، یم فکر

  و تالش زندگیت
 
 .داشت   دوندگ
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ک حرف شدن متوجه معنای به کامران  داد تکان رس دخت 

ه تبسم و  خودش دست ارک که  آینه آویز عروسک به خت 

ی؟ کجا :پرسید بود  مت 

 

 دوست جا هر :گفت و انداخت نگایه بغل آینه به کامران

 .بایسر  راحت زدن حرف برای و بایسر  داشته

 

 از که عروسک بلند موهای روی را انگشتش تبسم

 یم داشتم من :گفت و کشید بودند بلندتر هم خودش

 .روی پیاده رفتم

 

ک انگشت رد کامران  پس :گفت و کرد دنبال را دخت 

 هم حرف، هم بزنیم قدم هم کنم پارک جا یک میخوای

 بریس؟ رویت پیاده به تو اینکه
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 آره :گفت و داد تکان راست و چپ به  را گردنش تبسم

 .خوبه

 

 که هست موضوع دوتا :گفت سکوت لخت   از پس کامران

 .خودمون و باربدومهناز .بزنیم حرف اش درباره میخوام

 کنم؟ وعرسر  کدومش از اول

 

ی؟ کدوم با خودت :پرسید و کرد نگاهش تبسم  راحتت 

 

 اون ی درباره سوالم دارم دوست خودم :داد پاسخ کامران

سم زودتر رو دوتا  زودتر دوتا اون درباره حرفامون و بت 

 .دوتا خودمون رساغ بریم بعدش تا بشه تموم

 

 .بود موافقت نشانه احتماال سکوتش و کرد سکوت تبسم

 .کرد برداشت طور این کامران نبود هم اگر خوب
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 ۳۲ پارت

 

 چه مهناز و باربد بی    چیه؟ ماجرا :پرسید را سوالش اولی   

 من؟ از غت   دونن یم همه که افتاده اتفاق  

 

 از پارسال تولد هدیه که  دستش توی انگشت   با تبسم

 .نمیدونم خییل منم :گفت و کرد بازی بود  پدرش طرف
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 نیم هم دنیا همه اگه .کنم باور محاله :دخندی کامران

 .دونن یم همه دیگه که حاال .دونست   یم تو دونسی   

 

 .داشت وا لبخند به را او کامران ی خنده .زد لبخند تبسم

 .خندید یم قشنگ کال

 .بگو برام خوب :گفت مکث کیم از بعد کامران

 

 از پریس؟ نیم خودش از چرا :وپرسید کرد نگاهش تبسم

سب مهناز  .باربد یا ت 

 

  .بگوید کامران برای را ماجرا، اصل بود محاله

 هم آن  مورد؛ یک جزء بود خوب چت  ش همه کامران

ن   زیادی اینکه  چنیت   این مسائل روی و بود غت 

 .داد یم نشان حساسیت

 کوچه رس سوپری شاگرد وقت   چطور نرفته یادش هنوز

 باد به ار  بیچاره پشک چنان کامران شد مزاحمش اش خاله
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 یک دیه  و کشید بیمارستان به کارش که گرفت کتک

 .گرفت هم را دندان

سد برادرش از مورد این در داشت حق مهناز  این در او بت 

 .میشد ترسناک زیادی مواقع

 و حد اما خواست نیم مطبخ کنج شدن قایم برای را زن

 .بود سفت زیادی کیم زنان برای مرزهایش

 

 :گفت مهناز و باربد درباره تصحب از فرار برای تبسم

 درباره بکش خط مهناز و باربد گزینه روی شدم پشیمون

 .بزنیم حرف خودمون

 

 دانست یم خوب خودش احتماال خندید، دوباره کامران

 .کرد یم تکرارش یه که .خندد یم قشنگ

 .کرد حفظ را آرامش ظاهر درونش آشوب برخالف

 تبسم زبان یرز  از توانست یم شاید ماند یم آرام باید

 .است قرار چه از ماجرا بکشد
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 فکر درست او یعت   کردند یم فرار زدن حرف از همه وقت  

 .لنگد یم کار جای یک و کرده

 قدم خوبه این :پرسید تبسم از و داشت نگه ای گوشه

 بزنیم؟

 

 کرد نگاه رویش به رو ست    رس و خلوت رو پیاده به تبسم

 .خوبه آره :گفت و

 

 یک خیابون آخر  :گفت و کرد خاموش ار  ماشی    کامران

یم یکه، درجه فرویسر  بستت    .میخوریم هم معجون دوتا مت 

 

 ماشی    از و کرد باز را در هم تبسم جوان، مرد با همزمان

 .شد پیاده

 شده محاضه چنار درختان با که رو پیاده در هم گام هم

 .رفتند یم راه بودند
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 :پرسید و ودب رو پیاده کف فرش سنگ به کامران نگاه

وع کجا از خوب  کنم؟ رسر

 

 اصال .داری دوست که جا هر از :داد پاسخ تبسم

 اولش نمیدون   که بزن   حرف خ   درباره میخوای

 کجاست؟

 

ه تبسم رخ نیم به کامران ، درباره :گفت و شد خت 
 
 در زندگ

 ....داشی    دوست درباره آینده، باره

 را نفسش ینکها از بعد و داد رو روبه به را نگاهش اینبار

 .نیستم هم با مسائل کردن قایط آدم من :گفت کرد رها

ا بعض    روزی یگ اینکه مثل .نداره هم به ربیط هم چت  

ها  تو و من ی آینده درباره و شدن جمع هم دور بزرگت 

 هم حتماحاال و گرفی    تصمیم مهناز و باربد آینده کنار

 به هم ما ی قصه دارن توقع شده تموم اونا ی قصه که

 بحث دوتا این من نظر از اما .بشه تموم خود خودی

 .... .جداست
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 ۳۳ پارت

 

 حاال مهناز و باربد .جداست بحث دوتا این من نظر از اما

 نتیجه این به فهمید خواهم زودی به من که دلییل هر به

 تو و من نمیشه دلیل .نمیخورن هم درد به که رسیدن

 به باشیم داشته خطان   و آزمون هیچ فرصت اینکه بدون

 .برسیم نتیجه این
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 مشخص روزی یک خواست پدرت از مادرم  که روزی

 سکوت دوتامون هر تو، از من خواستگاری برای کنه

 اما .بود رضایت نشونه که من سکوت خوب .کردیم

 بوده؟ خ   نشونه تو سکوت بدونم میخوام

 

 شد متوقف او از تبعیت به هم تبسم و ایستاد جایش رس

 هم ما ی قصه کنه یم تعیی    که اون   :گفت کامران و

  بدیم فرصت خودمون به اینکه یا بشه تموم همینجا

 من با آینده و من درباره نظرت بدونم میخوام من .تون  

 بدیم؟ همدیگه به فرصت ماه چند هم ما میخوای چیه؟

 دوتا مثل فقط .خاله پش و خاله دخت   بحث از جدای

  هم نارک تونن یم که آدیم
 
 محک رو همدیگه کی    زندگ

یم تصمیم بعدش .بزنیم  .نه یا بمونیم هم با تونیم یم بگت 

ن خودشون ها خانواده اینکه نه  خودشون و بدوزن و بت 

 .کی    پاره هم
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 دوتان   آینده و ازدواج از، ضاحت با کامران بود بار اولی   

د حرف اشان  .مت  

 ها نوادهخا توسط صحبتها این گداری گاه فقط قبال

 .بود شده مطرح

 خود از مستقیم را صحبتها این بود بار اولی    اینکه با اما

 .افتاد لرزه به دلش و دست نه شنید یم او

بان حت   نه و پرید رنگش نه  .رفت باال قلبش ض 

ی  گذراند یم را زندگیش دوم ده اول سالهای که بود دخت 

 .کرد یم گم را پایش و دست باید وقطعا

 پشهایشان دوست وقت   بود شنیده شدوستان از

بان چطور کنند یم خواستگاری  و رود یم باال قلبشان ض 

 .افتند یم پته تته به

 چند که امید خواستگاری مخاطب وقت   هم نوشی    حت  

 جوان   تا داد جان گرفت قرار بود آمدنش منتظر سال

 .کرد فرار مهلکه از و گفت
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 ایستاده هم لمقاب ریلکس کامران و او آنها خالف بر

 .بودند

 به کردن نگاه از کش نه و شد یم سفید و رسخ کش نه

 .بود فراری دیگری صورت

 یم را جواب انتظار و کرد یم نگاهش مستقیم کامران

 .کشید

 رو موقیع بد :گفت و شکست را سکوت باالخره تبسم

 کردی انتخاب مهیم این به موضوع درباره صحبت برای

 مهناز از کش هر از بیشت   من زهارو  این راستش کامران،

 یک و بود دوستام ترین صمییم جزء که مهنازی دلخورم،

 تو .بشنوم اون از باربد جای به داشتم توقع رو حرفهان  

 بچگانه دلخوری یک اما ماجران   این آدم ترین تقرص ن  

 خانواده کل و نمیشه مهناز شامل فقط که وجودمه توی

 کن صت   .بده زمان بهم....داده قرار الشعاع تحت اتون

 شینیم یم بعدش کنیم پیدا خودمون بگذره روز چند

 به شناخت فرصت مدت یک داریم دوست اینکه ی درباره

 .بدیم همدیگه

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 تبسم ورزیسر  کفش صورن   بندهای به را نگاهش کامران

 .دوخت

 این تا تبسم که بود آمده مهناز و او ی رابطه رس بر چه

 !بود؟ گیج حد

 کرده؟ چه زندگیش با و اشان رابطه اب مهناز

 

 :گفت و دوخت تبسم چشمان به مستاصل را نگاهش

  بهم نمیخوای
 

 شده؟ خ   بگ

 

 دنیا آخر تا که میدون   :داد تکان طرفی    به را رسش تبسم

یس هم   .گم نیم بت 

 

 زمان و تنهان   چقدر :خودشان موضوع رس برگشت کامران

 کافیه؟ برات
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 ۳۴پارت

 

 ور اش گویسر  با و بود نشسته آموزشگاه دفت   اخلد تبسم

  .رفت یم

 و نداشت حضور دفت   در دیگری کس هما و او از غت  

 داشت حتما و بود رسگرم مقابلش کامپیوتر با هم هما

 .کرد یم جور و جمع را سالش آخر کتابهای و حساب

 لبخند و کرد نگاه اش جدی صورت و هما به چشیم زیر

 .زد

 همان از که بود هما و بود داشتت   وستد خییل اش عمه

 کرد تشویقش و داد یاد او به را عروسک ساخت کودگ
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د را اش دنباله  و گرفت را مدرکش اینکه محض به و بگت 

 .کرد مشغولش آموزشگاه در خودش کنار

 واقعا او و نبود هما هت   تنها سازی عروسک که البته

 واقعا و ودب بارد یم هت   یک انگشتش هر از بارز مصداق

 .بارید یم هت   یک انگشتش هر از

ی، خیایط،   آشت  
 
 ...بافندگ

ها خییل  مدرک و بود استاد هم اشان درهمه و داشت هت 

 .داشت

 اش گویسر  به دوباره  و گرفت هما صورت از را نگاهش

 .داد

ی داشت مهناز دوباره بود باز ساپش وات صفحه  چت  

 شد ظاهر اسمش زیر بالفاصله که کرد یم تایپ

 ندی؟ جواب قراره گ تا :بود نوشته

 

ه و ایستاده پنجره پشت  از پر و ست    رس حیاط به خت 

 .رفت فرو فکر در آموزشگاه گلدان
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 و ندهد جواب بود قرار گ تا گفت یم هم راست خوب

 کند؟ فرار مهناز با زدن حرف از ترسوها مثل

  بود؟ کرده خطا او مگر کرد یم فرار او از باید چرا

 بود؟ گفته دروغ وا یا

 و کرد باز را او وی ن   و لغزید مهناز نام روی دستش

  راست :نوشت
 

 ازت  و ندم جواب قراره گ تا من ها، میگ

 از که کردم درون   و بود گو دروغ من مگه کنم؟ فرار

 ندم نشون خودمو خجالتم

 

 .علیگ و سالم هیچ بدون.فرستاد و نوشت را همی   

با  خودش و لرزید یم دستانش و بود رفته باال قلبش ض 

 بابت یا ست عصت   فشار بابت حال این دانست نیم

  سالهای از بعد که مهنازی با کردن دعوا
 

 وقت هیچ بچگ

 .بود نشده بحثش او با
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 که دستش توی پاش آب و بود کریمه ن   ن   به چشمانش

 ن   حواسش و داد یم آب شمعدان   گل های گلدان  به

 مهناز های چت

 به زدی هم حاال دادی جواب روز چند بعد :تنوش مهناز

؟ و توپ   نمیخوای تشر
 

 شب اون باربد چرا شده؟ خ   بگ

 زد؟ هم به رو نامزدی

 

خاله های گون   دروغ از حوصله ن   تبسم  تایپ اش دخت 

 خت   سعید با ات رابطه از .میدونم رو خ   همه من :کرد

  دروغ نکن سیع دیگه پس .دارم
 

 ههم باربد چون مهناز بگ

 ماجرا از ما گفته خاله به گفت یم مامانم .گفته رو چت   

 .نگفته بهت مامانت که عجیبه داریم خت  

 

 این شنیدن از بود نشسته تخت روی اتاقش در مهناز

 مادرش و پدر به فقط باربد بود امیدوار .خورد جا حرف

 .باشد گفته

 .است خت   با هم تبسم دانست نیم
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 .بود کرده باز حساب ربدبا  رازداری روی زیادی انگار

 چت    همه ببینمت وقت   من :نوشت کوتاه ای وقفه از پس

  .میدم توضیح برات رو

 

 زدن حرف و دادن توضیح واسه دیگه :زد پوزخند تبسم

 هم االن .بشنوم رو تو حرفهای نمیخوام منم .شده دیر

 .دارم کار هستم آموزشگاه

 

 

 

 

 

  

 

  ۳۵ پارت 
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 از آنها .بدهد دست از را تبسم نداشت دوست مهناز

 
 

 .بودند صمییم دوستان .شدند بزرگ هم با بچگ

 ترس از فقط دهد؛ فریب را تبسم بود نخواسته وقت هیچ

 .نگفت او به بفهمد کامران اینکه

 .زنیم یم حرف میام بمون آموزشگاه :نوشت

 

 .شد خارج او وی ن   از دهد را جوابش اینکه بدون

 سالم :بود داده پیام ایشبر   ناشنایس شماره لحظه همان 

 .خانم تبسم

 بعد لحظه چند که بود بعدی جمله نوشی    حال در و

 خواستم یم شدم مزاحمتون ببخشید .هستم ماهان :رسید

 کنید درست  دادین قول بهم که های عروسک عکس

 .داد بهم اتون شماره اون زدم زنگ باربد به .بفرستم براتون
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؟ ماهان قاآ سالم :نوشت و  زد لبخند تبسم  در خوبی  

 .خدمتم

 

؟ شما .ممنونم :نوشت ماهان  خوبی  

 

 .متشکرم :داد پاسخ تبسم

 

 از تا چند اسم .سالشه ۵ ام زاده برادر :نوشت ماهان

 با .پرسیدم رو  داره دوستش که کارتون   های شخصیت

 عکس چندتا کردم رسچ بود گفته که های اسم به توجه

 .براتون فرستم یم کردم پیدا

 

 منتظرم باشه :نوشت سمتب

 

 پشت عکس پنج .شد ظاهر صفحه در تند تند ها عکس

 .هم
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 چقدر :نوشت و داشت لب بر لبخند همچنان تبسم

 چندمه؟ اتون زاده برادر تولد دارم؟ وقت

 

 .فروردین ششم :داد پاسخ ماهان

 

 .نیست وقت هم خییل :نوشت و انداخت باال ابرو تبسم

 درست اشونو همه کنم یم سیعاما .دارم کار خییل روزا این

 البته .کنم یم درست رو تا سه دو، حداقل نشد اگرم .کنم

 موجوده هم بازار توی اینا همه

 

 درست شما دادم ترجیح من ویل درسته :نوشت ماهان

 گذاشته جا آپارتمان توی که های عروسک اون .کنید

 رو اینا که دونم یم همی    واسه بودن قشنگ خییل بودین

ینب به هم  .کنید یم آماده شکل هت 
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 ممنونم خییل :نوشت و گذاشت لبخند استکت   تبسم

 .دارید لطف

 

 وقتتون مزاحم که ببخشید بازم .ممنون :نوشت ماهان

  شدم

 

 کنم یم خواهش :تبسم

 

 را ماهان شماره بداند را دلیلش هم خودش آنکه ن   رسیــــع

ه   .کرد ذخت 

ه پروفایلش عکس به هم بعد بالفاصله   .شد خت 

ت در پوشیده ماهان  لبه به سفید شلوار و مشگ تیشت 

  .بود مشخص رسش پشت دریا و زده تکیه دیوارکوتایه

ه تبسم  طرف آن مهناز و بود مانده جوان مرد عکس خت 

 .کشت یم را خودش داشت
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ک  لعنت   :بود نوشته  گشت باز او وی ن   به دوباره دخت 

 باشه ندی؟ جواب ویل بایسر  آنالین میاد بدم دون   یم

؟ چیکار کامران با میخوای درک به من اصال  برنامه کت 

؟ نمیخوای که اونو قید زدی؟  رو من قید چیه؟ ات  بزن 

 

خاله وی ن   و ماهان پروفایل عکس میان جای تبسم  دخت 

 .نمیدونم :نوشت فقط حواس ن   بود کرده گت   اش

 

 .دانست نیم هم واقعا

 برگشته .نبود اهاج آن حواسش اصال بخوایه را راستش

 زده تکیه وقت   جوان زن خانه در دم پیش شب چند به بود

  .بود ایستاده او کنار ماهان ماشی    به

 که آن ن   گرفت یم بودن کنارش از که خون   حس و

  .چیست خوب حال این دلیل بداند

 .بودند دیده را همدیگر کوتاه هم آن بار سه دو، فقط آنها
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 دست برایش تبسم ایستاد و دکر  راست کمر کریمه ن   ن  

 .زد لبخند رویش به و داد تکان

 توی زده جوان تازه  رز های بوته و شمعدان   های گلدان

  .بودند شده قشنگ چقدر  امروز باغچه

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۶پارت
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 حال در  و برداشت لبایس چوب روی از را کیفش هما

 خانوم :داد قرار مخاطب را تبسم دوشش روی انداخی   

ون بیار گویسر  توی از رستو اخانوم  .بریم کن جمع بت 

 

 پشت منظره از دل و گذاشت کیفش توی را گویسر  تبسم

 پر باغچه با آموزشگاه داشتت   دوست حیاط یعت   پنجره

 و کند شمعدان   گل های گلدان و رز ها گل های بوته  از

 .شد خارج آموزشگاه ساختمان از هما همراه

 بر سوار و کردند افیط  خداح کریمه ن   ن   با حیاط در

 .شدند خانه رایه هما شش و دویست

ش به آمنه مست   در   .زد زنگ دخت 

 .خوشکلم مامانم سالم :داد جواب تبسم

 

 گوشش به گویسر  پشت از آمنه  مثبت حس از پر صدای

؟   .عزیزم سالم :وگفت رسید  کجان 
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 .ایم خونه نزدیک عمه با :داد پاسخ تبسم

 

  .پایی    بیاد هارنا بگو بهش :گفت آمنه

 

 بیا ناهار میگه مامان :گفت و کرد نگاه اش عمه به تبسم

 .پایی   

 

 :گفت و کرد تعارف سالها این تمام همیشه، مثل هما

 .نمیشم مزاحم دیگه نکنه درد دستت بگو بهش

 

 :گفت آمنه و کرد منتقل مادرش به را عمه حرف تبسم

  کباب با کردم درست گوجه دیم بگو بهش
 

 ریسر ت و دیگ

 .نیا تون   یم اگه انبه

 

 انصافا نه :خندید هما و گفت را مادرش جمله عی    تبسم

 .میام نیست ممکن مقاومت
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 کند عوض را هایش لباس تا باال طبقه رفت هما خانه در

ل وارد هم تبسم و   .شد خودشان مت  

 اش خانواده و داریوش اول طبقه بود طبقه دو اشان خانه

 
 
  تنها هما دوم طبقه و کردند یم زندگ

 
  کرد یم زندگ

 خانه در دم تبسم که بود ها پله از رفی    باال حال در هما

 نیان   تو تا ها، گشنمه بیان   زود عمه :گفت و ایستاد

 .بچینه رو مت    مامان محاله

 

 .میام زود شکمو برو :گفت و خندید هما

 

  تنها و دوم طبقه که بود سالها هما
 
 تبسم و کرد یم زندگ

ی نفهمید وقت هیچ  و جمال همه آن با او چون دخت 

 .نکرد ازدواج وقت هیچ چرا کمال
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 دنیا از سال دو فاصله به مادرشان و پدر که پیش سالها

  آنها با هما کرد اضار داریوش  رفتند
 
 او اما کند زندگ

  رسبار نخواست وقت هیچ
 
 .باشد برادرش زندگ

 پس داد نیم خواهرش ماندن تنها به رضایت هم داریوش

  هم کنار در خریدتا را خانه این
 
 .کنند زندگ

  شد رس آخر و  ماند خایل مدن   هم اشان پدری  خانه

 هما کار محل و آموزشگاه

 

 .بودند نشسته هم دور مت    رس

 یم دهان به اشتها با را غذا قاشق که حایل در باربد

 نظرت مامان میگم :گفت و کرد نگاه مادرش به گذاشت

 هماهنگ باهاش بزن   زنگ آیدا مانما به روز یک چیه

شون بریم  کت    ببینید؟ رو دخت 

 

 خ   :گفت و داد بازی غذایش ظرف توی را قاشق آمنه

 امروز .زوده خییل کار این برای هنوز بنظرم مادر؟ بگم
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 و گریه و گالیه پیش رفته نشین .بود زده زنگ دادشم

 چرا که قاض   به رفت طرفه یک هم داداش .زاری

 گفی    روز یک اونا ووحاال ها بچه دست دادید نافسارتو 

 کنید؟ قبول بسته چشم باید شما آره گفت روز یک نه،

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۷ پارت

 

 دست بهانه دیگه که آیدا خواستگاری بریم پاشیم اگه

ش و خودشو دادن جلوه گناه ن   برای دیم یم نشین  دخت 

 ادخو  یم روز هر فردا از .فامیل توی ما کردن کار گناه و
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 وقت چند دار نگه دست کم یک .وسط بندازه  اون و اینو

 گفت   که هم جا هر کنم یم خواست   کاری هر خودم دیگه

م  .مت 

 

 :گفت و گذاشت چشم روی دست و داد تکان رس باربد

 .بده دستور قشنگم مامان هرخ  

 

 دادن قلوه و دل از بعد و رفت پشش صدقه قربان آمنه

 تبسم به که کوتایه نگاه از بعد شوهرش به رو پشش به

 قایط هم با رو خ   همه گفت یم داداش :گفت انداخت

 تبسم و کامران بودن، جدا آدم دوتا مهناز و باربد نکنید

 گفت یم .نداره ربیط هم به مسائل این جدا آدم دوتا هم

 .بگه ما به اینو که خواسته کرده صحبت باهاش کامران

 

 دو یگ، اتفاقا :گفت تبسم و نداخت باال ابرو داریوش

 که روز همون....روی پیاده رفتم من که هم پیش روز
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 ها همی    دقیقا زد حرف باهام کامران مامان، گفتم بهت

 .گفت رو

 

ش به داریوش  گفت بهم مادرت :گفت و کرد نگاه دخت 

؟ خ   تو نگفت ویل زده حرف باهات کامران  گفت 

 

 فقط .خ   هیچ من :گفت و انداخت پایی    را رسش تبسم

 .کنم فکر بیشت   تا بده زمان بهم کم یک خواستم

 

 البته :گفت و داد هل هما سمت به را تریسر  ظرف آمنه

 موافق شوهرش و نشین نکنم فکر من کامرانه حرف اینا

 .باش موضوع این

 

 ما دخت   جان مامان :گفت و کرد هم در را صورتش باربد

 و پدر و نکامرا اگه باالخره که، نمونده دستمون روی هم

 که مرحله این به رسیم یم تازه باشه یگ حرفشون مادرش
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 حرفشون اگرم نه؟ یا کنه وصلت باهاشون میخواد تبسم

 ...بهت   که نباشه یگ

 

 اما گفت آهسته خودش خیال به را اش جمله آخر بهت  

 خنده با باربد و رفت اش غره چشم آمنه و شنیدند همه

 میگم؟ دروغ مگه خوب :گفت

 

؟ راست پس :که زد تشر  آمنه
 

 مشکیل نشین اگه میگ

 کجا .بشه دامادم کامران که خدامه از من باشه نداشته

مون کامران از بهت   که بریم   کاری و خوب پش بیاد؟ گت 

 

 

 به نه که حاال خانوم :گفت و رفت حرفش میان داریوش

  .داره به نه باره،
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 و گذاشت شوهرش مقابل ریخت دوغ لیوان داخل آمنه

 تبسم و زده حرف تبسم با کامران که حاال آقا نه :گفت

 من که بدونه مثال .بدونه رو ما نظر نیست بد دله دو

 .کامرانم وپاقرص پر طرفدار

 

 .کنیم کشر  یار قراره پس :کرد شیطنت باز باربد

 

 مامانت :گفت و کرد شیطنت برادرش پای پابه هم تبسم

 دستتون ویر  نشم خواهرش پش زن اگه کنه یم فکر

 .موندم

 

اه البته :گفت و کرد کوله و کج را صورتش باربد  هم بت 

 اخالقت نه .داری حسان   و درست قیافه نه کنه نیم فکر

 
 

نه دل به چنگ  .مت  

 

 .باربد بیشعوری خییل :گفت حرض تبسم
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 دو، همی    اتفاقا :گفت آمنه وبه آمد حرف به هم هما

جو های خانم از یگ پیش روز  سه  یم پیشم اومد  هت 

ه ازم رو شما شماره خواست  بیان پشش برای بگت 

 که دادم شماره منم اتون اجازه با .تبسم خواستگاری

 خانوم خودش هم اتفاقا .کنید صحبت هم با خودتون

 پشش اسم .خوبیه پش دیدم پشش دوبار یگ هم خوبیه

 .ماهانه
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 ۳۸ پارت

 

 هردو و بودند نشسته آموزشگاه حیاط در نوشی    و تبسم

  کتلت های لقمه از اشتها با
 

 خودش با نوشی    که خانگ

 .خوردند یم بود آورده

  گاز نوشی   
 
 تو حاال خوب  :گفت و زد اش لقمه به بزرگ

؟ چیکار میخوای  با تکلیفت کردم حس حرفات از چرا کت 

 نیست؟ روشن خودت

 

 باز را تبسم اشتهای خود  خودی به نوشی    با خوردن غذا

 به و بود نخورده هم صبحانه اینکه به رسد چه کرد یم

ون خانه از نوشی    مادرم های کتلت امید  .زد بت 

ک  را مادرش های کتلت وعده و زده زنگ قبل شب دخت 

  .بود داده
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 نه نداشت فرق   هیچ بقیه با نوشی    مادر های کتلت

ی  طعم عجیب اما زیاد خاض چت    ونه کم خاض چت  

 .داد یم بهشت

 معده بزرگ گاز یک و کرد تقلید را دوستش حرکت هم او

 سوال جواب در دادنش قورت از بعد و کرد مهمان را اش

 معلوم باربد ویل خ   هیچ فعال که من  :گفت دوستش

 دون   یم تو و نیست صاف خاله خانواده با دلش خییل

 دلش مامانم طرف اون از مهمه خییل من برای باربد نظر

ه وییل قییل  دنیا توی انگار اصال .خواهرش پش ایبر  مت 

 .نداره وجود کامران از بهت   داماد

 

 خودت چیه؟ خودت نظر :گفت کرده باد لپ با نوشی   

 کجاست؟ دلت

 

 هیچ من دون   یم که تو :گفت و داد تکان رسی تبسم

ها چون .مخالفش نه بودم کامران بسته دل نه وقت  بزرگت 
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 مخالفت .چشم فتمگ منم خورید یم هم درد به شما گفی   

 ....حاال اما  .نبود ام عالقه و عشق دلیل نکردنم

 

؟ حاال اما :کرد نگاهش نوشی     خ 

 

 اون نوشی    :گفت مردد و گذاشت مت    روی را لقمه تبسم

 .....تولد شب که یادته؟همون رو ماهان پشه

 

 !خوب؟ :گفت  مشتاق و پرید حرفش میان نوشی   

 

 جوریه؟ یک کنم یم حس :گفت مردد تبسم

 ...انگار....انگار

 

 پیدا حرفهایش بیان برای مناست   ی جمله .کرد سکوت

 .کرد نیم
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 بگو خوب :پرسید قرار ن   و زد زل صورتش به نوشی   

؟ انگار دیگه ن   حرف چرا خ   .نمت  

 

 روی دستش به که درحایل و انداخت پایی    را رسش تبسم

 ستهتون انگار :گفت کشید یم فرض   های دایره چون   مت   

 افتم یم یادش گایه .....کنه جلب توجهمو

 

 اومد؟ خوشت ازش یعت   :زد چشمک نوشی   

 

 .نمیدونم :گفت کوتاه تبسم

 

 همون با یعت   ببینم کن صت   :پرسید شیطنت با نوشی   

 رفت؟ دلت زدن حرف یکبار
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 اوال :گفت و خندید نوشی    رفی    دل جمله به تبسم

  تو که اینجوری
 

 بار دو شب اون بعد ثانیا .نیست هم میگ

 حد در ویل .بودمش دیده هم قبال البته دیدمش، هم دیگه

 .بود اول بار شب همون زدن حرف

 

 بوده داشته نگه دستش میان همچنان را اش لقمه نوشی   

 :پرسید و بود حرفهایش و تبسم سمت توجهش تمام و

 بود؟ کجا سومش و دوم بار دیدم، بودم که اول بار خوب

 شنیدم؟ نه بودم نه من که

 

 ریز با و زد لبخند نوشی    بامزه لحن و سوال به تبسم

 را ماهان دیگر دوبار که داد توضیح دوستش برای جزئیات

 .دیده چرا و دیده چطور و دیده کجا

ک حرفهای  دادو تکان رس متفکر نوشی    شد تمام که دخت 

 نامردی از دلشکسته وقت   زمستون   شب یک پس :گفت

ون، زدی خونه از باربد همراه مهناز  آقا به دادی دل بت 

 !باربد؟ و امید غار یار خلبان، ماهان
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 حاال :گفت و گرفت دست به را اش لقمه دوباره تبسم

  تو که هم اینجوری
 

 فقط .نشدم دلداده و نیست میگ

 میاد؟ خوشم ازش کنم یم حس

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۹ پارت
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 داغ خت   راست   :داد ادامه و زد ساندویچش به گازی و

 که دارم هم نام ماهان خواستگار یک که اینه هم بعدی

 قرار واسه خواسته رو خونه شماره هما عمه از مادرش

 .مدار

 

 اسمش :گفت و شد یم سوپرایز هم پشت امروز نوشی   

 باشه ماهان همی    بزنه شانست دخت   !ماهانه؟

 

 شب شام از  که گاز بدون های نوشابه از ای جرعه تبسم

 آورده هم را آن و بود مانده نوشی    انهخ یخچال در قبل

 کند کامل را اشان صبحانه بساط ها کتلت کنار تا بود

جو از مامانش بابا، نه :گفت و نوشید  همی    های هت 

 که من اینجا؟ دیدی حاال تا رو ماهان مامان تو .جاست

 .ندیدم

 

 و کرد مچاله دستش توی را اش لقمه نایلون نوشی   

 تو از بیشت   ویل نیستم ای کاره جااین اینکه با من :گفت
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 ماهان مادر حاال تا من نه کنم یم فکر که االن اما .اینجام

یم یم نتیجه پس ندیدم اینجا  این داشت امید نباید که گت 

 باشه اون

 

 بود حال با خییل باشه اون این، :خندید تبسم 

 مت    روی را هایش دست داد تکیه صندیل پشت   به سپس

 بگو، خودت از کن ول رو ما :گفت و کرد قالب هم در

 کردین؟ چیکار شما

 

 به مت    زیر را پاهایش .داد تکیه صندیل پشت   به هم نوشی   

 اردیبهشت تا فقط گفته بابام :گفت و کشید جلو سمت

 رس رفتیم و گرفت عرویس اگه میدم فرصت امید به

ه اگه ویل خوب هم خییل که  زندگیمون  صت   دیگه نگت 

 .کنم نیم
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 یم گوش دقیق دوستش حرفهای به که بود تبسم نبارای

د ؟ یعت   کنه نیم صت   :گفت و ست   میخواد گفته خ 

 کنه؟ چیکار

 

 بابام مخالفه امید که دون   یم :کشید هم در ابرو نوشی   

ت و غرور خیال ن   دیگه میگه بابا اما کنه کمکش  امید غت 

م یم عرویس هم خودم و میشم  یک آپارتمان اون هم گت 

 و کردن خریدش پیش قبل، سال چند هست وابهخ

 که؟ یادته گرفی    تحویل هم پیش دوسال

 

 یم خایل همونو آره :داد ادامه نوشی    و داد تکان رس تبسم

  بریم ت مد یک ما تا کنه
 
 .....کنیم زندگ

 

 شنایس یم که رو امید  :داد وادامه کشید عمیق   نفس

 زندگیش ارب میخواد کارا این و حرفها این روی حساسه

 نمیدونم تبسم، موندم منم بخدا .باشه خودش دوش روی
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 خودشون بذار خیایل ن   به زدم غلط، کار کدوم درسته کار

 بیان کنار هم با

 

ی کم یک تو کاش :وگفت شد ناراحت تبسم  یم راحتت 

 دوستت چقدر امید دون   یم که خودت .نوشی    گرفت  

 .خوب دخت   اشهب آنچنان   عرویس نباید که حتما حاال داره

 

 بود کجا آنچنان   عرویس :گفت و شد شایک نوشی   

 متوسط عرویس یک میخوام؟ آنچنان   عرویس من تبسم؟

 آنچنانیه؟ متوسط سالن یک توی

 

 برم، قربونت آره :گفت و گرفت را دوستش دست تبسم

، میشه باشه زیاد شوهرت برای اش هزینه وقت    آنچنان 

 برای اش هزینه وقت   باشه شهر کجای نیست مهم

، میشه باشه سنگی    شوهرت  امید جان نوشی    آنچنان 

 استخدام ساله سه دو، اش همه اس، ساده پرستاره یک

 و خونه اجاره و پیش پول خریده، ماشی    گرفته وام .شده
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 کت   یم اذیتش عرویس برای چرا .هست ماشی    قسط

 هم اتون خونه حیاط توی ساده عرویس یک با بخدا

 زند  یک میشه
 
وع رو قشنگ گ  .کرد رسر

 

 کس هیچ حرف آمد یم وسط که اش عرویس پای نوشی   

 با پس را خودش ودراز دور آرزوهای جزء نداشت قبول را

 یم رو همی    بود هم خودت عرویس اگه :پرسید دلخوری

؟  گفت 

 

 شیطنت با کند عوض را هوایش و حال اینکه برای تبسم

 همون از من بده من تحویل رو ماهان آقا شما :گفت

م باهاش محرص    .خونه مت 

 

به  تبسم بیچاره .بود محکم همیشه نوشی    دست ض 

  .شکست گردنش

 باشد نشده نخاع قطع کند خدا
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 ۴۰ پارت

 

  فیلیم تمام دقت با بودند نشسته مبل روی باربد و تبسم

 .کردند یم تماشا را بود  خریده تازه باربد که

 بود عاشقشان تبسم که نوردی فضا های فیلم آن از یگ

 .کرد یم تماشا خواهرش پای به پا  هم باربد و

 تلوزیون صفحه به دویشان هر  چشمان و بود فیلم اوج

 .بود شده دوخته
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 باز :پرسید ها بچه از و نشست کناری مبل روی داریوش

 بحرش؟ توی رفتی    دوتا شما چیه

 

 :گفت و گرفت پدرش مقابل را هندی پفک کاسه باربد

 شدن گم فضا توی که نورده فضا چندتا هدربار 

 

 داد هلش عقب گذاشت کاسه روی دست داریوش

 .میخورم چان   ممنون بابا نه :وگفت

 

ه تلوزیون به هایش بچه مثل هم او  دقیقه چند شد خت 

 :گفت و کرد نگاه پدرش به باربد .شد تمام فیلم که بعد

 مبگت   بلیط بدین اجازه شما اگه خواستم یم بابا راست  

 .سفر بریم تبسم و من تعطیالت واسه
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 داریوش و کردند نگاهش متعجب تبسم هم داریوش هم

  رفتیم سفر وقت هر که ما دوتا؟ خودتون :گفت
 
 خانوادگ

 .بوده

 

 دفعه این بدین اجازه شما اگه آره، :داد تکان رس باربد

  .بریم برادری خواهر،

 

 !باربد؟ واقعا :پرسید متعجب تبسم

 

 تازه واقعا تازه آره، :گفت و کرد نگاه واهرشخ به باربد

 پیشنهاد هم نوشی    و امید به کنه موافقت بابا اگه میخوام

 .بیان بدم

 

 یم فرصت هم مامان و شما :گفت و کرد نگاه پدرش به

 .باشی    دوتان   تعطیالت یک سالها بعد کنید
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 و نوشید را چای جرعه آخرین و چرخاند رسی داریوش

 حاال.برین دارین دوست خودتون اگه .بابا بگم خ   :گفت

ی بلیط چرا ی؟ خودت ماشی    با مگه بگت   نمت 

 

 هواپیما با نه :گفت و انداخت باال رس باربد

 

  .باحال چه وای :گفت و زد هم بر دست ذوق با تبسم

 

خانه از آمنه  جریان :گفت و شد خارج میوه ظرف با آشت  

 ریزید؟ یم دارید رو خ   برنامه چیه؟

 

 دوتان   ما امسال گرفت اجازه بابا از باربد :داد پاسخ متبس

 سفر بریم

 

 یعت   دوتان   :کشید هم در ابرو و نشست مبل روی آمنه

.م           م  تی  هم  با  همه  بریم  سفر  قراره  اگه  خوب  ؟   
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 هوس ها بچه حاال :گفت و کرد نگاه همشش به داریوش

 که نداره اشکایل .کی    سفر اینجوری کردن

 

 یعت   :گفت کندن پوست مشغول و برداشت پرتقایل آمنه

 بمونیم؟ تنها ما

 

 بابا من، عزیز که نیست   تنها :کرد نگاهش مهربان باربد

 هومن و هما،حنا عمه شوهرش، و پرستو هست،

 

 ماندن تنها شور دلش .کرد سکوت اما بود نازاض   آمنه

 تنها بخواهند داشتند حق هم طرق   از اما زد یم را ها بچه

 .بود برایشان  جدیدی تجربه همه این باالخره کنند سفر

 چندتا پاشو زنگوله :گفت و کرد نگاه خواهرش به باربد

 .بخوریم بیار چای

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 باربد و شد اش حواله همیشه مثل داریوش ای غره چشم

خانه به تبسم اینکه از بعد و کرد رد سیبیل زیر  رفت آشت  

 ونجفتم هر برای سفر این :گفت مادرش به رو باربد

 به مامان .نیست بد بخوره رسمون به هوان   یک الزمه،

 اصال کارش بگو کن صحبت باهاش بزن زنگ خاله

 .میده دخالت قضیه این توی تبسم داره که نیست درست

 هم بانیش و باعث شده تموم بوده خ   هر بگو بهش

 رو خ   همه کنه یم سیع داره چرا بوده خودش دخت  

 ما گردن بندازه
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 ۴۱ تپار 

 

 با را دستهایش .گذاشت بشقاب توی را پرتقال آمنه

 شده؟ خ   مگه :پرسید و کرد پاک کاغذی دستمال

 

 رفته :که داد توضیح و برداشت میوه ظرف از سیت   باربد

 پشت حرف که کرده زاری و گریه تبسم رساغ  آموزشگاه

م  پرستو به زده زنگ هم پیش روز چند .میشه دراز دخت 

 از .نمیدن اهمیت بابات و مامان چرا. ریمدا آبرو ما که

 همون . پیشته کامران دل گفته تبسم به طرف اون

نه همیشه خاله که حرفهای  سیع بگو خاله به مامان .مت  

 کامران که درسته .بده قلقلک  رو تبسم احساسات نکنه

 خودش اون اما خوبه تبسم برای هم خییل .خوبیه پش

ه تصمیم باید  هم امشب همی    اگه حت   طرق   از بگت 

 حاض   من کنه ازدواج کامران با و بوه مثبت جواب تبسم

 اگه .نمیخوره دردمن به دیگه اون .مهناز با برگردم نیستم
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 تونه یم کامران به تبسم کردن وصل با کنه یم فکر خاله

 از  کنه فراهم رو مهناز و  من ازدواج زمینه دیگه یکبار

  .نکنه بیخود تالش که کنید راحت خیالشو االن همی   

 

 گت   هایش بچه و خواهر میان .داد تکان رس غمگی    آمنه

 وسط هایش بچه پای که وقت   تا بود آرایم زن .بود افتاده

 یم جوش به خونش باشد وسط که آنها پای اما آمد، نیم

 آمدن جوش به که بود ها آدم دسته آن جزء چند هر آمد

 .داد نیم نشان هم را خونش

 باشه قرار اگه :گفت داد یم تکان رس متاثر که حایل در

نم زنگ داداش به کنه اذیت  بهش رو خ   همه مت  

 جان مامان نکن ناراحت خودتو.میگم

 

* 
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 و گشتند یم خریدی هیچ بدون پاساژ در نوشی    و تبسم

 تبسم و گفت یم پدرش نشدن   تمام های غر از نوشی   

 در مهناز خایل جای از اش، خاله های دلخوری از هم

 های پیام از آید یم چشم به عجیب اینکه و زندگیش

 و کرد یم باز که کامران های پیام و کرد نیم باز که مهناز

  .نداشت برایشان جوان   و خواند یم

 

 و امید بی    که مسافرن   قرار به بودند رسیده هم رس آخر

 دانستند نیم هنوز آنها اینکه و بود شده گذاشته باربد

 و بگوید آخر روز بود گذاشته اربدب و کجاست مقصد

 .کرده قبول  غر غر بدون را سفر این نوشی    پدر اینکه

 

 و رفت جلو کرد جلب را نوشی    توجه زیبان   و بلند شال

 تبسم به رسیــــع قیمتش شنیدن از بعد و پرسید قیمت

 چطوری رو قیمتا نیست معلوم اینا  بابا، بریم بیا :گفت

 .کی    یم حساب
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 قدم گران های پاساز در حسان   اول بود همی    عادتشان

 .خرید تر ارزان جاهای از  بعد و گشتند یم و زدند یم

 حرف و رفتند راه دوباره و گرفتند رس از را زدنشان حرف

  .زدند حرف و رفتند راه و زدند

 سالم :داد را پاسخش بود باربد .خورد زنگ تبسم گویسر  تا

 جانم؟ باربد

 

 تبسم؟ کجان   سالم :پرسید باربد

 

ونم نوشی    با من :داد پاسخ تبسم   آباد عفیف نزدیک بت 

 

 

 باغ در سمت بیاین ، اطرافیم همی    هم ما :گفت باربد

ا  هم دور بریم همونجا میایم هم ما آباد عفیف  پیت  

 .بخوریم

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 کیا؟ یعت   شما :پرسید و زد لبخند تبسم

 

  .ماهان و امید و من :داد پاسخ باربد

 

 یم دیگه چقدر باشه، :گفت و انداخت باال ابرو تبسم

 .رسید

 

ی نزدیکیم :داد پاسخ باربد  .نمونده چت  
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 ۴۲ پارت

 

 بود، باربد :گفت  نوشی    وبه کرد قطع را تلفن تبسم

 بریم  ما دنبال باغ در نزدیک میان ماهان و امید با گفت

ا هم با  جان   یک   .بخوریم پیت  

 

 .این از از بهت   خ   به به:خندید نوشی   

 

 تبسم جمله متوجه کامل تازه انگار و کرد بلند رس یکدفعه

 شده فعال روزا این چه !بود؟ هم ماهان :گفت باشد شده

 !ام بچه

 

 اون به میخوای :گفت و داد تکان رس  خنده با تبسم

؟ انگ هم بدبخت  بچسبون 

 

 دهد جواب خواست نوشی    تا
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 .کرد لبج را دویشان هر توجه  تبسم پیامک زنگ صدای

 .هستم آیدا با من :بود نوشته برایش بود باربد هم باز

 باش داشته هواشو

 

 یک آیدا، با تنش بدون مالقات اولی    .زد لبخند باز تبسم

 ن   باید .بود بدهکار او به هم حسان   خوایه معذرت

 .آورد یم در دلش از را مدت این های محیل

 پارس از قبل و شدند معطل باغ در نزدیک ای دقیقه چند

 .رسید ماهان اتومبیل باربد سفید

 را او رسیــــع اما بودش ندیده بیشت   بار یک اینکه با تبسم

 ها ماشی    اسم و شکل  که تبسیم هم آن .شناخت

  .ماند نیم خاطرش در معموال

 اما دانست نیم را ماهان ماشی    نام هنوز که البته

 .بود مانده ذهنش در ظاهرش

هاد شدند پیاده که مرد دو   .رفتند  سمتشان به هم خت 
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های تبسم قلب در واقعا انگار  رسیدن از قبل که بود خت 

 .کرد واریس نگاهش با را پایش رستا کامل دور یک ماهان به

 .رسید هم باربد که بودند احوال و حال میان

ک  اتومبیل وسمت کرد کوتاه آنها با را صحبت دخت 

  .برداشت او را کدورت رفع برای گام اولی    .رفت برادرش

 یم درستش باید هم خودش و بود کرده خراب خودش

 .کرد

 رفت آیدا سوی به ابتدا تبسم و شدند پیاده باربد و آیدا

ین به را اش لبخنده  و داد وسعت ممکن حالت بزرگت 

  .سالم :کرد دراز آیدا سوی به دست

 

د را دستش و پاشید او روی به را لبخندش هم آیدا  :فشر

؟ ،عزیزم سالم  خون 

 

 بینمت یم خوشحالم .ممنونم :داد تکان رس تبسم
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 .طور همی    منم :زد هم بر پلک آیدا

 

 بودند بخش یک پرستار دو هر .بود امید همکاران از آیدا

 او با امید کار محل به آمد و رفتار واسطه به هم باربد

 .شد آشنا

 وقت   هم امید .بودند همدیگر ازدواج واسطه انگار کال

 خانه به باربد با رفاقت بخاطر که پسندید و دید را نوشی   

  .کرد یم آمد و رفت آنها

 از که را  باربد پدری ی خانه همسایه دخت   که بود آنجا

 دل و دید داشت نام نوشی    و بود تبسم دوستان از قضا

ش از
َ
 .رفت کف

 

 به محبت با باربد کشید باربد سمت به را راهش تبسم

  آهنگش خوش سالم جواب در و کرد نگاه خواهرش

 خرید همه این .نبایسر  خسته .قشنگم ابخ   سالم :گفت

 خرید رفتی    نوشی    با گفت مامان چرا؟ کردی
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 .کرد اشاره تبسم خایل دستهای به شیطنت با

 گرونه خ   همه بس از :شد هم در تبسم صورت

 

؟ کم پول :پرسید آهسته و رفت جلو باربد  داشت 

 

 همیش های نگران   به تبسم
 

 ویل نه، :زد لبخند برادرش گ

 تر پایی    خیابون چهارتا نوشی    قول به  .نیومد دلم خوب

 اومدیم فقط ما .خرید میشه تر ارزون کیل رو ها همی   

 .بزنیم دور

 برایشان ماشیت   چون بدهد را جوابش نکرد فرصت باربد

 .دید را کامران برگشت وقت   و زد بوق

 را یگ را این اسم ،قیمت گران اتومبییل بر سوار هم او

 خاله پش نداند داشت هم حق .دانست نیم کال تبسم

 بود هم اتومبیل فروش و خرید کار در تاالر، بر عالوه اش

 نیم بالش و دست در  ماه دو یگ، از بیشت   ماشیت   وهر
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سد را مدلشان و نام کرد نیم فرصت کش .ماند  یاد و بت 

د  بگت 

 

 

 

 

 

  

 

 ۴۳پارت

 

 و بود پیوسته اشان جمع به هم کامران عدب ی دقیقه چند

 شد مطلع خوردن غذا هم دور برای که تصمیمشان از

 .باشد کنارشان گرفت تصمیم
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 هم جمع در آیدا و ماهان بودن که البته هزار خوب و

 .کرد یم ترغیبش و کنجکاو ماندن برای

 دو هر ماهان بودن صنم ن   و باربد با آیدا داشی    صنم

 عمق از تا بماند بیشت   باشد مشتاق وا که شد یم دلیل

 .بداند بیشت   روابط این

 جمع یک در تبسم و ماهان حضور که مرتبه هزار صد

 .آیدا تا کرد یم کنجکاوش بیشت   خییل

 

 او اطراف نداشت دوست و بود حساس تبسم روی کال

 باربد که داشت معت   چه اصال و ببیند را مجردی مرد

 مجردش دوستان با و تگرف یم را مجردش خواهر دست

 .برد یم گردش

ی هم ان  .شود او همش بود قرار که دخت 

ی هم آن  چشم در حسان   اش زیبان   که تبسم  چون دخت 

 .بود
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 نبود زیبا آمد یم او نظر در که هم ها آنقدر تبسم یقیقنا

  اما

 لییل از زیبان   جزء به    نشیت   مجنون  ی دیده در اگر"

 "نبیت  

 وقت   از ویل نبود عاشق مجنون ی اندازه به شاید کامران

 زیر تبسم از مادرش شناخت را راستش و چپ دست

 .خواند گوشش

 با را فرزندانش ازدواج رویان   که شد یم سالها نشین

 .پروراند یم رس در خواهرش فرزندان

 

 انتخاب را خوردنشان غذا محل تا کردند کوتایه صحبت

 مقصدی سوی به نهایشا اتومبیل بر سوار سپس و کنند

 . رفتند نبود دور هم زیاد که
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 نشسته نوشی    و باربد میان تبسم شکل ای دایده مت    رس

 این توجه قابل مرد دو مقابلش های صندیل روی و بود

 .بودند نشسته زندگیش روزهای

 مقایسه زدن حرف بهانه به گایه که بود خون   فرصت

  .کند اشان

 نمره ببیند و کند مقایسه هم با را ظاهرشان حداقل

 است؟ بیشت   کدامشان

ا برش اولی    سمت به ماهان دست  که همزمان و رفت پیت  

 یم کش پنت   همراه هم تبسم چشم و داشت یم بر را آن

 نشده؟ آماده من سفارش خانوم تبسم :گفت آمد

 

 به  را خودش زودتر چه هر بود شده وسوسه هم تبسم

ان   از بریسر 
 دست و کند انمهم لعابش و رنگ خوش پیت  

  .افتاد کار به هم با زبانش و

ا برداشی    برای دست  و ماهان به پاسخ برای زبان و پیت  

 تا سه البته .میدم تحویل بهتون دیگه روز سه دو، :گفت

 .کنم آماده نتونستم بیشت  

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 باعث ببخشید .خوبه همینم :گفت و زد لبخند ماهان

 .شد زحمت

 

 .زد لبخند هم تبسم

 سمت به و گذاشت مت    روی را اش گویسر  آهسته نوشی   

  .داد هل تبسم

 حرف توانستند نیم وقت   جمع در بود؛ همی    عادتشان

 .نوشتند یم گویسر  چت صفحه در را  حرفهایشان بزنند

  :بود نوشته نوشی    کرد نگاه گویسر   به  باال همان از تبسم

 .هستا هم خوشتیپ بودم نکرده  دقت بهش  حاال تا

 

 :نوشت و لغزید کلید صفحه روی ستهآه تبسم انگشت

  کدومشون؟

 

 .چرخید تبسم سمت به شده گرد نوشی    چشمان
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 دل تو مگه نکبت :نوشت و شد مسلط خودش به زود اما

 نشدی؟ ماهان داده

 

 که اونقدر نه :داد پاسخ و کرد پنهان را اش خنده تبسم

 .کنم ضفنظر ازش باشه بیشت   کامران امتیازات اگه

 

 خاک :گفت گوشش زیر آهسته  نوشی    ایج به نوشی   

 باید بدونم من خوب کن روشن تکلیفتو زودتر رست، تو

 .کنم توجه گ به
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 ۴۴ پارت

 

  .خندید خواسته نا تبسم

  گم لبخند ماهان .آمد باال هم با ماهان و کامران نگاه
 

 رنگ

 .رفت کوتایه ی غره چشم کامران و زد

 

 آقا اوه اوه، :که زد پچ تبسم گوش توی دوباره  نوشی   

 برو ها؛ نداره اخالق خییل کنم فکر کال .شد عصبان  

 .نمیخوره درد به کامرانه این کن فکر ماهان همون درباره

 

 زشته نوشی    گمشو :گفت و کرد مهار را اش خنده تبسم

ی  .کنیم یم پچ پچ داریم یه نشستیم جمع توی نگو چت  
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ش از کیم ماهان ا جعبه نارک لیوان توی را دلست   پیت  

 کالس برای کردین چیکار خانوم تبسم :گفت و ریخت

 بازی؟ چت   های

 

ه تبسم به جواب برای که همانطور  یکبار لیوان بود خت 

  .چسباند هایش لب به را دلست   حاوی مرصف

 ویل زدم حرف باربد با اش درباره اتفاقا :داد پاسخ تبسم

 یدع از بعد برای بزاریمش که اینه باربد نظر

 

 تبسم :گفت ذوق با بود باربدنشسته دیگر سمت آیدا

 تریس؟ نیم !خوب چقدر بازی؟ چت   کالس بری میخوای

 

 نکنم فکر ویل دونم نیم :گفت و انداخت باال ابرو تبسم

سم  کال .باشه انگت    هیجان و جالب باید بنظرم .بت 

 ....پروازش بخصوص خوبه چیش همه آسمون
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 وقت چند همی    وتا تندهس دوست سالهاست که انگار

 یک دارم  تلسکوپ یک من  :گفت نبوده متنفر او از پیش

 آسمون .کنیم تماشا رو آسمون هم با بریم بیان   باید روز

 قشنگه خییل

 

 .ببینم دارم دوست خییل :گفت مشتاق آیدا

 

وع خطرنایک کار چه میخوای دون   یم :گفت کامران  رسر

 هخطرناک خییل چت   با پرواز تبسم؟ کت  

 

 نیست خطرناک خییل نه :گفت و کرد نگاهش ماهان

 .کنه گوش مو به مو رو مرن   حرفهای کافیه

 

 خوب :گفت و نیامد خوشش ماهان مخالفت از کامران

 چت   با بره دخت   یک کاره؟ این پشت منطق   چه اصال

؟ که کنه پرواز   بکنه؟ زندگیش به کمگ چه قراره خ 
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 :کرد دفاع خودش از بسمت بزند حرف ماهان اینکه از قبل

 همیشه بشر  که های حس ترین مهم از یگ پرواز حس

 کنه اش تجربه داشته آرزو

 

 بلیط یک خوب :گفت و داد باال کیم را آستینش کامران

 .کنه یم حل رو مشکل این هواپیما

 

 پرواز با رو هواپیما توی نشسی    تو :گفت متعجب تبسم

 .کامران کت   یم مقابسه چت   با واقیع

 

 قابل نه :گفت و بود غذایش درگت   خونشد کامران

ا بعض   ویل نیست، مقایسه  .نداره کردن ریسک ارزش چت  

 

 به را افکارش خواهد یم کامران کرد یم حس اینکه از تبسم

 هم خ   همه :گفت و نداشت خون   حس کند دیکته او
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  توی
 
ا بعض   .نیست کتاب و حساب قابل زندگ  رو چت  

 .داد انجام کتاب و حساب بدون باید

 

 ام خانواده من، شغل مثال .موافقم منم :گفت ماهان

 یم خطراتش از .بودن مخالف کامال مادرم الخصوص

 فکر بدون  من اما بیاد رسم ممکنه که بالهای از و گفی   

 عاشقش چون کردم انتخابش احتمایل خطرات به کردن

 .بودم

 

 .داد تکان رس سکوت در کامران

 .چهارتا دوتا دو، اهل بود، تابک و حساب آدم او
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 ۴۵ پارت

 

 .نداشت بیخود های مجادله برای ای عالقه خییل البته

 داشت لزویم چه .کرد سکوت که بود هم رو همی    از

 نبود معلوم اصال وقت   بقبوالند ماهان به را اش عقیده

 را همدیگر اصال یا بود؟ خواهد گ اشان بعدی مالقات

 ؟دید  خواهند دیگر

  کم و بودن ربط ن   همه این
 

 کاق   دلیل خودش رنگ

 .سکوت برای شد یم محسوب

 اثبات برای زندگیش مهم های آدم با فقط معموال کامران

ی  .کرد یم بحث چت  
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 نزدیگ همی     ها بچه :گفت و شد بلند ماهان غذا از بعد

 بخوریم بستت   بریم .هست خوب فرویسر  بستت   یک ها

 من؟ مهمون

 

 بیام کنم حساب  تا موافقم که من :گفت و تادایس باربد

 .بگن رو نظرشون هم بقیه

 

 و گذاشت مت    روی از را ایش قهوه چرم پول کیف ماهان

 کردم حساب من :گفت و گذاشت شلوارش جیب توی

 .بریم

 

 یم حساب خودمون بود کاری چه بابا :کرد تعارف امید

 .کردیم

 

 و .خنده زیر زد امید کرد  نگاهش چپ چپ که ماهان

 .برو بیا....ها خداشه از حاال :گفت باربد
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 .افتادند راه خروخ   در سمت به

، و امید اول شدند خارج دو به دو  رسشان پشت نوشی  

 .باربد و آیدا هم

ک اما شود خارج تبسم همراه شد منتظر کامران  دخت 

 .شد همراه ماهان با عمدا

 بسمت روی کامران مالکیت حس متوجه حدودی تا ماهان

ک رفتار اما بود شده  متقابل حسش داد نیم نشان دخت 

 .است

 با همزمان و نبود ناراحت بودند شده گام هم اینکه از پس

 پول بفرست کارت شماره یک :گفت تبسم به خروجشان

  .کنم واریز رو ها عروسک

 

ون کیفش توی از را گویسر  تبسم  اصال :گفت و آورد بت 

 .اتون زاده برادر به منه هدیه دفعه این نیست دار قابل
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 به  و کرد ریجکت خورد یم زنگ که را تلفنش ماهان

 .دارید لطف شما ممنونم :گفت تبسم

 

 اما انداخت جوان مرد گویسر  صفحه به گذرا نگایه تبسم

ی  طرف از هدیه واقعا .نکردم تعارف :گفت و ندید چت  

 من

 

 کاری هر :گفت جدی  و ایستاد اتومبیلش کنار ماهان

 رو زحمتتون باید چرا .خانوم تبسم داره ستمزدید یک

 .بدین هدیه

 

  کم لبخند تبسم
 

 تعارف اجازه انکه ن   ماهان و زد رنگ

ک به را بیشت    توی  رو کارت شماره :گفت بدهد دخت 

 .بفرستید برام ساپ وات
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 گالری وارد که همزمان و کرد باز را اش گویسر  رمز تبسم

 اصال ببینید، نهاشو  عکس اول الاقل :گفت شد یم

 .میاد خوشتون

 

 ماهان سمت به کیم را خودش و کرد باز را ها فایل از یگ

 .کشید

 سویــــچ دنبال به و کرد جیبش توی را دستش ماهان

 .چرخاند

 تبسم گویسر  صفحه به تا کشید گردن قدری هم او

 .باشد مسلط

ون جیبش از را  ماشی    ریموت همزمان  قفل و کشید بت 

 کرد، باز را درها

 اولی    عکس اش کشیده و ظریف انگشتان با تبسم

 .ببینید بهت   مردجوان تا کرد بزرگت   کیم را عروسک

 درباره و داد نشان  کنارش ایستاده مرد به را عروسک سه

 .داد یم توضیح هم کدامشان هر
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 از که طوری بود شده نزدیک او به خییل ماهان بدن

ک بیت   نزدیگ در درست که گررنش  به داشت قرار دخت 

 حس را جوان مرد ادکلن  خوش بوی توانست یم وضوح

 .کند

 

 

 

 

 

  

 

 ۴۶ پارت

 

 رسش سپس و کرد تماشا را ها عروسک تحسی    با ماهان

 نکنه درد دستتون عالیه واقعا :گفت د گشید عقب را
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 معلومه باشن شده خوب انقدر کردم نیم فکر .ممنون

 .استادین کارتون توی

 

 .کرد ریجکت را اش ویسر گ تماس دوم بار برای

ک چشمان  ها خییل معموال .زد برق ماهان تعریف از دخت 

 یم درست ظرافت نهایت با که های عروسک و او هت   از

 .چسبید دلش به بیشت   یگ این اما کردند یم تعریف کرد

؟ بریم زودتر بچه :گفت جمع به رو ماهان  من بستت 

 دارم پرواز  آخه ندارم وقت خییل

 

 .میشد خارج دود هایش گوشش از .آمد لوج کامران

 بابت ست   دل یک و بیاورد گت   تنها را تبسم آمد نیم بدش

 .کند شماتتش ماهان کنار ایستادن صمییم همه این

 که ها عکس دیدن موقع کرد نیم رعایت که هم مردک

 یم کنجکاوش بیشت   این و بود چه ندید اصال او اتفاقا

 موقعیتش اگر که بود دهایستا تبسم حلق توی چنان کرد
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 البته که چشمهایش میان  حسان   مشت یک داشت را

 نکرده نگاه هم راه دیگر جان   هیچ تبسم گویسر  به جزء

 .کوبید یم بودند

ل وجودش تمام با را عصبانیتش  نگاه بدون و کرد کنت 

 هم کنار همچنان که ماهان و تبسم صورت به کردن

 جمع مزاحم بخشیدب همه از ممنون :گفت بودند ایستاده

 .دارم کار مقدار یک .برم باید دیگه  من شدم اتون دوستانه

 

 :گفت و کرد دراز ماهان سمت به را دستش اکراه با

ا، بابت ممنون  بود خوب خییل پیت  

 

 .دیدار امید به .جان نوش :زد لبخند ماهان

 

 !نبود خوب حالش انگار مردک این نه

 بابت کامران نداشت خت   و کرد یم دوباره دیدار آرزوی

 .است  پشیمان چقدر هم بار همی   
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 و بیابد تبسم با زدن حرف برای مجایل تا بود آمده او

 ریخته هم به اعصان   با فقط هیچ؛ نیافت که مجایل

 .شد گشت بر به مجبور

 بر سوار نداد طول زیاد هم سایرین با را اش خداحافیط  

 .شد دور ممکن رسعت آخرین با ماشینش

 

 خوب :گفت و کرد کج اتومبیلش سوی به را هشرا امید

 در دادن بستت   زیر از و نشده دیرش ماهان تا ها بچه

 .بریم نرفته

 

 را اش آفتان   عینک و کرد باز را ماشینش در ماهان

 همی    آخر بابا، که نمیخواد ماشی    :گفت و برداشت

یم زنان قدم .خیابونه  .مت 

 

 .تگرف فاصله آن از و بست را اتومبیل در
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 تا که نیشر  با و پیچید امید بازوی دور را دستش نوشی   ۰

 همه این رو چه از نبود  معلوم و بود باز بناگوش

 .دیگه بریم ایستادین؟ چرا خوب :گفت است خوشحال

 

 !داشت هم ذوق   چه بستت   یک  برای بچه، آخ  

 باشد یادش و کرد نصیبش بررسی خاک دلش در تبسم

 این تا ببند اش وامانده یکخ به بستت   یک گایه از هر

د را آبرویشان و خوردنش برای باشد نداشته ذوق همه  .نت 

 هم پیش که هم باربد و آیدا و افتادند راه که اول زوج

 هیچ هم تبسم و بود مشخص تکلیفشان و بودند ایستاده

 .نداشت آنها به شدن آویزان برای ای عالقه

ون را اش گویسر  بود بهت    زنان قدم و تنها و بیاورد بت 

 .برسند مقصد به تا کند گرم گویسر  با را رسش

 :کرد صدایش باربد که داشت را فکرش کردن عمیل قصد 

 .بریم بیا پس ایستادی چرا تبسم
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د را دستش خواست کرد دراز او سمت به را دستش  .بگت 

 که ام بچه مگه :گفت و زد دستش روی آهسته تبسم

ی دستمو میخوای ؟ مواظبم بگت   با هم دیگه بریم بایسر

 .ریم یم داریم همه

 

 .باشید خوش برید :گفت و زد چشمگ

 

 

 

 

 

  

 

 ۴۷ پارت
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 دور اش عالقه مورد دخت   و برادرش از کوتاه های گام با

  .شد

 اینکه ن   را اش صفحه  و بود گرفته دستش میان را گویسر 

 .کرد یم پایی    و باال باشد داشته  خاض هدف

 تنها .آمد یم بدش دونفره های جمع در بودن از همیشه 

 .بود مزخرق   چت    جمع در ماندن

 یم رسش پشت از تلفن با  مکالمه حال در را ماهان صدای

 .بود رسیم زیادی لحنش و کرد یم صحبت کش با و شنید

 تبسم بعد لحظه چند و نکشید طول بیشت   کیم صحبتش

 او حضور رفت یم ور اش گویسر  با همچنان که حایل در

  .کرد احساس خودش رکنا را

 بود شده گامش هم که جوان مرد به و چرخاند را رسش

  .کرد نگاه

 قبل رسی ها، مهمه باربد برای خییل نظرتون :گفت ماهان

 آبدا اطرف و دور شما چشم جلوی نداشت دوست اصال

 االن اما .کنه ناراحتتون خواست نیم .بشه آفتان   خانوم

 .راحته ازتون خیالش

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 به حواسش  ی همه نشد، حرفهایش وجهمت خوب تبسم

 به زیادی کرد یم حس که آفتان   وعینک ماهان صورت

 .بود آید یم صورتش

 یم خوشتیپ همه این آفتان   عینک با مردها همه یعت  

 شوند؟

 .آره :زمزمه حواس ن  

 

ک حواس ن   متوجه ماهان  را حرفهایش اینکه و دخت 

 .شد بود نشده متوجه خوب

 کرد جیبش توی را دستش دو هر و اختاند پایی    را رسش

 شدم؟ خلوتتون مزاحم :گفت و

 

د فاصله او از ماهان اینکه ترس از  خودآگاه نا تبسم  بگت 

 توی موندن تنها از من .نیست مشکیل نه،نه :گفت  تند

 .نمیاد خوشم جمع
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اف منم :کشید عمیق   نفس ماهان  اصال  کنم یم اعت 

 و باشن جیک تو جیک همه جان   یک برم نمیاد خوشم

 .بشینم گوشه یک تنها باشم مجبور من

 

 سوم بار برای جوان مرد و خورد زنگ باز ماهان تلفن

 خوب :گفت اختیار ن   تبسم و کرد ریجکت را تماس

 .باشه داشته مهیم کار شاید بدین جواب

 

 بود لحنش چاشت   عصبانیت کیم که حایل در ماهان

 .رشکا نه  حرفش، نه مهمه خودش نه :گفت

 

 ماهان درباره اما نبود احمقانه های کنجکاوی اهل تبسم

 داره؟ نیم بر دست اون ویل کردین کات :کرد را کار این

 

ک سوال از ماهان  .خورد جا دخت 
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 عنوان به سینا نام گرفت تبسم مقابل  اش گویسر  صفحه

نده تماس آخرین  یم نمان   خود ها تماس لیست در گت 

 .کرد

 و فرستاد جیبش توی گویسر  همراه ار  دستش دوباره ماهان

 کال .کنم کات بخوام که ندارم دخت   دوست من :گفت

، دوست نمیدم، هدر احمقانه کارهای این با رو وقتم  دخت 

 وقت .دروغ   ی عاشقانه های حرف و ها زدن زنگ

 که  دیگه مزخرف کار عالمه یک و بیخودی های گذاشی   

 .رسگرمیه واسه فقط

 

 ببخشید :گفت و انداخت پایی    رس زده خجالت تبسم

 .کنم توهی    بهتون خواستم نیم

 

ه و فرستاد موهایش روی را عینکش ماهان  رخ نیم به خت 

منده ک رسر  .نیست مشکیل :گفت و دخت 
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 بر توجیه مقام در کار خطا های بچه دخت   مثل تبسم

 یم ریجکت هم پشت بودا هم خودتون تقصت   البته :آمد

تونه تدوس کردم فکر منم کردین  .دخت 

 

 

 

 

 

  

 

 ۴۸ پارت

 

ک مزه با لحن از ماهان  .آمد خوشش دخت 
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 زاده برادر آتریسا یاد را او و شد آویزان اش لوچه و لب

 و کردن خطا  وقت هم او .انداخت کوچکش و شیطان

ین قدر همی    شدن شماتت  .شد یم شت 

 .کرد یم توجیح داشت ساله چهار های بچه مثل تبسم 

 آتریسا برای که داد نشان را واکنشر  ستهخوا نا هم ماهان

 .داد تکان رس و دادخندید یم نشان

 افسار تبسم چشمان افتاد اتفاق لحظه یک در چت    همه

 .دریدند

 چسبیده را ماهان صورت دست   دو او اجازه بدون نگاهش

 .بود

ی هر   در چت  
 
وع جان   یک از زندگ  ی نقطه .شود یم رسر

 .اس حادثه یک ای قصه هر آغاز

 دل لرزیدین و پوش خوش مردی خندیدن اسم دانم نیم

ی  گذاشت؟ حادثه شود یم هم را دانه ناز دخت 

 همان درست تبسم بار اولی    و دارد بار اولی    اتفاق   هر

  .بود لحظه
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از شهر قشنگ های خیابان از یگ وسط  ظهر از بعد شت 

 جان ن   خورشید وقت   ماه اسفند روزهای آخرین از یگ

ک که ای جمله بابت از مردی و تابید یم گرم اما  دخت 

ک دل و خندید گفت ناغافل  برای لرزید امان، قصه دخت 

 را کس هیچ ی خنده وقت هیچ آن از پیش که ای خنده

ین اینچنی     .بود ندیده زیبا و شت 

 .کرد مشت را چپش دستش

 اگر و افتاده دستش میان اش کرده سقوط قلب که انگار

 .افتد یم زمی    روی نکند مشت را آن

د سفت مشتش میان را اش تازه و خوب احساس  با و فشر

 و کند ماهان صورت از را نگاهش بود که کندن   جان هر

 .داد خیابان آسفالت به

؟ میشد کنده مگر  صورت به  سخت و سفت لعنت 

 .بود چسبیده جوان مرد داشتت   دوست

 را مادرش سینه تازه که گرسنه و خوار شت   کودگ مثل

 .باشد فتهیا
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 پشت یه و شد ثبت ذهنش در ناخواسته مرد ی خنده

 یم یادش هم را هایش چشم بار هر و شد یم تکرار هم

 .بودند گرفته زیبان   حالت چه که آمد

 

 ماهان صدای تازه درآمد بازی به آسفالت روی که نگاهش

 و دادن بازی از .ندارم دخت   دوست من :گفت که شنید را

 گول رو یگ اینکه از نمیاد خوشم اه آدم با کردن بازی

نم گولش دارم میدونه که بزنم  هم پشت بهم یگ و مت  

 یم که حایل در کنم کردن باور به وانمود منم بگه دروغ

ارم میگه دروغ دونم  .بت  

 

  .بود نگذشته  زمان هم خییل پس

 گذشت؟ الن   طو همه این او برای چرا راست  

 سوال هم پشت که را تبسم بیشعور زبان کند لعنت خدا

 خودش صاحبش اجازه ن   هم باز پرسید یم احمقانه های

 عاشقانه رابطه و عشق به یعت   :گفت و انداخت وسط را
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ا این و  که زنید یم حرف جوری یک شما ندارید اعتقاد چت  

ی محبت ی رابطه نوع هر منکر انگار  هستید آمت  

 ی رابطه و عشق :گفت و کرد نگاهش مستقیم ماهان

  شقانهعا
 
 آدم برای بار چند سایل که نیست رسماخوردگ

 که کش میاره تعهد خودش همراه عشق .بیفته اتفاق

 هوس نیست عاشق باشه  دیگه یگ با فردا یگ با امروز

 همه و کنه یم ازدواج روزی یک آدیم هر طرق   از .بازه

 دنیا توی مهم کار همه این وقت   چرا کنه یم تجربه رو چت   

 کارهای همچی    یک رساغ بریم بدیم انجام یدبا که هست

ه یم رو آدم وقت تمام ضفا که  هم ای نتیجه هیچ گت 

 نداره
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 ۴۹ پارت

 

 ماهان تفکر از زد، لبخند  و انداخت باال ابرو تبسم

 .بود آمده خوشش

  .داشت دوست را استداللش

 در  زمانش بیشت   .نماند یادش خوب را آنش از بعد

وت  چشمان و لبخند میان جای حواسش کل گذشت هت 

 .بود افتاده گت   ماهان

 .کرد نیم حرکت برایش زمان آن از بعد

 خنده صدای گایه حت   و خوردند بستت   زدند، حرف

ک جسم فقط اما رفت باال کوچکشان جمع  آن دخت 

 .بود حوایل

  .شود یم جدا تن از روح که گویند یم راست
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 یم زد، یم حرف ها هبچ با و بود فروش بستت   در جسمش

 که اش دریده افسار روح از امان اما خندید یم و گفت

 کرد یم حس که جان   همان خیابان، میان جا همان هنوز

ه مستقیم که چشمهایش رد و  ماهان ی  خنده  اش خت 

 .نمیخورد تکان و بود ایستاده مانده جا بود

 .نداشت وقت هیچ این از قبل را حش همچی    ی تجربه

 برای زمان بخواهد او و کن نگاهش فقط مردی اینکه

 .شود غرق مقابلش مرد نگاه در تا بماند ثابت همیشه

 

 قرار و بودند ایستاده ها ماشی    کنار آمد که خودش به

 .شود جدا راهشان بود

  .نداشت خون   حس

 را جوان مرد کامل دور یک دید پرت را همه حواس وقت  

  .کرد تماشا

 .ببیندش هدوبار  گ نبود معلوم
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 سوارشو جان تبسم :گفت و کرد نگاه خواهرش به باربد

  .شده دیرش  بیمارستان برسونم رو آیدا زودتر باید بریم

 

 به برید شما پس  :گفت و کرد نگاه ساعتش به تبسم

م تاکش با خودم من برسید کارتون   مت 

 

 خ   یعت   :پرسید باربد و ایستادند جایشان رس آیدا و باربد

م شتاک با  .دیگه خونه ریم یم برسونیم رو آیدا بریم .مت 

 

 باربد، آموزشگاه برم باید من :گفت و زد لبخند تبسم

 .شده دیرم دارم کالس امروز

 

 یادم اصال آره آخ، :گفت و انداخت نگایه آیدا به بارید

 .نبود
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 نداره مشکیل :گفت و انداخت دوش روی را کیفش آیدا

م خودم من  .برسید ونکارت به شما .مت 

 

 من جان ایدا نه :گفت و برداشت جلو به گام دو تبسم

م خودم  .مت 

 

 گت   زندگیش مهم دخت   دو های تعارف میان مردد باربد

 کنارش از درست را ماهان صدای تبسم که بود افتاد

 من بیمارستان برسون رو خانوم آیدا برو تو باربد :شنید

 یم هم نومخا تبسم برسونم رو خانونش و امید میخوام

 .برم

 

 .کرد نگاه خواهرش به باربد

 باربد به .پذیرفت یم را پیشنهاد این میل کمال با تبسم یقنا

 مردم دخت   برو .شد حل مشکل بفرماید :گفت و کرد نگاه

 .برم منم شد دیرش رسکارش برسون
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 خودت مواظب رفتیم ما پس باشه :گفت مهربان باربد

 گرم دمت ماهان باش،

 

 شدن سوار از قبل و گفت کنیم یم شخواه ماهان

ی تبسم ناگهان  .کرد صدا آیدا و آورد یاد به را چت  

ک  ایستاد مقابلش و رفت سمتش به تبسم و ایستاد دخت 

 .... من راست   :گفت و

 

 پایی    را رسش اما آمد نیم خوشش خوایه عذر از خییل

 قضاوتت جهت ن   که مدت این بابت :گفت و انداخت

ایم ن   بهت و کردم  .میخوام معذرت کردم احت 
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 ۵۰ پارت

 

 عزیزم نزن رو حرف این :گفت و زد لبخند مهربانانه آیدا

 رفتار همی    بودم تو جای اگه منم شاید .داری حق هم تو

 .کردم یم رو

 

  .کرد رفتار بزرگوارانه

 .گرفت آغوش در را او و برداشت دیگر گام یک تبسم

ک شانه دور را دستانش هم آیدا  زیاد وقتشان .پیچید دخت 

 به باید دو هر چون نکردند معطل بیشت   لحظه چند .نبود

 .رسیدند یم کارشان

 به کدام هر ها اتومبیل بر سوار و شدند جدا هم از پس

 .رفتند خودشان مقصد سوی
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 نشستند ماهان ماشی    عقب صندیل روی نوشی    و تبسم

 .شدند گت   جا جلو های صندیل روی هم مرد دو و

 در ماهان ادکلن به آغشته هوای از عمیق   دم تبسم

 زیادی هم ماشینش هوای کرد یم حس .گرفت ماشی   

 .بوست خوش

 مقابل را اش گویسر  و چسباند تبسم شانه به شانه نوشی   

 ببی    اینو :گفت و گرفت او

 

 گرفته او که های عکس و نوشی    گویسر  به مبهوت تبسم

 .کرد نگاه بود

ین جایزه بود او دست اگر  یم آنها به را سال عکس بهت 

  .داد

 .بود همی    واقعا ها لحظه شکار

 ایستاده هم کنار ماهان و تبسم که بود زمان   برای عکس

ک و بودند  به اش گویسر   در را ها عروسک داشت دخت 

 .داد یم نشان او
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 را رسش ماهان و بودند ایستاده هم کنار صمیمانه خییل

 جان   تبسم صورت و رس و بود کرده خم تبسم سمت به

 کیم و افتاده گت   جوان مرد شده خم رس و گردن حوایل

 .بود کشیده او سمت به را خودش هم

 

 در داشتند را حالت همی    دباره دو هر هم دوم عکس در

 داشت تبسم و بود هم سمت به نگاهشان اینبار که حایل

ی   .گفت یم  دستش کنار مرد برای چت  

ین از یگ که قسم خدا خود به  که بودند های زوج بهت 

 .دید تبسم

  .آمدند یم هم به چقدر

ک  آهسته کرد یم نگاه ها عکس به ذوق با که درحایل دخت 

؟ چطوری رو اینا :پرسید نوشی    از  گرفت 

 

 اینیم ما :گفت و انداخت باال ابرو شیطنت با نوشی   

 ....دیگه
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 شده، قشنگ چه :داد وادامه کرد نگاه تبسم به زده ذوق

 .میاید هم به چقدر ببی   

 

یت   ک کام و شد شهد اش، جمله شت  ین را دخت   و کرد شت 

 .بفرستشون برام :گفت آهسته

 

 بفرستم؟ اونم برای :گفت ها عکس ارسال حال در نوشی   

 

 نوشی    منظور بفهمد تبسم تا کرد اشاره ماهان به ابرو با

 دوتا شما شد حالیش شاید ببینه بزار :گفت و کیست

 .این همدیگه بمناس چقدر

 

 روی نفس یک تبسم چشمان خندیدند آهسته دو هر

 .بود مقابلش عکس
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 کرد جلب خودش سمت به را اشان توجه امید، صدای

ه، ما خونه ماهان :گفت که وقت    ما بکش زحمت نزدیکت 

  .برسون تبسم بعد کن پیاده خونه در رو

 

؟ نوشی    :گفت و کرد نگاهش ماهان  خ 

 

 :گفت و انداخت نگایه نوشی    هب آینه توی از امید

  .مونه یم امشب ما خونه میاد نوشی   

 

  .پس باشه :گفت و داد تکان رس ماهان

 

ها به و چرخید کیم امید  تبسم :گفت و کرد نگاه دخت 

  نداره؟ که مشکیل

 

ک به آینه توی از ماهان  امید به تبسم و کرد نگاه دخت 

 .نداره اشکال نه :گفت و زد لبخند
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ه اینجوری آره :گفت و داد تکان رس امید  هم ماهان بهت 

یم رو وقتش زیاد نخواستم داره پرواز  به بره اونم بگت 

 .برسه کارش

 

 

 

 

 

  

 

 ۵۱ پارت

 

ن   که حرفیه چه این بابا نه :کرد تعارف ماهان   امید مت  

 .جان
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 محل به باید هم تو .نداریم هم با که تعارف :گفت امید

 .نمیشه دیرش کس هیچ  دیگه اینجوری .بریس کارت

 

 خواست برات خدا :زد پچ تبسم گوش در دم نوشی   

  .دخت  

 

 لبخند نوشی    شادی از پر صورت به و کرد نگاهش تبسم

 .زد

ک برای نوشی    شدند پیاده که  همشش و امید  دخت 

 آقا جلو بیا پاشو جان تبسم :گفت و آمد ابرو و چشم

 .نباشه تنها ماهان

 

 

          

   

:بفرماید گفت  و  کرد  نگاه  تبسم  به  آینه  توی  از  ماهان 
.م خانو  تبسم  جلو 
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ک  .چشم باشه :کرد زمزمه دخت 

 

 و ذوق از پر های شکلک به کرد سیع بدبخت   هزار با

 .نخندد نوشی    شادی

 تک یک با ماهان بست را در و نشست جلو صندیل روی 

 .افتاد راه بوق

 امروز اما بود نشسته هم قبال ماهان کنار صندیل روی

 از قسمت این انگار و داشت تری بخش لذت حس

ی بوی و عطر هم هوا  ماشی     .داد یم بیشت 

 آموزشگاه؟ برم :پرسید ماهان

 

 .لطفا بله :داد پاسخ تبسم

 

 مقصد نزدیک .نگفتند هیچ هیچکدامشان  ای دقیقه چند

 :گفت یم که شکست را سکوت ماهان صدای و بودند
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 و حساب اهل خییل معلومه  کامران، اتون خاله پش

 .بینه یم منطق و عقل و ریاض   با رو خ   همه کتاب،

 

ک به کوتایه نگاه و چرخاند رس  دستش کنار دخت 

  های قسمت از بعض   من بنظر :گفت و انداخت
 
 زندگ

 راه دلمون با باید گایه .شد منطق و عقل خیال ن   باید

 خوب حالمون خ   با اینکه  میخواییم، خ   اینکه بیایم،

 زن .میشه
 
 دوتا دوتا .نیست کتاب و حساب اش همه دگ

 به فقط کت   پرواز داری دوست وقت   .نیست چهارتا،

 حت   بده اجازه خودت به خطرش نه .کن فکر پرواز لذت

ی لذت هم تصورش از  های نگران   و حرف اینکه نه بت 

سونتت دیگران ا بعض  .بت   یک .داره کردن خطر ارزش چت  

  توی رو اتفاقات رسی
 
 منطق محدوده از خارج یدبا زندگ

 ارزشش  واقعا که میده لذت آدم به انقدر دادچون انجام

 .نیست هم خطرناک بهت گفتم من که البته  .داره رو

 خطرناک اینکه عی    در چت    همه دنیا این توی هرچند

  خوردن، غذا مثل .خطرناکه نیست،
 
 راه کردن، رانندگ

.ه        دیگ  خییلیلچ   تها  ن  و  رف   ی 
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  .داد یم گوش فقط تبسم

 که بود نشسته خوش گوشش به آنقدر ماهان های حرف

 تک تک از و دهد گوش و بنشیند ساعتهاا توانست یم

د لذت کلماتش  .بت 

ها بعض   از  مثل پرواز، تصور مثل برد لذت باید فقط چت  

 .چرخ   یم دریا و دشت بر چت   بر سوار که ای لحظه

 دبو  بخش لذت هم تصورش حت   گفت یم راست ماهان 

 .انجامش به رسد چه

 .رسیدند گ نفهمید و بود ماهان صدای غرق

 نکرد صدایش ماهان تا هم شد متوقف ماشی    وقت   حت  

وت از ون هت   تبسم :گفت  جوان مرد اینکه تا و نیامد بت 

 .رسیدیم خانوم

 

 .کرد نگاه اطراف به و کرد بلند را رسش

 !بودند رسیده 
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 !باشد پرسیده را آدرس ماهان اینکه بدون 

 حرفهاتون پیش فکرم ببخشید :گفت و کرد نگاه ماهان به 

 .نشدم متوجه بود

 

ی قابش خواست یم دلت که آنها از زد لبخند ماهان  بگت 

 پنجره پشت ی  طاقچه ی لبه مثال اتاق گوشه بگذاری و

، نگاهش یه و شمعدان   گل گلدان کنار  نگاهش یه کت 

ی جان و کن نگاهش یه باز .کن  نشسته لبخند از بگت 

 .میانش
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 ۵۲ پارت

 

ه روی را دستش تبسم  ببخشید :گفت و گذاشت دستگت 

 .شدم زحمت باعث

 

 بر را اش داشتت   دوست لبخند هنوز .داد رستکان ماهان

 .رحمتید .کنم یم خواهش :گفت و داشت لب

 

 خودش به را تبسم حواس اتومبییل های چرخ صدای

 .کرد جلب

 اتومبیل  روی به رو درست که  را هما شش و دویست

 با اومد هم هما عمه :گفت و کردشناخت توقف ماهان

 .اتون اجازه
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ب با ماهان رس  اتومبیل به مستقیم را نگاهش.آمد باال ض 

 .دید فرمان پشت را هما و داد رویش به رو

ه روی دست  از تبسم با همزمان  و گذاشت دستگت 

 .شد پیاده اتومبیل

ک  ماهان آقا کردین لطف :گفت و بست را در دخت 

 .ممنون

 

 .کنم یم خواهش  :گفت و داد تکان رس ماهان

 .کرد یم گویسر  بازی هما سمت بیشت   نگاهش

 پیاده از بعد هم هما نگاه و رفت اش عمه سمت به تبسم

 .شد قفل ماهان روی شدن

ه ثانیه چند  تبسم به را حواسش سپس و کرد نگاهش خت 

  .سالم :گفت یم که داد

 

 کجا .عزیزم سالم :گفت و کرد نگاه اش زاده برادر به ماه

 بودی؟
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ون ناهار دوستاش باربدو با :داد پاسخ تبسم  .بودیم بت 

 

 .جونتون نوش آهان، :گفت و انداخت باال ابرو هما

 

 میان جوان مرد .رفت ماهان سمت به دوباره نگاهش

 .بود ایستاده اش مانده باز در و اتومبیل

ند سنگرش از دل باالخره
َ
 دو به را خودش قدم چند با و ک

 .رساند کوچه میان ایستاده بانوی

  .سالم :گفت و کرد نگاه هما چشمان در مستقیم

 

  .همی   

ه نگاه و چشمان  هما دل کردن آشوب برای اما اش خت 

 .بود کاق  
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 تبسم و کرد زمزمه سالیم فقط هم او ماهان پاسخ در

 ایشون .هسی    باربد دوستان از ماهان آقا جان هما :گفت

 .رسوندن رو من کشیدن زحمت

 

 اجتناب ماهان چشمان به  دوباره نگاه از نتوانست هما

 ن   با بود افتاده گت   او چشمان میان که حایل در و کند

 .ممنون کشیدین زحمت :گفت حوایس

 

 که گویسر  بند را چشمانش و گرفت نگاه که بود ماهان

 :گفت و داد بود  شده گرفته بازی به دستانش میان

 .اتون اجازه با نکردم کاری کنم یم خواهش

 

 و چرخاند قصه داده دست از دل دخت   سمت به را رسش

 .اتون اجازه با خانوم تبسم :گفت

 

 ندارید؟ امری :کرد نگاه هما به دیگر بار
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 .شدیم زحمت باعث ببخشید :داد پاسخ هما

 

 :گفت نداشت خاض حالت هیچ که صورن   با ماهان

 .خدانگهدار .کنم یم واهشخ

 

 سوار که زمان   تا .رفت اتومبیلش سمت به و کرد پشت

 را قصه دخت   دو نگاه شد خارج کوچه از اتومبیلش بر

 .داشت خودش همراه

 کدامشان هر انکه ن   شدند آموزشگاه وارد هم با دو هر

 .باشد خت   با دیگری حال از

 .کند آغاز را کالسش تا داشت وقت ربــع یک تبسم

 زیر و صندیل روی حیاط ی گوشه که بود این ترجیحش

 حال و گذراند که لحظان   به و بنشیند ازگیل درخت

 .کند فکر جدیدش
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ش ن   هم هما  به تنها آمد نیم بدش هم او نشد گت 

ش د پناه دفت   .بت 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۵۳ پارت

 

  .نشست مت  ش پشت آموزشگاه دفت   در هما

ه  خودش صورت به یشرو  به رو مانیتور ی صفحه به خت 

 .زد زل
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 که داشت وضوح آنقدر اما نبود شفاف آینه مثل مانیتور

 .بکشد رخش به صورتش در را اش تنهان   سالهای  رد

  سوم ده به ورودش از سایل چند
 
 در و  گذشت یم زندگ

ی احساس جوان   اوج  .کرد یم پت 

 .دانست نیم را چکید چشمش از که اشگ قطره دلیل

 نشان خودی داشتند تالش دوباره تخاطرا انگار اما

 چه هر که بدهد تکان آنقدر را رسش شد یم کاش .بدهند

ون همیشه برای شده پنهان مغزش ی صندوقچه در  بت 

 .بریزد

 

 کریمه ن   ن   که دارچی    چای لیوان دور را دستانش تبسم 

ه و کرد حلقه آورده برایش  روی اش گویسر  صفحه به خت 

 نگاه را نوشی    توسط شده هگرفت یواشگ های عکس مت   

  .کرد یم

  .داشتت   دوست و یواشکر های عکس

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 که شد یم طوالن   دقایق   اما نبود بیشت   عکس دو کال

  .بودند کرده جلب خودشان به را تبسم حواس

 صمیمانه طور آن ابتدا گذراند را خویسر  ساعات

ک البته خوب که هم کنار ایستادنشان  لحظه آن دخت 

 .ندانست را قدرش

 .خوردنشان بستت   هم بعد و

 هم دور داشتند وقت   ماهان ی  خنده صدای هم هنوز

 .بود گوشش توی خوردند یم بستت  

 کرد یم مجبورش مهناز که روزهای  همان پیش وقت چند

 رسیایل کنند؛ نگاه را ترگ های رسیال و بنشینند هم با

 او وقت   کفش، مشهور طراحان از یگ درباره بود دیده

  کرد، طراخ شاپ کاق   یک مت    روی را کفش از طرخ

کت مرد   .خرید را مت    همان داد پول مقابلش رسر

  .بخرد را فرویسر  بستت   مت    و  برود تبسم بود حقش حاال

ی همان  مونده جا رویش ماهان های خنده طرح که مت  

 .نشست پودش و تار بر و شده نقش صدایش آثار و بود
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 یخ دارچی    چای از ای جرعه و داد صندیل به را اش تیکه

  .نوشید را اش کرده

 بود؟ همی    عشق یعت  

 زد حرف کیم فقط که باشد مردی ن   حواسش همه اینکه

 .خندید کیم و

 برای کوتاه ساعات همی    از توانست یم  تبسم  اما

 .بسازد خاطره سالها خودش

 

ون خاطراتش دنیان   از را او هما صدای  را رسش .کشید بت 

ون پنجره از  رس برو بیا جان تبسم :گفت و آورد بت 

 .کالست

 

 .رفت ساختمان سمت به و شد بلند جا از

 در داد یم ترجیح امروز .بود نیامده خواست یم دلش

 .کند مرور رو اتفاقات  و باشد تختش روی اتاقش

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 نشان توجیه هیچ او به و دید را ماهان که باری اولی    از

 اش توجه و دید را او که باری اولی    و بعد بارهای نداد،

 .شاپ کاق   در باربد تولد شب یعت   شد جلب

 .امروز همی    تا

 دست به گویسر   و بکشد دراز تختش روی داشت دوست

 .بزند حرف نوشی    با یه

 خون   ی پایه هم او .داشت را مهناز روزها این کاش اصال

 .بود ها باق   خیال و ها حرف این برای
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 ۵۴ پارت

 

 تاج به زده تکیه اش تنه باال .بود نشسته اتاقش در ماهان

 آویزان، پاهایش و تخت

 .داشت قرار دستانش میان گویسر 

 :نوشت  متی    مخاطب برای و کرد باز را  ساپ وات

 دیدم رو هما مدتها از بعد امروز سالم

 

 کجا؟ واقعا؟ :بود،نوشت آنالین متی   

 

 .ودشخ آموزشگاه در دم :داد پاسخ  و زد لبخند ماهان

 .دیدمش که برسونم رو  تبسم بودم رفته

 

 باهاش؟ زدی حرف :پرسید  متی   
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 کردم یم حس .علیک و سالم فقط :داد پاسخ ماهان

 .کنه فرار خواست یم انگار .بره زودتر داد یم ترجیح

 .ندادم کشش باشه راحت خواستم

 

ی  متی     ندیده بود وقته خییل :نوشت ماهان و نگفت چت  

 .بودمش

 

 یم که بار هر :نوشت باز و نکرد دریافت وابج باز

 چقدر .زیباست چقدر که کنم یم فکر این به بینمش

 خانومه

 

 امادرباره نظریم هم موارد بیشت   در تو و من :نوشته  متی   

 .نه هما ی

 

 با حق یعت   نکرده ازدواج هنوز هما اینکه :نوست ماهان

 .منه

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 نمیاد خوشم من که دون   یم :کرد دریافت زود را جوابش

 .کنیم صحبت نیستم موافق تو با که موضاعان   درباره

 

 .میشه دیرم برم باید من.باشه خوب خییل :نوشت ماهان

 

 داری؟ پرواز :پرسید متی   

 

 .آره :داد پاسخ ماهان

 

 .باش خودت مراقب :متی   

 

 نداری؟ کاری فعال .ممنون باشه، :ماهان
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 مطابق هما ی درباره تونم نیم که ببخشید :نوشت متی   

 .برجکت توی خورد که متاسفم .بزنم حرف تو میل

 

 .بوده من با حق کنم یم قانعت روزی یک :نوشت ماهان

 

 .نگهدار خدا :متی   

 

 درباره بده اجازه بهت که اونیه خوب رفیق :نوشت ماهان

 میخواد دلت که چقدر هر میخواد، دلت که خ   هر ی

 .بزن   حرف

 

 برات تونم نیم مورد ینا توی که ببخشید :نوشت متی   

ان   توی .باشم خون   رفیق
ان دیگه چت    .کنم یم جت 

 خداحافظ
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 آنالین دیگر .شد نمایان بازدیدش آخرین ساعت بالفاصله

 .نبود

 برای را هایش چشم و گذاشت کنار را گویسر  ماهان

 .بست دقایق  

 .کرد مرور را هما با مالقات لحظه

 جرات به توانست یم اما بود ندیده را او بود وقت خییل 

ه وقت   نگاهش در امروز بخورد قسم  شد چشمانش ی خت 

 
 

 .دید دلتنگ

 چشمانش میان نشسته حس رفی    لو ترس از شاید حت  

 .کرد فرار که بود

 ....گذشت یم سالها

 ......هنوز او و گذشت یم سالها

 

ند تخت از دل
َ
  .شد یم آماده باید .رفت کمد سمت به و ک
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 ۵۵ پارت

 

 .بود نمانده سال تحویل  روز به بیشت   روز دو

 دنیا به هنوز دخت   اتاق میان کردن کار از خسته تبسم

 .کرد یم نگاه اطرافش به و بود نشسته پرستو نیامده

  وجود با شد یم باعث اتاق قشنگ دکور
 

 لبخند خستگ

 .بزند

  .بود راض   کارش از

 .شد تمام نوزاد اتاق چیدن باالخره
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بت سیت   شد یم بزرگت   روز هر که کیمش با پرستو  به رسر

 عرق .جان تبسم بخور بیا :گفت و شد اتاق وارد دست

 .نیاوردم چای برات کردی

 

 .نشست اتاق در حاض   مبل تنها روی و

 یم میام خودم گفتم که من :گفت و گرفت را سیت   تبسم

 .کت   پذیران   من از نباید که شکمت این با تو .برم

 

 و راند عقب به را اش کرده کوتاه ازهت موهای پرستو

 تنت  توی جون .کت   یم کار داری صبح از که تو :گفت

 .نیست

 

 شدا قشنگ خییل ویل :گفت و چرخاند اتاق در نگایه

 .نکنه درد دستت
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بت از قدری تبسم  فامیل آره، :گفت و نوشید را رسر

 .میاد در چشمشون ببی    بیان شوهرت

 

 کارا این فلسفه اصال من بخدا :گفت و خندید پرستو

یه، جشن خ   که یعت   .دونم رونیم ، جشن جهت    سیسمون 

 خریدیم؟ خ   امون بچه برای ما که چه مردم به اخه

 

 زنک خاله اش همه :گفت و داد تکیه نوزاد تخت به تبسم

  ن   از بخدا، بازیه
 

 تازه رس از عده یک .آدما بعض   فرهنگ

  دوران به
 
 به هاشون دارن   تا گرفی    رو جشن این رسبدگ

 اینکه برای و فضویل رس از هم عده یک .بکشن ملت رخ

  از رس
 
 ....رسم شد و دادن رواجش بیارن در دیگران زندگ

 

 شوهر وقت   که من :داد ادامه تبسم و  .کشید آیه پرستو

 توقع که دم رونیم شوهر خانواده به اول همون از کنم

 .باشن داشته ازم کارا این
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 زد شوهر خانواده و شوهر حرف تا  ها وسط این خوب

 .شدند مجسم چشمانش مقابل مادرش و ماهان

 خانواده این از خورد نیم مادرش و ماهان به اصال اتفاقا

 اهمیت ها بازی زنک خاله این به و باشند بی    دهن های

 .دهند

 

 خاله عروس اگه که تو :گفت و کرد نگاهش عمیق پرستو

 گوشت اگه فامیل ها قدییم قول به  .زده شانست بشر 

 .اندازن نیم دور رو همدیگه  استخون بخورن رو همدیگه

 

  .نداشت دوست را خواهرش جمله این تبسم

 .شود اش خاله عروس خواست نیم

 اش ریخته هم به و بلند موهای و برداشت را مویش کش

 عروس نیست معلوم هم خییل حاال :گفت و کرد جمع را

 .هم به یختهر  خ   همه که فعال .بشم خاله
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بت لیوان پرستو  :گفت و گرفت دست به را خودش رسر

 هم به رس االن شاید هم خاله تبسم، داره دوست کامران

 ته ته، اونم اما  .باشه قهر مهناز و باربد نامزدی خوردن

 ناراحت   و دلخوری این .بشر  عروسش تو که راضیه دلش

 یمن هسی    خواهر خاله و مامان . روزه چهار مال هم ها

ر تو نبایسر  عاقل اگه وسط این .که بگذرن هم از تونن  ض 

 کت   یم

 

 

 

 

 

  

 

  ۵۶ پارت 
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، فردا و امروز کامران واسه اینکه جای به  خودت از کت 

 برای بره تا بشه گرم داشتنت به دلش بذار .کن مطمئنش

؟ خاله از بشر  میخوای گ عروس .خاله کردن راض    بهت 

؟ کامران از بشر  گ زن  داره، ماشی    داره، الرتا بهت 

 به چت  ش همه .خوبه هم آمدش در داره، آپارتمان

 .داره دوستت تر مهم همه از .جاست

 

 

 نگاه من به :گفت و ایستاد پنجره پشت .شد بلند جا از

 ازدواج هم با مادرش سلیقه به و بسته چشم شوهرم کن

 مادر خونه باالی طبقه کردم ازدواج که سایل از .کرد

 زند  شوهرم
 
 اینکه بدون   تا بایسر  من جای باید .کنم یم گ

 یعت   باشه داشته دوستت همه این  کامران مثل مردی یک

؟   توی عشق حشت  خ 
 
ک زندگ  حشت خییل مشت 

 و گذاشت و آمد و رفت تمام باید .تبسم سنگینه
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ل برداشتت  جدا آپارتمان و استقالل بدون   تا بشه کنت 

؟ یعت   داشی      خ 

 

ون نهگو  آه را نفسش  دروغ   یک مهناز :گفت و داد بت 

 ربیط چه گفته دروغ مهناز اینکه اصال .شد تموم و گفت

 معلوم کجا از کن نگاه خواهرت به تبسم  .داره کامران به

 و بدون   رس رو کامران .بشه نصیبت کامران از بهت   کش

 میاد که آدیم میده تضمی    گ بعدش بره بشه رسد دل

ه کامران از خواستگاریت  و دیده اش خانواده و خاله .بهت 

 با شناسیم یم رو اشون همه .دلم عزیز هسی    شناخته

 نیاز یادته خودت تو تبسم بخدا .داریم آشنان   اخالقشون

 اومدن که اولش من شوهر خانواده نیست گفی    به

 .کردن فرق آسمون تا زمی    ازدواج از بعد و خواستگاری

  کامران به چرا .جاک حاال رفتار کجا موقع اون رفتار
 

 نه بگ

 کدوم نیست معلوم که کت   ازدواج غریبه یک بعدبا

 یم کامران .کن فکر حرفام به دروغ؟ کدوم راسته حرفش

 جدید، اختالفات این اینکه قبل.کنه خوشبختت تونه
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  کامران؛ قلب توی محبت ریشه به بزنه و بشه تیشه

 .بکوب رو میخت

 

 .ایستاد خواهرش کنار تبسم

 حرفات به .باشه :گفت و کرد حلقه اش شانه ورد دست

 بدم زمان همه به خواستم فقط من .کنم یم فکر

 

 زنگ صدای با شد همزمان کوچه به باربد ماشی    ورود

 .تبسم گویسر  پیامک

 زنگوله :بود نوشته باربد کرد نگاه را دستش میان گویسر 

 .پایی    بیا ام کوچه توی من

 

 پرستو :گفت و برداشت دنوزا لبایس جا از را شالش تبسم

 نداری؟ کاری جان
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 تکان دست شد پیاده اتومبیلش از که باربد برای پرستو

 بخورید اس آماده غذا باال، بیاد بگو :گفت تبسم وبه داد

 .برید

 

 .برم قربونت نه :گفت و بوسید را خواهرش صورت تبسم

 پیش روز چند .داده عروسک سفارش بهم باربد دوست

 هاش کاری ریزه هنوز که حایل در اس آماده گفتم بهش

 .مونده

 

 بدی؟ بهش باید گ واسه :پرسید پرستو

 

 بهش که اونجان   از :گفت و رفت در سمت به تبسم

ه بیاد روزا همی    احتماال شدن آماده گفتم  بت 

 

 خییل :گفت و رفت خواهرش همراه در دم تا پرستو

 .ممنون تبسم کشیدی زحمت
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 و کاشت خواهرش صورت روی دیگری ی بوسه تبسم

 خ   برای اشو خاله پس مون ن   ن   .وظیفمه :گفت

 .میخواد

 

 رسپا :گفت و کشید خواهرش شکم روی وار نوازش دست  

 خداحافظ رفتم من برم قربونت نمون
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 ۵۷ پارت

 

  حال در باربد و بود شده برادرش اتومبیل سوار
 
 به رانندگ

 داشت اضار پرستو :گفت تبسم .داد یم گوش موزیک

 این با نیومد دلم .نکردم قبول من ویل بمونیم ناهار برای

 .کنه اذیت رو خودش بخواد  شکم

 

 خوب  :گفت و زد مهربان   لبخند خواهرش به باربد

 رس یک اول باید باال بیام تونستم نیم دارم کار منم .کردی

 .خونه بریم بعد کارگاه بریم

 

؟ واسه کارگاه :پرسید تبسم  خ 

 

 شلوغه، همومن و بابا رس و ساله آخر :داد پاسخ دبارب

 براش کتابه و حساب و فاکتور چندتا برم خواست ازم بابا

 .کردم قبول بدم انجام
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 بنظر خسته خییل ویل :گفت و کرد نگاه برادرش به تبسم

 .دیگه روز یک میذاشت   ریس، یم

 

  اینکه وجود با باربد
 

 و بارید یم رویش و رس از خستگ

 نه :گفت  کرده کار بیمارستان در حسان   بود معلوم

 و بابا .کنم کمک بهشون کم یک برم .نیست مشکیل

  .تنهان دست هومن

 

 هم برادرش و پدر از  اما بود عمل اتاق تکنسی    باربد

 کارگاه کارهای در توانست یم وقت هر و شد نیم غافل

 .کرد یم کمک برادرش و پدر به تریسر  تولید

؟ اذیت ونجاا :پرسید تبسم از  رو تو اول میخوای نمیشر

 خونه؟ برسونم

 

 کارگاه نرفتم وقته خییل بریم، نه :داد پاسخ تبسم
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 شده؟ تنگ زدن ناخنک برای دلت :گفت و خندید باربد

 

 خییل امروز من تبسم راست   :گفت باربد و خندید تبسم

 ظرف یک بنداز یادم .کنم فراموش ممکنه ام خسته

 .کرده سفارش کیل .رمبردا آیدا برای ترشک

 

، :پرسید شیطنت با تبسم   .شکموعه عروسمون پس ا   ا 

 

 .خودت عی    آره :داد پاسخ تبسم لحن همان با باربد

 .پیچید ماشی    اتاق در جفتشان ی خنده صدای

 

   مت    سالن وسط رفت، یم راه کارگاه سالن در تبسم
 
 بزرگ

 مواد و بودند نشسته مت    دور تا دور زن ۴ و داشت قرار

 .کردند یم پاک را مخلوط تریسر 
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 و کرفس و کلم بوی داد، یم رسکه بوی همیشه کارگاه 

 .ست   و خیار

 نیم بدش بوها این کدام هیچ از ها آدم از خییل خالف بر

  .بود شده عجی    آن با کودگ از آمد

 چه هر .کشید یم زحمت کارگاه همی    در همیشه پدرش

 .بود کلم و رسکه و ست   بوی به آلوده کارگاه از داشتند

 

 

 گرفته قرار سالن ی گوشه در ترشک بزرگ های ظرف

 پخش برای و شود منتقل مخصوص های دبه به تا بودند

 .برود

 کوچگ ناخنک و کرد باز را یکیشان در رفت جلو تبسم

 .زد
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  مثل هم هنوز
 

 ها تریسر  به یواشگ زدن ناخنک ها بچگ

 این و رسید یم پدرش اگر داد ای و داد یم مزه حسان  

 .دید یم را صحنه

 مشغول لذت با و گذاشت دهانش در که را دوم ی تکه

 ناخنک :شنید رسش پشت را گریم صدای شد جویدن

 درست   کار مردم دست برسه قراره که های تریسر  به زدن

 .نیستا

 

 زد؟ توهم یا بود ماهان صدای واقعا

 و ودب ایستاده رنگ کم لبخندی با که  ماهان   به و برگشت

 .کرد نگاه نگریست یم را زدنش ناخنک

 چیکار اینجا شما .ماهان آقا سالم :گفت  شد پاچه دست

 کنید؟ یم

 

 اینجاست گفت داشت کار باهام باربد :داد پاسخ ماهان

 اومدم که شد این داشتم کاری یک ها نزدیگ همی    منم
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 ۵۸ پارت

 

 کرده اش ن  هوا دوباره ماهان تپید؛دیدن یم تند تند قلبش

 .بود

 ماهان مردی از شده پر روزهایش این بود انداخته یادش

 .کشد یم نفس شهر همی    آسمان سقف زیر که نام
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ک آمد نیم بدش هم خدا خود انگار اما ها خودمانیم  دخت 

 این از قبال وگرنه رویش؛ روبه ی ایستاده مرد به بدهد دل

 .افتاد نیم ها اتفاق

 .نداشت برخوردی ماهان با

  .دید یم جان   را او مایه سایل، که، شد یم چه

 گرفتند؟ یم قرار هم راه رس دقیقه به دم که شده چه حاال

  در هم قبال ماهان  یعت  
 
 بود رنگ پر همه این باربد زندگ

 کرد؟ نیم دقت او و

 جوان مرد مقابل ها زده مات مثل که کند لعنتش خدا 

 .کرد یم نگاهش و ایستاده

  دست با  و رفت فرو زمی    در و شد آب خجالت از
 

 پاچگ

 حساب به دارن  هومن با دفت   توی باالست، باربد :گفت

 .رسن یم کارگاه های کتاب و

 

 را هومن چرخید سالن انتهای سمت به که نگاهشان

 .آمد یم سمتشان به که دیدند
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 ماهان سالم :گفت که وقت   داشت فاصله آنها با هنوز

 آمدی؟ خوش جان

 

 که گرمشان علیک و سالم .داد دست ماهان با و رسید

 رسکار :گفت و چرخید خواهرش سمت به هومن شد تمام

ن   ناخنک داری که دیدم دوربی    توی خانوم  بابا اگه ها مت  

 .کند یم رو پوستت بود

 

  لبخند با ماهان
 
 :گفت هومن و کرد یم نگاه تبسم به بزرگ

 بخو  نیست تست واسه تریسر  نمونه چند مگه دفت   توی

ی رو ما کار بهداشت باید حتما دیگه بخور اونجا بیا  بت 

 سوال؟ زیر

 

 با صورت به تا زد زور ماهان و شد آویزان تبسم های لب

ک ی مزه  کمر توی دست هومن و نخندد مقابلش دخت 

 باربد جان، ماهان باال بریم :گفت و گذاشت ماهان

 .باالست
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 را او و کرد حلقه خواهرش کمر دور هم را دیگرش دست

 لوچه و لب برم قربونت باال بریم بیا :چسباند خودش به

 .نکن آویزون من واسه اتم

 

 از باربد و رفتند سالن انتهای سوی به هم با نفری سه

 ماهان برای باال اتاق ای شیشه رس تا رس دیوار پشت

 .داد تکان رس و کرد بلند دست

  .شدند اتاق وارد

ام به باربد  و سالم او با و شد ندبل جا از رفیقش احت 

 چای برایشان تا زد زنگ خانه آبدار به هومن و کرد علیک

 .بیاورند

 

ی بفهمه بابا اگه خانوم تبسم :گفت خواهرش به باربد  مت 

ن   ناخنک ها تریسر  به  دبه اون از یگ توی ات ندازه یم مت  

 .کنه یم درست تریسر  باهات بزرگ های
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 تو گرده یم بهانه لدنبا که هم بابا :گفت و خندید هومن

 خودت .بمون   پیشش همیشه برای تا بندازه تریسر  رو

 .دستش میدی رو بهانه

 

 اتاق در حاض   جوان مرد سه ی خنده صدای پیچیدن

 هایش برادر حواله که تبسم ی غره چشم با شد همزمان

 .شد یم

 

 با فرز و تند همیشه مثل کیومرث آقا بعد دقیقه چند

 .شد اتاق وارد چای سیت  

 مت    روی را بیسکویت و مسقیط ظرف هم هومن

 بذار رو اینا :گفت و رفت برادرش سمت به .گذاشت

  .ما پیش بیا پاشو فعال .دیم یم انجام هم با بعد برای
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منده :گفت و کرد دسته را ها فاکتور باربد  تا ماهان رسر

 .بود مهم کارم کشوندمت اینجا

 

 زبان او جای به و نوشید را داغ چای از ای جرعه ماهان

 نه :گفت و سوخت بود نشسته رویش به رو که تبسم

 خدمتم در من حرفیه، چه این داداش

 

 

 

 

 

  

 

 ۵۹ پارت
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 تحویل را ها تریسر  بار تا سالن به بود برگشته هومن

ی  .بدهد مشت 

 صدای اما بود اش گویسر  رسگرم اتاق ی گوشه هم تبسم

 .شنید یم را ماهان و باربد های صحبت

 .بود آنها پیش حواسش ی همه واقع در

 ژست و دید یم را رخش نیم  که ماهان بخصوص

ی آی نشستنش ی آی کرد، یم دلت   .کرد یم دلت 

 .بود داده مبل پشت   به را اش تکیه و انداخته پا روی پا

 و داشت قرار مبل های دسته روی دستش دو هر آرنج

 داشته نگه صورتش نزدیک و داده قرار هم روی را دستها

 .کرد یم گوش باربد حرفهای به دقت با و

 اش پیشان   روی و کرده گویسر  بازی موهایش از ای تکه

 .بود افتاده

 دل حسان   که هم دارش اخم کیم و جدی کامال صورت

 .لرزاند یم را اتاق در حاض   دخت    تنها ی رفته
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 نگاه ای ثانیه برای که کرد حس را تبسم نگاه سنگیت   شاید

 و گرفت چشم دوباره حواس ن   اما چرخاند او سمت به

 .دوخت باربد به

 جاذبه همه این دنیا پرت حواس های نگاه ی همه یعت  

 !داشتند؟

  کرد؟ یم نگاهش زیبا انقدر عمدا

ک صاحب ن   دل رس بر چه دانست یم  این و آمده  دخت 

 چرخاند؟ یم چشم تفاوت ن   طور

ک درون طوفان از خت    اتاق در حاض   نام تبسم دخت 

 اشت؟د

 به دقیق وقت   دنیا مردهای ی همه سوال، یک راست  

ی  این به نشانند یم چهره بر اخم و دهند یم گوش چت  

 شوند؟ یم خواستت   اندازه

 به و گرفی    ماهان رخ نیم از نگاه بود کند جان شبیه

 .دادن گویسر 
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 هر تا کرد تت    را هایش گوش اما گرفت را هایش چشم

 .کند شکار را ماهان جانب از حرق  

 

 به زنش ی خانواده با داره امید :گفت یم داشت بابد

 و عرویس خرج همزمان تونه نیم ماهان، میخوره مشکل

 .خریده تازه هم رو ماشی    .کنه جور رو خونه پیش وپول

 .شد بدهکار درمونش و دوا خرج و پدرش مریض   رس

 هاش بدیه هم تونه نیم کنه یم هرکاری که همینه واسه

 بگم بهت میخواستم  عرویس؛ و خونه ولپ هم بده رو

 ی خانواده فشار ویل کنه رو خواد نیم .میشه اذیت داره

 ....کنه یم اذیتش داره زنش

 

هان   هم او و گرفت را باربد حرف منظور ماهان
 درباره چت  

  .بود کرده حس امید ی
 

  حوصله ن   ها، خستگ
 
 هایش گ

 .دید یم را

 من روی :گفت دهد توضیح بیشت    باربد اینکه از قبل 

 .کنم نیم کوتایه بیاد بر دستم از که هرکاری .کن حساب
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 .گرم دمت :گفت و کرد نگاه رفیقش به رضایت با باربد

 بدیم قرض بهش ما هم کیم یک داره مبلیع   یک خودش

 .میشه حل مشکلش

 

 داره؟ کم چقدر ببی    بزن زنگ بهش :داد تکان رس ماهان

 

 نیم رو امید انگار تو :گفت و کشید ای کالفه پوف باربد

ی که اون شنایس؟  از که تبسمه کار دیگه این .گه نیم چت  

 .بکشه حرف نوشی   

 

 

 که خون   حس از آه  چرخیدند تبسم سمت به دو هر

ه طور این وقت   گرفت یم قشنگش چشمان از تبسم  خت 
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 های حس ی همه که چشمانش از امان و کرد یم نگاهش

 .شقع جزء داشت را دنیا خوب

 تبسم :گفت خواهرش آشفته وجود از خت   ن   باربد 

؟ رو زحمتش تو میشه  بکشر

 

 

 

 

 

  

 

 ۶۰ پارت
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 را حرفهایشان کرد یم وانمود که این کرد نگاهشان تبسم

 و نبود بزرگ آنقدرها اتاق هم چون بود مسخره نشنیده

 .کردند نیم صحبت آهسته آنها هم

 کردن بازی فیلم توانان   تبسم لحظه آن در تر مهم همه از

 نشنیدن و ندیدن به را خودش توانست نیم و نداشت

 .بزند

سم، نیست الزم :گفت پس  روز چند همی    نوشی    بت 

 پول یا عرویس اندازه فقط پولشون کل گفت یم پیش

ن عرویس اگه اس، خونه پیش  اگه ندارن خونه پول بگت 

ن خونه   .ندارن عرویس خرج بگت 

 

 

 پول نصف پس :گفت و کرد گاهن تبسم به متفکر ماهان

 داره؟
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 حس هیچ .نداشت خاض چت    هیچ نگاهش که بخدا

  .نبود خاض

 مراسم برگزاری و رفیقش پیش حواسش آنقدر کال

 .کند توجه دیگری چت    به توانست نیم که بود عروسیش

ه نگاه همی    اما  نفس آوردن بند برای مستقیمش و خت 

 بود کاق   تبسم

 سکوت در به دقیقه چند تبسم هوان   و حال بخ توجه ن   

 عموم با تونم یم من :گفت باربد به رو سپس و کرد فکر

 یم .نداره اومدن ایران قصد فعال که اون .کنم صحبت

 دنبال عموم کنم اعالم مثال خودمون  گروه توی تونم

 مبلیع   یک گرده یم اش خونه برای مطمی    و آشنا مستاجر

 که باشه این هم بهانه .بخوره امید پول به که بگم هم

 روی چون فقط نیست مهم براش خییل اجاره و پول عمو

 این بده کش هر دست نمیخواد حساسه اش خونه

 اون ساله چند االن طوره همی    هم واقع در البته چطوره؟

 اجاره نشده  حاض   حساسه عمو چون ویل خالیه خونه

 .بده

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 یم هم امید قااتفا  .خوبیه فکر :گفت و داد تکان رس باربد

 هم همی    بخاطر و حساسه اش خونه روی عموت دونه

 صحبت کامران با صبح منم.....نمیده اش اجاره که هست

 رزرو تاالر ماه این توی که شبیه تنها فروردین ده کردم

یم امید از پول نصف تونیم یم  .نیست  دیگه نصف بگت 

 قسیط کامران بگیم امید به بعد بدیم خودمون هم رو

یم یم ازش کم کم بعد .کرده ابحس   .گت 

 

 اینجوری .خوبه اینم آره :گفت و داد تکان رس ماهان

 نمیشه هم معذب

 

 اینجا به که حرفهایشان و کرد یم نگاهشان همچنان تبسم

 رفت دویشان هر صدقه قربان کامل دور یک دل در رسید

 در مرد دو این ی ویژه جایگاه بابت داد حق خودش به و

 .قلبش
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 یادش که بود خودش برای احساسات ابراز های نهمیا

 روز ده در عرویس برای مرد دو این داد ن   داد ای افتاد

 کنند؟ یم ریزی برنامه آینده

 که هست هم بدبخت داماد و عروس به حواسشان

 شوند؟ آماده روزه ده چطور

 نوشی    از دفاع وقت االن زد را احساساتش آف دکمه پس

 روزه ده چطوره بیچاره دوتا ینا وقت اون :گفت و بود

؟ آماده عرویس برای رو خودشون  داره، کار هزارتا کی  

 عروس، لباس آرایشگاه، وقت ی، جهزیه چیدن

 .عید توی اونم....خرید

 

 آرایشگره من برادر زن :گفت تبسم به پاسخ در ماهان

 .حله آرایشگاهش مشکل کنم یم صحبت باهاش

 

 تندتند و شد یم بدل و رد یه تبسم و گویسر  بی    نگاهش

ی  .نوشت یم چت  
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؟ بفهمه وقت یک اگه :پرسید تبسم  خ 

 

ه، عرویس اون :داد جواب باربد اینبار  خراب زندگیش بگت 

ه مغزش انقدر که فعال .بفهمه بعدش نشه  نیم کار درگت 

 ماهان؟ کت   یم چیکار .اصال کنه

 

 میدم پیام عموم به :انداخت باربد به کوتایه نگاه ماهان

 .چیه نظرش ینمبب
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 ۶۱ پارت

 

  .بودند خانه به گشت باز راه در

 .بودند مانده کارگاه در شب خود تا آنها و  شده تاریک هوا

ه تبسم  تو باربد :پرسید برادرش از رویش به رو خیابان خت 

 شدی؟ دوست ماهان آقا با گ از

 

ه هم  باربد  سال خییل :داد پاسخ رویش به رو خیابان خت 

 مگه؟ چطور .پیش

 

 شدین؟ صمییم تازه :داد پاسخ تبسم

 

 .نه :داد پاسخ باز باربد
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 بودمش؟ ندیده  خییل قبال من چرا پس :پرسید باز تبسم

؟ هم با همه این حاال که چطوریه  هستی  

 

 چند ماهان :گفت و انداخت خواهرش به نگایه باربد

از سال   تهران اش خاله با .نبود شت 
 
 یک .کرد یم زندگ

از برگشته که لهسا  شدیم رفیق هم با نوجون   از ما .شت 

 دور هم از مقدار یک بود  تهران که سایل چند این ویل

از  .افتادیم  یا زد یم رس بهم گایه اومدم یم که هم شت 

 که االن ویل دیدمش یم ها بچه جمع و مهمون   توی

 .داره وقت رفقاش برای بیشت   برگشته

 

 با چرا :پرسید پس بود کاوکنج ماهان درباره کال تبسم

 اش؟ خاله

 

 این در فقط .چیه ماجرا دونم نیم دقیق :داد پاسخ بارب

 کوچولو بچه یک با تنها جوون زن یک اش خاله که حد

 .نباشه تنها تا پیشش رفته ماهان همی    برای بوده
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 اش خاله چرا خوب :پرسید بیشت   کنجکاوی با باز تبسم

از؟ نیومده  شت 

 

مندتم :داد پاسخ خندید باربد  ندارم کامل جزئیات  رسر

 .داشته مشکالت رسی یک اینکه مثل  اما .برم قربونت

 وقت، هیچ نکردم کنجکاوی اش درباره زیاد من راستش

 .نیست زدن حرف اهل هم ماهان

 

ک  و کرد نگاهش پرسشگرانه باربد و داد تکان رس دخت 

  پریس؟ یم ماهان درباره شده خ   :گفت

 

 همی    :گفت و بزند خیایل ن   به را خودش کرد سیع تبسم

 .میشه کنجکاو آدم باالخره طوری؟

 

 .گفت ای کشیده ی بعله و زد لبخندی باربد
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 نیاورد خودش روی به و کرد نگاهش چشم گوشه از تبسم

 .بود دار معنا باربد بعله که

**** 

 

 خانه به خسته فرودگاه از ماهان و بود تحویل سال روز

  .داشت وقت ساعت یک سال حویلت ساعت تا برگشت

 جان، مامان :کرد صدا را مادرش و داشت خانه وارد

؟  هست 

 

 یم حدس ماهان که جای سالن انتهای از مادرش صدای

 رسید گوشش به باشد چیده آنجا را سی    هفت سفره زد

 .اینجایم ما ماهان اینجا بیا :وگفت

 

 

             

    

سالالم و  رفت  مادرش  و  پدر  سمت  به  و  شد  سالن   
وارد

.د دا  باالال  ن  بلند 
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 نگاه مقابلش تلوزیون به و نشسته مبل روی که پدرش با

 و برداشت را مطالعه عینک پدرش و داد دست کرد یم

 .باباجان نبایسر  خسته :گفت

 

 .بابا بایسر  سالمت :گفت و بوسید را مادرش موهای روی 

 .مامان چطوری

 

 .مامان برم قربونت :گفت و کرد نگاه رعنایش پش به زهره

 

یت   از یگ شد خم ماهان  و برداشت ظرف توی های شت 

 رسیــــع دوش یک برم من مامان :گفت و گذاشت دهان به

یم  .بگت 
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 ۶۲ پارت

 

ک روی نگاهش که برود تا چرخید   داشتت   دوست  دخت 

ه رویش به رو ایستاده   .ماند خت 

 ؟!کرد یم چه اینجا او .کرد نگاهش متعجب

ک  دلیل اصال .داشت ماهان از را واکنش این توقع دخت 

 مرد کردن سوپرایز بودند نداده اطالع را آمدنشان اینکه

 .بود مقابلش

 ماهان  سالم :گفت و  کرد استفاده او سکوت از

 .نبایسر  خسته چطوری؟
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 :گفت و پاشید او روی به محبت پر را لبخندش ماهان

 !خوردم جا دیدمت ؟!کت   یم چیکار اینجا تو عزیزم، سالم

 

ین نامش مثل عسل  عیده دیگه :گفت و خندید شت 

  .باشیم هم دور که اومدیم

 

 .آمدین خوش :کرد نگاهش مهربان   با ماهان

 

 ن   چطوری :رسید گوشش به دیگری زن صدای بالفاصله

  وفا؟

 

 به به :گفت و کرد نگاه اش داشتت   دوست ی خاله به

؟ ن   چه .بخت   رسیدن .قشنگم ی خاله سالم  گ خت 

 دین؟رسی

 

 .میشه ساعت   سه دو، :داد جواب زن
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 ندادین؟ خت   چرا :پرسید متعجب ماهان

 

 که بود همی    به اش مزه :گفت و خندید خوش رس زن

ت  .کنیم غافلگت 

ی :گفت و گذاشت ماهان بازوی روی را دستش  به چت  

، دوش برو نمونده سال تحویل  تا زودتر شو حاض   بگت 

 .بیا نشده تحویل سال

 

 دوش برم زودتر آره :گفت و رفت اتاقش سمت هب ماهان

م  .شده تنگ براتون دلم حسان   که بیام بگت 

 

 رس از آره :گفت و کرد لحنش چاشت   داخوری کیم زن

 .شدی دلتنگ چقدر معلومه هات زدن
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 ربــع یک و نداد طول زیاد را شدنش حاض   و گرفی    دوش

 .شد خارج اتاقش از سال تحویل به مانده

 به و نشست سی    هفت سفره کنار اش ادهخانو  جمع در

 چه جان متی    خوب :پرسید و چرخید اش خاله سمت

؟  نیومده؟ باهاتون مگه کامبت    خت 

 

 اومده اونم چرا .سالمت   خت   :گفت و کرد نگاهش متی   

 برن تحویل سال که مادرش خونه رفت رسیدیم تا ویل

 نکردم قبول من ویل بیا گفت منم به پدرش، رسخاک

 .ندارم کاری ها ُمرده با سایل اول گفتم

 

 باید جان متی    :گفت خواهرش به زهره و خندید ماهان

 .رفت دلخوری با خدا بنده چرا بگو پس .رفت   یم
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 که سایل من خواهر :گفت و داد گردنش به تان   متی   

ستون با اولش وع قت   داد به خدا دیگه میشه خ   بشه رسر

 .برسه

 

 و کرد نگاه همشش به و زد پلک ماهان پدر هاشم آقا

ی دیگر تا خواست  .نگوید چت  

 را تفاهم سوء این متی    خواهرش برای زهره اثرار مبادا

 .خواسته نیم اشان خانه در را او حضور که کند ایجاد

ه تلوزیون صفحه به هم دور همه بعد دقیقه چند  خت 

 جدید سال  در زندگیشان شدن بهت   برای و بودند شده

 .خواندند یم دعا

ی نداشت خت   ماهان  یگ سقف زیر شهر، همی    در دخت 

 خدا از را او امسالش سی    هفت سفره رس خانه، همی    از

 .خواسته
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 ۶۳ پارت

 

خانه در متی    سال، تحویل از بعد  و بود نشسته آشت  

ازی ساالد  .کرد یم آماده شام برای را شت 

 زا هر کمک جای به و بود نشسته کنارش در  هم ماهان

 .زد یم ناخنگ گایه

 از خت   چه :پرسید و کرد نگاه اش زاده خواهر به متی   

 هما؟
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 فقط :گفت و زد گازی دستش توی ریز خیار به ماهان

 .دیدمش گفتم بهت که یکبار همون

 

ه متی     رساغش؟ نرفت   دیگه :پرسید و کرد نگاهش خت 

 

 اتفاق   هم دفعه اون نه، :گفت و انداخت باال رس ماهان

 آخه .برسونم  رو تبسم  بودم رفته که بهت گفتم .شد

 .کنه یم کار هما پیش

 

 در که دستش توی ی گوجه به را حواسش دوباره متی   

 برم من چیه نظرت :گفت و داد بود شدن ریز حال

 ببینمش؟

 

 .خوبیه فکر :گفت و زد لبخند ماهان

 

  .شده تنگ براش خییل دلم :گفت و کشید آه متی   
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 اونم مطمئنم :گفت و برخاست صندیل روی از ماهان

 .میشه خوشحال ببینتت

 

 به بود شده بلند زنگش صدای که گویسر  برداشی    برای و

 بردارد مت    روی از را گویسر  اینکه از قبل اما رفت سالن

 .ماهان بزنیم حرف باید :گفت و ایستاد مقابلش پدرش

 

 در من :گفت و کرد نگاهش بود جدی  پدرش صورت

 .بابا خدمتم

 

 هم ماهان و گرفت پیش در را حیاط راه  حرف ن   هاشم

 شد رایه رسش پشت

 در صورن   با هاشم و ایستادند حیاط در هم روی به رو

 چیه؟ هما جریان :پرسید پشش از  هم
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 جیبش در دست و شد جا به جا جایش در کیم ماهان

 اتفاق   پیش وقت چند نیست، خاض چت    :گفت و کرد

 .دیدمش

 

 اتفاق   :گفت و کرد نگاه پشش به گرانه ذهمواخ هاشم

 رفاقتت اینکه و دیدیش اتفاق   که فرض بر باشه دیدیش؟

ی هم داره ادامه سخت و سفت  هنوز باربد با  توی تاثت 

 ....نداشته هما دیدن

 

 هاشم که بزند حرف خواست و کرد باز دهان ماهان

 تو رفاقت به کاری گفتم اولش از :رود باال را دستش

 قرمزه خط هما اما....اما ایستادم حرفم روی ندارم ربدوبا

 نشو،  ظاهر راهش رس نرو، قرمز خط این سمت ماهان،

 برای یا نت   دیدنش برای هم رو کش نبینش، اتفاق  

 .نکن ترغیب دیدنش

 

ه سکوت در ماهان   .بود پدرش خت 
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 یم سکوت نداشت، حرق   اینکه برای نه کرد یم نگاه فقط

 جواب و بزند تکراری های حرف واستخ نیم چون کرد

 .بشنود تکراری های

 جفت روی قدمش ماست مهمونه متی    :داد ادامه هاشم

 خدمتشیم در پشام و خودم بره خواست جا هر چشام

 بدون تو، همرایه بدون تنگه دلش .هما سمت جزء

 ازش اسیم حت   برگشت وقت   اما ببینتش بره تو دخالت

  .نیاره

 

 کف های موزاییک به و انداخت پایی    را رسش جوان مرد

ه خیاط   .شد خت 

  .اش کشیده رنج پدر از آخ

 بابا باشه :گفت و داد پدرش چشمان به عمیق را نگاهش

 .راحت خیالت
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 ۶۴ پارت

 

 تو با تبسم :پرسید و کرد نگاه پشش به مشکوک هاشم

 رسوندیش؟ بردی تو چرا کرد؟ یم چیکار

 

 و کشید صورتش به دست   ندیدخ آهسته اینبار ماهان

 من بود شده دیرش کارش، محل رفت یم باید :گفت

 سالمه دو و یس من بابا نباش نگران .همی    رسوندمش

 .نیستم که بچه
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 تو برو بیا بابا خوب خییل :گفت و داد تکان رس هاشم

 .رسن یم ها بچه االن

 

 همه بابا :گفت و گذاشت پدرش شونه روی دست ماهان

 میشه راه به رو خ  

 

 آقای ضمنا :گفت شوخ   به ماهان و نگفت هیچ هاشم

م  نیستا خون   کار اصال ایستادن گوش محت 

 

 گایه شنیدن اتفاق   اما  بله، ایستادن گوش :خندید هاشم

 .میاد پیش

 

 

 اتفاق   دقیق چه :زد کنایه و کرد نگاهش دقت با ماهان

 .شنیدین
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 یشها دست جوان مرد کرد نگاهش چپ چپ که هاشم

 .تسلیم تسلیم، آقا :گفت و برد باال را

 

**** 

 

 بیشت   هما .تعطیل آموزشگاه و بود فروردین چهارم روز

 .گذراند یم برادرش خانواده کنار را روز ساعات

 برنامه سال هر خالف بر و بودند خرم و خوش و خوب

  سفر برای ای
 
 .نداشتند خانوادگ

ایط شانا بارداری بخاطر پرستو و حنا  اینکه اول   سفر رسر

  .نداشتند

 .داشت کار حسان   باربد و بود نزدیک امید عرویس چون 

ایط تا بودند کرده راض   را امید قبل روز چند  خوب رسر

 .کند اقدام هم عرویس برای و بپذیرد را ماهان عموی خانه
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 نداشتند وقت چون و شد فراهم هم تاالر کامران کمک با

 یم پیش ممکن رسعت ینبیشت   با و عجله به را کارهایشان

 .بردند

 کیم وقت کمبود بخاطر که آن وجود با داماد و عروس

 .گنجیدند نیم خود پوست در شادی از اما  داشتند نگران  

 چه هر زیبان   به تا بودند داده هم دست به دست همه

  .بفرستند بختشان خانه به را داماد و عروس تر تمام

 

 

 دو، از بعد و بزند یمقد گرفت تصمیم و پوشید لباس هما

 از خارج را  دوساعت   یگ، نشدن؛ خارج خانه از  روز  سه

  .بگذراند خانه

  .نداشت ماندن خانه در به عادت زیاد

 .شد خارج خانه از داد خت   برادرش زن به اینکه از بعد

از پاک هوای از عمیق دیم  بهار خوش عطر و گرفت شت 

 .فرستاد هایش ریه به را هوا در پیچیده نارنج
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از  .هایش نارنج بهار عطر و بهار و بود شت 

 ور غوطه خودش خیاالت  در و داشت یم بر گام آهسته

 و نعییم خانم و کرد یم فکر گذشته روز چند به .بود

  .پشش

 و اندیشید یم خواستگاری  اجازه برای  هایش اضر به

  .رفت باالتریم روز هر که ست  

 شش و یس با و کرده رد را زندگیش سوم دهه اول ی نیمه

 بیشت   روز هر را دواجش از های شانس سن سال

 .داد یم دست از ازگذشته

 .کند فکر ادواج به تر جدی که بود رسیده وقتش شاید

 اما بود شنیده زبانش رااز نامش بارها که نعییم خانم پش

 شغیل موقعیت و ظاهر لحاظ از آورد نیم بخاطرش حاال

 .بود مناسب
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 ۶۵ ارتپ

 

 آموزشگاه به مادرش آوردن و بردن بهانه به دوباری یگ،

 .بودش دیده هما و آمده

 آشنان   باب آمد نیم بدش و رسید یم نظر به خون   مرد

 .کند فراهم را بیشت  

 

 و خورد تفکراتش شیشه به سنگ چون زن   آشنای صدای

 .شکست هم در را همه

   به و کرد بلند رس رسعت به
 مقابلش در ایستاده متی  

ه   .شد خت 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 .نوجوان   و کودگ سالهای شفیق رفیق   همان بود خودش

 .سفید شلوار و  رورسی با رنگ قرمز مانتوی در پوشیده

  چهل ی آستانه در
 
 رنگ ترین جیغ هم هنوز و بود سالگ

 !پوشید یم را ها

 دهد نشان واکنشر  چه مقابلش در دانست نیم هما 

 رورسی برهم و هم در قرمز های دایره مثل درست مغزش

 .بود ریخته هم به متی   

ی لبخند متی     قطره همزمان و  کشید تت   قلبش در زدچت  

 .کرد باز هما برای را دستهایش و چکید اشکش ی

  .بودند افتاده کنارش حرکت ن   اما هما های دست

 .دستانش نه و گرفتند یم فرمان او از پاهایش نه

 آغوش به را او و رفت جلو دید را هما تردید وقت   متی   

  .کشید

 تمام رفیق دور و خورد تکان هم هما های دست باالخره

  سالهای
 

 .شد پیچیده اش بچگ
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 دهان که بود هما و ریخت فرو دویشان هر های اشک

 نامرد؟ اومدی باالخره :کرد باز

 

  .ببخش منو هما، ببخش منو :کرد هق هق متی   

 

 بود دلتنگ یلخی .گرفت آغوش در را متی    تر محکم هما

  .گذشته سالهای تمام ی اندازه به

 و بگوید توانست یم متی    به فقط که حرفهای ی اندازه به

  .نبود او

  .رفت و گرفت را شوهرش دست زمستان   لعنت   شب یک

 وسط درست روزها آن هما که کند فکر این به که آن ن  

  .دارد احتیاج او به چقدر زندگیش تلخ روزهای

 

 

           

     

و خانه  به  آمدنشان  از  ساعتها  بودند  نشسته  ا  مه  واحد  در 
.ت گذش  یمیم  بودنشان  هم  کنار 
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 در متی    آرایش تمام که بودند زده حرف گذشته از  آنقدر

 با پوستش رسخ   شدت از هم هما و شده پاک گریه اثر

 .نداشت فرق   لبو

 حایل در و کرد پر چای از را هایشان لیوان سوم بار برای

 عوض برای گذاشت یم کانت   روی متی    مقابل را یگ که

ون و جوشان کردن   خنده با گذشته دنیان   از آمدن بت 

  که پویسر  یم قرمز :گفت
 

؟ خییل بگ  جوون 

 

 یم ست   رفته سالهای هوای و حال در هم هنوز اما متی   

 جوون   :گفت نشست اشک به دوباره چشمان   با که کرد

 ندیدم خت   جوونیم از .تو هم من، جوون   هم هما، رفت

 .... چون

 

 :گفت و گذاشت لب روی را اش اشاره انگشت هما

ا این درباره خییل امروز   .متی    بسه دیگه زدیم حرف چت  
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 میخوام :گفت و گذاشت هما دست روی را دستش متی   

 هما، بشم سبک میخوام .بشیم سبک تا بزنیم حرف

 .سنگینم که سالهاست

 

 بست دوباره و کرد باز را کلیپسش دور یک کالفه هما

ه برگشت   که حاال متی    :وگفت ان   درباره بهت 
 تموم که چت  

 .میشم اذیت واقعا .نزنیم حرف این از بیشت   شدن

 

 باشه :گفت و چکید متی    چشم از دیگری اشک ی قطره

 .بخوای تو خ   هر

 

ت از :پرسید و نشاند لبهایش روی را لبخند هما  برام دخت 

 ببینمش آوردی یم چطوره؟ بگو،
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 ۶۶ پارت

 

یت   ای دانه متی     دهانش در و برداشت ظرف از شت 

 .کرد یم ضعف احساس بود کرده گریه بس از .گذاشت

 و کاشت هایش لب روی سخت چند هر را لبخند هم او

 .ببینیش میارم یکبار حتما .خوبه خییل :گفت

 

ه هما  برام زندگیت از :گفت و شد مقابلش زن صورت خت 

 .شوهرت از بگو،
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  :گفت و زد خند پوز بار این متی   
 
  !زندگ

 
 !من زندگ

 

ه سالن گوشه شده آویزان گل گلدان   به  نگاهش .شد خت 

 :گفت آهسته و کرد بازی ست  ش های برگ تک تک روی

 ی همه کردم یم فکر شدیم تهران رایه مسعود با وقت  

ارم جا اینجا، هام بدبخت   و ها غم م و مت    ام کوله .مت 

 اینجا خاطره خ   هر به زدم لگد دوشم یرو  انداختم

 .بگردم ای دیگه جای آرزوهام دنبال ورفتم داشتم

 برام آزار جز شهر این توی که رسنوشت   به کردم پشت

ی  به دادم دل راحت و بودم دلشکسته .نداشت چت  

 دلشکسته دل، میشه چطور بود بلد خوب که مسعودی

 .آورد دست به رو ها

 در بچه یک و موندم من و ذاشتگ تنهام  زود خییل اما

  از خ   هیچ که حایل
 
 ...دونستم نیم زندگ

 

           

          

بیش  ت خییلیل  ن  م:  گفت  و  دوخت  هما  صورت  به  را   
نگاهش

.م سوخت  تو  از  بیش  ت  خییلیل  هما،  باختم  تو  از 
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  .داد قورت زحمت به را گلویش میان نشسته بغض هما

 حایل بیان با خواست نیم و داشت خت   متی    های رنج از

 .بریزد هم به را او بیشت   گذشت خودش بر که

 داشت؟ ای فایده چه گفتنشان اصال

 رنج بعض   .ندارد ای فایده هم کردن دل و درد حت   گایه

 خاک نم نم تا ذهنت صندوقچه توی بگذاری باید را ها

 .برود یادت از و بخورد

ون، بیاوریشان یه ست کاری چه ، دستمال بت   برق بکشر

 چه؟ که بیندازی

 

 باهام و پیشم اومد نذاشت تنهام ماهان :داد ادامه ی   مت

 
 
 توی کوچیک بچه یک با جوون غریب زن یک .کرد زندگ

 ....تهران مثل پیکر و در ن   بزرگ شهر یک

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 تلخ   .دانست یم او .انداخت پارازیت متی    افکار میان هما

  نداشت شنیدن برای ای عالقه دیگر و بود شنیده را ها

 چطوره؟ شوهرت گی این :پرسید  و

 

؟  رو کامبت    :پرسید و زد لبخند متی   
 

 میگ

 

 :وگفت زد لبخند هم او بود راض   دوستش لبخند از هما

 .آره

 

 غم، حشت، مثل لحت   با و شد بزرگت   متی    لبخند

 
 
 مقدار یک که حیف .نیست بدی مرد :گفت مسخرگ

 شوته

 

 .کرد نگاهش متعجب هما
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 با بود هویدا رتشصو  روی اشک رد که حایل در متی   

 اویل .دیگه منه بخته اینم :گفت و خندید بلند صدای

 .اینجوری دویم اونجوری،

 

 دستانش میان را چای لیوان و شد جمع اش خنده یکباره

ه و گرفت  بدی مرد :گفت چای جان ن   های بخار به خت 

 .کنه فراهم برامون رو خ   همه کنه یم سیع .نیست

 .خوره رسی تو مقدار یک هما چیه دون   یم فقط...فقط

 براش .بدی نشونش چاه و راه  باید که مردها این از

ی، تصمیم  این از .کت   ریزی برنامه حقوقش برای بگت 

 شدن آفریده فقط که جنم ن   و اراده ن   مردهای مدل

 .کرد تکیه بهش نمیشه.کی    هدایتشون دیگران اینکه برای

 نیست بلد بودن گاه تکیه چون

 

 

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 

  

 

 ۶۷ تپار 

 

 .بود نوشی    و امید عرویس شب

 .شد برگزار مختلط داماد ی خانواده خواست به عرویس

ی  مدت در  انقدر اما خواست؛ نیم نوشی    که چت  

 یک با حاال و آمد کوتاه که بود کشیده سخت   نامزدی

 مجلس باالی ملیح آرایشر  و پوشیده کامال عروس لباس

 .بود نشسته

 مختلط جشن برای اییلتم نوشی    فهمید که آرایشگر

 بیشت   که کرد تنظیم طوری هم را رسش تور نداشته

 .پوشاند را رسش پشت موهای

 .بود مشخص آن مدل و جلو موهای فقط
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 در شدن حاض   پوشیده برای که تالیسر  ی همه با نوشی    

 .درخشید یم ماه مثل  کرد؛ جشن

 همان نیامد؛  خودش جزء کش ماهان ی خانواده از

 مجبور و بود  نزدیکشان های فامیل از یگ عرویس  شب

کت برای شدند  .بروند او جشن در رسر

  .پویسر  خوش همه آن با خودش از امان اما 

 نام به را تبسم قلب دانگ شش سند بود کرده قصد کال

 گونه این که بزند خودش

 .برد یم دل

 که های وقت البته تبسم نگاه رفت یم که سو هر به

 یم همراهش نیست او به کش حواس شد یم مطمی   

 .رفت

اهن با ای قهوه شلوار و کت در پوشیده  و مشگ پت 

 در را اش سلیقه نهایت هایش لباس رنگ از ترکیت   کروات

 .داد یم نشان لباس انتخاب
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 راهرو به که وقت   تا شد بلند مت    پشت که ای لحظه از

 تبسم نگاه لحظه یک برای حت   رسید ها رسویس به منتیه

 .نکرد رهایش

 

 نوشی    مادر و برادرش زن کنار قبل لحظه چند تا که هما

  شد بلند جا از بود نشسته

 .رفت رسویس سمت به و

 قرار هم روی در رو ماهان با شد وارد که راهرو پیچ از

 .گرفتند

ه هم به ثانیه چند دو هر   .ماندند خت 

، هما  یم کاش .نداشت را ماهان چشمان از کندن دل دل 

د قرض را هایش مچش توانست د اش خانه به بگت   .بت 

ه فقط روزی چند و قاب در بگذاردشان  نگاهشان خت 

 های سال خوش روزهای آور یاد هایش  چشم کند،

 .بود گذشته

 .سالم :گفت و انداخت پایی    رس ماهان
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  .سالم :داد را سالمش جواب آهسته هما

 

 خاطرات میان جای شاید .بود کرده گم را صدایش

 .گذشته یسالها

ه هما شال گل به ماهان  اینجا شد خوب :گفت و شد خت 

 صحبت باهات تنها جان   یک بودم فرصت دنبال .دیدمت

 جای یک داری وقت که روز یک بخوام ازت و کنم

 .کنیم صحبت مناسب

 

ش نیم هنوز که باصدای و خورد جا هما  چاه ته در بیشت 

 ؟!خ   درباره :پرسید بود مانده جا گذشته خاطرات

 

ه  ماهان  و شد مقابلش پاچه دست زن های چشم ی خت 

 .خ   درباده دون   یم :گفت جیب در دست
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 میخوای ....میخوای چرا....چرا :گفت کنان من من هما

؟ حرف گذشته از  بزن 

 

 

 .بود آرام آرام هما خالف بر ماهان

 نیم بر مقابلش در ایستاده دخت   های چشم از نگاه  و

؟ یم  فرار راچ تو :پرسید و داشت  کت 

 

 

 

 

 

  

 

  ۶۸ پارت 
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 سالهای از صبح :پرسید که وقت   لرزید یم صدایش هما

 داره؟ ای فایده چه رفته که

 

ان   یک شاید :داد پاسخ اطمینان با ماهان
 درست رو چت  

 .بشه کم قصه این منق   بار از کم یک اینکه مثال کنه

 روی کال گناه بار اینکه .میشه بهت   آدم حال خوبه خودش

  .اس همه برای عذابش باشه یکنفر دوش

 

 .رفت راهرو انتهای سمت به خروج برای و

ه هایش کفش به که  چشمان   با جیب در دست  بود خت 

  .شد خارج راهرو از

ی به و کرد یم ست   خودش افکار در  و نداشت توجه چت  

ان به نسبت خیایل ن   همه این  جایگاه در حاض   دخت 

 .برد یم را تبسم دل خاصشان های وضع و رس آن با رقص
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 تبسم روی به رو درست و مت    پشت مستقیم و آمد

  .نشست

  جمع از تبسم و باربد بود تنها ماهان چون ابتدا همان از

 او به و شده جدا خانواده

 .بودند پیوسته

 وهمشانشان باربد دوستان از نفر دو یگ، همراه به البته

 مت    آن رس ماهان بودن بخاطر بیشت   تبسم حضور اما

 .بود

 پس :پرسید و نشست تبسم مقابل صندیل روی  ماهان

 کجان؟ بقیه

 

 و عروس دور که دوستانش و باربد به انگشت با تبسم

 یم همرایه را آنها زدن دست با و بودند زده حلقه داماد

 .اونجان :گفت و کرد اشاره کردند
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 داختان باال ابرو  تبسم انگشت رد گرفی    از بعد ماهان

  .آهان :وگفت

 

؟ چرا تو پس :پرسید و کرد نگاه تبسم به دوباره  مگه نرفت 

؟ عروس دوست ترین صمییم  نیست 

 

 یک از بیشت    شلوغ   این توی :گفت پاسخ در تبسم

یک  دستم از کاری ایستادن شی    نو کنار دقیقه چند و تت 

 .دادم انجام اول همون رو  اون که اومد نیم بر

 

بت لیوان و دز  لبخند ماهان  نزدیک هایش لب به را رسر

بتش از کیم اینکه از بعد .کرد  راست   :گفت نوشید را رسر

 مادرش هم آتریسا هم بود قشنگ خییل هات عروسک

  .اومد خوششون خییل

 

 .ماهان حرف از کرده ذوق تبسم
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ی معموال   اما کردند یم اوتعرف کارهای از هایش مشت 

 .داشت دیگری لذت خوب کند تعریف ماهان اینکه

 

 آتریسا :پرسید ماهان از که وقت   بود بشاش صورتش

 داشت؟ دوست

 

 .خییل آره :داد تکان رس ماهان

 

 کنار صندیل روی دست به گویسر  و برخاست جایش از

  بذار :گفت گالری به ورود حال در و نشست تبسم

 ها عکس ی همه توی ببی    .بدم نشونت هاشو عکس

 .نشسته بغل به عروسک

 

 .کرد متمایل تبسم سمت به گویسر  همراه را دشخو  و
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ش اوج دیگر یکبار تا نوشی    بود کجا آخ  شکار در در هت 

 نفره دو های عکس  هم باز  و دهد نشان را ها لحظه

د یواشگ   .بگت 

 قبل تبسم شب هر بود قرار که های عکس همان از

 .کند تماشایشان خواب

 یم شب هر و داشت را دوتایش که های عکس همان از

 این به بیشت   و شد یم شارژ دیدنشان از وحسان   دید

 .هستند مناست   زوج چه که رسید یم نتیجه

 

 قبال که زن   میان نشسته را ای ساله پنج دخت   ماهان

 که مردی و است ماهان مادر دانست یم و بودش دیده

 .خانومه آتریسا این :گفت و داد نشان بود پدرش یقنا

 

 .نازه چه عزیزم، :گفت محبت با ودب ها بچه عاشق تبسم

 کنه حفظش خدا
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 ۶۹ پارت

 

 داشتت   دوست زاده برادر های عکس به عشق با ماهان

 ...نازه خییل آره :گفت و کرد نگاه اش

 

 توی ببی    :گفت و داد نشان را ها عروسک انگشتش با

  .کنارشه تو های عروسک ها، عکس همه
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 و کرد یم نگاه ماهان گویسر  صفحه به تمام دقت با تبسم

 دوست را  ها عکس توی های آدم ی همه کرد یم حس

  .دارد

 قلبش که انگار .داشت آنها به نزدیگ حس اما بود عجیب

 .بود کرده وصلت خانواده این با لحظه همان از

 کنار نشسته خودش رسید نظرش مورد عکس به ماهان

ک که حایل در آتریسا،  عروسک سه همراه را برادرش  دخت 

 با را کوخ   گردنبند و داشت آغوش در تبسم ساز دست

ک مقابل آزادش دست  .بود داشته نگه دخت 

 

 که هم طال :گفت و کرد نگاه ماهان صورت به تبسم

 خریدین؟ براش

 

 از نمیشه راض   اصال که طال بدون آره :خندید ماهان

 هاش عروسک از بعد حسابیه، بگت   باج پا یک االن همی   

 .سطال  عاشق
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 اش زاده برادر از عشق   چه با و خندید یم قشنگ چقدر

 .زد یم حرف

 و بدارد دوست گونه این را تبسم هم روز یک شد یم یعت  

 .بخرد هدیه عشق با برایش

  .عیاره تمام خانوم یک پس :گفت و خندید هم تبسم

 

 هم تو معلوم :گفت و گذاشت مت    روی را گویسر  ماهان

 .داری دوست طال

 

 نداشته دوست طال که زن   کال :گفت و دیدخن تبسم

 .باشه نداشته برگ که مونه یم درخت   مثل باشه

 

 خییل قضیه پس اوه :گفت و انداخت باال ابرو ماهان

 .جدیه
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 .تر جدی اینم از :داد تکان رس تبسم

 

 .داشت وا خنده به را ماهان باز اش جمله و

 یرو  برگردد اش قبیل جای رس اینکه بدون  جوان مرد

 شخص به که آن ن   نشست تبسم کنار صندیل همان

 مجلس وسط رقص حال در جمعیت به کند نگاه خاض

ه  .شد خت 

  .رسید راه از هم باربد کم کم

  .آمد دیر کیم آیدا

 و  علیک و سالم جزء و بود شده دعوت اش خانواده با

  .بماند باربد کنار نتوانست کوتاه دقیقه چند

د را اش عمه و مادر گرفت تصمیم باربد  و آیدا با تا بت 

 .شوند آشنا مادرش

 تبسم  همراه سپس  و نشستند ماهان کنار ای دقیقه چند

 .رفت هما و مادرش سوی به
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 نیامده جشن به هایشان شوهر البته و حنانه و پرستو

  .بودند
 
 سنگی    دو هر میشد حضورشان از مانع حاملگ

 .بود سخت برایشان نشسی    و شده

 به نوشی    مادر از خوایه معذرت از بعد هما و امنه

  .رفتند آیدا خانواده مت    سمت

 کال بود؛ زده باز رس عرویس به آمدن از که هم داریوش

 .نداشت چنیت   این های جمع با ای میانه

 به هم مادرش و پدر همراه به آیدا .ایستادند مت    رس

امشان  .شدند بلند جا از احت 

 

 را شالش و بود کرده رها یشها شانه روی را موهایش آیدا

 .بود گذاشته آزاد هم

 بالفاصله و کرد اش حواله اسایس ی غره چشم یک باربد

 با دادن دست برای را دستش و نشاند صورت بر لبخند

 .برد جلو آیدا پدر

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ک  سالم آمنه به و کرد جور و جمع کیم را خودش دخت 

 .داد

 لقو  به و نشستند گفت و گپ به هم کنار را دقایق  

 .شد باز آشنان   باب معروف

 باربد بود خودش جای رس کس هر بعد ساعت نیم حدود

 از دیگر تن چند و ماهان کنار مت    رس تبسم و

 .دوستانشان

ک مادرش، و نوشی    کنار هم آمنه و هما  همان در دخت 

 .بود نشسته اش آینده شوهر مادر دل به اول برخورد
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 ۷۰ پارت

 

  .رسید شام ضف زمان بعد کیم

 هر برای باربد شد قرار و بود نشسته مت    رس تبسم

 .بیاورد غذا دویشان

 بود مشغول اش گویسر  با کاری ن   های وقت ی همه مثل

 .نشست کنارش کش که

 نگاه بود آراسته همیشه مثل که کامران به و چرخاند رس

 .نبایسر  خسته :گفت لبخند با و کرد

 

 نرفت   چرا .بایسر  المتس :داد جواب و کرد نگاهش کامران

؟ شام  بکشر

 

 .میاره برام باربد :داد پاسخ تبسم
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ه کامران  خوشکل امشب چقدر :گفت و کرد نگاهش خت 

 .میاد بهت خییل شال بسی    مدل این .شدی

 

ک نهاد از آه آمد یم که  شال بسی    اسم آخ  بلند دخت 

  .میشد

 عرویس فهمید که پیش روز دو از داند یم خدا فقط

 مدل این تا کشید زحمت چقدر است مختلط نوشی   

د یاد را شال بسی     .بگت 

 را شال باق   و کرده اش جمع رسش باالی کال یک شبیه

  .بود آورده در پاپیون صورت به شش گو کنار  هم

 آموزیسر  فیلم شبیه توانست تا کرد بسته و باز بار چندین

 .دهد انجام بود کرده دانلود که

 .آمد یم او به حسان   بسی    مدل این با صدق   شال اتفاقا

 مریس .بینه یم قشنگ چشمات :گفت کامران جواب در
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  همان با کامران
 
گ  را تبسم زیبان   دل در که حال در خت 

 از حایل بیت   رویم من بار هر وقت   :گفت کرد یم ستایش

 یم رساغ   نه کت   یم ازش یادی نه وقت   پریس، نیم مهناز

ی  مهناز تو نظر از یعت   نگه،ل یم کار جای یک یعت   گت 

 زدن محض به گناه اون قطعا که کرده بزرگ گناه یک

 ....باربده به نامزدیش

 

 :پرسید و کرد نگاه تبسم به بازجو یک مثل موشکافانه

 درسته؟ بخوره هم به باربد با نامزدیش که خواست مهناز

 

 رنگ هم خورده الک های ناخن به را هایش چشم تبسم

 هم با مهناز و من نه :گفت و داد اش صدق   صورن   لباس

 یک رس چون دلخورم دستش از .داریم دیگه مشکل یک

 .گفت دروغ بهم مطلت  

 

 دروغ   چه :پرسید بود گر جستجو و تت    هنوز کامران نگاه

 نگفت؟ تو به ویل اس دیگه یگ پیش دلش اینکه مثال
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 روی را کامران حساسیت تپید؟ یم تند تند تبسم قلب

 .دانست یم کارها این و خواهرش

 به  و چرخاند داماد و عروس جایگاه سمت به را نگاهش

دار فرمایشات طبق که امید نوشی     خوردند یم شام فیلمت 

ی از من :گفت و کرد نگاه  نیم کامران، ندارم خت   چت  

 ربط هم به رو مساله دوتا این ویل .زدن هم به چرا دونم

 .نده

 

ی از تبسم بود محال .زد پوزخند کامران  نداشته خت   چت  

 .باشد

 را چت    همه باالخره او و زد یم مشکوک مهناز روزها این

 .فهمید یم

 یم رو به رو از  باربد همراه که ماهان به بار این کامران

 هر چرا چیه؟ پشه این جریان :گفت و کرد اشاره آمد

 .هستی     جیک تو جیک بینمش یم کنارت وقت
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 ؟!ما :پرسید و کرد نگاهش متعجب تبسم

 

 رس آرامش با آتشنیش چشمان و سوال خالف بر کامران

 .باربده دوست فقط اون :گفت تبسم و داد تکان

 

ت پای ترسید؛ یم کامران از  آمد یم وسط که ناموس و غت 

 گذاشت یم پا زیر را چت    همه
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 ۷۱ پارت

 

 خند پوز یا بود لبخند نامش .شد کج کامران لب ی گوشه

  من که باری سه دو، این :گفت و دانست نیم تبسم را

 توی خ   .بودین همدیگه حلق توی همیشه دیدمتون

 دین؟ یم نشون هم به یه که هست گویسر 

 

 .کرده روی پیش حد از بیش کامران کرد یم حس تبسم

ک ترس متوجه شاید  ترس همی    و بود شده دخت 

 .بود کرده بیشت   کنکاش برای را جسارتش

 من با اینجوری چرا :گفت و باشد رترجسو  کرد سیع پس

ن   حرف سم ازت باید من چرا کامران؟ مت    رابطه اگه و بت 

ی اگه هرچند .کنم پنهانش باشه ای  دلییل باشه هم چت  

 .کنه توضیح به مجبور رو من که نداره وجود
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 و شد تر غلیظ قدری کامران صورت روی کج لبخند

 آینده و امون رابطه باره در مفصل باید تو و من :گفت

 بدونم زودتر چه هر میدم ترجیح من .کنیم صحبت

 .نیست جاش االن اما چیه تکلیفم

 تا خاست بر جا از و کرد مرتب را دوختش خوش کت

 .برود

 .رسیدند مت    کنار هم ماهان و باربد

 باربد، و نشستند مت    پشت پر های دست با دو هر

 .بایسر ن خسته آقا :گفت و داد قرار مخاطب را کامران

 .عالیه چت    همه گرم، دمت

 

 :گفت لبخند با و داد تکان رس جیب در دست کامران

 .نکردم کاری .باشه مبارکشون

 

ه ثانیه چند شدن دور از قبل  بعد و کرد نگاه تبسم به خت 

 .شد دور جمع از داد تکان رس  برایش اینکه از
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 .ماهان تبسم، باربد، بود؛ نفره سه شان جمع شام مت    رس

 همه هم تبسم و بود معمویل حرفهای هایشان، حرف

 به رو که ماهان سمت زیاد نگاهش که کرد یم را تالشش

 .نچرخد بود نشسته رویش

 بود دزدگ های نگاه و شام و معمویل های صحبت رسگرم

 .نشست کنارش نوشی    که

 .شد  داماد و عروس حضور متوجه تازه

 .تنشس باربد و نوشی    میان صندیل روی هم امید

 مبارک خییل :گفت و کرد نگاه جفتشان هر به ذوق با

 .باشه

 

 ماه عی    :گفت و گذاشت نوشی    دست روی را دستش

 .شدی
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 گوشش زیر آهسته و کرد نگاه تبسم به محبت با نوشی   

 بعضیا و تو روزی شاهللا ان :گفت

 

 قلب صمیم از و قشنگ دعای با آمد حال تبسم دل

 .دوستش

یت   لبخند   آن با را نوشی    چشمک و نشاند لب بر شت 

ه را زیبا شده آرایش های چشم  .شد خت 

 خوب :گفت و کرد عوص را هوایشان و حال امید صدای

؟ چه جدید ی نقشه تبهکار باند  خت 

 

 .کردند نگاهشان متعجب ماهان و باربد و تبسم

 چیه؟ جریان :پرسید و داد تکان رس ماهان

 

 نیم تو :وگفت کرد نگاه ماهان چشمان در مستقیم امید

 ؟!دون  
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 رس ببینم، کنید صت   :گفت و چرخاند جمع بی    را نگاهش

 بدیم هم دست به دست کشید نقشه گ کیه؟ باند دسته

 بیفته؟ راه نوشی    و امید عرویس

 

 را انگشتش امید بزنند حرف خواستند باربد و ماهان تا

 هس هر دم بگیم اومدیم ما نکنیدا، انکار :گفت و آورد باال

 به حواستون و داشتید رو هوامون که ممنون .گرم تاتون

 پس  رو دادین بهمون که هم قرض   این.بود مشکالتمون

مایل ُبعد شاهللا ان  دیم یم ان عروسیتون توی هم غت   جت 

  .کردید تموم حقمون در رو رفات .کنیم یم
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 ۷۲ پارت

 

 بزرگش هم تو که، نکردیم کاری :گفت متواضعانه باربد

 .هست ها آدم همه ببی    قرض باالخره .نکن

 

 به یواشگ و ادعا ن   و منت ن   که رفیق   ویل :گفت امید

 من شکر رو خدا اما .میشه پیدا کم بده قرض رفیقش

 .دارم رو دوتاش که شانسم خوش

 

  که شانسه خوش هم زنم، :داد ادامه و کرد نگاه تبسم به

 داده تبسم مثل خون   دوست

 پایی    رس باربد و ماهان نگاه سنگیت   زیر و زد لبخند تبسم

 .انداخت

ر
ُ
ون نوشی    زبان از گوهر و د  توی خدا امید به :ریخت بت 

انش عروسیش  .کنیم یم جت 
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 در و افتاد پایی    بیشت   رسش و کشید خجالت مثال تبسم

 .گفت بزرگ آمی    یک دلش

 نوازش را گوشش های پرده ماهان نشی    دل و گرم صدای

 چیه؟کش ماجرا فهمیدی کجا از تو :پرسید که وقت   کرد

ی  گفت؟ چت  

 

 ذهنم حدی به نفهمیدم، اصال اولش راستش :خندید امید

 دو، اما .کردم قبول رو حرفتون راحت   به که بود گت   در

 این به و بودم درازکشیده تختم توی وقت   پیش شب سه

 آن یک شد جور خ   همه وار معجزه چه که کردم یم فکر

 .شماست ی نقشه که رسید بهذهنم

 

 و آمنه دنبال آمد داریوش آقا شد تمام که شان شام

 .بودند مانده همچنان ها جوان اما ُبرد را همشش

 .باشند دوستانش کنار آخرش تا خواستند یم باربد و تبسم
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 رسویس در تبسم .شدند یم نزدیک مراسم پایان به

 زنگ همراهش تلفن که بود آرایشش تجدید مشغول

ه تلفن صفحه روی ماهان نام به تعجب با رد؛خو   شد خت 

 ماهان؟ آقا  بله :داد جواب لحظان   گذشت از  پس و

 

؟ تاالر توی چرا تبسم؟ کجان   :پرسید ماهان  نیست 

 

ک  پاسخ و خورد جا پسوندش بدون اسم شنیدن از دخت 

ی .هستم رسویس من :داد  ؟....چت  

 

ک حرف ادامه منتظر ماهان  باشه :گفت و نشد دخت 

ون بیا رسیــــع  .باش منتظرم رسویس در دم .بت 

 

 داخل از را ای همه هم صدای شد خارج رسویسس از

 منشا بداند تا برود جلو خواست و شد نگران.شنید تاالر

 .چیست صدا
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  .رساند سالن به را خودش و گذشت رو راه از رسعت به

ت  .کرد نگاه سالن وسط ریخته هم در جمعیت به زده حت 

 اما شده معطل رسویس در دقیقه هشت هفت، طفق او

 بودند؟ ریخته هم به چرا ها آدم آین

 را دستش که دید را ماهان اما بفهمد را دلیل تا رفت جلو

 یم او سمت به رسعت به و کرده حلقه نوشی    دور

 .دویدند

 به و داد شتاب هایش قدم به و کرد جمع را لباسش دامن

 .رفت نوشی    سمت

 و ماهان وه بود نرسانده قدم چند به را فاصله او هنوز

 .ایستادند رویش به رو نوشی   

 کمر دور را دیگرش دست توضیخ هیچ بدون ماهان

 .بریم باید رسیــــع :گفت و کرد حلقه تبسم

 

 و کمرش دور ماهان شده حلقه دست از نکرد وقت تبسم

د؛ لذت او نزدیگ  به گلوله شلیک صدای لحظه همان بت 
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 سالن وسط های لوست   از یگ غچرا   و رسید گوش

 .شد خاموش

 

 

 

 

 

  

 

 ۷۳ پارت

 

 .چیست ماجرا بداند تا چرخاند رس زده وحشت تبسم

ی اما  او و بود تنگ ماهان دستان حصار ندیدی، چت  

ی هم اش شانه واری از نتوانست  .ببینید چت  
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 فشار و نوشی    های هق هق و جمعیت هیاهوی میان

ون   ی محوطه به و دش خارج تاالر از ماهان دستان  بت 

 .رفتند

  .ایستادند حرکت از شد کم که ماهان دستان فشار

 افتاده اتفاق   چه دانست نیم لحظه آن تا که تبسم

 نیم کرد نگاه ماهان و نوشی    صورت به زده وحشت

سد کدامشان از دانست  را؟ سوایل چه دقیقا و بت 

 آمده؟ رسشان بر چه و شده چه دانست نیم اصال

 و کرد نگاه ماهان صورت به زد یم نفس نفس ساست   از

وع ماهان اما بزند حرق   خواست  گویسر  با صحبت به رسر

 .اومدیم باشه ....آوردی؟ ماشی    باربد :کرد گوشش روی

 

ها کمر روی را دستش توضیخ هیچ بدون دوباره  دخت 

ون بریم :گفت و گذاشت  .دره دم باربد بت 

 

 .کرد حرکت هب وادار را ها دخت   دستش فشار با
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 گام تند تند ماهان و نوشی    پای به پا که حایل در  تبسم

 اتفاق   چه نمیگی    چرا شده؟ خ   :پرسید داشت یم بر

 افتاده؟

 

 .کرد یم گریه فقط نوشی   

 برات بریم :گفت راهرفی    تند حالت همان در ماهان

 .میدم توضیح

 

 ها دخت   و ماهان به که چشمش رسید ماشی    با باربد

ها به نگاه بدون و شد پیاده رسعت به افتاد  را ماهان دخت 

 بت    رو نوشی    .شی    سوار بیا :گفت و داد قرار مخاطب

 چیه؟ مرتیکه این حساب حرف ببینم برم من تا

 

ها :گفت و رفت جلو ماهان  یم بر من خودت با دخت 

 .تاالر توی گردم
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 وقت االن :گفت و رفت تاالر سمت به حوصله ن   باربد

 رفتم من .نیست دنز  چونه

 

 .دوید تاال سمت به و

ه ای  لحظه  ماهان   .کرد صدایش چند  و شد باربد خت 

 باز را عقب در و برگشت  رسعت به نشنید جوان   وقت  

ها از و کرد  .شوند سوار تا خواست دخت 

 و نشست جلو صندیل روی ماهان و شدند سوار دو هر

 گی    نیم راچ :پرسید شایک تبسم و داد حرکت را اتومبیل

 !بود؟ گلوله صدای شنیدم که صدای اون شده؟ خ  

 

 و گرفت عقب دنده و انداخت راه را اتومبیل ماهان

 .کرد یم گریه همچنان نوشی   

ک به تبسم ؟ شده خ   :که زد تشر  دخت   نوشی  
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 یم که رو اهورا :داد پاسخ  کنان هق هق نوشی   

 .......و حرفیه دار سابقه که دون   یم.....پشعموم.شنایس

 تهدیدم گفتم یادته.....خواسته یم رو من همیشه

 و میاد مسلح عروسیم شب که کرد نهدیدم.....کرد

 داماد دل به رو داغم......بره یم خودش با رو  من.....

اره  .....مت  

 

 

 ؟!خوب :وپرسید کرد یم نگاه نوشی    به ناباور تبسم
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 ۷۴ پارت

 

 تا چند با تاالر توی مداو  یکهو امشب :زد هق باز نوشی   

 تهدیدی همچی    بودم گفته امید به قبال من......قلچماق

د باربد و ماهان به دیدیش تا امید  .کرده  من از چشم ست 

 رو من کاری هر از قبل دیدن اون از حرکت    اگه و برندارن

 .کی    دور مهلکه از

 

ون حدقه از داشت که چشمان   با تبسم  به افتاد یم بت 

 این ؟!بود اومده مسلح واقعا :پرسید و کرد گاهن نوشی   

 !نبودم من که دقیقه چند همی    توی افتاد اتفاق همه

 

 یک خواسی    یم ....دیدم خودم آره :کرد سکسه نوشی   

  دعوای
 
ن رو من شلوغ   وسط بعدهم و بندازن راه زرگ  بت 
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 کرد اشاره باربد و ماهان به  شده، شلوغ دید تا امید ویل

ون نبت   رو من که  .بت 

 

 بود؟ خ   مال گلوله صدای خوب :پرسید تبسم

 

 تا من .نمیدونم :گفت و گرفت شدت بیشت   نوشی    گریه

 .شدم خارج تاالر از همراهش کنارم اومد ماهان

 

 و گذاشت اش پیشان   روی دست عصت   و کالفه تبسم

 عروسیتون زحمت همه اون بعد .کنه لعنتش خدا :گفت

 کرد خراب

 

 یا امید رس بالن   درک به عرویس :گفت انکن گریه نوشی   

 خییل واقعیه، دیوونه یک اهورا.نیاد ای دیگه کس

 .مامور و پلیس از نه ترسه، یم دادگاه و زندان از نه.نگرانم
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 :گفت و گرفت آغوش در را نوشی     رس رفت، جلو تبسم

ی نباش نگران ش .نمیشه چت    خدا به بست 

 

ک به که حرق   خالف بر د دخت   را وجودش تمام گران  ن مت  

 .بود کرده پر

 و کامران و برادرش برای همه از بیشت   زد، یم شور دلش

 .داشتند حضور تاالر همان در  سه هر که هما

 چه؟ آمد یم رسشان بالن   نکرده خدای اگر

 .ست واقیع دیوانه یک اهورا که داشت یقی    هم او

 ه؟خت   چه اونجا ببینم بزن باربد به زنگ یک :گفت نوشی   

 

 هربار اما هم پشت بار دو .گرفت را برادرش شماره تبسم

 .شد قطع تا خورد بوق فقط

 کنم؟ چیکار خدا یا وای :گفت و شد تر مضطرب نوشی   

 بزن زنگ امید به خدا رو تو  ماهان نمیده؟ جواب چرا

 .بده جواب شاید
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 زنگ االن همی    :گفت و کرد نگاهش آینه توی از ماهان

 .خاموشه زدم

 

 و کرد پنهان  هایش دست پشت را  صورتش شی   نو 

 خدایا کن، کمکم خدایا :گفت و شد بلند اش گریه صدای

 امید برای اتفاق   .نیاد کش رس بالن   وای .کن کمک

 .کت   یم اذیتم اینجوری که اهورا کنه لعنتت خدا .نیفته

 

  .بدهد اش دلداری داشت دوست تبسم

 .بود نگران اندازه ن   خودش اما کند آرامش و بزند حرق  

 و عشق آخه :گفت و کرد یم گریه وقفه ن    نوشی   

 .نبود باهاش دلم بخدا .میشه زوری  مگه  هم عاشق  

 

 و بودن آرام برای توان اما باشد آرام کرد یم سیع تبسم

  .نداشت داری دل
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 که  بودند جمیع میان   اش عمه و خاله پش برادرش،

 از عشق انتقام ات بود آمده خشمگی    و مسلح مردی

د را اش رفته دست  .بگت 

 نوجوان   سالهای گذشته، سالهای که ای کینه مردی

گ دل بود توانسته د را نام تبسم دخت   همه او اما بت 

 .نداشت مییل هیچ که بود نوشیت   پیش حواسش

 

 

 

 

 

  

 

  ۷۵ پارت 
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 نوجوان   سالهای از  هم او شاید .بود داده نوشی    به دل

 .نبودند بیش کودگ نوشی    و متبس که وقت   اش

 

 اهورا چشم

 خت   و دید نیم را کش اش طالن   مو عموی دخت   جز

 عمویش، ی خانه دیوار   به دیوار ی خانه در نداشت؛

ی  .شود یم رس او یاد با هایش شب و روز که ست دخت 

 .بچشد را اول عشق طعم نتوانست وقت هیچ تبسم

 .مهناز جزء بزند حرف نتوانست کس هیچ با هم اش درباره

 فقط نبود؛ سخت زیاد هم کردنش فراموش البته خوب

 التحریری لوازم از که برگش یس خاطرات دفت   در مدن  

 و کرد خشک گل و نوشت شعر بود خریده کوچه رس

 .ریخت اشک

 اما چکید دفت   های برگه روی اشکش قطرات هم گایه

 .رفت تبسم ذهن ی گوشه و شد فراموش مدن   از پس
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 کمد گوشه  سالها که خاطرات دفت   همان مثل درست

  .میخورد خاک

 

 قلب اهوار؛ به نه، اما داد، دل بعد سالها هم نوشی   

 به و بود باربد رفیق که امیدی عشق از شد پر نوشی   

 که هم نوشی    خوب و کرد یم آمد و رفت  آنها ی خانه

 هم دلداده و دیدند را همدیگر آنجا و بود تبسم دوست

 .شدند

 را دیگری قلب تا شکست را قلت   همیشه مثل نوشت رس 

 .بزند پیوند عشق با

 :کرد پرت گذشته خاطرات از را حواسش ماهان صدای

 هما؟ کجاست؟ اتون عمه راست  

 

 .بود تاالر توی همونجا اونم :داد پاسخ تبسم

 پیاده و کرد متوقف خیابان ی گوشه را اتومبیل ماهان

  .شد
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ی و ایستاده فرویسر  جونمع یک مقابل دقیقه چند  چت  

  .داد سفارش

  .شد مشغول همراهش تلفن با  سپس

  .زد یم حرف کش با و بود گذاشته گوشش روی را گویسر 

 .گرفتند نیم او از نگاه لحظه یک نوشی    و تبسم

ها میشد باعث این و بود عصت   زدن حرف زمان  دخت 

 .شوند تر مضطرب

دم بال بال ماهان حرکات دیدن با نوشی     با او بداند تا ت  

 .اس ریخته هم به چرا و کرده صحبت کش چه

 شد پیاده ماشی    از دید را نوشی    آشفته حال وقت   تبسم

ی تاال از توانسته آیا و کیست او مخاطب بداند تا  خت 

ید  بگت 

 

 کرد کج را راهش آید یم سمتش به که دید  را تبسم ماهان

 .رساند  او به را خودش بلند های گام وبا
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 های اخم با  ک کرد خم رس و ایستاد اش قدیم یک در

 شدی؟ پیاده وضع و رس این با خ   واسه :پرسید هم در

 

  .شد پوشش متوجه تازه تبسم

 بسته خاض مدل با که شایل و مجلش بلند لباس یک با

 .بود ایستاده خیابان وسط غلیظ آرایش و بودش

  هیچ لباسش که البته
 

 مدلش بخاطر اما نداشت برهنگ

ک تراش خوش اندام  .داد یم نمایش خون   به را دخت 

یت   بخاطر دلش  بود جایش  بلرزد؟ ماهان شدن غت 

 بپیچید؟ تنش تمام در خون   حال بود جایش
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 ۷۶ پارت

 

 ی آشفته حال به و شد یم حرفها این خیال ن   باید فعال یا

 رسید؟ یم دوستش

 خوب نوشی    حال :گفت و کرد نگاه اخم پر ماهان به

 خییل زدین؟ یم حرف گ با ببینم بیام خواست ازم .نیست

  نگرانه

 

 :گفت و انداخت رسش پشت مغازه به کوتایه نگاه ماهان

 .نایست اینجا اینجوری  .میام االن من ماشی    توی برو

 

 سمت به و گرفت را لباسش دامن داد تکان رس تبسم

 شیدن  نو  تا کند پشت خواست هم ماهان .برگشت ماشی   
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د را ها ک و برگشت باره یک اما بگت   :زد صدا را دخت 

 تبسم؟

 

ک اسم پشت از که هم را  خانم الحمدهلل خوب  دخت 

 .بود کرده حذف

 همان با جوان مرد و کرد نگاه ماهان به و برگشت

 بنداز درست.کن باز شالتو اون :گفت هم در ابروهای

 .شد تموم دیگه عرویس موهات روی

 

 یم تبسم دل به که بود دنیا تشر  اولی    و زد یم تشر 

  .نشست

 .کند درست را شالش انجا تا رفت ماشی    سمت به

 تلفن نوشی    و نشست دوستش کنار عقب صندیل روی

 هر چیه؟ رمزش :گفت و گرفت سمتش به را تبسم همراه

 .بود خ   لعنتیش رمز نمیاد یادم کنم یم فکر خ  
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 بودوقت   همی    نوشی    مزخرف و مهم های اخالق از

ها  بعض   شد یم ناراحت  از یگ .آمد نیم یادش  را چت  

 .بودند تلفن شماره و اعداد آنها

؟ زنگ گ به خوای یم :گفت و کرد وارد را رمز  بزن 

 

 به :گفت و زد کنار را صورتش توی موهای عصت   نوشی   

 .اهورا مرتیکه این

 

 یادم هم بابام اسم االن :گفت نوشی    و کرد نگاهش تبسم

 .یادمه مردک اون شماره ویل .نیست

 

 .کرد لمس را اعداد تند وتند

 و آورد پایی    را گویسر  امید نا دقیقه چند گذشت از پس

 نمیدی؟ جواب چرا لعنت   :نوشت و شد ها پیام وارد

 .بزنم حرف باهات میخوام نوشینم
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  .گرفت شماره دوباره و کرد ارسال را پیام

  .داد جواب بالفاصله اهورا

 از را تلفن تبسم پیچید گویسر  در که گفتنش الو یصدا

 در اهورا صدای و گذاشت گو بلند روی و گرفت نوشی   

 .خیط پشت نوشی    االو.... الو :شد پخش اتومبیل

 

 .اهورا الو :گفت و لرزید یم نوشی    صدای

 

 به :گفت و بود صاف خط پشت مرد صدای او خالف بر

 فکر .داد ارتفر  زود چه شوهرت .خانوم عروس سالم به

 .باشی    زرنگ انقدر کردم نیم

 

 اهورا؟ میخوای جونم از خ   :نالید نوشی   
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 اما بزند حرق   خواست و شد سوار و کرد باز را در ماهان

 مکالمه حال در کش با نوشی    که شد متوجه فوری

  .است

 به هم خودش و گذاشت اش کناری صندیل روی را سیت  

ها سمت  را اهورا، پاسخ هم با همه و چرخید دخت 

 و چت    هیچ تو غت   .میخوام رو خودت فقط من :شنیدند

  .کس هیچ

 

 دیگه مرد یک با .عوض   کردم شوهر من :نالید باز نوشی   

 تموم خ   همه دیگه بود مون عرویس امشب کردم، ازدواج

 .شده

 

ی من برای :گفت اهورا  برگرد االن همی    نشده، تموم چت  

 اتفاق   هیچ هم کس هیچ برای .پات به بریزم رو دنیام تا

 کش زارم نیم  ایستادم تاال در دم اسلحه با فقط نیفتاده

 .برگردی تو که وقت   تا بیاد و بره
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 ۷۷ پارت

 

 اهورا وای :گفت و گذاشت دهانش روی دست نوشی   

؟ یم چیکار بیاد یگ رس بالن   اگه کردی؟ چیکار  کت 

 

 مشکیل هیچ کس، هیچ برای بیان   تو اگه :گفت اهورا

 .نمیاد پیش
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وع دوباره نوشی    گریه  من آبروی با چرا :گفت و شد رسر

؟ یم بازی  یگ زن من ؟ میگم خ   فهیم نیم واقعا کت 

 بیام؟ تو با چطور ام دیگه

 

 کنار گفتم هم قبال .خودته مشکل اون :داد پاسخ اهورا

 بایسر  من بدون و کنم یم بهشت برات رو دنیا بایسر  من

 جهنم

 

 بخوای تو خ   هر باشه اهورا، خوب خییل :زد زار ی   نوش

 همه از بیشت   خودت برای کارت این بخدا .برن اونا بزار

 .میام من برن بزار .کنه یم درست دردرس

 

؟ :خندید اهورا
 

ن همه بعد بیا تو اول زرنگ  .مت 
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 از را گویسر  ماهان اما بزند حرف تا کرد باز دهان نوشی   

 :گفت نوشی    به عصت   و کرد قطع را تماس و گرفت او

؟ داری خ  
 

ن   بیخود حرف داری چرا میگ ؟ مت    نوشی  

 

 نیست بیخود حرف :گفت اشک از پر صورن   با نوشی   

 .چیه حسابش حرف ببینم تاال گردم یم بر واقعا

 

 محاله :گفت و برداشت صندیل روی از را سیت   ماهان

 هیچ تحت خواسته ازم امید .نوشی    کنم کاری همچی   

 ....تاالر نگردونم برت اییطرسر 

 

 

 از کش نزاشته اهورا دونست   یم تو :پرسید گریه با نوشی   

ون؟ بره تاالر  بت 
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 .زدم حرفم ها بچه از یگ با االن آره :داد تکان رس ماهان

 خارج کس هیچ باشه نزاشته که نیست هم اینجوری البته

 .داشته نگه رو تعدادی یک فقط رفی    مهمونا بیشت   .بشه

 .نمیشه خ   هیچ نباش نگران

 

 ماهان به نوشی    و گرفت دست در را نوشی    دست تبسم

 شوهرم اونجان، من خانواده نباشم؟ نگران چطور :گفت

 برای اتفاق   یک اگه ماهان آدم، نفر چند اونجاست،

 بریزم؟ رسم توی خایک چه من بیفته یکنفر

 

 

  معجونت :گفت و گرفت نوشی    مقابل را سیت   ماهان

 اون امید به بست   رو خ   همه  بیاد جا حالت .بخور  ور 

 برگردی تو که باشه الزم اگه .کنه چیکار دونه یم خودش

نه زنگ  .میده خت   مت  
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 نگرانم بخدا :گفت و کرد نگاه ماهان به ملتمسانه نوشی   

نه شور داره دلم .ماهان  .مت  

 

 حرف اش باره در اصال :گفت و کشید هم در ابرو ماهان

 تا تاالر اما برمت یم بخوای دنیا جان   هر .وشی   ن نزن

 خودم تا  چون نکن هم اضار .محاله نخواد امید که وقت  

 نمیشه عوض نظرم کت   اضار هم صبح

 

 .آمد دویشان هر دست کار حساب که گفت محکم چنان

 لب مقابل و برداشت را سیت   توی های لیوان از یگ تبسم

 بهت   حالت بخور کم یک :گفت و گرفت نوشی    های

 .میشه

 

 مقاومت بدون و داشت ضعف احساس شدیدا نوشی   

 اش معده به را نوشیدن   از کیم و کرد باز را دهانش

 .فرستاد
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 از بعد و برداشت را سیت   توی معدن   آب بطری ماهان

 را قرص دو داشبور، توی از مسکن قرص خشاب برداشی   

 اش معده روانه معدن   اب کوچک بطری نصف همراه

  .شود بهت   دردش رس شاید کرد

 داد هل عقب به را تبسم دست جرعه چند از پس نوشی   

 .نمیخوام دیگه .کافیه :گفت و

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۷ ۸ت  پار 
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 .خوبه برات بخور دیگه ذره یک :کرد اضار تبسم

 

  کافیه نه :داد تکان رس نوشی   

 

 خودت :گرفت سمتش به و برداشت را تبسم لیوان ماهان

 .بخور هم

 

 .ندارم میل نه :گفت و داد تکان رس سمتب

 

 برای این :که زد تشر  و داشت درد رس .بود عصت   ماهان

ینه، .نگرفتم نداشتنت یا داشتنت میل  هم  دوتا شما شت 

  .خورید یم دارو کنید فکر ترسیدین
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   کرد نگاهش ثانیه چند تبسم
 

 مرد روی و رس از خستگ

 .بارید یم مقابلش

  که چند هر
 

 .بود فکری بیشت   اش خستگ

 .بود تاال در رفقایش پیش فکرش

ک  خورده نیم لیوان با دانست نیم .گرفت را لیوان  دخت 

 کند؟ چه نوشی   

 در و شد پیاده ماشی    از و گرفت را آن حرف بدون ماهان

  .انداخت زباله سطل

ون را همراهش تلفن   .آورد بت 

سد را حالش و بزند زنگ هما به خواست یم  رهشما اما بت 

 .نداشت او از ی

 .کشید موهایش میان دست   کالفه

 :پرسید تبسم از و ماشی    توی شد خم کرد باز را در

ی؟ یم برام اتو عمه شماره  ببینم کنم صحبت باهاش گت 

ه چه اونجا  .خت 

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 گویسر  با  و داد تکان رس  جواب،  و سوال بدون تبسم

 .داد ماهان به را گویسر  و گرفت را هما ی شماره خودش

 کرده فکر کش هر به گذشته لحظات اما بود دار خنده

د خت   و بزند زنگ که بود   .اش عمه جزء بگت 

 و بوده مشی عصبانیت وقت در نوشی    فرامویسر  احتماال

 .کرده رسایت هم او به

 

 .تبسم جانم :پیچید گویسر  در هما صدای

 

 تاالری؟ توی .ماهانم سالم :گفت ماهان

 

 .آره سالم :داد پاسخ نداشت را اولیه محبت هما صدای

 

؟ چه :پرسید ماهان  چطوره؟ اوضاع خت 
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 اسلحه یک ترسو آدم یک خت   هیچ :گفت خونشد هما

ارم نیاد نوشی    تا میگه و تاالر توی اومد دستش گرفته  نمت  

 نظر به .تره احمقانه هم اش نقشه از حرکاتش .بره کش

 یریتمد آقا این معلومه و میخواد مدیریت هم خالف من

 .نداره

 

؟ خودت :پرسید ماهان  خون 

 

ی که های آدم :داد پاسخ هما  دادن دست از برای چت  

ایط ی همه در ندارن   .خوبن رسر

 

 مواظب .نگرانم :گفت و کشید ای کالفه پوف ماهان

 .باش خودت

 

، بیخود :گفت خونشد باز هما  هیچ با هیچ اینجا نگران 

 و احمق ییلخ معلومه هم یارو این .نداره کاری کس
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 از کدوم هر نیست حواسش اداعاش ی همه با .ترسوعه

 کی    جمعش بیان تا ده و صد بزنیم زنگ تونیم یم ما

نش  .بت 

 

 زنید؟ نیم زنگ چرا خوب :پرسید ماهان

 

 دقیقه چند همی    من مثال زدن نفر چند :داد پاسخ هما

 زدم پیش

 

 چرا تو اونجاست آدم همه اون :گفت تندی با ماهان

 میاره؟ رست بالن   یک نگفت   زدی؟
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 ۷۹ پارت

 

 یک اون که گفتم نباش نگران :گفت تفاون   ن   با هما

 و من ی مکالمه حت   نیست خ   هیچ به حواسش و احمقه

 .تو

 

 

 هراس با نوشی    کرد روشنش و شد ماشی    سوار ماهان

؟ چه :پرسید  گفت؟ خ   هما عمه خت 

 

 خت   :گفت و شد خارج پارک از و زد راهنما ماهان

  .وده صد زدن زنگ گفت نباش نگران .سالمت  
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 به را خودش اما .رفقایش بخصوص همه برای بود نگران

 بریم؟ کجا خوب :پرسید و زد خونشدی

 

 یم داشت نگران   از داد تاب هم در را دستهایش نوشی   

 منظورمه عموت آپارتمان .ما خونه بریم :گفت و ُمرد

 

 اونجا نه :گفت و کرد نگاه وشی   ن به آینه توی از ماهان

یم  موقع یک اگه خرابیه کله ادم مه معلو پشه این نمت 

 .تله توی رفت   خودت پای با اونجا باشه گذاشته رو کش

 

 هیچ اهورا از اره :گفت و کشید صورتش به دست   نوشی   

 نیست بعید خ  

 

 ما؟ خونه بریم خوایی    یم :گفت تبسم
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 نوشی    پدری ی خونه با که شما :داد پاسخ ماهان

ط این همسایه  من طرق   از .اونجا نریم که اینه احتیاط رسر

 .باشه خودم نزدیک امید اومدن تا نوشی    که اینه جیحم تر

 

ها به آینه توی از  ما؟ خونه بریم :گفت و کرد نگاه دخت 

 نوشی    خودیم پیش  بیاد امید تا که  راحته خیالم اونجا

 

 هر دونم نیم :گفت و داد هتکی صندیل به را رسش نوشی   

 .بکن دون   یم صالح کاری

 

 گذاشت هان ما کنار صندیل پشت   روی را دستش تبسم

 من میشه ماهان آقا :گفت و کشید جلو را خودش کیم

 .نشم مزاحم دیگه من خونه؟ برسونید رو

 

 یم :گفت و کرد نگاهش چرخاند را رسش کیم ماهان

؟ که خونه بری تنها خوای  معلوم که هما و باربد خ 
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ون بیان بزاره دیونه اون گ نیست  هم مادرت و پدر .بت 

  داییت؟ خونه نرفی    مگه

 

ایط این در حت     .بود چت    همه به حواسش هم رسر

 سمنو پخت برای تا همشش دنبال آمد داریوش که این به

  .بروند خانمش برادر ی خانه به

 خانه در تنها باربد آمدن تا باید برود حاال تبسم اگر و

 .بماند

 ماهان، ذکر و فکر همه حاض   حال در کرد یم فکر تبسم

 .است خرابش حال و نوشی   

 .بود هم نماندنش تنها و تبسم فکر به او اما

  

 بزاری تنها رو من میخوای :گفت دلخور لحت   با نوشی   

 تبسم؟
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 نه :گفت و کرد نگاهش مرخید نوشی    سمت به تبسم

 خانواده و ماهان آقا احممز  نخواستم فقط برم قربونت

 .بشم اش

 

 نیست   مزاحم :گفت و پیچید خیابان   توی  با ماهان

 

 .راند اشان خانه سمت به

 

ها  و بودند نشسته کاناپه روی ماهان پدری خانه در دخت 

 درگت   خانه آشت    در که شد یم ای دقیقه چند جوان مرد

 بود

 

 بودند نگشته بر عرویس هنوزاز اش خانواده

 

خانه در دم و شد بلند مبل روی از تبسم  .ایستاد آشت  

 ماهان؟ آقا :گرد صدایش  بود ایستاده گاز کنار ماهان
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 بله؟ :کرد نگاهش برگشت جوان مرد

 

 خییل رسم بدین؟ مسکن قرص بهم میشه :گفت تبسم

 کنه؟ یم درد

 

 ....حتما بله :گفت و رفت کابینت سمت به ماهان
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 ۸۰ پارت

 

 .رفت تبسم سمت به و برداشت ار  قرص ماهان

 توی از میشه .ممنون :گفت و گرفت را قرص تبسم

 بردارم؟ آب یخچال

 

 :گفت قوری به خشک چای کردن اضافه حال در ماهان

  بهم بیان   بکشر  زحمت میشه قبلش فقط .حتما آره
 

 بگ

 کافیه؟ بزنم چای قاشق چندتا

 

 نیستی    بلد :گفت و کرد نگاه ماهان به متعجب تبسم

 کنید؟ دم چای

 

 فقط بلدم که معلومه :گفت و کرد نگاهش جدی ماهان

 .بزنم چای چقدر دونم نیم
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ل را اش خنده داشت سیع تبسم  با گنده مرد .کند کنت 

 .نبود بلد کردن دم چای ادعا و هیکل این

 .ایستاد قوری و کت   کنار و گرفت را قاشق و ظرف 

 تبسم برای آن   لیوان و رفت یخچال سمت به هم ماهان

 را دار گل قوری تبسم ایستاده کنارش که وقت   ریخت

ی روی  .بکشد دم چای تا گذاشت کت 

 قرصت  ممنون، :گفت و گرفت سمتش به را لیوان ماهان

 .بشه بهت   دردت رس بخور  رو

 

 خورد را قرص و کرد تشکر و گرفت را آب لیوان تبسم

 و شتبردا بود کرده آماده ماهان که را ها فنجان سیت  

  برم یم رو اینا من :گفت

 

 :گفت و کرد نگاه را داخلش و برداشت را قوری رس ماهان

 .کت   یم لطف
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 پنهان هایش لب پشت را ش لبخند کرد سیع باز تبسم

 قوری رس .بکشه دم تا بره یم زمان دقیقه ده :گفت و کند

 .نشه خارج بخارش تا برندارید هم

 

 قوری در داده سون   ردبیاو  مبارکش روی به آنکه ن   ماهان

خانه از تبسم همراه و گذاشت را  .شد خارج آشت  

 

 ریخته هم به افکار در کش هر و بودند نشسته هم دور

 چای های فنجان که طوری زد یم پا و دست خودش

 زده لب آنها به کش آنکه ن   بود شده رسد مقابلشان

 .باشد

 لیسپ بود داده اطالع و زده زنگ باربد قبل دقیقه چند

 .برده را اطرافیانش و اهورا و آمده

ی در بینشان آخر لحظات چون و  هم فعال آمده پیش گت 

 که دیگر نفر دو و امید و باربد هم اش دسته دار و اهورا

 .بودند برده را شدند درگت  
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 است امن ها پش جای که بود شده آسوده کیم خیالشان

ی نگران هم طرق   از اما  در بشعواق و آمده پیش درگت 

 .بودند پلیس اداره

ها و برسند اش خانواده بود منتظر ماهان  تنها دخت 

 .بزند پلیس اداره به رسی برود و نباشند

 

 توی برین میخوایی    :گفت و کرد نگاه نوشی    و تبسم به

احت کم یک من اتاق  کنید؟ است 

 

  .بود خسته نوشی   

 چنی    این آخر در و جشن هم بعد آرایشگاه، در روز تمام

 .خویسر  پایان

 .راحتم من ممنون نه :کرد تعارف اما

 

 .خوبم منم ممنون :گفت هم تبسم
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 یک میدی گویسر  :گفت و کرد نگاه دوستش به نوشی   

 چطوره؟ حالش ببینم بزنم مامانم به زنگ

 

ون کیفش از را گویسر  تبسم  آورد بت 

 باز حیاط در که گرفت یم را مادرش شماره داشت نوشی   

 پیچید حیاط در اتومبییل ایه چرخ صدای و شد

 

 

 

 

 

  

 

 ۸۱ پارت
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 به پدرش و مادر جمله از ماهان خانواده بعد دقیقه چند

 یعت   نفره سه جمع مقابل خانواده عروس و دوبرادر همراه

 و سالم از بعد و بودند ایستاده نوشی    و تبسم و ماهان

 یم که خانوم  تبسم و خانوم نوشی    :گفت ناهان علیک

  امشب .اومد پیش مشکیل یک امشب.مامان شنایس

 .هسی    ما مهمون ساعت چند تبسم و نوشی   

 

 روی قدمتون آمدین خوش خییل :گفت و رفت جلو زهره

 .چشم

 

 .کرد نگاه ماهان به نگران   با

 خوش خییل :گفت رون   خوش با ماهان بزرگت   برادر

 رو آتریسا برم من این اتون اجازه با ببخشید آمدین

  سنگینه دمبرگر  بخوابونم

 

ک به رس با و ین دخت   .کرد اشاره دستش روی خوابیده شت 
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 .رفت باال سالن انتهای های پله از

 سانازم من :گفت و آمد جلو کنارش در ایستاده جوان زن

 .چشم روی قدمتون .اومدین خوش خییل ماهان بردار زن ،

 

 :گفت و برد جلو نوشی    با دادن دست برای را دستش

 عروس لباس چه بشر  خوشبخت .باشه مبارکت عزیزم

 .نازی

 

 چه با عزیزش امید .زد حلقه نوشی    چشمان در اشک

 مدتها که عرویس حاال و کرد انتخاب را لباس این عشق  

 .شد خراب اهورا کاری ندانم با کشیدند یم را انتظارش بود

ین جزء توانست یم که شت    باشد زندگیشان خاطرات بهت 

 .بود شده تبدیل کابوس یک به لعنت   اهورای دستان به

 .دارید لطف ممنون :گفت و نیاورد خودش روی به ویل 
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 چه ماشاهللا عزیزم :گفت و داد دست هم تبسم با ساناز

 چقدر و قشنگه چه شالت و لباست .ای سلیقه با  خانوم

مندانه شالت  .بست   هت 

 

 .زد یم حرف زیبا

 .نشست تبسم دل به زدنش حرف

 .بینه یم قشنگ چشماتون .ممنون :گفت و زد لبخند

ک به ماهان  .کرد نگاه رسش روی شال و دخت 

 او بود خواسته ماهان خیابان در آمد یادش تازه تبسم

 .کرد فراموش ویل کند درست را شالش

 

 .بفرمایید :گفت و کرد اشاره ها مبل به دست با

 .ورفت کرد کوتایه علیک و سالم ماهان، دیگر برادر

مانه و گرم هم پدرش  .کرد پریس احوال محت 
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م؟ ناراحت   چرا :پرسید و نیاورد طاقت باالخره زهره  دخت 

ی  شده؟ چت  

 

 .داشت بغض نوشی   

ی و زد تلخ   بودلبخند شده خراب که شت   بخاطر  چت  

 .نگفت

  براتون ا من :گفت و کرد نگاه نگرانش مادر به ماهان

 .نباش نگران .مامان میگم

 کجاست؟ متی   

 

 .شوهرش مادر خونه رفت :ددا پاسخ زهره

 

 از هست امکانش جان ساناز :گفت و داد تکان رس ماهان

 اگه بدی تبسم و خانوم نوشی    به خودت های لباس

 بپوشن؟ راحت لباس باشن داشته دوست
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 میارم االن میشه که معلومع :گفت مهربان   با ساناز

 

 

 

 

 

  

 

 ۸۲ پارت

 

  .شد تمام که بود تلخ   و سخت شب

 از ماهان همراه باربد و امید باالخره صبح نزدیک که وقت  

 .رسیدند راه

   وقت  
 شنیدن با  و ماهان تخت روی کشیده دراز نوشی  

 .رفت در سوی به و پرید جا از ها پش صدای
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 گفته جدی و شوخ   به بار هزار امید که عرویس لباس

ون تنس از چطور است قرار بود  کمک با را بیاورد بت 

  لباس حاال و بود کرده جخار  تن از تبسم
 

 بر را ساناز خانگ

 .داشت تن

به چند کش  باز را در هوا ن   نوشی    و زد اتاق در به ض 

 که چشمان   به توجه بدون افتاد امید به چشمش تا و کرد

د او آغوش به را خودش کرد یم نگاهشان  .ست 

 .بود شده خراب ممکن شکل بدترین به عروسیش شب

 به را او و کرد حلقه همشش ی شانه دور دست امید

 .چسباند خودش

 و کرد خوش جا امید تپش پر ی سینه روی نوشی    رس

 .نکرد پیدا همشش رس از بهت   جان   هم امید ی چانه

 .باشد آرام که خواست و کرد زمزمه آهسته

 ساعات برای که های برنامه تمام اندازه به نوشی    اما

 .خواست یم گریه و کرده بغض داشت اش عرویس پایان  
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 زده گل ماشی    با شوهرش همراه زیاد های گریه از بعد 

 کش اینکه بدون رفتند بختشان ی خانه سوی به اشان

 کاری شلوغ اشان خانه در جلو یا بزند بوق رسشان پشت

 .کند

 تبسم شب آن ی شکسته دل داماد و عروس رفی    از بعد

 خداحافیط   ماهان خانواده از خسته تت   با هم باربد و

 .شدند خودشان خانه رایه  کردند

 شب بسته چشمان   با و بود نشسته ماشی    در تبسم

 .کرد یم مرور را گذشته

  همان یا گذشته شب های صحنه آخرین بخصوص

 .بود ماهان کنار بودنش لحظات آخرین

 رسی با او و بود کشیده دراز تخت روی نوشی    که وقت  

 و بود ستادهای پنجره پشت شده رسخ چشمان   و درد پر

ین توانست یم که کرد یم نگاه را تاریگ شب  شب بهت 

 
 
 .شد بدترین اما باشد دوستش زندگ

به چند شخض  را در تبسم اینکه از بعد و زد در به ض 

 های لباس روی دور یک ماهان  ی خسته چشمان گشود
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 بود گشاد برایش قدری که رویش به رو دخت   تن بر ساناز

ه انشچشم به سپس و زد چرخ م دارم :وگفت شد خت   مت 

ی  ندارین؟ باهام کاری کالنت 

 

 های لباس به ماهان به دقت از پر نگاه از ناراض   تبسم

 با نامتناسب ویل شیک خودش نظر از و گشاد کیم

 میشه :پرسبد خجالت کیم با داشت برتن که  اندامش

 بیام؟ منم

 

ه؟ بمون   نوشی    پیش تو نه :داد پاسخ ماهان  بهت 

 

 نگاه اش بسته چشمان و نوشی    به و چرخاند رس متبس

 .خوابه نوشی    :گفت و کرد

 

م خودم :گفت و زد گره هم به ابرو ماهان  اومدنت اگه مت 

 و بمون نوشی    پیش پس .گفتم یم بهت من بود الزم
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 یم بر جفتشون با  دیگه ساعت چند باش داشته هواشو

 گردم

 

 دردت رس :یدپرس ماهان و و داد تکان رس میل ن   تبسم

ه؟  بهت 

 

 دلش هم کیم البته و داد یم مثبت جواب اگر بود دروغ

 دوست مرد برای خواست یم را خودش کردن لوس

 .نه :گفت و مقابلش داشتت  

 

 هم او درد رس انگار کشید اش پیشان   به دست ماهان

 جوشنده برات میگم مامانم به :گفت و بود شده شدیدتر

 .شدی ت  به اون با شاید .کنه آماده
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 ۸۳پار

 

 دلش و بودند گذرانده را بدی شب .داشت بغض تبسم

 او نوشی    خالف بر اول لحظه از و خواست یم گریه

 .کند گریه باید که طور آن بود نتوانسته

 ....ندیدن زحمت بهشون :گفت دار خش صدای با

 

 نه اما کند رهایش بغضش شاید داد قورت را دهانش آب

 زد نیشت   چشمانش به اشک بلکه دنش بهت   که تنها

اشتی    کاش :وگفت  .بیام باهاتون منم مت  
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 .چکید هایش چشم از اشک قطره دو و

 :گفت و رفت تر جلو گایم کرد نگاهش متعجب ماهان

 نوشی    پیش خواستم فقط من ؟!ناراحت   نیان   گفتم چون

 !بایسر 

 

 .نیست اون بخاطر نه :گفت و چکید تبسم اشک باز

 

 پس :گفت و گذاشت چهارچوب روی را دستش ماهان

؟ یم گریه داری خ   واسه  کت 

 

 حاال کنم فکر نمیدونم :گفت و زد لبخند گریه میان تبسم

 .کنم یم گریه تونم یم تر راحت خوابیده نوشی    که

 

 .داری حق :گفت و زد مهربان   و رنگ کم لبخند ماهان

 همه دیگه ساعت چند تا .شد تموم ویل بود سخت   شب

 .میشه مومت خ  
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ین :گفت اختیار ن   و داد تکان رس تبسم   شب بهت 
 
 زندگ

ی هر  و نقشه خییل براش نوشی    .عروسیشه شب دخت 

 .شد خراب ویل داشت برنامه

 

ی شدت با اشکهایش  .بارید بیشت 

 شکر رو خدا ویل :گفت و کرد نگاهش ناراحت   با ماهان

  .نیفتاده کش برای اتفاق   .سالمن همه

 

 آتریسا با که انگار مالیمت با ماهان و داد کانت رس تبسم

 نداری؟ باهام کاری برم؟ من :پرسید زند یم حرف

 

 خانه آن در ماهان رفی    از بعد کرد یم احساس تبسم

 .سالمت به برید :داد تکان رس اما شود یم غریب
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 بهم داشت   کاری اگه .گردیم یم بر زود :زد لبخند ماهان

ی اگه .بزن زنگ  ساناز یا مامان به تون   یم داشت   الزم چت  

 
 

 دارید کردن یم فکر نشسی    سالن توی هم االن .بگ

احت  نوشی    که حاال رساغتون نیومدن که کنید یم است 

 .پیششون برو خوابه

 

 من :رسید گوش به تخت روی از دار خش نوشی    صدای

یم هم با االن برس کارت به برو .ماهان نیستم خواب  مت 

 .پیششون

 

 .کرد نگاه اش بسته های چشم و نوشی    به ماهان

 .رفتم من باشه :گفت ماهان و خوردند جا دو هر

 

 .شد دور اتاق در از و داد تکان رس تبسم برای و

 بازخواست منتظر کرد؛ صدایش هاشم خانه آشت    در دم

 .بود او جانب از شدن
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خانه داخل  نگاهش منتظر و ایستاد پدرش روی روبه آشت  

 کنه؟ یم چیکار اینجا داریوش دخت   :سیدپر  هاشم و کرد

 حاخ   اگه کت   یم فکر من؟ ی خونه توی تو؟ همراه

ش بفهمه  نشون خون   العمل عکس اینجا اومده تو با دخت 

 بده؟

 

  با ماهان
 

 .بابا اومده دوستش همراه تبسم :گفت خستگ

اییط  توی  مشکیل نباش نگران .بیاد شده مجبور که رسر

 .نمیاد پیش

 

 دست ماهان، خانواده این از بکش دست :گفت هاشم

 .ازشون بکش

 

 من :گفت و گذاشت پدرش ی شانه روی دست ماهان

ی برم باید  اجازه با فعال بابا، کالنت 
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 .بزن زنگ بهم داشت   کاری اگه :گفت هاشم

 

 ممنون باشه :داد تکان رس ماهان

 

 

 

 

 

  

 

 ۸۴ پارت

 

 دست به قرآن و کرده بغض  آمنه بارید یم نم نم باران

 تغاری ته دلتنگ حاال همی    از بود ایستاده  داریوش کنار

 .شد یم دور او از روزی چند بار اولی    برای که بود اش
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 به را انگشتش دوتا دید را آمنه کرده بغ قیافه که باربد 

 خ   ناراحت :وگفت کشید آهسته برد  او صورت سمت

 لتد ور گردونم یم برش دیگه روز چند بانو؟ آمنه هست  

 این داره خ   آخه .بشر  عاض که بزنه نق جونت به انقدر

 داری؟ دوستش انقدر که تابوت پای زنگوله لوس

 

 لوس :وگفت گرفت باربد بازوی از محکیم ویشگون تبسم

 .خودن  

 بود تبسم به اش اشاره که حایل در کرد نگاه آمنه به باربد

 .هست که هم وحشر  ببی    بیا :گفت

 

 بشه تنگ دلت قراره اگرم:داد ادامه و کرد لوس را خودش

  .دانشجو بچه این نه بشه تنگ قشنگت پش واسه

 دلم میشه مگه مامان برم قربونت الیه :گفت مهربان آمنه

 رفت   گایه باالخره تو بشم فدات اما نشه، تنگ تو برای

  اولشه بار تبسم ویل بودی دور ازم مسافرت
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 مامان گردیم یم بر زود: وگفت رفت آمنه آغوش به تبسم

  جونم

ون مادرش آغوش از  و کرد ریز را هایش چشم آمد بت 

 .خوشکلم برم خوشحال بذار نکن، بغض  :داد ادامه

 .خورد زنگ داریوش گویسر  لحظه همان

 بدهد جواب را گویسر  تا گرفت فاصله جمع از کیم 

 ها بچه :گفت و کرد هما و هومن و پرستو به رو  .باربد

 و لییل دوتا این به حواستون نیستیم ما که روزه چند این

 پس دیگه تابوت پای زنگوله یک موقع یک باشه مجنون

 یکیتون هرشب نذارید تنهاشون میگم من اصال.... نندازن

 .پیششون بمونه

 

 غره چشم شد رسخ آمنه و رفت باال ها بچه خنده شلیک

 .باربد بکش خجالت :گفت و رفت باربد به ای
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 :گفت و گرفت خودش به نبجا به حق قیافه باربد

  میخوای یعت   بانو؟  آمنه چرا خجالت
 

 داریوشت حاج بگ

  نکشیده؟ نقشه شدنتون تنها برا

 بچه :گفت و کرد آهسته را صدایش برد جلوتر را رسش

 مامان کمر دور کرد حلقه دستش هال توی خودم جان به

  تو میدونم من برن این بذار گفت بهش

 

 صدای با که هم ها بچه نمیشد تر رسخ این از دیگر  آمنه

 وقت   بخندین... بخندین :گفت باربد خندیدند یم بلند

 آقا انوقت میگم خ   من فهمی    یم اومد باال اتون ننه شکم

 پرستو هم ،تو بکشر  خجالت زنت جلوی باید شما  هومن

  .میشه سن هم خودت ی بچه با ات ننه بچه خانوم

 بچه کن حیا روب :وگفت زد صورتش روی دست با آمنه

ن   چیه حرفا این  ؟!مت  

 

د را زورش همه باربد  میخوای یعت   :وگفت نخندد که مت  

 
 

ی رفتم من که االن بگ ی نمت    داریوشت، حاج بغل بت 
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 اون های گوشواره برات که کت   وموچش ماچ دوتا

 همه این یعت   ببینم بگو اصال .بخره رو خوشکله گردنبند

 وبغل بوس بدون و خایل و خشک  داریوشت آقا رو طال

ه یم برات  اوندفعه خودم برو بانو  آمنه برو....... گت 

 یم حیاط دور بود کرده کولت جونت داریوش دیدمتون

 دوید

 

 من خدا :گفت و زد صورتش روی تر محکم اینبار آمنه

 کی    یم باور ها بچه رو ها حرف این نزن باربد، بکشه  رو

 آقا :گفت و کرد حفظ را اش جدی ژست همچنان باربد

  من به یگ فقط گو دروغ من اصال نکنید، باور
 

 اگه بگ

 وقته چند که کرده کول گ پس نکرده کول رو  مامان بابا،

 کردین ای دیگه کارای نکنه.... کنه یم درد کمرش اینطوری

 خانوم شیطون
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 ۸۵پارت

 

 شد آب خجالت از  وآمنه زد حرفش ادامه در چشمگ

 زن چقدر آمنه نداند که نبود خانه نآ در کس هیچ.

  سال چهل حدود از بعد است باحیای
 
  داریوش با زندگ

ین با هم هنوز  وسفید رسخ ها صحبت و حرفها کوچکت 

 هر تا باربد برای بهانه بود شده ضعف نقطه این میشود

 شوخ   این که البته هزار. بگذارد مادر رس به رس گایه از

 میشد انجام بود غایب  داریوش که زمان   در فقط ها

 بانو داریوش چشم پیش نداشت جرات کش که وگرنه

 جسارتش بود هم اش جرات اگر البته و کند اذیت را یش

 آن با بزرگ مرد  چشم پیش توانست نیم کش و نبود

 کند ها شوخ   گونه این از ابهت
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 دست بابامون و ننه ویل رفتیم که ما آقا : داد ادامه باربد

 کم یک هم تو... داره رایه تو ببینم نگردم بر ،امانت شما

 واالاا بغلش نت   بیا گفت حاخ   تا .بانو آمنه باش سنگی   

 زشته شما وسال سن برای دیگه

 گردن   پس یک دید را  مادرش روز و حال که  هومن

 ایستادی اینجا پرو بچه برو بیا :وگفت کرد باربد حواله

  میخواد دلت هرخ  
 

  .میگ

 .رسید هم آژانس ماشی    اریوشد با همزمان

  .گذاشت عقب صندوق را تبسم و خودش چمدان باربد

  آمنه  که شوند ماشی    سوار تا رفتند و کردند خداحافیط  

 این چرا پس وای ای :گفت کرد اشاره کوچگ ساک به

 جان؟ باربد برنداشت   ساک

 برای  چمدون یک  ساک کدوم :برگشت متعجب باربد

  !چیه؟ برای  ساک .بسمت برای هم یگ .منه
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ی: گفت مهربان   با آمنه   کم یک برم، قربونت نیست چت  

 گذاشتم براتون خوارگ

 

 خ   !خوارگ؟ ساک یک :وگفت شد گرد باربد هان   چشم

 !حاال؟ هست

 

 اونجا میدونم که من جان مامان چقدره مگه :گفت آمنه

 آشغال های فود فست این میخواین اش همه برین که

ا این و ،انجت   ،بادوم گردو  کم کی  بخورین  براتون چت  

 .نشی    مریض بخورین رو اینا وعده بی    الاقل گذاشتم

 بزنه رس بهتون بیاد تونست اگر احسان شد قرار

 .اون به بدین گذاشتم هم خورایک بسته چندتا وببینتتون،

 

 توش از اونجا نرم من جان مامان :وگفت تکان رس باربد

ی قورمه قابلمه ون کتلت لقمه و ست    .بیاد بت 
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 خشکباره اش همه .راحت خیالت مامان نه :خندید آمنه

 نداره غرغر همه این که خشکبار ذره یک

 

 آژانس ماشی    بر سوار باالخره و کرد قبول ناچار باربد

 .شدند فرودگاه رایه

 

 بودند نشسته امید و  نوشی    با فرودگاه شاپ کاق   داخل

 .رسدب پروازشان ساعت تا ومنتظر

 .گذشت یم وامید نوشی    عرویس جشن از روز سه

 شده راه به رو و آمد خودش به زود همیشه مثل نوشی   

 .بود

 حاال بودند ریخته را اش برنامه عید از قبل که سفری

 هم را آنها عسل ماه حکم نفره چهار سفر یک بر عالوه

 .داشت

 به نگاهش و نوشید یم را چاکلتش هات لذت با تبسم

 بود گلبیه شال و دار گل سفید مانتو در وشیدهپ نوشی   
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، :وگفت  تابستون   مانتو چرا ها رسده هوا ترکیه نوشی  

 پوشیدی؟

 

 و گذاشت مت    روی را موکا خورده نیمه فنجان نوشی   

 تنها .برداشتم رفی    عسل ماه و بودن عروس توهم :گفت

 آوردم گرم لباس ویل .بود همی    هم سفید مانتو

 

 :گفت باربد به رو امید و داد تکان رس خنده با تبسم

 ....ماهان دونست   یم راست  
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 ۸۶ پارت

 

 نگایه باربد .کرد قطع را کالمش باربد گویسر  زنگ صدای

 سالم :داد جواب و انداخت گویسر  روی نوشته اسم به

 .بانو آیدا

 

؟ یم گریه چرا :پرسید و  جمع لبخندش بالفاصله اما  کت 

 

 خییل....کردی؟ تصادف کجا :گفت و شد بلند ازجا

؟ خودت .نکن گریه خوب  حالش خانومه....خون 

 میام من نکن گریه تو عزیزم باشه باشه،.....چطوره؟

 هیچ میگم خ   ببی     کن گوش آیدا آیداجان،.....پیشت

 مثال باخت   خودتو اینجوری چرا تو دخت  .....نمیشه خ  

 .عزیزم میام االن من.....ها پرستاری

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 که بود امید و کردند یم نگاهش دلواپش با رنف سه هر

 باربد؟ شده خ   :پرسید

 

 تصادف آیدا :گفت و برداشت را عینکش و چمدان باربد

 .خانوم یک به زده .کرده

 .بود ناراحت خییل پیشش برم باید 

 

 .داریم پرواز دیگه کم یک :گفت و ایستاد هم امید

 

 امروز پرواز هب من :گفت و کرد نگاه امید و تبسم به باربد

  .رسم نیم

 

 همی    آیدا به لعنت .کرد باد تبسم شوهری خواهر رگ

 کرد؟ یم خراب را آنها سفر و زد یم زنگ باید حاال

 اصال؟ بود کردن تصادف وقت چه
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 ماشی    هوس و اشان خانه توی بتمرگ توانست نیم

 نزند؟ رسش به سواری

 ایه آدم ی همه میان که بود اش چکاره باربد مگر اصال

 زد؟ زنگ او به دنیا

 .گرفت دست در را چمدانش ی دسته و شد بلند جا از

 .کند بارش لیچار چندتا دید را آیدا که وقت   بود حقش

 آیدل لطف به که خاتواده بدون سفر اولی    از هم این

 .شد خراب جان

 کجا؟ تو :پرسید و کرد نگاهش متعجب نوشی   

 

 

 نیم مگه ؟دیگه خونه کجا؟ من :گفت عصت   کیم تبسم

 .آیدا پیش بره میخواد باربد بیت  

 

 تصادف اون نامزد :ایستاد  دیگر نفر سه مثل هم نوشی   

 بری؟ خوای یم کجا تو کرده
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 کنم؟ چیکار پس :داد تکان رس تبسم

 

 یگ بلیط فقط الاقل بیا ما با تو خوب :داد پاسخ نوشی   

 راحت خیالش وقت   فردا پس فردا، هم باربد .سوزه یم تون

 .میاد نزده لگد رو جونش آیدا مورچه که شد

 

 .شوهرتری خواهر منم از که تو :وگفت خندید تبسم

 

 بود؟ زدن زنگ وقت االن آخه :گفت حرض نوشی   

 

 باربد .نشود عصبان   باربد تا کرد  پنهان را اش خنده تبسم

  چیه؟ ات برنامه :گفت و کرد نگاه خواهرش به
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 تبسم .میگه راست وشی   ن :گفت تبسم پاسخ از قبل امید

 .بسوزه تون یگ بلیط حداقل بیاد ما با

 

 بابا، نه :کرد تعارف اما برود داشت دوست اینکه با تبسم

 نمیخوام من.عسله ماه شما واسه جواران   یک سفر این

 .بشم مزاحمتون

 

به تبسم بازوی به آهسته نوشی      خ   :گفت و زد ض 
 

 میگ

 داداشت نباش ننه هبچ انقدر بابا چیه؟ مزاحم دیوونه؟

 باشه دور ازت شب دو یگ، نهایتا
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 ۸۷ پارت

 

 و نوشی    با :گفت باربد و کرد نگاه برادرش به مردد تبسم

ی که شاهللا ان برو امید  پس فردا، نهایتش من نیست چت  

 .میام فردا

 

ک  نشن؟ ناراحت اینا مامان .باشه :داد تکان رس دخت 

 

 برسد آیدا به و برود زودتر خواست یم داشت عجله باربد

 .راحت خیالت من با اونا نه :گفت و

 

 و کرد نگاه امید به باشد تبسم جواب منتظر اینکه بدون

 رسم یم بهتون میام زود من .امانت دستت خواهرم :گفت

 .باش مراقبش خودت خواهر مثل من اومدن تا ویل
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 تبسم اگه .راحت خیالت :زد لبخند و داد تکان رس امید

 برو آسوده خیال با .نیست کمت   نباشه، خواهرم از شت  بی

 .باشیم هم با که بیا زودتر اما .برس آیدا به

 

 دور دست چرخید تبسم سمت به و گفت ای باشه باربد

 روی و گرفت آغوش در را او و کرد حلقه خواهرش شانه

 تنهات شدم مجبور که ببخشید :گفت و بوسید را رسش

 بزارم

 

 .بیا زود نداره اشکال :زد ندلبخ میل ن   تبسم

 

 .چشمم روی به :گفت و شد و جدا خواهرش از باربد

 .باش خودت مواظب خییل .خداحافظ فعال

 

  .داد تکان رس و زد لبخند تبسم
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 بلند های گام با سپس و بوسید را خواهرش صورت باربد

 .شد خارج شاپ کاق   از

 کم هم ما :گفت و برداشت صندیل روی از را کتش امید

  .بریم کم

ها  معلومه :گفت نوشی    و افتادند راه رسش پشت دخت 

 نزاشت دیدی .میشه ها بدجنس داداش زن این از آیدا

 .سفر برید دوتان  

 

 چپ چپ و برگشت بود شنیده را حرفهایش که امید

 .کرد نگاهش

 مگه واال، :گفت و کرد کوله و کج را دهانش هم نوشی   

 .میگم دروغ

 

 نوشی    های بازی دیوانه به راحت خیال اب را با این تبسم

 .خندید
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 بودن خایل و هایشان صندیل روی نشسی    محض به

 زن او؛ نیامدن از دار مهمان شدن مطلع و باربد صندیل

 راض   نا جایش از و نشسته جوان   مرد کنار که را مست  

 .نشاند تبسم کنار بود

 نمجنو  و لییل کتاب زن هواپیما حرکت  از پس بالفاصله

 .شد خواندن مشغول و کرد باز را

 و شد نیم کنده کتاب ی صفحه از لحظه یک نگاهش

 زیر گایه که تبسم حت    که خواند یم لذت با جوری

 .برد یم لذت هم پاییدش یم چشیم

 نگاه وچروک چی    مقداری با سفید داشت نمگ با صورت

  نگاهش کرد؛ بلند رس دید خودش متوجه که  را تبسم

 .زد ولبخند کرد

ک ه اینطور اینکه از کشید خجالت  دخت   کرده نگاهش خت 

د نگاه خواست تا زد ای پاچه دست لبخند .بود   زن بگت 

ه :پرسید  دستم؟ کتاب یا خودیم ی خت 
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 ومجنونم لییل عاشق هم دو هر راستش :داد جواب تبسم

 .خوشگل مسن های خانم عاشق هم

 

 ودن  خ هم مسن خوشکل، که ممنون： وگفت خندید زن

 

  .خندید تبسم

 کم یک پس :گفت او و ست گریم خون زن بود معلوم

 بشنوی هم تو تا میخونم بلند

 

 

 

 

 

  

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 ۸۸ پارت

 

ه رو به رو به که حایل در ماهان  را خلبان کمک بود خت 

 میدون فرهاد، غلیظه خییل مه :گفت و داد قرار مخاطب

 .صفره دیدم

 

ه رو به رو به ماهان مثل هم فرهاد  جزء هیچ و ودب خت 

 نیم بودند کرده اشان احاطه که ابرهای از غلیظ ای هاله

 .دید

 هم انها و بود داده اطالع مراقبت برج به را وضعیتشان

 .است چگونه اوضاع شوند مطلع تا بودند گت   ن   مدام

ه  هواپیما کرد حس که بود مقابلش آلود مه هوای ی خت 

ی به  .کرد برخورد چت  

 ای پرنده چون کند نجکاویک بخواهد نکرد فرصت

 .شد له آن روی و خورد مقابلش شیشه به درست

، وای :زد فریاد فرهاد  .ها پرنده ماهان  بهتون، لعنت لعنت 
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 های تکان هواپیما که بود نگذشته بیشت   لحظه چند

 کار از ها موتور از دوتا :زد فریاد فرهاد و خورد شدیدی

 .ماهان افتاد

 

ل را یماهواپ داشتند تالش دو هر  هر کار اما کنند کنت 

 .میشد تر سخت لحظه

 ارتباط مراقبت برج با توانست نیم ماهان که بود لحظان  

 رفت یم پیش هوا روی موتور دو با هواپیما و کند برقرار

 الشه و خون پر خلبان دو مقابل شیشه روی که حایل در

 .بود پرنده شده له های

 

 و شد کاکبیت ردوا کرد باز را در هراسان دار مهمان

 شده؟ خ   دوباره :گفت

 

 از دوتا کردیم، برخورد پرنده دسته یک با :گفت ماهان

 برج با تونیم نیم و افتاده کار از هواپیما های موتور
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یم ارتباط مراقبت  تون   یم که جان   تا کن سیع .بگت 

نم حرف باهاشون خودم من .کت   آروم رو ها مسافر  مت  

  .باشه آروم پیما هوا جو کنید سیع هم شما

 

 

 از هم ماهان و شد خارج کاکبیت از  رسعت به مهماندار

 .کرد صحبت مسافران با کابی    مخصوص میکروفن توی

 .کنند همکاری ها مهماندار با و باشند آرام که خواست

 اما کند برقرار ارتباط مراقبت برج با کرد یم تالش مدام

ی  .نبود خت 

 

*** 

 

 .شد هخان وارد رساسیمه احسان
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خانه در زهره  اینکه بدون گرفت تصمیم .بود رسگرم آشت  

 طبقه در خودشان واحد به شود آمدنش متوجه مادرش

 .برود باال

 بارید یم رویش و رس از عرق ماه فروردین خنک هوای در

 .بود نشسته جانش بر وحشت و

 .شد وارد هوا ن   و کرد باز را خانه در  

  ساناز و کرد یم ازیب هایش عروسک با سالن کف آتریسا

 .کرد یم تماشا تلوزیون مبل، روی داده لم

 جا از افتاده احسان برافروخته صورت به چشمش تا

 .آمد سمتش به و برخاست

 شده؟ خ   :پرسید و ایستاد رویش به رو

 

 از یگ :گفت و کشید صورتش به را دستش احسان

 ماهان هواپیمای میگه .زد زنگ ماهان همکارهای

 هر شده خارج رادار صفحه از پرواز از دبع دوساعت

ین ارتباط باهاش کی    یم تالش چقدر  نیم پیداش بگت 
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 خییل  مه  ک کرده اعالم مراقب برج به قبلش .کی   

ی با کرده اعالم هم بعد .کم دیدشون و غلیظه  چت  

 .افتاده کار از هواپیما های موتور از دوتا  کردن برخورد

 

 این :گفت و نشست مبل یرو  .رفت ساناز پاهای از رمق

  احسان؟ خ   یعت  

 

 مبل روی همشش کنار پریده روی و رنگ با احسان

  .نمیدونم :گفت و نشست

 

 خدا یا خدا، یا وای :کشید صورتش روی را دستش محکم

 بیاد؟ رسمون به خ   قراره....کن کمک خودت
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 ۸۹ پارت

 

 .کرد نگاه مادرش و پدر به متعجب آتریسا

 یم بنظر رسید یم گوش به پایی    ی طبقه زا صداهای

 .است متی    صدای رسید

 به هم ساناز و پایی    طبقه برگشت رسعت به احسان

 .شد روان دنبالش

 گریه با و ایستاد افتاد اش زاده خواهر به چشمش تا متی   

 که هواپیمان   این احسان؟ چیه ماجرا :گفت وحشت و

 بوده؟ ماهان خلبانش شده ناپدید

 

 .کرد نگاه اش خاله و مادر به راسانه احسان
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خانه در دم مات زهره  متی    از احسان و بود ایستاده آشت  

 دونید؟ یم کجا از شما :پرسید

 

 اعالم خت   ی شبکه االن همی    :کرد اشاره تلوزیون به متی   

 تو.....ساعت مقصد، .بود ماهان پرواز مشخصات .کرد

 چیه؟ ماجرا دون   یم

 

 .ایستاد مادرش مقابل تی   م به پاسخ بدون احسان

ه تلوزیون به مبهوت دست به مالقه زهره   بود شد خت 

 فقط .مامان نیست معلوم خ   هیچ هنوز :گفت واحسان

 .شده قطع مراقبت برج با ارتباطش

 

 زمی    روی دستش از مالقه .شده رها کنارش آمنه دست

 .افتاد

 .ترسید یم روزی چنی    آمدن از همیشه
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خانه داخل برگشت و گذاشت دیوار روی را دستش  آشت  

 جلوی اینکه از قبل رساند یم صندیل به را خودش باید

  .شود آوار زمی    روی ها بچه چشم

 .افتاد یم اتفاق   ماهان برای اگر وای

خانه وارد مادرش پای به پا احسان  .شد آشت  

خانه به را خودش هم ساناز  هم پشت اما متی    رساند آشت  

 .گرفت یم را ماهان موبایل شماره

 دست ایستاد مقابلش احسان و نشست صندیل روی زهره

 بخدا برم؟ قربونت خون   :گرفت دست در را مادرش های

 .نمیشه خ   هیچ

 

 .داد تکان رس زهره

 .کوبید یم دهانش در قلبش بزند حرف توانست نیم

 بغض، رفی    فرو جای به اما داد فرو را دهانش آب

  .افتادند فرو اشکهایش

  .رسید راه از پدرش همراه هم ماهان کوچک رادرب اشکان،
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 خییل شیطانش، و رسر  گذشته خالف بر روزها این

 .نداشت حوصله

  ن   همه با اما
 
 ریخته هم به اوضاع متوجه هایش حوصلگ

 .شد خانه

خانه در مادرش  و ریخت یم اشک صندیل روی آشت  

ه  متی    و بودند کرده اش محاضه همشش و احسان  خت 

 موش مثل هم  عسل و آتریسا  .بود شده زیونتلو  صفحه

 .بودند کرده کز ای گوشه

سد سوایل و بجنبد خودش به بخواهد تا  به آتریسا بت 

 بابان   :گفت و رفت آغوشش به و دوید هاشم سمت

 .شده گم هواپیماش با ماهان عمو

 

 .خورد گره اش سینه میان جان   هاشم نفس

ب با رسش  لعنت خدا و کرد نگاه زهره به و آمد باال ض 

های ی همه کند  .را دنیا بد خت 

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 که بود این از حایک زهره ناراحت   و یاس از پر صورت

های  .دارد واقعیت شنیده خت 

 گم مگر پیکری غول آن به ای پرنده بود؟ شده چطور اما

 ؟!شود یم

 پدرش به برد یم رس به گیخ   در خودش اینکه با اشکان

  ؟خون   بابا :پرسید و کرد نگاه

 

ه که آمنه صورت به هاشم  :گفت و کرد نگاه بود اش خت 

 .خوبم .بابا خوبم

 

خانه وارد  احسان از و نشست صندیل روی و شد آشت  

 باباجان؟ شده خ   :پرسید
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 ۹۰ پارت

 

 و شده قطع مراقبت برج با ارتباطش :داد پاسخ  احسان

 .نیست هم  رادر صفحه توی

 

 :پرسید کندن جان با نهآم و کشیده تت   هاشم ی سینه

؟ باشه افتاده ممکنه  پایی  

 

 فقط شاید نه :گفت و کرد مشت را هایش دست احسان

 .کجاست بده خت   تونه نیم و شده مواجه فت   مشکل با

 

 اس؟ زنده یعت   :زد هق زهره
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 و شد خم گذاشت شوهرش مادر شانه روی دست ساناز

 انمام اس زنده که معلومه :گفت و بوسید را صورتش

 بریم دیگه ساعت چند و کی    یم پیداش زودی به .جان

 .خونه گرده

 

 

 فرودگاه، بریم بیا احسان :گفت و رفت در سوی به اشکان

ه؟ چه ببینیم کنیم جو و پرس یک  خت 

 

 رو بابا و مامان هوای :گفت و کرد نگاه ساناز به احسان

 .گردیم یم بر زود ما باش داشته

 

 .میام منم :گفت و کرد نگاه پشهایش به زهره
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 میخوای کجا :گفت و چرخید مادرش سمت به اشکان

یم ما جان، مامان بیان   یم یم خت   یک مت   یم بر و گت 

 .گردیم

 

ه نیم قرار دلم اینجا من :گفت ملتمسانه زهره  .گت 

 

 ....مگه اونجا آخه :گفت اشکان

 

 .میایم هم ما میگه راست مادرت :کرد پشش به رو هاشم

 کجاست؟ ماهان شده؟ خ   یمببین بریم

 

 .نکرد مقاومت دیگر اشکان

 

 به خایل دستان به نفرشان چهار هر بعد نیم و ساعت یک

 هیچ کس هیچ که حایل در گشتند یم بر خانه سوی

ی  هوا تاریگ علت به و نداشت هواپیما و ماهان از خت 
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 و بفرستند دنبالشان به را بالگردها توانستند نیم حت  

 .بودند هوا دنش روشن منتظر

 .نداشت قرار و آرام خانه در هم متی   

 نتوانستند که بود داده اطالع و زده زنگ زهره وقت   از

ی هیچ یند خت   .رفت یم راه خانه در رسه یک بگت 

 به بزند حرف یگ با خواست دلش چرا نفهمید هم خودش

 شنیدی؟ رو هواپیما شدن ناپدید خت   :داد پیام هما

 .بوده ماهان خلبانش

 

 .بود آنالین هما

ی او نه .دید را متی    پیام بالفاصله  رسیــــع بود نشنیده خت 

 شده؟ خ   نیستم اخبار اهل من :نوشت

 

 و فرستاد ویس هما برای .داشت دل و درد به نیاز متی   

 پرواز امروز ماهان :وگفت داشت بغض و درد صدایش
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 شده قطع برج با ارتباطش پرواز بعد دوساعت اما .داشت

ی هیچ و نیست هم رادار یتو  و  .ندارن ازش خت 

 

 .کرد سقوط سینه در هما قلب

  .گرفت را باربد شماره درنگ ن  

 .داشت اطالع او نرفی    از

 ساعات شد خارج بیمارستان در از کوفته و خسته باربد

 او با آیدا که خانویم همراهان با و گذرانده را تنشر  پر

ی در هم بود کرده تصادف  .شتدا مخترصی گت 
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 ۹۱ پارت

 

 را هما مضطرب صدای داد جواب که را همراهش تلفن

؟ جان باربد :شنید  کجان 

 

 متی    االن :گفت هما و داد اش عمه به کوتایه توضیح

 هواپیماش و داشته پرواز امروز ماهان میگه داده پیام

 .نیست هواپیما از ردی هیچ .شده ناپدید

 

 .ایستاد جایش رس باربد

  ی همه با آسمان
 
 .آمد فرو رسش بر اش بزرگ

 .شد دوخته هم به هایش لب .شدند گم دهانش در کلمات

 بود شده باربد ی اندازه ن   خوردن جا متوجه که هما

 بیا .نباشه خاض مشکل شایدم .بزرگه خدا البته :گفت

 .برم قربونت زنیم یم حرف خونه
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 .بود افتاده کار از اما باربد مغز

 رسید؟ یم خانه به تا رفت یم باید راه کدام از

 

  .ایستاد برادرش ی خانه در دم و آمد پایی    ها پله از هما

 به رسی کند ترغیب را برادرش آمد نیم بدش راستش

 .بزنند اش خانواده و آقا هاشم

 داریوش و آمنه به نشستند هم دور که ای دقیقه چند

 بود متمایل داریوش سمت به بیشت   چشمانش و کرد نگاه

 هواپیما یک شنیدین :گفت و ببیند را او العمل عکس تا

 شده؟ ناپدید

 

ه داریوش  آره :گفت فوتبال مسابقه و تلوزیون صفحه خت 

ان   یک من
 میوه از خواستم وقت   راه توی .شنیدم چت  

،  زدن یم رو حرفش داشی    بخرم میوه فرویسر
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 .کرد اطالغ ن   اظهار شوهرش خالف بر آمنه

 .بوده ماهان خلبانش :گفت و کرد پا نآ و پا این کیم هما

 .باربد دوست

 

 .شد دوخته هما به نفرشان دو هر نگاه

 گ ماهان؟ :گفت و کوبید صورتش روی محکم آمنه

 بوده؟ ماهان مطمئت   گفت؟ بهت

 

 خورد زنگ تلفنش بدهد را برادرش زن جواب خواست تا

 جان؟ باربد الو :داد جواب و شد نمایان آن بر باربد نام و

 

 عمه :پرسید علیک و سالم بدون زد یم نفس نفس باربد

؟  کجان 

 

 .شما خونه پایی    طبقه :داد پاسخ
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 درباره میگم، خ   ببی    کن گوش عمه :گفت رگباری باربد

 بابا و مامان به خ   هیچ شدنش گم و ماهان هواپیمان  

 .ببی    خت   نزار .نگو

 

 شده؟ خ   مگه چرا :پرسید و شد هراس از پر هما لحن

 افتاده؟ اتفاق   ماهان برای

 

 پیش دقیقه چند .نشست آیدا ماشی    فرمان پشت باربد

 کرده خانه رایه مادرش و پدر همراه را او هما تلفن از قبل

 .بود

  .میگم برات میام :گفت و کرد روشن را ماشی   

 

ین با که حایل در  پدری ی خانه سمت به رسعت بیشت 

 .گرفت را  ماهان برادر شماره رفت یم ماهان

 .باربد سالم :داد جواب خسته صدای با احسان
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؟ چه سالم الو :پرسید زده وحشت باربد  ماهان از خت 

ی  دارید؟ خت 

 

 و کرد یم التماس خت   برای و زد یم زار بود توانش در اگر

 نه :آمد فرود رسش فرق بر و شد پتک اما احسان جواب

ی هیچ  هوا شدن روشن تا باید گفی    بهمون .نیست خت 

  که حوایل همون فرسی    یم رو ها بالگرد فردا  کنیم صت  

 .بگردن دنبالشون شده قطع هواپیما ارتباط

 

د هم بر چشم  باربد   .فشر

 :گفت و کرد جا به جا اش کرده عرق دست در را گویسر 

 دیگه امشب من پس دادی جواب که جان احسان ممنون

 .نمیشم مزاحمتون
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 ۹۲ پارت

 

  شد تمام

  .داشت فقط را کلمه می   ه

 با که بود نزدیک انقدر مرگ ُمردن، هم شاید یا شدن تمام

 .کرد حسش وجود تمام

 به نفسش کرد یم اش سینه قفسه روی سنگیت   احساس

 میداد؟ جان یا کشید یم نفس آمد یم باال سخت  

 از سنگی    شی    ما یک با انگار کرد یم درد تنش  ی همه

 .بودند شده رد رویش
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 دوست .بود شده خورد هایش استخوان تک کت و 

 نیم امانش جان   ن   نفش، ن   تاریگ، اما بزند فریاد داشت

  .داد

 دستش به تکان   کرد سیع .کند ناله تا زد را زورش همه

 بزند کنار را اش سینه روی افتاده سنگی    جسم تا بدهد

 کرده سخت را کار جسم سنگیت   و دستش رمق   ن   اما

  .بود

 اش ناله آخرین میان هم پشت بار چند کرد ناله مه باز 

 یک من اونجاست؟ کش :گفت یم یگ شنید صدان  

 اونجاست؟ کش شنیدم صدای

 

 صدا کرد ناله باز  کرد یم درد هم هایش استخوان مغز

 .اینجاست نفر یک بیا  :گفت

 

 خاطر به شناخت یم را او که بود شخض به متعلق صدا

 کند؟ یم چه آنجا  ای کیست صدای آورد نیم
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 باز نفسش .برداشتند اش سینه روی از را سنگی    جسم

 کرد یم درد اش سینه کشید نفس هم پشت بار چند شد

 جان؟ تبسم... تبسم:گفت صدا و گرفت را بازویش یگ

؟...  میشنوی صدامو.... تبسم کن باز چشمات... خون 

 .امیدم

 

 :رسیدپ وقت   شناخت یم هم را این شنید دیگری صدای

 امید؟ شده خ  

 

 یم  نوشی    به داشت خورد ذهنش در جرقه یک ثانیه برای

 .قشنگه خودش مثل صداشم :گفت

 

 یم داشت برگشت خودش درد پر دنیای به امید صدای با

 اما کنه یم ناله انگار، نیست خوب حالش تبسمه :گفت
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 رو بود افتاده بچه دخت   یک.... کنه نیم باز رو  چشماش

 .کردم ندشبل اش سینه

 

 شنوی یم رو  من صدای تبسم.... تبسم :گفت صدا

 .... تبسم... کن باز چشمات

 

 به انگار .است سنگی    خییل هایش پلک کرد یم احساس

 الی سخت   به بودند کرده وصل وزنه یک کدامش هر

 را دستش کرد یم درد خییل رسش کرد باز را هایش چشم

  رسم آی :وگفت گذاشت رسش روی

 

؟ تبسم :گرفت را زویشبا امید ؟ بلند تون   یم خون   بشر

 

 رسم بالن   چه.کنه یم درد تنم ی همه :کرد نگاهش تبسم

  اومده؟
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 آقاهه این انگار اینجا، بیا امید :کرد صدا را  امید یگ

  .نیست خوب حالش

 

 خ   ببینم ور اون برم من :گفت کناری مرد به رو امید

  داری؟ هواش شده

 

  هستم من برو آره-

 

ی؟کمکت تبسم :وگفت داد تبسم به را نگاهش  کنم بهت 

؟ بلند  یسر

 

 کیم گرفت را بازویش و برد دست نداد جواب که تبسم

 در وحشتنایک درد کند کمکش تا کشید را بازویش که

ک ی شانه  .پیچید  دخت 

 یواش خدا رو تو آخ :گفت گریه با و کشید بلندی جیغ 

 .کنه یم درد خییل ام شونه دارم، درد تر
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 ۹۳ پارت

 

 گذاشت اش شانه زیر دست کرد رها را بازویش اینبار

 .شود بلند زمی    روی از کرد کمک

ک  آن توی کرد نگاهش درد و اشک میان نشست دخت 

ایط  حضور برای جوان   هیچ ذهنش وروز  حال آن با رسر
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 حالت نداری؟ رسگیجه :پرسید ماهان نداشت  ماهان

  خوبه؟

 

 اتفاق   چه بیاورد خاطر به کرد سیع نداد را ماهان جواب

 افتاده؟

 .بودند هواپیما توی 

 و بست را هایش چشم .بود ناراحت باربد حضور عدم از 

 .برد خوابش که شد چه نفهمید

 هوشیار قدری شنید یم اطراف از که های صدا و رس با 

 یم رس به خواب در ذهنش نصف همچنان اما بود شده

 به بشود اطرافش متوجه و یاررشودهوش کامل آمد تا برد

 هم بعد پیچید اش شانه در بدی درد  .شد پرتاب سمت  

ی به رسش  یاد با مغزش رفت هوش از کرد برخورد چت  

ی نتیجه یک فقط اتفاقات این آوری  وحشت کرد یم گت 

 کردیم؟ سقوط :پرسید و انداخت ماهان به نگایه زده
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ه ه،متاسفان :کشید موهایش میان دست   ماهان  بگم بهت 

  .سقوط به نزدیک اضطراری فرود یک

 ساله دوازده .ده بچه دخت   یک چرخاند را رسش تبسم

 چشمان   با کرد وحشت بیشت   اینبار بود افتاده کنارش

 مرده؟ :پرسیده شده گرد

 

 کنم کمکت شو بلند :گفت سوالش جواب جای به ماهان

  طرف؟ اون بریم

 

 دخت   از نگاه تتوانس نیم چکید هایش چشم از اشک

ه کنارش  با داشت تن به لیموی بافت لباس یک بگت 

 کش با را موهایش مشگ های وبوت مشگ ساپورت

 نگاه ماهان به آب پر چشمان با بود بسته است   دم لیمون  

  .کوچیکه خییل ُمردن برای: گفت و کرد
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 از باید شو بلند :گفت تحکم با کشید هم در اخم ماهان

 .نیست خوب حالت شوپا .بریم اینجا

 

ک صورت از سخت   به ایستادند که وقت    او کند دل دخت 

 کوچیک فرشته یک به بیشت   نبود ها ُمرده شبیه اصال که

  .است خواب در که بود شبیه

 کرد یم درد تنش ی  همه رسدرگم، گیج، بود خراب حالش

 ببی    :گفت و کرد نگاه هایش چشم توی مستقیم ماهان

 نه چپ نه نکنه نگاه رو جا هیچ .بیا من همراه میگم، خ  

  .کن نگاه جلوت فقط باال نه پایی    نه راست

 

 ببینم؟ خ   قراره مگه :پرسید بغض با

 

 نگاه رو من فقط خ   هیچ :وگفت انداخت باال رس ماهان

ون بریم تا کن   .بت 
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 تن بر  جوان مرد های لباس متوجه تازه شد که  گام هم

 .بود پوشیده خلبان   لباس ماهان شد داشت

 آن با  قرار که هواپیما خلبان بود نگفته او به کس هیچ

  !است ماهان بروند مسافرت

ی پایش زیر  برد پایی    که را نگاهش کرد حس را چت  

 پایش زیر درست که مردانه دست یک به چشمانش

 :گفت ماهان کشید عقب و ترسید افتاد میشد له داشت

س، س نت  یم االن نت  ون مت   .میشه تموم ناال .بت 

 

 

 

 

 

  

 

  ۹۶ پارت 
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 بوی .گریه زیر زد دوباره و گرفت دهانش جلوی را دستش

 .بود گرفته را هواپیما تمام خون بوی مرگ،

 

ون سمت به هدایتش برای ماهان  دست  کمرش روی بت 

 .نشست

 محیط از کیم پیش دقایق تا که دستش توی قوه چراغ

 نشان را رو به رو فقط حاال بود کرده روشن را اطرافشان

 .داد یم

ی   .شد یم پایی    و باال اش معده میان چت  

  تهوع حالت بود پیچیده اش بیت   زیر خون بوی وقت   از

  .بود شده اضافه بدش حال به هم

 از اورد یم باال دارد کرد حس بالفاصله شد پیدا هواپیما از

 .نشست  رسد زمی    روی و گرفت فاصله ماهان

د عق هم پشت ی اما مت     .آورد نیم باال چت  

؟ :پرسید  نشست کنارش ماهان   خون 
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 و چرخاند کیم را رسش بود معذب ماهان حضور  بابت

 .میام میشه بهت   حالم االن برید؟ میشه :گفت

 

 .بیاد جا حالت تا هستم پیشت نه :گفت ماهان

 

 بیشت   خرابکاری مانع اینکه برای نشست لحظه چند

ین با ماهان برخاست جا از  شود جوان مرد مقابل  نزدیکت 

 کنم؟ کمکت :پرسید و ایستاد فاصله

 

  .خوبم نه :داد تکان رس

 

 .نبود خوب اصال گفت یم دروغ

 تازه شود همراهش خواست و ایستاد که ماهان کنار

 .شد اطرافشان و دور مه متوجه
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 .بودند کرده سقوط ابرها میان انگار

 .مه از غلییط   ی هاله جز دید نیم هیچ

 که بود بد حالش حدی به شد پیاده هواپیما از وقت  

 ...حاال اما نشد متوجه

 کجایم؟ :گفت و کرد نگاه ماهان به زده وحشت

 

نم حدس :داد توضیح ماهان  برف از پر کوه یک روی مت  

ی مه و تاریگ  توی که بیت   یم .باشیم  مشخص چت  

 .نیست

 

 اشان فاصله آمد یم سمتشان به که دید را زن   تاریگ میان

ید  رو تبسم پارسان   خانم :گفت ماهان و بود کم  پیش بت 

 داشته هواشو .پیما هوا توی برگردم باید من ها بچه

 .نیست خوب حالش باشید
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 در پوشیده بود دیدن قابل قوه چراغ نور لطف به که زن

ید؟ خودتون باشه، :گفت دار مهمان لباس  بهت 

 

ی خوبم :داد تکان رس ماهان  .نیست چت  

 

 ی هاله در که هواپیما سمت به دیگری حرف بدون و

 .رفت بود شده گم شب و مه ترکیت  

 سمت به هم با و گرفت را تبسم دست پارسان   خانم

 رفت ندید را آنها نرسیدند اشان قدیم چند تا که جمیع

 جمع میان را نوشی    .بود کرده عادت تاریگ به چشمش

 گفت و آمد سمتش به افتاد او به  نوشی    چشم  تا دید

؟ تبسم:  .برم قربونت الیه خون 

 

  نوشی    گریه زیر وزدند گرفتند آغوش در را همدیگر

 معلومه نه اصال اومد؟ رسمون به خ   دیدی تبسم :گفت

  شده؟ خ   معلومه نه کجایم
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 صورت شد جدا تبسم آغوش از ناگهان   حرکت یک در 

 چطوره؟ حالت تو: گفت و گرفت قاب دست با را او

؟  خون 

 

 برم قربونت خوبم :گفت داشت که دردی وجود با تبسم

 نداری؟ مشکیل چطوری تو. نباش نگران

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 ۹۷ پارت

 

  نیستم بد منم :داد پاسخ نوشی   

 و کرد اشاره نبود مشخض هم زیاد که جان   به انگشت با

 بشینیم اونجا بریم :گفت

 

 گذراند نظر از را اطراف و چرخاند رس تبسم

 .نبود شخصم زیادی چت   

 ها گویسر  قوه چراغ و بودند کرده روشن که آتشر  نور

 .کرد یم روشن را محیط کیم فقط

 افرادی به بود راه به رو حالشان که نفری چند و مهماندار

  بودند زخیم و دیده آسیب که
 
 .کردند یم رسیدگ

 مسافران جانگاه دردهای به و کرد یم داد ن   تاریگ و رسما

 .افزود یم

 .رسید یم گوش به مدام مسافران ناله و هگری صدای
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 پیما هوا وارد هم دیگر تن چند و امید و فرهاد و ماهان

ون را مسافران هم کمک با و شدند یم  .آوردند یم بت 

 

  از پس پارسان   خانم
 
 که تبسم کنار جوان   خانم به رسیدگ

 نشست داد یم ماساژ را کمرش نوشی    و زد یم عق دوباره

؟ معزیز  :پرسید و   خون 

 

 کرد باز را آن   بطری پارسان   و داد تکان رس جان ن   تبسم

 هم ذره یک .بخوره بهش بده کم یک :گفت نوشی    به و

  صورتش به بزنه

 

  کرد، نزدیک تبسم های لب به را آب بطری نوشی   

ک  شده خشک گلوی و نوشید کیم شست را دهانش دخت 

 .نمود تر را اش

 .داشت مار زهر طعم دهانش
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ک ماهان لحظه انهم  سمتشان به بغل به کوچگ دخت 

ک و آمد  از یگ آغوش به کرد یم گریه که را دخت 

 .داد ها مهماندار

ک پس .زد لبخند خرابش حال میان تبسم   .بود نمرده دخت 

د نبود حقش  .بود کوچک مردن برای زیادی .بمت 

ی؟ :پرسید و نشست پا روی تبسم کنار ماهان   بهت 

 

ک   .خوبم :داد تکان رس بود شده بهت   کیم که حایل با دخت 

 

ه ماهان   پریده رنگ که تبسم صورت خت 
 
 آن در اش گ

 پارسان   خانم :گفت نبود مشخص اصال مه و تاریگ

 نداری؟ رسگیجه و رسدرد شده، بد حالت بازم  میگه

 

ی نه :گفت مقابلش مرد جواب در تبسم م .نیست چت    بهت 
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 بگو بهم داری گیجه رس یا ردد رس اگه :کرد اضار ماهان

به رست به ممکنه  .باشه خورده ض 

 

ک م خییل کنید باور نه :داد پاسخ دخت   بهت 

 

 

 .برسم بقیه به برم من پس باشه :ایستاد ماهان

 

 .پرسیدین حالم که ممنون :گفت حال ن   تبسم

 داغانش هواپیما مقصدش .شد دور دوباره دوباره ماهان

 .بود اش شده

 حدس درد شدت از که پان   با کرد یم کمک مسافران به

 .باشد شکسته زد یم

 و نشود اش پان   کش تا آورد نیم خودش روی به اما

 .برسد کارها به بتواند
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 را دیگر مسافران و خودش گویسر  یکشه پارسان   خانم

 اش گویسر  که باشد میان این کش شاید کرد یم چک

ند تماس بتوانند بدهد آنی     .کنند کمک خواست در و بگت 

 بودند افتاده گت   ای شده خراب چه میان نبود معلوم اما

 دکل هم آنجا در بود نرسیده  اوپراتور هیچ فکر به که

 .کند نصب

 ارتباط برقراری امکان و دیه آنی    ای ذره از دریــــغ
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 ۹۸ پارت

 

  .بود گذشته نیمه از شب

 .کمت   مه اما و شد یم رسدتر لحظه هر هوا

 بیش کما و کرده عادت تاریگ به دیگر  چشمانشان

 .دیدند یم را همدیگر

 هم جنازه پنج  و  شده خارج هواپیما از مسافران ی همه

 .بود  مانده دستشان روی

 کنارش هواپیما توی که زن   همان شمس خانم کنار تبسم

 به نشسته خواند یم مجنون و لییل برایش و بود نشسته

 نیم چند هر بودند تهگذاش را ها جنازه که ای گوشه

 .کرد یم نگاه دیدشان

گ ن   در حواسش بیشت    که ساله نوزده هجده، بود دخت 

 گریست، یم های های از پدرش دادن دست از داغ برای

 اما کنند آرامش بودند توانسته یخت   به اول ساعت یک

 .کرد یم گریه فقط کوبیدن سینه و رس بر از خسته حاال
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ک اهنگ همراه هم تبسم نگاه  جنازه که جان   سمت به دخت 

 .رفت داشت قرار ها

ین  مرده از ترس  .بود اش لحظه آن حس کمت 

 .داشت امیدی نا و یاس حس بیشت  

 .بیفتد برایش توانست یم که اتفاق   وحشت

 از یگ توانست یم بود هواپیما انتهای ردیف در هم او اگر

 .باشد شدگان فوت آن

 نقشه چه با شدند، پیماهوا سوار آرزون   و امید چه با

 .بودند آورده در آباد ناکجا از رس حاال و های

 .زد یم پا و دست اوهامش و افکار میان

یت زدن جرقه مثل ذهنش گایه  فرود از های صحنه کت 

 یم نمایش به  چشمانش پیش را هواپیما وحشتناک

 .گذاشت

 خاطر به خوب تا کرد نیم یاری زیاد دردش پر امارس

 .گذشت چگونه حظاتل آن بیاورد
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 وضوح با تصاویر و بست را چشمانش درد رس شدت از

ی  .رفتند رژه چشمانش مقابل بیشت 

 خواب از شنید یم مسافران  از که هان   صدا و رس با

  .شد بیدار

 خانم گرم صدای رفت یم خواب به وقت   که حایل در

 .خواند یم مجنون و لییل برایش گوشش زیر شمس

  خویشان دپن شنید چو مجنون

  پریشان شد پند تلخ   از

هن ودرید زدست   را پت 

  را کفن کند یم چه مرده کاین

  تخت زند برون جهان دو کز آن

هت   در  ...رخت کشد کجا پت 

 

 .بود کرده پر را اطرافش فضای کل همهمه ویل حاال
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 وسط که انگار میخورد تکان وحشتنایک نحو به هواپیما

گفت بلند  چندم بار برای ندارمهما  .آمد یم زلزله آسمان

 .ببندین هاتون کمربند  لطفا：

 

 پرت جلو به محکم بود گذشته ها حرف این از کار نه اما

 .شد

  .شکست شانه آخ

 مردم داد صدای...گردنش وای شد پرتاب عقب به دوباره

 .آمد یم

 .شنید یم هم را نوشی    جیغ صدای

 ...هواپیما کف شد پرت که دید  را مهماندار

 دستش از لیوان دو حاوی سیت   که  دیگری هماندارم

 .سوخت حتما.رفت هوا به که مردی داد و افتاد

 حتما دیگر دفعه این وای صندیل پشت   به خورد دوباره

 نیم دیگه چت    یا  بود اش شانه درد از...شکست اش شانه

 رفت یم گیج رسش اما دانست
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 ۹۹ پارت

 

 دوباره و کند باز را چشمانش شد باعث مردی صدای

 .بود گذرانده رس از که ای حادثه از شود آزاد ذهنش

 فریاد بود ایستاده آتش کنار درست که ماهان به رو مرد

 کجایم؟ ما شده؟ خ   گی    نیم ما به چرا  خلبان آقای :زد

 اومده؟ رسمون به بالن   چه
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مانه کلماتش  .بود طلبکارانه کامال لحنش اما محت 

 

 :دهد جواب آرامش با کرد یم سیع مرد خالف بر ماهان

م آقای  چند این توی دیگه نفر چند هم شما هم محت 

 هواپیما .دادیم جواب ما و کردین سوال بارها ساعت

 اینجا رو هواپیما شدیم مجبور ما .شد فت   مشکل دچار

 .بیاریم فرود

 

 مشکل هواپیما دونستید یم وقت   چرا :زد فریاد باز مرد

 کردین؟ سوار رو مآد همه این داره

 

 کم دیدمون غلیظ مه دلیل به راه توی :داد پاسخ ماهان

 موتورهای و کردیم برخورد پرنده دسته یک با .بود

 که کاری همی    جزء رایه موتر یک با .افتاد کار از هواپیما

 .نبود کردیم
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 ما کردی؟ چیکار دون   یم دقیقا تو :زد فریاد دیگری مرد

 بوی که جنازه مشت یک با بونبیا و کوه وسط آوردی رو

 حیوانات انواع ممکنه لحظه هر خونشون و گوشت

 .کی    پارمون تیکه و اینجا بکشونه

 

 و سن به نگاه :گفت ماهان رس پشت از دیگری شخص

 این به هواپیما  که خلبان   ساله چند کال .کنید سالش

 
 
 دستت؟ دادن آدم همه این با بزرگ

 

 هم من :گفت و شتبرگ مرد سمت به خشمگی    ماهان

 غت   اتفاق یک .کاق   ی تجربه هم دارم کاق   سال و سن

 .داد رخ که بود بیت   پیش قابل

 

م آقای:گفت و ایستاد ماهان کنار فرهاد  اون با محت 

 ی تجربه و درایت اگه افتاد ما برای آسمون توی که اتفاق  

 هیچ االن نبود کنید یم متهمش دارید که آفای همی   

 .نبودیم ندهز  ما از کدوم
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 نکت   دفاع ازش تو اگه رفیقشر  هم تو دیگه بله :گفت مرد

 بکنه؟ گ

 

 سخت همه از او برای گذشته ساعات .بود خسته ماهان

 .گذشت تر

 ی حادثه ترین هراسناک بگوید توانست یم جرات به

 بخاطر بلکه خودش بخاطر نه بود کرده تجربه را عمرش

 .ودب امانت دستش که های آدم تمام جان

   ی همه با
 

 خودش آرامش کرد سیع روخ فشار و خستگ

 زخیم...این خسته دونم یم：گفت و کند حفظ را

 معذرت اینا تمام بابت من ورسده دارین درد...هستی   

 ما افتاده که اتفاق   مقرص کنید باور اما میخوام

  رو تالشم همه من شد مشکل دچار  هواپیما.نیستیم

 ....کردم
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  را اش یقه برد هجوم سمتش به تجمعی بی    از یگ

 به امون همه بود نزدیک مرتیکه میگه خ   :وگفت گرفت

  ایستادی اینجا اونوقت بدی کشی   
 

 مقرص من میگ

 نیستم؟

 

 :وگفت کرد جدا اش یقه از را مرد های دست  ماهان

  .باشید آروم آقا کنه نیم درمون دردی عصبانیت

 به مشت   خواست بود هجوم او سمت به  دوباره مرد

  آنها سمت به امید داد خایل جا ماهان اما  بزند صورتش

 دوید

 

 

 

 

 

  

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 ۱۰۰ پارت

 

 باال را دستش ماهان بکند حرکت   یا بزند حرق   خواست تا

 به دو هر که دیگری جوان مرد و امید به رو و آورد

ی :گفت بودند دویده سمتش   .نیست مشکیل .نیست چت  

 

ی جوان مرد  رس فقط ماهان و گفت ماهان گوش در چت  

 .انداخت باال

ی آمدن وجود به برای ای عالقه هیچ  .نداشت درگت 

 .کند آرام را اوضاع که بود این اش وظیفه ترین مهم فعال

 و شد دور جمع از بزند حرف دیگری کس با اینکه بدون

 .ایستاد مه در شده غرق هواپیمان   نزدیک

 بود شده کاسته مه از چون و زد پهلو به را هایش دست

 یم را ایستادنش قشنگ ژست با رعنایش قد از  ای  سایه

 .دید شد
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 سمتش به آمده جلو دفاع برای که مردی و امید و فرهاد

 جمع سمت به سپس و کرد نگاه اشان سه هر به رفتند

، خانوم :زد صدا و برگشت  لطفا مددی آقای پارسان 

یف  .بیارید تشر

 مهمانداران از دو هر مددی آقای و پارسایان   خانم

 .بودند هواپیما

 امید به رو ماهان برسند مهماندار دو تا رفتند سمتش به

 .بزن صدا تبسم و نوشی    لطفا :گفت

  شد جمع که جمعشان

 کمکتون به ها بچه :گفت و داد قرارشان مخاطب ماهان

 دست ما و ان زخیم ها مهماندار از دوتا .دارم احتیاج

 .ان ترسیده و عصت   و خسته مسافرا .تنهایم

 ها زخیم به تون   یم که جان   تا لطفا پرستاری تو امید

 فکر به کم کم مددی آقای و پارسان   خانوم  .کن کمک

 جون   ضفه تونید یم که جان   تا .باشید مسافرا برای غذا

 کمک امید و ها مهماندار به لطفا تبسم و نوشی    .کنید

 بهمون که نیست کس هیچ نفر چند ما از غت   االن .کنید
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 دستتون از که کاری هر دارم توقع اتون همه از کنه کمک

 شد، عصت   کش اگه .بدین انجام مسافرا برای برمیاد

 فقط .ها بچه باشید آروم لطفا کرد پرخاش کرد، توهی   

 کم یک اوضاع تا کنید کمک اینکه و میخوام آرامش ازتون

 آسیب ترسیدین، هم خودتون دونم یم .بشه راه به رو

 ندارم نفر چند شما جزء کش واقعا اما .این خسته یدن،د

 حساب کمکتون روی خییل ها بچه .بخوام کمک ازش که

 جای بخورن، غذا کم یک .برسیم مسافرا به باید .کنم یم

احت  تا کنیم رفتار آرامش با باهاشون .کنیم فراهم است 

ین روحیه  .بگت 

 

 و ادفره و من :گفت ماهان و دادند تکان رس ها بچه

  گردیم یم بر هادی

 برگردن مسافرا بدیم سامونش و رس کم یک هواپیما توی

 .تره گرم اونجا داخل
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 کاری دنبال خواست کش هر و شد متفرق که جمعشان

ک نام ماهان برود شده محول او به که  :خواند را دخت 

 تبسم؟

 

  .کرد نگاهش  و برگشت تبسم

 و دید یم ار  او کرده عادت تاریگ به دیگر چشمانش

 بله؟ :پرسید

 

 اصال دوتا ما از .باش امید یا من بر و دور :گفت ماهان

 .نیست امن اینجا .نشو دور

 

؟ یعت   :پرسید و کرد نگاه ماهان به زده وحشت تبسم  خ 

 

  .کرد نگاهش کالفه ماهان

ک   به را خودش یا بود خنگ دخت 
 

 زد؟ یم خنگ
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 ۱۰۱ پارت

 

 از :گفت و داشت عجله هواپیما داخل رفی    برای ماهان 

، ممکنه اینکه ی حیون   ما بگذریم هم باشه ها اینجا چت  

 دونیم نیم اصال که آدیم مشت یک با بیابون و کوه وسط

 معلوم که های آدم .افتادیم گت   هسی    خ   و هسی    گ

 دخت   یک هم تو و گذره یم خ   مغزشون توی نیست

،  .کنه یم تهدیدت خطر جور هزار جوون 
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 .گزید لب آهسته تبسم

 .پرسید یم سوال احمقانه و فکر ن   چرا

 ماهن منظور متوجه تا کند فکر کیم خودش بود کاق  

 جواب این شنیدن و پرسیدن سوال به الزم دیگر .شود

 بیانش ادب نهایت در بیچاره ماهان البته که آور خجالت

 .نبود بود، کرده

 .باشه :گفت و انداخت پایی    رس

 

 دوباره اما برود هواپیما سمت به تا چرخید کیم ماهان

 نگران یا ترسوندن قصدم .نباش نگران :گفت و برگشت

 که گفتم بهت فقط هست بهت حواسم من .نبود کردنت

 .بایسر  مراقب خودتم

 

ایط در اگر ی رسر  این نبود سنگی    انقدر فاجعه وقت   .بهت 

 جمله اولی    را آن توانست یم شنید، یم ماهان از را جمله

 .کند ثبت ذهنش در ماهان طرف از عاشقانه ی
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 《هست بهت حواسم من》

 حرکت تو با چشمانم جور یک هستم، مراقبت جور یک

 توانست یم را هستم من راحت خیالت جور یک کند، یم

 برای طور این تبسم الاقل یا باشد داشته خودش در

 .نبود وخیم انقدر اوضاع اگر کند تعبت   خودش

 نبیند آسیب که بود او پیش ماهان سحوا فقط حاال اما

 .وظیفه انجام یا آشنان   رس از شاید هم آن

 .ممنون باشه :گفت و داد رستکان آهسته تبسم

 

  .کند کمک نوشی    و امید به تا رفت  دیگری حرف بدون و

 پا کرد یم سیع اما داشت که وحشتنایک درد شانه وجود با

 از که کاری هر و برسد ها زخیم به نوشی    و امید پای به

 .دهد انجام امید دستورات طبق البته و آید یم بر دستش

 زیادی منافات کرد یم که کاری با اش تحصییل رشته

 پانسمان و زخم و خون از وقت هیچ کال و داشت

 خانم به تا رفت یم بود خودش به اگر و آمد نیم خوشش

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 امید که افسوس هزار اما کند غذاکمک درپخش پارسان  

  .داشت احتیاج بیشت   او کمک به

 سیاه دیگر که آسمان به و کرد صاف را دردش پر کمر

ه آن   به داشت و نبود  .کرد نگاه داد یم رنگ تغیت   تت 

 یم هم نگاه بدون که را اش داشتت   دوست شال ی گوشه

 اش دیده آسیب ی شانه روی شده خون   قطعا دانست

 .انداخت

 .بود شده خشک چوب تکه یک مثل کمرش

 ن   درد از برایش او و شد یم آزاد کیم امید وقت اشک

 .گفت یم اش شانه امان

  .شد تمام فرهاد و هادی و ماهان کار که بود صبح نزدیک

ون را پیما هوا های صندیل از تعدادی  .بودند آورده بت 

 و خون از هم را هواپیما کفت داشت امکان که جان   تا

 
 
 .کردند پاک آلودگ

 دعوت هواپیما داخل برگشت برای نمسافرا از که وقت  

 .نبود کدامشان هیچ تن در جان دیگر کردند
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 .هادی و فرهاد و ماهان نه

 و مند درد مسافران به یکشه که تبسم و امید و نوشی    نه

  رسیده پایانشان ن   های ناله و زخیم
 
 .بودند کرده گ

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۰۲ پارت

 

 به  وقت تمام زیرا مددی آقای و پارسان   خانم حت   نه

 .رسیدند یم مسافران
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 شده که هم لحظه یک برای بتواند کرد یم آرزو تبسم

احت دردش پر ی شانه و کمر به و بنشیند جان    است 

 .بدهد

 پیش ساعت چند پارسان   خانم که را کوچگ ساندویــــچ و 

 تمت    های دست با را  بود آورده برایش شام عنوان به

 .بخورد

 

 .شدند هواپیما خلدا دوباره مسافران کم کم

 در و آوردند را نبود خوب حالشان که های زخیم ابتدا

 ..خواباندند بودند برداشته را ها صندیل که قسمت  

  .شدند وارد دیگر مسافران سپس

 جان ودردی زد تنه تبسم به مردی هواپیما به ورود زمان

ک در کاه  .پیچید وجوددخت 

 کتفش دکر  یم حس بزند دست کتفش به  کرد نیم جرات

 .است اش تنه بلال از شدن جدا حال در
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ود محکم را بازویش  ید آرام کیم شاید فشر  نفش با و بگت 

 .نشست صندیل روی آمد یم باال سخت درد شدت از که

 

 به را رسش و نشست تبسم کنار خسته تت   با نوشی   

  از خواست تا و چرخاند او سمت
 

  کند؛ ناله خستگ

 صاف جایش رس افتاد تبسم کبود صورت به نگاهش

ه تبسم صورت به دقیق و نشست  تبسم :پرسید و شد خت 

؟  !خون 

 

 نه :گفت و کرد نگاه نوشی    به و چرخاند را رسش تبسم

م یم دارم  .کنه یم درد خییل کتفم مت 

 

 یافت را او وقت   گشت امید دنبال نگاهش با نوشی   

 .بندازه بهش نگایه یک بیاد امید بگم کن صت  :گفت
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احت دقیقه چند بیچاره  بزار :گفت و شد مانع تبسم  است 

یش من دست .کنه به بخاطر  نیست چت    که ای ض 

 .یواش یواش میشه خوب خورده،

 

 .بیاد بگم کن صت   نه :گفت و انداخت باال چانه نوشی   

 

 رس باالی امید .برگشت امید همراه بعد ی لحظه چند

ک ؟ جان تبسم شده خ   :گفت و ایستاد دخت   خون 

 

 کتف به نگایه  شد مجبور امید و گفت را مشکلش تبسم

ک   قوی احتمال به :گفت و بیندازد دخت 
 

 در و شکستگ

 
 

به .نیست رفتگ   .داری درد که همینه برای بوده شدید ض 

احت مقدار یک  بخاطر .میشه بهت   حالت کت   است 

  .هست هم کردی کار و اوردی دستت به که فشاری
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 نگاهش اما بود مسافران از یگ اب زدن چانه رسگرم ماهان

 رو اوضاع شد متوجه افتادو تبسم و نوشی    و امید به که

 امید از و ایستاد کنارشان و آمد سمتشان به نیست راه به

 اومده؟ پیش مشکیل :پرسید

 

 امید و نشست صاف و شد جا به جا صندیل روی تبسم

ب تبسم کتف :گفت  داره درد دیده ض 

 

 امید از و زد چرخ تبسم و امید  میان ماهان نگاهان

 شکسته؟ :پرسید

 

 بخاطر دردش .کمه خییل احتمالش نه، :داد پاسخ امید

ب   دیده ض 
 
احته عدم و گ  .است 

 

ی بهمون چرا :پرسید تبسم از اینبار ماهان ؟ چت    اگه نگفت 

 .خواستم نیم کار ازت داری درد بودی گفته
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 ۱۰۳ پارت

 

 چت    :گفت و کرد نگاه نماها صورت به مستقیم تبسم

 دردم شد باعث آقاهه اون ی تنه هم االن .نیست مهیم

 .بشه زیاد

 

احت کم یک :گفت و زد هم بر پلک ماهان  بچه .کن است 

احت  کم یک بدین اجازه کنید، خلوت دورش ها  .کنه است 
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 .شد دور صندیل از انها از زودتر خودش

 پاسخ ات رود یم دانست یم و رفت همراهش تبسم نگاه

 .باشد نگران مسافران شمار ن   سواالت  گوی

  کم لبخند نوشی    و امید به
 

 لحظه تا بست چشم و زد رنگ

احت ای  جلوی را  ها جنازه تصویر رسیــــع اما کند است 

  .دید چشمانش

 حس بیشت   را بوها و ها صدا بود بسته چشمانش که حاال

 .کرد یم

 .داد یم خون بوی همچنان هواپیما

 .شنید یم را ها زخیم ی ناله صدای

گ صدای و نگران   و نجوا و زدن حرف صدای  که دخت 

 کرد یم گریه پدرش دادن دست از برای همچنان

 

 به کمک رسگرم اگر شاید و بود گدرانده را سخت   شب

 .گذشت یم تر سخت خییل نبود امید
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 نتوانسته اول ساعت چند جز که داشتند کار حدی به اما

 بود درگت   یکشه و کند فکر افتاده که اتفاق   به بود

 

 

***** 

 

 رسخ صورن   و  گریه شدت از  متورم چشمان   با آمنه

 ی قطره  هر همراه و بود کشیده دراز تخت روی شده

 از اشک قطره یک  شد یم جاری هایش رگ در که رُسم

 .چکید یم چشمش

 موهایش روی دست و نشست تخت روی کنارش هومن

؟ جان مامان :پرسید و کشید  خون 

 

 :گفت حال ن   و کرد نگاه هومن به و چرخاند رس آمنه

 .مادر خوبم
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 را دستش .نشست تخت روی مادرش دیگر سمت باربد

 و بوسید و کرد نزدیک هایش لب به و گرفت دست در

منده بخدا مامان :گفت  اینجوری دونستم نیم .ام رسر

 چطوری دونم نیم .بزارم تنهاش بود محال وگرنه میشه

 مامان کنم نگاه چشمات توی

 

 چرا  :گفت و کرد نگاه باربدش به خیس چشمان با آمنه

  اینجوری
 

 به هواپیما شدی باعث تو مگه مامان؟ میگ

   اون
 
 یم یا گذاشت   تنهاش عمدا مگه بشه؟ ناپدید بزرگ

 بشه؟ خ   قرار دونست  

 

 .کشید صورتش به دست   باربد

 چه اینکه فکر بود چسبیده را گلویش بیخ وجدان عذاب

 .کرد نیم رهایش لجظه یک آمده خواهرش رس بر بالن  

 .گذاشت نیم تنهایش کاش
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 بریم رس یک پاشو :گفت و نشست جایش در آمنه

ی شاید مادر فرودگاه  .باشه شده خت 

 

 .بود دنیا بد های احساس تمام از پر باربد نگاه

 به وادار را او و گذاست مادرش ی شانه روی دست

ی اگه بشم قربونت :گفت و کرد خوابیدن  بشه خت 

 .میدن اطالع خودشون

 

 ام بچه یعت   باربد؟ کنم چیکار :گریه زیر زد آمنه

 هست کنارش  کش اومده؟ رسش به بالن   چه کجاست؟

 دستش؟ بده آب  لیوان یک

 

  از دنیان   با باربد
 
مندگ  :گفت و کرد نگاه مادرش به رسر

 اونا .میدا هم هست ماهان هم هواپیما اون توی مامان

 کمت   باشن نداشته رو تبسم  هوای من از بیشت   اگه
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 میشه باعث هسی    همراهش امید و ماهان اینکه .نیسی   

 .باشه راحت خیالم ذره یک

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۰۴ پارت

 

 .برد یم رس به بیداری و خواب میان

 نیم اما گذشت یم چشمانش بسی    از ساعت یک شاید

 .بخوابد توانست

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

  .کند باز را چشمانش شد باعث فریاد و داد صدای

  .بودند شده گت   در هواپیما وسط  مرد دو

 را نامش ماهان، که همان بود خلبان کمک آنها از یگ

 .خواند یم فرهاد

 .ایستاد هواپیما وسط و پرید جا از تبسم

 یم فرهاد و زدند یم فریاد و شده گالویز هم با دو هر

  یم درست تو آقا آره :گفت
 
 هماهنگ ائیلعز  با ما گ

 .بدیم تحویلش  رو برادرت اینجا بیایم که بودیم

 

 .بود دار خنده عصبانیت عی    در حرفش

 جانب به حق طوری این شده باعث خ   :زد فریاد مرد

 برادر برت؟ و دور های آدم  یا تنت لباس مرتیکه؟ بایسر 

 .بود زنده پیش ساعت چند همی    تا که برادری ُمرده، من

 تامی    رو ها آدم سالمت تونید یم که نیسی    مطمی    وقت  

 کنید؟ یم پرواز چرا کنید
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 حق همه این شما شده باعث خ  :گفت تر عصت   فرهاد

ان   یک آقا آقا،  باشید؟ جانب به
 نیست، ما دست چت  

 .اتفاق همی    مثل

 فرهاد سمت به ماهان کرد یم نگاه و بود ایستاده تبسم

 :که زد تشر  و کرد جدا مرد یقه از گرفت را دستش و آمد

 حفظ خودتون آرامش نگفتم مگه فرهاد؟ کت   یم چیکار

 کنید

 

  .داد قرار مخاطب را ماهان اینبار فرهاد

 حرف به بود ایستاده اشان قدیم چند ی فاصله در تبسم

 برادر شما میگه داره :گفت فرهاد و داد یم گوش هایشان

؟ شما میگه !گشتی    من  همه که ما قاتلیم ما قاتلی  

 حاال تا دیشب از نبینه؟ آسیب کش که کردیم شمونتال 

 کم یک مسافرا ی همه آباد کجا نا این وسط افتادیم که

احت ی یک کردن، است   یک نه تو و من ویل خوردن، چت  

احت دقیقه  توی ریختیم آب قطره یک نه کردیم است 

 ....این اونوقت بشه تازه گلومون تا دهنمون
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 شما میگه :داد ادامه دوکر  دراز مرد سمت به را دستش

 ن   ی همه با که قاتل میگه ما به .هستی    برادرم قاتل

 عذاب دقیقه یک حاال تا دیشب از بودنمون تقصت  

 نکرده رهامون وجدان

 

 

 را او حال گذاشت، فرهاد ی شانه روی دست ماهان

  .کرد یم درک خوب

ین ، بال .کردند یم تحمل آنها را فشار بیشت   ن   تکلیق 

ی،  آشفته همه از حالشان .نگران   مسئولیت، احساس خت 

 .کردند یم بودن آرام به وانمود باید اما بود تر

  .باش آروم فرهاد، باشه :گفت و داد تکان رس آرام

 با، دانست یم را کوچکش نام تبسم دیگر که پارسان   خانم

 کم یک :گفت آهسته و ایستاد فرهاد کنار آب  بطری

 بخور آب

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۰۵ پارت

 

 را آب بطری و انداخت افسانه به کوتایه نگاه فرهاد

 .گرفت

 نفس یک و چسباند دهان به را بطری و کرد باز را رسش

 من به حاال شد؟ تازه گلوت آب اینم :گفت مرد کشید رس

 خون جواب بدم؟ خ    رو برادرم های بچه جواب بگو

 میده؟ گ من برادر
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 .رفت در سمت به و داد تکان هوا در را دستش فرهاد

 نداشت را زدن چانه ی حوصله این از بیشت  

 ایستاد مقابلش ماهان برود دنبالش خواست مرد تا

م آقای :وگفت  مهلکه این از ما بدین اجازه شما محت 

ون کت چشم بعد بریم بت   خون گوی پاسخ هواپیمان   رسر

 این از بیشت   کنم یم خواهش .هست هم شما برادر

ید معرکه  مهم االن برسیم کارمون به ما بدین اجازه و نگت 

 . هستش مسافرا حداقیل آسایش کردن فراهم کار ترین

 

  ماهان بار این که بزند حرق   خواست کرد باز دهان مرد

م آقای :گفت محکم لحت   با  .میگم تسلیت بهتون  محت 

 باور ویل  .بده صت   بهتون خدا دارید عزا مرده برادرتون

 اجازه .کنه نیم حل رو مشکیل دعواهیچ و جنگ کنید

 از بیشت   حرفها این خوام نیم .برسیم کارمون به ما بدین

 .باشید سایرین حال فکر به کیم .کنه پیدا کش این
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مانه ماهان شده بسته مرد دهان  را دهانش ومحکم محت 

 .بست

 رسان   صدای با  و چرخید مسافران سمت به سپس

  :گفت
 

 داخل .کنید گوش من به لحظه چند لطفا همگ

 قطع برقش جمله از پیما هوا سیستم کل .رسده هواپیما

 ما .گرمه لباس و پتو فقط فعال کردن گرم راه وتنها شده

 همکاران با لطفا نداریم، بیشت   پتو محدودی تعداد یک

 چمدون از  هست همراهتون اگر و کنید همکاری من

 احتیاج چمدون چندتا به .بیارید پتو و گرم لباس هاتون

 چمدون با رو دیده آسیب که پیما هوا از تکه اون تا یمدار 

 نیاد داخل رسما تا کنیم پر

 

  قسمت به و رفت ماهان ی اشاره همراه تبسم نگاه
 
 بزرگ

  دچار که هواپیما انتهای در
 

ه بود شده شکستگ  .شد خت 

 

           

          

اگر آب  ح  ت  و  غذا  ن  ومواد  ورایکیک  خ:  داد  ادامه  ماهان 
مدیریت با  تا  بدین  من  همکاران  به  لطفا  هست  همراهتون 
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 و هست همراهتون دارو قرص، اگر .بشه استفاده ازشون

وری خودتون برای اش استفاده  همکاران به هم نیست ض 

 .کنیم استفاده ها زخیم برای تا بدین تحویل من

 

 چند قراره مگه :پرسید و شد بلند ها صندیل روی از یگ

 کنید؟ یم ریزی برنامه اینجوری که بمونیم اینجا روز

 

 پرسیده دوستانه کامال را سوالش که جوان   پش به ماهان

 در شاید نیست معلوم خ   هیچ :گفت و کرد نگاه بود

 هم شاید و کی    پیدا رو ما بشه کم مه که فرصت   اولی   

ه زمان  ....الزمه احتیاط باالخره .بت 

 

ایط توی :گفت و چرخید هواپیما در چشمانش دوباره  رسر

 االن خواست یم دلمون امون همه .مافتادی گت   سخت  

 اتفاق اما .بودیم شومینه کنار خونه داخل مقصد توی

 چه هر .بگذره که کنیم کمک و باشیم آروم باید افتاده
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یم سخت بیشت    خواست در ازتون .میشه تر سخت بگت 

 .کنید همکاری ما با و باشید آروم دارم

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۰۶ پارت

 

ون را ها چمدان مسافران کمک با  همه .بودند آورده بت 

ی هر شد تحویل مهماندار به و شد بندی دسته  چت     چت  

 و خورایک گرم، لباس پتوها،  آید؛ کار به بود ممکن که

 .... و دارو
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 دست به تسبیح که خانم فریبا کنار صندیل روی تبسم

 .بود ور غوطه افکارش در و نشسته گفت یم ذکر

 یک بیاید رسشان به تداش امکان بالن   چه اینکه نگران  

 .کرد نیم رهایش لحظه

 این شنیدن دانست نیم و زد یم را اش خانواده شور دلش

 آورده؟ روزشان و حال به چه خت   چه

 از لحظه یک در دم مادرش دلتنگ و اشگ چشمان

 .شد نیم دور ذهنش

ون کیفش توی از را گویسر   عکس گالری به   و آورد بت 

  .رفت هایش

 .کرد یم تماشا را ها عکس دانه دانه و حوصله با

  .بود خوب روزهای از یگ آور یاد کدامشان هر

 گذشته در چقدر انداخت یم یادش کدامشان هر

 .دانسته نیم را قدرش و بوده خوشبخت
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 اما گذراند گالری های عکس دیدن به وقت چقدر نفهمید

  و  اشک خیس صورتش
 

 نشسته گلویش بیخ هم دلتنگ

 .بود

 فریبا ی بسته چشمان اما گذشت زمان رچقد  ندانست

 که گذرانده وقت ساعت   یک حداقیل داد یم نشان خانم

 .رفته خواب به هم زن پت  

 چرت هم او و برگرداند کیفش به را گویسر  خواست

 .بزند کوتایه

 .بگذرد زمان شاید 

 بچرخد اطراف در کیم و برود زد؛ رسش به ناگهان اما  

 را خانه ی شماره توانست و آمد باال لعنت   آنی    شاید

ید  .بدهد را اش سالمت   خت   و بزند حرف مادرش با بگت 

 

 هم او نشسته امید و خودش صندیل روی هم نوشی   

  .بود خواب غرق
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 دوشش روی را کیف نیافت را امید وقت   چرخاند رسی

 از برگردد او شدن بیدار از قبل اینکه امید به و انداخت

 در جای به و نشده بسته دیگر هک هواپیما ی شده باز  در

 ی فاصله چند هر .برده پایی    بودند کرده آویزان پتو

 و شکسته هواپیما های چرخ نداشت زمی    با هم زیادی

 .بود شده سنجاق برق   زمی    به خودش

 .بود آلود مه هوا هم باز

 هواپیما از آهسته های گام با و گرفت مقابلش را گویسر 

  .شد دور

ه دلتنگ و کرد پیل هم را مادرش دتول فیلم همزمان  ی خت 

 و باربد های شیطنت و ها بازی مسخره و گویسر  صفحه

 .شد هومن

 .ریخت یم اشک هم و خندید یم هم خندهایشان با

 از همه این شبه یک کرد نیم راهم فکرش وقت هیچ

 ارتبایط راه گونه هیچ اینکه بدون بیفتد دور اش خانواده

 .باشد داشته آنها با
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 هم لحظه یک حت   که تلفن آنی    عالمت و فیلم غرق 

 .بود آمد نیم باال

 

 مه از غلییط   ی هاله دورش کرد، بلند را رسش یکباره

 هیچ دستانش میان گویسر  و خودش جز و داشت وجود

 .دید نیم

 وسط جای انگار اما کرد نگاه اطرافش به زده وحشت

 .بود افتاده گت   ابر از سنگیت   حجم میان آسمان
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 ۱۰۷ پارت

 

ی یک شعاع تا که داشت غلظت حدی به مه  هم اش مت 

  .نبود مشخص

  .کند حس را بویش تواند یم حت   کرد یم حس

 بوی هم شاید یا نم بوی داشت، باران بوی ، مه بوی

 .رطوبت

 هایش شش وارد باران انگار داشت  رطوبت انگار مه بوی

 .شد یم

د لذت تراوتش از توانست نیم  بسیار شعاع در .بت 

 .ترساندش یم این و دید نیم هیچ دیدش محدود

 

 .دید نیم هیچ نبود هیچ نگریست را اطرافش زده وحشت

وع و چرخید خودش دور  دویدن  اما دویدن به کرد رسر

  .نرسیدن هیچ به با بود مساوی
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 دقیقه چند هر دوید یم ببیند را جان   انکه ن    ترسیده

 .کرد یم عوض را هشرا رسید نیم هیچ به وقت   یکبار

 دست به دست اشباح انگار .کوبید یم دهانش در قلبش

 .بودند کرده محاضه را او و داده هم

 و شدند یم اش تنفش مجاری وارد خشم با ابرها انگار

 .بیاوردند بند را نفسش راه کردند یم تالش

 .بود سنگی    نهایت ن   هوا

 دوباره گریه با و نشست برق   زمی    روی و افتاد نفس از

 .کرد نگاه را اطرافش

 .نبود و نداشت مه جزء هیچ که اطراق  

 .کرد یم گریه و بود نشسته رسد های برف روی

 

 

  .کرد باز را چشمانش نوشی   

 خایل جای به و چرخاند کیم را رسش داشت درد گردنش

 .کرد نگاه کنارش امید
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 خانم فریبا به ها صندیل وسط از و کشید جلو را خودش

 دونید نیم ببخشید :پرسید ندید را تبسم وقت   و دکر  نگاه

 کجاست؟ تبسم

 

 شدم بیدار وقت   زدم چرت یک من عزیزم نه :داد پاسخ زن

 .کمک رفته کنم فکر نبود

 

 هواپیما در تبسم دنبال نگاهش با برخاست جا از نوشی   

  .گشت

 او جزء بودند همه اما

 

 بود آورده آب مسافران از یگ برای که افسانه کنار

 کجاست؟ تبسم دون   نیم جان افسانه :پرسید و ایستاد

 

 رفته شاید عزیزم دونم نیم :گفت و کرد نگاهش افسانه

 .رسویس
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 .دیدم رو اونجا نه :گفت و انداخت باال رس نوشی   

 

ونن آقایون از نفر چند :داد توضیح افسانه  ببی    برو بت 

 .هست هم خودت شوهر .اونجاست شاید

 

 .گرفت پیش را هواپیما از خروج راه نوشی   

 توسط فرود  لحظه اپس که اضطراری خروج در دم

ون و ایستاد  شد؛ کنده  مسافران  همه مه کرد نگاه را بت 

  .بود پوشانده را جا

  .ایستاد پیما هوا شده شکسته نیمه تا بال روی

  .دید یم بودند نزدیک چون را مردها

 برف هم دریق و شکسته هواپیما های چرخ که آنجان   از

 کرد آمد و رفت بال روی از شد یم راحت.بود زمی    روی

 .نداشت شدن اذیت و پریدن به نیازی
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 ۱۰۸ پارت

 

 بودند زدن حرف رسگرم حسان   که مرد چهار سمت به

 .رفت

 یم چیکار اینجا تو :پرسید و کرد نگاهش دید را او تا امید

؟ ون اومدی کت   رسده؟ چرا بت 
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 خودتون :پرسید پاسخ،  جای به ایستاده کنارش نوشی   

ون؟ اومدین خ   برای  بت 

 

 وگرنه بکنیم ها جنازه برای فکری یک باید :داد پاسخ امید

 .رساغشون میان حتما باشه حیوون اطراف این اگه

 

 بیچاره آخ :گفت ناراحت   با و کرد جمع را صورتش نوشی   

 هب هاشون جنازه الاقل کنید کاری یک خدا رو تو ها،

 .برسه هاشون خانواده

 

 خودمون ی جنازه کنیم دعا باید ما :گفت لب زیر فرهاد

 .برسه هامون خانواده به

 

 ای غره چشم با ماهان و نشنید را فرهاد ی جمله نوشی   

ک و بست را دهانش  کجاست؟ تبسم راست   :پرسید دخت 
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 !نبود؟ هواپیما توی مگه :پرسید متعجب امید

 

》:گفت افسانه  .گشتم رو جا مهه نه :داد پاسخ نوشی   

ون اومده شاید  《شما پیش بت 

 

 :گفت و چرخید نوشی    سمت به  رسعت با  ماهان رس

  نیست؟ مطمئت  

 

 .نبود مطمینم آره :داد پاسخ اطمینان با نوشی   

 ما وقت  :داد قرار مخاطب را امید .شد نگران ماهان

ون اومدیم  کجا ممکنه یعت   بود؟ هواپیما توی اون بت 

 باشه؟ فتهر 
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 دخت   تبسم ویل .نیست خاطرم .دونم نیم :داد پاسخ امید

 توی شاید ره نیم جان   اطالع بدون .نیست فکری ن  

 .ندیدتش نوشی    شده گرم رسش هواپیما

 

؟ نگشته خوب ممکنه :پرسید نوشی    از امید  بایسر

 

 بنظرم .دونم نیم :داد پاسخ  دلشوره و تردید با نوشی   

 .گشتم رو جا همه

 

 فکری یک شما ها بچه :گفت هادی و فرهاد به اهانم

 .گردیم یم بر و هواپیما توی بریم ما بکنید ها جنازه برای

 

 تند تند راه میان رساند هواپیما به را خودش رسعت به

 کش به نیست الزم :داد توضیح نوشی    و امید برای

ی  که جان   هر عادی کامال و کاری شلوغ بدون .بگید چت  

 هم به روان   لحاظ از مسافر .بگردین رو باشه هرفت ممکنه
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 یم هم به بیشت   یکنفر شدن گم خت   هسی    ریخته

  .ریزتشون

 

 جای همه صدا و رس ن   بود خواسته ماهان که همانطور

 .گشتند تبسم دنبال را هواپیما

 در نزدیک که ماهان برای هواپیما انتهای از امید وقت  

 تکان رس  تبسم نکردن یداپ معنای به بود، ایستاده کاکبیت

 .داد

ون که کرد اشاره ماهان    .بروند بت 

ون را تبسم باید اما نبود خون   خت    که آهت   غول از بت 

 .کردند یم جستجو بود امن جای تنها

 در تبسم کردن پیدا برای را رایه کدام هر ماهان و امید

 .نشست اش صندیل روی نگران دل نوشی    و گرفتند پیش

 گوش امید :گفت او به امید از شدن جدا از قبال ماهان

منده  وگرنه کنیم پیداش باید شده طور هر کن  ی رسر
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 طور هر امید کن پیداش شده طور هر میشیم؟ باربد

 .شده

 

 

 حایل در و بود نشسته برف زمی    روی که شد یم ساعت  

 تکیه زانو به چانه و کرد حلقه زانویش دور را دستش که

 .چکید یم چشمانش زا اشک قطرات و داده
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 ۱۰۹ پارت

 

 نیم هیچ ابر از سنگی    ای هاله جزء اطرافش هم هنوز

 .دید

 نیم و بنشیند ابرها روی روزی داشت آرزو کودگ در

 دنیا جای ترین ترسناک تواند یم ابرها میان بودن دانست

 .باشد

 ابرها روی توان نیم داد توضیح برایش باربد که باری اولی   

  آنها میان ای نشست
 
 ابرها بر شدن سوار کال و کرد زندگ

 کرده آرزو و بود خورده غصه چقدر است محال آرزون  

 .کند اش تجربه بتواند یکبار فقط کاش بود

 .تلخ   ی تجربه عجب اما

 فقط داشت دوست اش مسخره آرزوی از پشیمان حاال

 کرده محبوسش جور بد که بخاری زندان این از شود رها

 .بود
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د قدم کودگ خاطرات میان  نامش کش کرد حس که مت  

 .بده جواب اطراق   این اگه تبسم...تبسم :خواند یم را

 

 .جهید جا از

  .شناخت را ماهان صدای

 هم لحظه این در حت   که خواند یم را نامش قشنگ انقدر

یت    .نشست جانش به اش شت 

 من ماهان آقا....اینجام من :زد صدا اشتیاق با 

 .اینجام....اینجام

 

 که بود ساعت نیم از بیشت   .شنید را تبسم صدای ماهان

 .گشت یم دنبالش به

 .بود گذشته رسش از فکر هزار

ک برای بود ممکن که اتفاق هزار  در باشد افتاده دخت 

 .بود شده مجسم ذهنش
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 باز و شنید اطراف در را صدایش وقت   آمد جانش به جان

؟ این تبسم :خواند را نامش  اطراق 

 

 .اینجام من ماهان آقا ...اینجام آره :داد پاسخ بسمت

 

 تند پا سمتش به دید که را تبسم .گفت را صدا رد ماهان

 .کرد

 کند مهمان آبدار کشیده یک را صورتش آمد نیم بدش

 .بود مهم احوالش و حال واریس اول اما

 .ایستاد رویش به رو

 ؟خون   :پرسید ماهان و کرد نگاه ماهان به شوق با تبسم

یت  نشده؟ چت  

 

 .چکید فرو چشمش از اشک و انداخت باال چانه تبسم

ی .خوبم :گفت و بود شوق اشک  .نیست چت  
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؟ یم چیکار اینجا :زد تشر  ماهان  از بودم نگفته مگه کت 

 نشو دور امید یا من بر و دور

 

 .نشد ناراحت ماهان تشر  از بودنش نارنخ   نازک ی همه با

 .داشت دوست را اش نگران  

 .هم را بود آمده دنبالش ینکها

 .باشد مسئولیتش حس رس از اگر چند هر

 چشمان با فقط و زند نیم حرق   تبسم دید وقت   ماهان

 تری مالیم لحن با و رفت تر جلو کند یم نگاهش خیس

؟ :پرسید  خون 

 

 و افتاد پایی    هایش مژه الی از اشکش و بست پلک تبسم

 .سیدمتر  خییل دنبالم اومدی که ممنون :گفت

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ک بودن سالم از که جوان مرد   شد مطمی    مقابلش دخت 

 بهم میشه :پرسید و کرد فراموش را مالیمت و مهربان   باز

 
 

؟ یم چیکار اینجا دقیقا بگ  کت 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۱۰ پارت

 

  .کرده خطا دانست یم تبسم

  
 آویزان ای لوچه و لب با و آورد باال را دستش میان گویسر

 از کم یک کردم فکر خودم با .شد این پرت حواسم :گفت

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 اومدم خودم به وقت   بده آنی    شاید بشم دور هواپیما

 .کردم گم رو راه دیدم

 

 راه باید تو هواپیماس توی آدم همه اون :غرید ماهان

؟ چک گویسر  آنی    بیان   بیفت    نبود؟ کش تو غت   کت 

 بدی؟ اطالع امید یا من به نباید

 

منده تبسم  رس از دست ماهان و انداخت پایی    رس رسر

 امید و من بر و دور از نگفتم بهت مگه :برنداشت زنش

 نشو؟ دور

 

 :گفت لب زیر کار خطا های بچه دخت   مثل تبسم

 .ببخشید

 

 .بود شده آتریسا شبیه

ین او مثل هایش خوایه معذرت انه و شت   .بود دلت 
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 :گفت و شد مالیم کیم لحنش عزیزکش آوری یاد با

 .نیست امن اینجا .تبسم کن مراعات کنم یم خواهش

 به و دنبالت بودم نیومده من اگه .نیست امن اینجا بخدا

 شد؟ یم خ   بود کرده پیدات نادرست ادم یک من جای

 .بیت   جلوترنیم قدم دو که ای شده خراب این وسط

 

 دید را تبسم سکوت وقت   ماهان .گفت نیم هیچ تبسم

 بریم؟ :پرسید

 

 .داد تکان رس تبسم

 بود شده  خشک پایش رسد زمی    روی ستنشنش بخاطر

 .خورد سکندری و زد شل پایش کند حرکت خواست تا

ک کنار و برگشت را رفته گام دو که ماهان  ایستاد دخت 

 شدی؟ خ   :وپرسید
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 خاض چت    :گفت و داد حرکت را پایش کیم تبسم

 حس ن   راستم پای زمی    روی نشسی    زیاد بخاطر .نیست

  .شده

 

 .میشه خوب االن :گفت و کرد هنگا ماهان به

 

ک کمر پشت فاصله با را دستش ماهان  :پرسید و برد دخت 

 کنم؟ کمکت

 

  .ممنون خوبم :داد پاسخ و کرد نگاهش لبخند با تبسم

 

ین با هم ماهان .برداشت کوتاه های گام و  فاصله کمت 

 .کند کمکش لزوم صورت در تا کرد یم حرکت کنارش

 

  .بود عجله نبدو  و کوتاه هایشان گام
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 را رفی    راه تند اجازه تبسم پای وضعیت هم و مه همه

 .داد نیم

 و کرد نگاه بود ایستاده چپش سمت که ماهان به تبسم

 اتفاق   چه فهمیدن هامون خانواده دیگه االن تا :گفت

 نه؟ مگه افتاده

 

 .حتما بله :داد پاسخ ماهان

 

 ما کی    یم فکر :پرسید و کرد نگاه رخش نیم به تبسم

  ُمردیم؟

 

 سقوط از تا نه :گفت و کشید صورتش به دست   ماهان

  که نشه پیدا ای جنازه و هواپیما ی الشه و نشن مطمی   

 .کی    نیم فکری همچی   

 

 دنبالمون؟ گردن یم :پرسید باز تبسم
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 دستش رود یم راه لنگیدن بدون تبسم شد متوجه ماهان

 .حتما :گفت و انداخت را

 

 .داشت هم دیگری سواالت   تبسم

 عمیق را نفسش کشید خجالت پرسیدن وقفه ن   از اما 

 مه هم را بدنش تمام که یقی    به و فرستاد سینه میان

 .گرفت

ایط این با :پرسید دید را ماهان سکوت وقت    آلود مه رسر

؟ پیدامون میخوان چطوری  کی  
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 ۱۱۱ پارت

 

 ستدر  را جوابش بود؟ داده پاسخ را سواالت  این چندبار

 .دانست نیم

 کرد خرج حوصله مسافران ی همه مثل هم تبسم برای اما

ایط اینکه محض به :گفت و  گردن یم بشه بهت   رسر

  .دارن نیم بر دست نکی    پیدامون تا .دنبالمون

 

 .شد ساکت تبسم

 دهانش اما رفت یم رژه ذهنش در سوال هزاران چند هر

 های جواب و سوال از ماهان کرد حس چون بست را

 .شده خسته تکراری
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 مسافران بازخواست مورد بارها و بارها بود دیده چشم به

 .کرد یم را کار همان داشت هم خودش باز گرفته قرار

ک  به رو ماهان شدند که هواپیما نزدیک  :گفت دخت 

ی کش به شدنت گم از داخل رفت    ....نگو چت  

 

  :گفت و ایستاد تبسم روی به رو کرد متوقف را حرکتش

 .باش مواظب کنم، یم خواهش کنم، یم خواهش سمتب

 و اطالع بدون نشو، دور ما از .باش امید و خودم حوایل

 دور ازم تو ویل شلوغه رسم دارم، کار من .نرو جای خت   ن  

 جمع رو حواست تو ویل بشه پرت حواسم شاید .نشو

 از مو تار یک ذارم نیم .مراقبتم امنه، جات من کنار .کن

 من حوایل تو فقط .کنه نگات چپ کش بشه، کم رست

  ....تبسم نیست امن اینجا هزارم بار برای .نشو دور .باش

 

 اون توی :گفت و کرد دراز هواپیما سمت به را دستش

 به روانشون که های آدم .هست آدم جور همه هواپیما

 کاری هر باشه ریخته هم به روانش که آدیم و ریخته هم
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 بیشت   پس فهیم یم رو رممنظو  خودت برمیاد دستش از

 .کنم نیم بازش این از

 

ون این :چرخاند اطراف به را دستش  نیست، امن هم بت 

 اگه نزار خدا رو تو .داریم رمون به رو ناشناخته دنیای یک

منده برگشتیم زنده  جاها خییل باربد  .بشم باربد ی رسر

 کنم یم خواهش پس کرده تموم من حق در رو رفاقت

 .بشم زده خجالت اربدب پیش نکن کاری

 

 .کرد یم نگاهش فقط تبسم

 غرضش و قصد ن   های جمله با بود حواسش ماهان

ک چطور  .کرد یم هوان   را دخت 

 گذار نیم شود، کم مویش تار یک گذار نیم گفت یم

 .کند نگاهش چپ کش

 .ماند یم خودش رسجای چت    همه باشد او حوایل
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ک  او ایلحو  همی    جزء خواست نیم زیادی چت    دخت 

  .بودن

 .داشی    امنیت او کنار

 
 

  .خریدن جان به را هایش خستگ

ه که را تبسم نگاه  .نکنم تاکید دیگه :گفت دید خودش خت 

  .باش چشمم جلوی

 

 .خورد نیم تکان دهانش در زبانش

یت    مسئولیت احساس رس از چند هر ماهان حرفهای شت 

 .بود کرده پر را جانش تمام عشق نه

 باشه معنای به را کیلون   چند رس گریم ندچ زبان جای به

 .داد تکان

  .کردی یخ شو سوار برو :کرد اشاره هواپیما به ماهان

 

 .بود روشن شومینه داخل انگار حاال
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 کمک :پرسید ماهان و گذاشت هواپیما بال روی را پایش

 .میخوای

 

  .نکرد نگاهش و نچرخاند را رسش

 میان های ستاره جوان مرد و گند نگاهش ترسید یم

 .برود آبرویش و ببیند را چشمانش

  .ممنون نه :گفت و رساند در لبه به را دستش

 

 .کشید داخل را خودش

  .شد وارد رسش پشت هم ماهان

 عصبانیت با امید و دویدند سمتش به امید و نوشی   

؟ هست معلوم :پرسید  کجان 
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 ۱۱۲ پارت

 

 با او حضور به توجه ن   امید و کرد نگاه امید به ماهان

؟ کجا اطالع بدون :پرسید لحن همان   رفت 

 

 به و گفت نیم هیچ و بود انداخته پایی    را رسش تبسم

 گم مه توی بزنه چرخ   یک رفته :گفت ماهان او جای

 شده؟

 

 جای اینجا :گفت بود کرده رسش به جان نگران   که امید

 کجایم؟ هست   متوجه زدنه؟ چرخ

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 پشت ندارد، آمدن کوتاه قصد امید دید وقت   ماهان

ک  نگاه را  رفیقش گونه هشدار و مستقیم  آمد در دخت 

 حواسش .نشده گم که قصد از خوب خییل :گفت و کرد

 .شده پرت

 

  .شد ماهان گونه هشدار نگاه متوجه امید

ک احتماال  حاال که کرده زنش رس حسان   قبال را دخت 

 .آمد یم در پشتش

 دل به :گفت و کرد قهحل تبسم بازوی دور دست نوشی   

 همی    تا امید .بودیم شده نگرانت خییل .برم قربونت نگت  

 .گشت یم دنبالت داشت پیش دقیقه چند

 

 زود دانست یم شناخت یم را نازکش دل دوست نوشی   

 .میشود دلخور
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 ست  نگران   رس از امید رفتار بود مطمی    چون اما تبسم

 یم .رهندا اشکال :گفت و زد لبخندی دوستش روی به

 .کردم یم نگرانتون نباید امیده با حق دونم

 

  داشت   دوست مهربان مرد همان دوباره امید
 

 شد همیشگ

 .شدیم نگرانت واقعا  اما تبسم ببخش :گفت و

 

 :گفت و داد هدیه امید به بار این را لبختدش تبسم

  .مراقبم بیشت   بعد به این از میخوام معذرت

 

 وارد زد یم قرمزی به رسما اثر در که صورن   با فرهاد 

 .شد هواپیما

 کردین چیکار :پرسید و رفت سمتش به دید را او تا ماهان

 ها؟ جنازه برای

 

 کردی؟ پیداش :پرسید و  کشید صورتش به دست   فرهاد
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 نگران   جای .بود اطراف همی    آره :داد تکان رس ماهان

 کردین؟ چیکار.... نیست

 

 کمک مسافرا از باید :گفت و ایستاد پهلو به دست فرهاد

یم  .آیم نیم بر پسش از تنها   هادی و من ماهان .بگت 

یم نفر چند  بزاریم اشون همه کنیم درست  چاله یک بت 

 به بتونیم بمونن سالم تا بریزم برف روشون داخلش

 .بدیم تحویل هاشون خانواده

 

 کردن دفن جور یک این :گفت و کرد نگاهش مردد ماهان

ون واسه بعدا نیست؟ غ مشکل آوردنشون بت   .نداره رسر

 

 راهمون تنها ویل دونم، نیم :گفت و شد مردد هم فرهاد

 باشن چال توی هم که همینه داشتنشون نگه سالم برای
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 هم بمونن امان در حیوانات ازدست تا برف زیر هم و

 .نشه تجزیه بدنشون

 

 .گذشت کار همی    به روز مانده باق   تمام

 را ها جسد مسافران از تن چند راههم به رفقایش و ماهان

 و افسانه به هم نوشی    و تبسم و کردند پنهان برف زیر

  در مددی آقای
 
 کمک مسافران و ها زخیم به رسیدگ

 .نمودند

 برای را تالشش ی همه تاریگ اما .نداشت مه دیگر شب

 .کرد یم خودش دادن نشان

 فریبا کنار اش صندیل روی درد پر کتق   با خسته تبسم

 .کرد یم تماشا را ستاره پر آسمان و بود نشسته خانم

های ی همه خالف بر  داشت وجود که وحشتنایک چت  

 تر طرف آن کیم برف، زیر شده پوشانده های جنازه مثل

 .بود جذاب و زیبا نهایت ن   آسمان ویل .هواپیما از
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 ۱۱۳ پارت

 

  از شکمش
 

 خانواده پیش فکرش و رفت یم  مالش گرسنگ

 .بود اش

ه را غذایشان  آن غذا از کیم حجم و بودند کرده بندی جت 

 .داشتند شبانه در بار دو هم

 که بود ها این از بیشت   حقشان درد و فعالیت همه آن با

 وضعیت این بود، قرار اگر و نداشتند را امکانش اصال

 یم تمام هم کم مقدار همی    کند پیدا ادامه دیگر روز چند

 .شد
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 پتوی وجود با و پوشیده بافتش تونیک یرو  را پالتویش

 باز بود شده خانم فریبا و او سهم که ای نفره یک نازک

 .داشت رسما حس هم

 رسما به نه کرد سیع و شد جمع خودش در بیشت   کیم

  به نه و کند فکر
 

 یم حس که های جنازه  به ونه گرسنگ

 وحشتش به این و زند یم پرسه هواپیما در روحشان کرد

 .دافزو  یم

  .نیامد هایش چشم به خواب کرد چه هر

 کرد یم سیع کش هر و بودند ساکت همه تقریبا اینکه با

 فشار از ساعت   الاقل تا بسپارد خواب دست به را خودش

 .شود رها بود رویش که وحشتنایک

 بعض   پچ پچ  حت   و ها زخیم ی ناله صدای هم هنوز اما

 .رسید یم گوش به

 .زد رسش به فکری شد خارج کاکپیت از فرهاد

 به پا بار اولی    برای توانست یم بود تنها آنجا ماهان

 .ببیند را آنجا و بگذارد هواپیما ای شیشه اتاقک
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 یم برهم و هم در های مشغله و فکر همه این میان

 .باشد بخشر  لذت ی تجربه توانست

 .کند آرام را اش آشفته مغز کیم الاقل

 خانم فریبا  صندیل کنار از آهسته و برخاست جا از

ون   .آمد بت 

 نیم هم خجالت .نبود مردد کاکپیت سمت به هایش گام

  زیبای های رویا از یگ دیدن برای  کشید؛
 
 یم بر گام زندگ

 .داشت

  ایستاد در دم

 و داده خلبان صندیل به را اش تکیه .کرد نگاه ماهان به

 بیدار؟ یا است خواب دانست نیم تبسم

 تبسم و گذاشته رس پشت را سخت   روز و شب جوان مرد

احت ساعت   نداشت اصالتماییل د او از را است   .بگت 

 و چرخاند رس که کرد حس را نگاهش سنگیت   انگار ماهان

ک   .دید را دخت 
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 :پرسید بود صدایش چاشت   که تعجت   با نشست صاف

؟ یم چیکار اینجا ی کت   شده؟ چت  

 

ی نه :داد پاسخ تبسم  و؟ت بیام میشه .نیست چت  

 

ک بود نشده متوجه هنوز ماهان  آمده کاری چه برای دخت 

 .تو بیا حتما، آره :گفت اما

 

 .گذاشت داشتت   دوست اتاقک داخل به پا

 .نبود دید یم ها فیلم در که آنچه و  تصوراتش شبیه

 اینجا اما و داشت را روشن  های چراغ از پر اتاقگ انتظار

 نور جزء و بود کتاری اتاق و بودند خاموش ها چراغ همه

ی ماه  .نداشت وجود اتااقک کردن روشن برای چت  

 :گفت و  پاید یم را اطراف کنجکاو که تبسم به ماهان

 .بشی    نمون رسپا
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 .کرد اشاره فرهاد صندیل به و

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۱۴ پارت

 

 جستجو همچنان نگاهش و نشست صندیل روی تبسم

 .چرخید یم اتاقک در گر

ه نگاه در که نگاهش م افتاد گت   ماهان خت   :گفت زده رسر

 یم دلم خییل گزاشتم، کاکپیت به پا بار اولی    ببخشید

 .ببینم خواست
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 .زد ای خسته لبخند ماهان

 داشت ناراحت   و وجدان عذاب و درد از دنیای نگاهش

 ها دستگاه از هیچکدوم وقت   .نداره دیدن که االن :وگفت

  .نیسی    روشن

 

 دانست نیم تبسم که شمقابل های دکمه روی را دستش

ی چه برای  و کشید گونه نوازش شوند یم استفاده چت  

 دیدن هست که آسمون توی آهت   ی پرنده این :گفت

 و شکافه یم آسمون قلب داری وقت   اتاقک این توی .داره

ه جلو   های منظره میشه  مت 
 

 دیدن اومدی .دید رو قشنگ

 ُمرده؟ شت  

 

 

 .کرد نگاه ماهان ی خسته چشمان به تبسم
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 از پر و صاف آسمان و مقابلش ی شیشه به را نگاهش

 منظره میشه هم هنوز .قشنگه هنوزم :گفت و داد ستاره

  های
 

 رو به رو آسمون همی    مثال کرد، تماشا رو قشنگ

 با رو ستاره از پر ای سورمه آسمون این میشه کجا .به

 ا !دید؟ وضوخ همچی   

 

 شکاف و هواپیما مقابل بزرگ صخره دو به ماهان

 .کرد نگاه رویش به رو زیبای و صاف آسمان و وسطشان

 هم باز خدا ستاره، از پر پارچه یک بود زیبان   ی منظره

ش  نقایسر  را آسمان بار این قلمش کشیده رخ به را هت 

 .گذاشت نمایش به تمام زیبان   به و کرده

 پنج اگر برد لذت آن از حسان   شد یم و بود زیبان   منظره

 .بود نمانده دستش روی جنازه

 .بودند نیفتاده هواپیما کف زخیم چند و چندین اگر
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 :گفت ربط ن    و چرخاند تبسم سمت به کیم را رسش

 .منم خلبان بود گفته بهش امید .زد زنگ بهم باربد دیروز

 هواپیما آدم ی بچه مثل خودش قول به کرد سفارش کیل

 یک هاگ گفت یم .کنم جمع حسان   رو حواسم و برونم رو

 ....کنه یم کچلم بشه کم تبسم موی تاری

 

 درد به دلش باربد شوخ   های حرف یادآوری با و خندید

 .داشت که وجدان   عذاب حس از آمد

 رو مسافرها و هواپیما تا کردم رو تالشم همه من :گفت

 .نشد ویل بدم نجات

 

 ماهان سمت به کیم صندیل روی که حایل در تبسم

 ی همه شما دونیم یم امون ههم ما :گفت بود چرخیده

 .کردین تالشتون
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 چند و تو فقط :گفت و گرفت رسد هوای از نفش ماهان

 حرفهای که نیستم آدیم من .دارین رو نظر این دیگه  نفر

 روزی یک اگه میگم خودم با ویل کنه ناراحتم دیگران

 خطا جان   اگه نکردم، و اومده یم دستم از کاری بفهمم

 ...ایهکوت یا باشم کرده

 

 افکار این :گفت و چرخید ماهان سمت به بیشت   تبسم

 میگن و شنیدین که هایه حرف همون تاثت   تحت اتفاقا

 شما باشید داشته اطمینان خودتون به .نیست مهم برام

 اتفاق یک بود حادثه یک اینم .خطا نه کردین، کوتایه نه

 گرفت رو جلوش شد نیم و افتاد که

 

، راست :گفت و داد تکان رس ماهان
 

 روز شبانه میگ

 روان   فشار .گذروندیم امون همه .گذروندم رو سخت  

 بار اولی    برای امروز .کنیم یم تحمل داریم  رو سنگیت  

ی و دعوا چندتا فقط روز یک توی  گذروندم، رس از درگت 

 ...شده گم مورد یک داشتم، جنازه چندتا دفن
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 ۱۱۵ پارت

 

 وسط .خندیدند  آرام دو هر و کرد نگاه تبسم به دار معت  

 .بود کرده کوچگ شوخ   تلخشان های حرف

 شود یم هم هنوز کند ثابت خودش به اینکه برای شاید 

 .خندید
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، :داد ادامه ماهان و خندید هم تبسم
 

 رسما، گرسنگ

  راست
 

 روان   فشار سال هزار ی اندازه به امروز میگ

 .داشته

 

 داشت درد هدوبار  که کتفش روی را دستش تبسم

 کدوممون هر .گذشت سخت خییل :گفت و گذاشت

 من اینکه واقعیت ویل نیاریم خودمون روی به کردیم سیع

یس از پر ی تجربه همچی    عمرم به  .نداشتم است 

 

 حالت از و نشست او کتف روی تبسم همراه ماهان نگاه

 کنه؟ یم اذیتت خییل :گفت و  دارد درد فهمید صورتش

 

 .کرد تحمل میشه نه، :انداخت باال چانه تبسم

 

 

.ی    خورد  سکن  م:  پرسید  ماهان 
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 دارو از میشه که حان   تا دادم ترجیح :داد پاسخ تبسم

 .بقیه برای بمونه نکنم استفاده

 

 دوباره و داد تبسم به را تحسینش از پر نگاه ماهان

  هیچکدوممون :گفت و خودشان صحبت رس برگشت

 که اومد پیش برام ریکبا من .نداشتیم ای تجربه همچی   

 برگردیم شدیم مجبور و شد فت   نقص دچار هواپیما

 .نه اینجوری اما .باشیم داشته اضطراری فرود و فرودگاه

 

به چند کش  به را تبسم و ماهان توجه و زد در به ض 

 هم لحظه این در حت    که افسانه .کرد جلب خودش

 و شد وارد  دست به سیت   داشت صورت روی لبخند

 خلوت این شاید گفتم خودم با کردین خلوت دیدم :گفت

ی یک ما خلبان جناب بشه باعث نفره دو  .بخوره چت  
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 ماهان و نشست صاف جایش در زده خجالت تبسم

اض  آوردین؟ نوشیدن   باز :کرد اعت 

 

منده :خندید افسانه  این ویل کمه، امکانانتمون دیگه رسر

 کیک شما تا جون تبسم به کنم یم واگذار ماموریت دفعه

 ...خوره نیم تکون اینجا از نخورید رو تون نوشیدن   و

 

 تا دیشب از ایشون نه؟ مگه :وگفت کرد نگاه تبسم به

 .نخورده خ   هیچ آب جزء حاال

 

  .نکنه درد دستتون :گفت و داد تکان رس ماهان

 

 رو بله اینکه مثل خوب  :گفت و انداخت باال ابرو افسانه

 .گرفتیم
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 مطمی    تا اما .عزیزم آوردم خودتم رایب :گفت تبسم به

ون نخورده ایشون نشدی  ها؟ نری بت 

 

،من زحمت خواست نیم :گفت تبسم  دارم دیگه بکشر

م، احت مزاحم اومدم مت   .شدم ماهان آقا است 

 

 داد سوق تبسم سمت به افسانه روی از را نگاهش ماهان

 .نشدی مزاحمم :گفت و

 

ین لبخند با افسانه  و گذاشت را سیت   صورتش روی شت 

 .بخورین نکرده یخ تا .ما پذیران   توان از اینم خوب :گفت

 

 فرهاد .کشیدین زحمت :گفت و داد تکان رس ماهان

 کجاست؟

 

  .بود اطراف همی    :داد پاسخ افسانه
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 آب داخل را پودر و برداشت را نسکافه لیوان ماهان

ی یک لطفا :گفت افسانه به رو و ریخت جوش  هم چت  

 بت   رهادف برای

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۱۶ پارت

 

 و گرفت دست میان را چای گرم کاغذی لیوان تبسم

ون به پنجره از دوباره نگاهش ه بت   .شد خت 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 یم دهان به را کیک از ای تکه که ماهان به نگاه بدون  و 

 دارید؟ اعتیاد روح به شما :گفت گذاشت

 

 و فرستاد اش خایل ی معده به کیک همراه را چای ماهان

 ...دارم اعتقادم آره :گفت

 

 کامل طور به ماه نور چرخاند تبسم سمت به  را رسش

 تریس؟ یم :پرسید و بود صورتش روی

 

 .راستش آره :گفت صداقت با تبسم

 

 و چسبید جانش به گرمایش و نوشید گرم چای ای جرعه

 یم هواپیما توی روحشون کنم یم فکر اش همه :گفت

 .چرخه
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ل را اش خنده نتوانست ماهان  یعت   :گفت و کند کنت 

 !بیکارن؟ انقدر کت   یم فکر واقعا

 

 پرسند یم سوال پدرشان از که های بچه دخت   مثل تبسم

  شما :پرسید و کرد نگاه ماهان چشمان به مستقیم
 

 میگ

؟  نیسی  

 

 .نه که معلومه :خندید باز ماهان

 

 به این و کرد یم تجسم را حضورشان که حایل در تبسم

 کنم یم حس حت   :گفت افزود یم صورتش وحشت

 .مردن خودشون و ایم زنده ما اینکه از شاکی   

 

ک   .دید یم زیاد ترسناک تخییل های فیلم احتماال دخت 

ون گور از ها ُمرده که ها همان از  زنده از تا آمدند یم بت 

ند انتقام ها  .بگت 
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 اینجا راحت خیالت :وگفت شد تبسم ترس متوجه ماهان

 .نیست جون   نتقاما یا شایک روح هیچ

 

 حضور هم من بنظر ویل :گفت و نیامد کوتاه اما تبسم

 .ترسناکن خییل هم دارن

 

 و رویش به رو دلپذیر و زیبا منظره به نگاهش ماهان

 خییل ها ُمرده 》:گفت یم   داشت بابام دوست   یک :گفت

 بزن، آسیب تونن یم نه مردها دارن، ترس ها زنده از کمت  

 اگر .خودشونه اعمال و کار گرم ونرسش .کی    اذیت نه

ی  《 هسی    ها زنده اون باشه ترس برای چت  

 

 منم بابای اتفاقا :گفت رسیــــع  جا همه از خت   ن   تبسم

 .میگه رو همی    همیشه
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ک صورت به را نگاهش ماهان  عمیق   نفس و دوخت دخت 

 .کشید

 و برخاست جا از و گذاشت سیت   در را خایل لیوان تبسم

احت مزاحم که ببخشید .ممنون :گفت  .شدم تون است 

 هم به رو خلوتتون کرد وادارم اتاقک دیدن کنجکاوی

  .بزنم

 

 :گفت و داد قرار تبسم لیوان کنار را لیوانش ماهان

 هم از  .اومدی که کردی خون   کار .نشدی مزاحمم

 .بردم لذت باهات صحبت  

 

 

 .ممنون بازم :گفت وو برداشت گام در  سوی به تبسم

 .ت  بخ شب
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ک های باگام همراه ماهان  رو کیکت :گفت و چرخید دخت 

  .نخوری

 

 شام من ممنون :گفت و زد گره هم در را ها دست تبسم

 .خوردم

 

 که بود سنگی    انقدر شامت یعت   :گفت کنایه با ماهان

؟ کیک تیکه یک برای جا  !نداشت 

 

  .دریافت را ماهان حرف ی کنایه تبسم

 لیوان یک همراه به که بود چگکو  باگت نان به اش اشاره

 هیچ قطعا و بودند داده شام عنوان به مسافر هر به چای

 .نشد ست   کس

 همونم که شما خوردم  رو اون من حال هر به :گفت

ه .شماست سهم کیک این .نخوردین  باشید رسحال بهت 

 .بخت   شبتون .دارن احتیاج بهتون مسافرا
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 ۱۱۷ پارت

 

 .رفت در دم تا همراهش ماهان

 نبود معلوم که مسافران   و هواپیما تاریک محیط به تبسم

 .کرد نگاه بیدار نفر چند هستند خواب نفرشان چند

 پرسه ی آماده کامال کابی    وکور سوت و تاریک فضای

 .بود رسگردان روح زدن
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ک تعلل که ماهان  همراهت صندیل تا :گفت دید را دخت 

 .میام

  .کرد نگاهش شناس قدر اما حرف ن   تبسم

ک  کیم تا برگشت خودش رساند اش صندیل به را دخت 

احت  .کند است 

 .بست را هایش چشم و داد تکیه اش صندیل پشت   به رس 

 لحظه هر که را رسمان   کرد سیع و کرد بغل را خودش

 .بسپارد فرامویسر  به شد یم جانش مهمان بیشت  

 

 .شد پهن صورتش روی خورشید نور صبح

 به هواپیما کوچک پنجره از نگاهش ؛کرد  باز که چشم

 .افتاد آن   آسمان

 ساعته چند حدود ندیدن از بعد بود نشیت   دل منظره

 .آسمان

 پر بدن به و بودند شده خشک رسما اثر در مفاصلش

 فریبا دلنشی    و مهربان صدای داد قویس و کش دردش
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 صبح سالم :گفت یم که کرد جلب را اش توجه خانم

م  .باشه بخت   دخت 

 

 مفاصل تمام میان نشسته درد به کرد سیع تبسم

 .باشد اهمیت ن   گردنش بخصوص

 :گفت و داد سالم دستش کنار مهربان زن پت   به لبخند با

 .بخت   هم شما صبح .سالم

 

 آسمون بیت    :گفت و کرد نگاه کوچک پنجره به فریبا

 .قشنگه چقدر

 

ی مه از امروز شکر رو خدا آره :گفت ذوق با تبسم  خت 

 .کی    یم  پیدامون یعت   پس نیست

 

 مرخاند دست توی را تسبیح های دانه باز خانم فریبا

 .مادر بزرگه خدا :وگفت
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 .زد لبخندی

 صدا را نوشی    و امید تا کشید گردن و چرخید جایش در

 :گفت خانم فریبا و شد مواجه آنها خایل جای با اما بزند

ون رفی    ها بچه  بهت شدی بیدار خواست ازم نوشی    .بت 

 .بری هم تو بگم

 

 .شد بلند کردو مرتب را وضعش و رس کیم

ون منظره دیدن برای  بداند داشت دوست .کنجکاوبود بت 

افتاده کجا در  .اند گت 

ون هوای  .بود تر گرم و بهت   کیم امروز بت 

 .کرد یم تماشا را اطراف و  ایستاده در دم

 .کوه و بود کوه و بود کوه کرد یم کار چشم تا

 و کوه شد؛ یم خالصه دوچت    در هست   جهان گاران

 .بودند خورده پیوند هم به که آسمان

 .شد خارج هواپیما از و گذاشت بال روی را پایش
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 ایستاده آن وکنار کرده درست کوچگ آتش  نفر چند

  .بودند

 ترجیح اما کند گرم آتش کنار را خودش  آمد نیم بدش

 بیابد را امید و نوشی    اول داد

 

 

 

 

  

 

 ۱۱۸ پارت

 

خانه مت    پشت زهره  دستش به را رسش .بود نشسته آشت  

  .کرد یم نگاه مت    روی ای نقطه به و داده تکیه
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 یک شنید را ماهان هواپیمای شدن گم خت   که روزی از

 .خون چشمش یک و بود اشک چشمش

 نخورد، زهره و کرد آماده گذشته شب که را سون   ساناز

 مادر مقابل و ریخت ن  بشقا در و کرد گرم دوباره

 .گذاشت مت    روی شوهرش

 قاشق یک خدا رو تو مامان :گفت و نشست کنارش 

 .افت   یم پا از بشم قربونت بخور

 

 عروس دلسوزی از پر صورت به و گرفت مت    از نگاه زهره

 .داد بزرگش

 شوهرش مادر دهان مقابل را قاشق ها مادر مثل ساناز

 .کرد باز دهان مقاومت ن   زهره و گرفت

 .خورد قاشق دوتا فقط اما

 به اشک ساناز ی خوشمزه سوپ توی قارچ و مرغ ی مزه

 های سوپ عاشق ماهان :گفت گریه با و آورد چشمش

 .بود تو
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 .شد اشک از پر ساناز چشمان

 لبخند و بود مهربانش همیشه شوهر برادر دلتنگ هم او 

 یم درست سوپ بزرگ قابلمه یک براش بیاد وقت   :زد

  .کنم

 

 اخرش و میخوره بشقاب چندتا اونم :وگفت خندید

م درد معده اگه ساناز میگه طلبکار  دست تقصت   بگت 

 .توعه پخت

 

 .چکید هایش اشک اختیار ن  

 خودش دست ویل کند گریه زهره مقابل خواست نیم

ی ن   این نبود  .بود کرده رس به جان را اشان همه خت 

 چه و بزرگت   برادر احسان چه بود هایش بردار یاور ماهان

 .کوچکت   برادر اشکان
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 .کرد یم نگاه فقط و بود نشسته مت    طرف آن  احسان

 شود خلبان خواهد یم کرد اعالم خانه در ماهان که روزی

 .تر موافق همه از احسان و بود تر مخالف همه از مادرش

 .ترسید یم روزها همی    از زهره

، های سانحه از  ممکن که اتفاق   هر کال و سقوط هوان 

 .زد یم حرف بیفتد هواپیما یک برای بود

 از او .ایستاد برادرش ی خواسته پای برادرانه اما احسان

 .زد حرف خلبان   به ماهان عشق

 .گفت توکل از

 یا باشد خطر در انسان جان نکرده خدان   اگر اینکه از

 .ندارد دریا و آسمان و زمی    تمام؛ عمرش

 .جنگید برادرش ی عالقه ردمو  شغل برای ماهان پای به پا

 هیچ باشد؛ افتاده ماهان برای اتفاق   اگر وای وای، حاال و 

 .بخشید نخواهد را خودش وقت
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 یم فلسفه عقلش نه و زد یم حرق   منطقش نه دیگر

 و آسمان و زمی    باشد تمام اگر عمر برادر ای که  بافت

 .کند نیم فرق   دریا

 تقصت   اش همه که کرد یم درازی زبان احساسش فقط

 .توست

 همه مثل هم او حاال شاید بودی نیامده در پشتش تو اگه

 بود نشسته کارش محل در دیگر های آدم
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 ۱۱۹ پارت

 

 .انداخت خش افکارش حرف وسط آتریسا صدای

؟ یم گریه چرا مامان   :پرسید مادرش به رو  عمو کت 

؟ یم گریه اش همه شما که ُمرده ماهان  کت 

 

 .بود غاندا اعصابش 

 اش نداشته اعصاب خاکست   به آتش آتریسا حرف

 .انداخت

 ن   شو خفه :گرفت را آتریسا بازوی و جهید جایش از

ه زن   یم حرفیه چه این شعور  !احمق؟ ی دخت 

 

 .کرد پرت را او

ب  آن کیم آتریسا و نداشت چندان   شدت دستش ض 

خانه در دم  تر طرف  .افتاد زمی    روی آشت  
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ک   .ببیند را رفتارها این پدرش از شتندا عادت دخت 

 .گریه زیر زد شدت با پس

 را او و پرید اش زاده برادر سمت به هال توی از اشکان 

 .گرفت آغوش در

 بچه به چیکار احسان چته :گفت و ایستاد در دم هاشم

 داری؟

 

 هر کنه نیم فکر بابا آخه :گفت عصبانیت با احسان

نه میاد دهنش به حرق    . مت  

 

 با بود آمده درد به دلش یسا آتر های گریه از که زهره

 بهش بودم بلد خودم .پرسید من از :گفت دلخوری

 داری؟ چیکارش تو بدم توضیح

 

خانه از  .شد خارج آشت  

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 توقع همه از بیشت   او از .ایستاد احسان کنار ساناز

 .کرد مدار ساناز اما داشت شماتت

د شوهرش ی شانه روی دست  :فتگ مالیمت با و فشر

 .سالم و صحیح گرده بریم ماهان

 

خانه از و کرد نگاه همشش به زده خجالت احسان  آشت  

ون  زد بت 

 یم گریه عمویش آغوش در همچنان که آتریسا سمت به

 .رفت کرد

ک  به رفی    برای را هایش دست دید را پدرش تا دخت 

 .کرد باز آغوشش

 دانه ناز موهای میان را رسش و گرفت آغوشش در هم او

 .بوسید هم پشت چندبار و کرد فرو اش

 .بزند زار آتریسا پای به پا توانست یم کاش

 .بخشید نیم را خودش وقت هیچ گشت نیم بر ماهان اگر
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*** 

 

 

 آتش کنار  مسافران از دیگر نفر چند با نوشی    و تبسم

  .نوشیدند یم چای و بودند نشسته

 هم مه از و تاپید یم خورشید و بود گرمت   قبل روز از هوا

ی  .نبود خت 

 تازه حاال و کردند یم درک خون   به را دیدن واضح نعمت

 محیط و ها آدم دیدن دهد یم لذن   چه فهمید یم

 .اطرافشان

 و گفت یم خانواده برای هایش دلواپش از داشت نوشی   

ه او   به خت 
 

 از پر چشمان به نوشی    پیشان   گوشه شکستگ

 .کرد یم فکر مادرش اشک

 طرف یک بود دیده آینه در را خودش پیش دقیقه چند

 و شده کبود کامال  ابرو باالی تا گونه روی از صورتش
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 غش حتما دید یم را داغانش کتف و صورت مادرش اگر

 .کرد یم

 را چشمش و صورت درد بود دیده را کبودی وقت   از

 .کرد یم حس بیشت  

 .نشست تبسم کنار درست و پیوست جمعشان به ماهان

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۲۰ ارتپ

 

 .بود شده فارغ جدیدی لفیط   ی مجادله از تازه
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 اینکه و غذا کمبود از اینبار جو، بهانه مسافران از تن چند

 بود شکر کیم و چای لیوان یک فقط صبحانه وعده چرا

 .داشتند شکایت

 آنها به خواهد نیم و دارد کاق   غذای بیچاره خلبان انگار

 .بدهد

 لیوان وسطشان سیت   از ونوشی    نشست ماهان کنار امید

 .داد شوهرش دست به و برداشت چای

 ماهان :گفت و گرفت ماهان سمت به را بعدی لیوان

  .نشده رسد تا بخور چایتو

 

 .کرد نگاه نوشی    به هم در صورن   با ماهان

 .نبود اطراف آن حواسش

 لبخندی رفیقش همش روی به دید مقابلش که را لیوان

  کم
 

 .ممنون :گفت و گرفت ار  چای لیوان و زد رنگ
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 هر و نریزد دور رو ها لیوان کش بود خواسته افسانه

 .دار نگه خودش پیش را آن کس

 کیفشان توی که هم ها، دخت   بیشت   جمله از ها بعض  

 .نوشیدند یم همان در را چای داشتند؛ شخض لیوان

 که ماهان هم در صورت به چشم ی گوشه از تبسم

 سمت   همان بدش شانس از و بود نشسته کنارش درست

 .کرد نگاه دید یم خون   به را صورتش کبودی که

 دید داغان و درب صورت با آینه در را خودش وقت   از

 آفتان   جوان مرد چشمان مقابل نداشت دوست خییل

 .شود

 

 :پرسید و داد قرار مخاطب را افسانه ، فکری ماهان

 داریم؟ غذا چقدر

 

 و متفکر فرهاد و ماهان هم در صورت میان افسانه نگاه

 چند و چای  :گفت ماهان پاسخ در و شد جا به جا اخمو
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 از که غذاهای داریم، تعداد یک نوشیدن   پودر نمونه

 خشکبار و میوه و تنقالت اشون همه کردیم جمع مسافرا

 .نیست زیاد اما .دارم غذا و نون هم تعداد یک .بوده

 

  .داد یم گوش فقط ساکت فرهاد

، مقدار یک تنقالت بی    از :گفت فسانها به ماهان یت   شت 

، ی کیگ، بیسکویت   گرسنه .کنید تقسیم مسافرا بی    چت  

 .برن نیم جای به راه چای لیوان یک با ان

 

 

 ها خانم از یگ اتفاقا :گفت  شد بلند جایش از افسانه

 از سوغان   از پر چمدون یک پشش دیدن رفته یم داشته

یت   اقسام و عانوا  و یوخه نون و مسقیط  و ها شت 

 ....داد تحویل آورد بود همراهش ها بار خشکبار

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 جون تبسم مادر :گفت و انداخت تبسم به مهربان   نگاه

 فرستاده شون دان   پش برای سوغان   از پر ساک یک هم

یت   اونم که   .هست داخلش جعبه چندتا شت 

 

 مقدارشو یک .نکنه درد دستش :داد تکان رس ماهان

 خییل باید .نه زیاد پارسان   خانوم فقط نیدک تقسیم

  .کنیم احتیاط

 

 سوی به و داد تکان رس شدن متوجه معنای به افسانه

  .رفت مددی آقای

 کمک؟ بیایم جون افسانه :زد صدا نوشی   

 

 ممنون نیست کاری عزیزم نه :داد پاسخ افسانه
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 ۱۲۱ پارت

 

 فکری یک یدبا ماهان :گفت و کرد نگاه ماهان به فرهاد

ی ها حاال حاال، اومدیم .ها نمیشه اینجوری بکنیم  خت 

 که نمیشه .باشیم غذا و آب فکر به باید خودمون ما نشد

 .کنیم ول تشنه و گرسنه رو مردم و بمونیم کمک امید به

 

 .کرد اشاره آتش دور نشسته مسافران به ابرو با ماهان

 هنوز و شود مطرح جمع در هایشان نگران   خواست نیم

 .کند دلواپس را آنها نیفتاده اتفاق  
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ی و بست را دهانش فرهاد  .نگفت چت  

 که وگرنه گذاشته تاثت   هم او روی تشنج از مر جو انگار

 .بود تر دار خود خییل او

 

 .گذشت یم کوه و هواپیما در حضورشان از روز شبانه سه

   .کمک برای انتظار پر روز شبانه سه

 .بودند گرسنه و کالفه و خسته مسافران

 .تر امید نا گذشت یم زمان چه هر و

 که  داشتند اعتقاد مسافران از چندتن همراه به فرهاد

ون هواپیما از باید  راحت دنبال به خودشان و بزنند بت 

  .باشند نجات

  .بود  مسافرانش امنیت نگران اما ماهان

 کار هواپیما امن محیط از آنها کردن خارج دانست نیم

 نه؟ یا ست درست  

 یم بیشت   مسافران از تن چند و فرهاد پافشاری لحظه هر

 .شد
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 .کرد موافقت و آمد کوتاه باالخره چهارم شب

  .بودند ایستاده آتش کنار

ایط آن در کردن درست آتش   .بود رسی در خودش هم رسر

 و شد یم یافت سخت   به که کم چوب خیس، و برق   زمی   

 .خیس

 از بودند مجبور بیشت   ها چوب کردن روشن و آتش برای

 .کنند استفاده  هایشان چمدان و ها لباس

 .نمود یم رسدتر شب هر از شب آن

 ن   و چرخاند اشان نفره چند جمع در را نگاهش ماهان

 .....موافقم رفی    به من ها بچه :گفت  میل

 

 مسافرانش برای عوض در اما نداشت خودش برای نگران  

 .ببینند آسیب خواست نیم .بود نگران نهایت ن  

 زخیم نفر چند اینجا بریم پیش برنامه با باید ویل :گفت 

 و مسن آدم بخورن، تکون تونن نیم اصال که داریم،

 که هسی    های زخیم  بچه، داریم، جمع توی سالمند
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 .نیسی    هم راه به رو ویل نیست وخیم اوضاعشون شاید

یم نظر در رو چت    همه باید  نبراشو  فکری یگ باید .بگت 

 .بکنیم

 

 عده یک بشیم تقسیم باید :گفت جمع های پش از یگ

 هم عده یک برسن، سالمندا و ها زخیم به اینجا بمون

 .بیان ما همراه

 

 راه هم با مرد چندتا فقط .بمونن همه :گفت دیگر یگ

 .نیان اصال که ها زن .کمک دنبال بیفتیم

 

 او سمت به ماهان نشی    دل پاسخ همراه تبسم رس

 حاض   مردی هیچ .نمیشه که ایتجوری :گفت که دچرخی

 امان به اینجا کنه ول مادرش خواهرش، زنش، نیست

 .بیاد ما همراه پاشه  خدا
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یم مجرد چندتا خوب :گفت دیگری جوان مرد  .مت 

 

گ همان  شما :گفت بود داده دست از را پدرش که دخت 

ید تصمیم ماها برای تونید نیم ها از کدوم هر .بگت   دخت 

 توی .مونن نیم کش ی اجازه منتظر بیاین بخوان که هم

یم رسما و گرسنگ از چیکار بمونیم هواپیما این  بمت 
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 ۱۲۲ پارت

 

  .داشت ادامه وقفه ن   هایشان بحث و ها حرف

  .داد یم نظری و زد یم حرق   کس هر

 هر مرد چه زن چه که شد این بر تصمیمشان باالخره

 .بمانند خواهند یم کدام هر و وندبر  خواهند یم کدام

 .بود بعد روز صبح حرکت برای قرارشان

  

وع نوشی    زدن قدم هوس از چت    همه  .شد رسر

  .اشان همرایه برای  تبسم به امید پیشنهاد از

 های شب ترین ستاره پر و ترین رسد از یگ وسط درست

 .کوهستان بهاری

 .وردآ یم در ها برف ی ناله هایشام گام صدای وقت  
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 تبسم و انداخت گل امید و نوشی    های حرف وقت  

 را خواب داماد و عروس تازه کردن همرایه از پشیمان

 .برگشت هواپیما سمت به و کرد بهانه

 نفر پنج که ها همان جلف، مسافر چند همان از پشگ

 این در حت   و نشستند یم جلو های صندیل روی و بودند

ایط  ظاهر تبسم مقابل نبودند بردار دست هم سخت رسر

 .شد

ک  و بود شده هایش آمدن و چشم متوجه چندباری دخت 

 فقط ترسیده بودند ایستاده سینه به سینه که حاال

 .کرد یم نگاهش

 سالم :گفت و نشاند صورت بر کخ   لبخند پشک

، شبتون .خانوم  شما با من شد یار سعادت باالخره بخت 

 .شدم تنها

 

  .وبیدک یم اش سینه در شدت با قلبش

،  .دارد نظر سوء دانست یم تبسم که مردگ تاریگ، تنهان 
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 هم پشت مقابلش مرد که جمالن   به و گفت نیم هیچ

ی برای   .کرد یم گوش بافت یم دلت 

 .نیست مهم اصال حرفهایش و اماجمالت

 جلب و ریخی    زبان برای  دارش خنده و مسخره تالش

 .طور همی    هم تبسم توجه

  .ستا بعدش اتفاق مهم

 و آسمان جای به و زد رقمش نایم ماهان که اتفاق   همان

 اسارت به را تبسم قلب تمام جمله یک با بافی    ریسمان

 .آورد در خود

ک اگر و   حاال داشت شک عشقش به هم صدی در دخت 

 .خواهد نیم را مردی هیچ ماهان جزء که شد مطمی    دیگر

 حس اش شانه بر را دست   تا زد حرف و زد حرف پشک

  .کرد

 کرد نگاه رسش پشت ایستاده فرد به و گشت بر تند که او

 و گرفت پوش سپید زمی    از را نگاهش هم تبسم تازه

 .دید را ماهان
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 داری؟ چیکار خانوم با :پرسید وراج جوان مردک از ماهان

 

 لبخند دانست نیم هم را نامش حت   تبسم که مرد

 شتمدا .نبود خاض چت    :گفت و زد ای خونشدانه

 .... من گفتم یم بهشون

 

 یم که نفره چندمی    خانوم این :گفت گونه اخطار ماهان

 فکر باشه رفتارت به حواست .گرفت   کار رو مخش بینم

 .بکت   تون   یم خواد یم دلت کاری هر اینجا نکن

 

  راست اگه :گفت رو پر رو، پر مرد
 

 هم اونا واسه چرا میگ

 دی؟نیوم جلو و نکردی ست   سینه این مثل

 

 

 .داشی    صاحب خودشون ها قبیل چون :داد پاسخ ماهان
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 .نداره صاحب این :پرسید تمسخر با مرد

 

 خوبش داره صاحب اتفاقا چرا :داد پاسخ قلدری با ماهان

 .منم صاحبش .داره هم

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۲۳ پارت

 

 به کاری نشو، نزدیکش :کرد وتهدید آورد باال را دستش

 بهش حواسم شلوغه مرس  نکن فکر .باش نداشته کارش
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 گردنتو بشر  رد کنارش از .مواظبشم چشیم چهار .نیست

  .شکنم یم

 

ک قلب آخ  .دخت 

 .کردنت مواظبت چشیم چهار قربون به تبسم الیه آخ

 .بداخالق صاحب این فدای تبسم الیه آخ

 لبخند اگر خواندندش یم دیوانه دونفر این دعوای وسط

ل را لبخندش زور به پس زد یم  .ردک کنت 

 

 هواپیما که بود ورا این حواست بگو پس :زد پوزخند مرد

 .کوه وسط کوبیدی رو

 

 تا گمشووو :گفت پرخاشگرانه آمد جوش به ماهان خون

 .برسم باید که اونجوری رو حسابت نزار .ندم رو جوابت
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  .شد دور تبسم و ماهان از تمسخرش از پر نگاه با که مرد

ک سمت به ماهان  تنها چرا :پرسید ت  عص و برگشت دخت 

؟  برگشت 

 

 

  .نبود آنجاها اصال تبسم

 خواند؛همانجان   او صاحب را خودش ماهان که همانجان  

 .ماند است مواظبش چشیم چهار کرد اعالم که

 خوش حایل با و زد یم پا و دست خوب حایل و حس میان

 .باشن تنها میخوان کردم حس :داد پاسخ

 

 با خواد یم خواد یم وقت   کرد غلط امید :غرید ماهان

 توی .بری همراهش میده پیشنهاد تو به کنه خلوت زنش

؟ که کرده ولت تاریگ این  !خ 

 

 .رفت رفتند یم نوشی    و امید که رایه سوی به
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 .بود بلند و تند هایش گام

ک گذاشت نیم نداشت شعور ای ذره مردک  بیچاره دخت 

د لذت کردنش حمایت از کیم  .بت 

 آقا :گفت و افتاد راه دنبالش  کار  جوجه  مثل تبسم

ی ماهان  .برگردم خواستم خودم من که، نشده  چت  

 

 ....خودت :غرید و برگرد تبسم سمت به آنکه ن   ماهان

 

 ...کردی، بیخود کردی، غلط بگوید خواست یم احتماال

ی اما  .داد ادامه راهش به و  نگفت چت  

 ودندب نوشی    و امید کنار تبسم و ماهان بعد دقیقه چند

 گپ و خلوت  جای اینجا، :که توپید رفیقش به ماهان و

 توی شب نصف رو مردم دخت   که اس عاشقانه گفت و

 هواپیما؟ فرستادی تنها تاریگ
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 با کرد سیع داشت خت   ماهان های حساسیت از امید

 گفته خودش :گفت و کند آرام را اوضاع خونشدی

 .برگرده میخواد اس خسته

 

  باید هم تو بگه خودش :غرید ماهان
 

 .سالمت به برو بگ

 

 اینجوری چرا شده خ   مگه ماهان :کرد دخالت نوشی   

؟ حرف ن    مت  

 

 یم :گفت امید به رو نوشی    به جواب جای به ماهان

 توی اگه .بود شده مزاحمش عالفا پش اون از یگ دون  

 من کناری گوشه بودش کشیده بود گرفته دستش تاریگ

 ؟کردیم یم چیکار تو و

 

 .شد آب خجالت از تبسم

 .بزند حرف اش درباره گونه این ماهان نداشت دوست
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 .ببخشید توعه با حق :داد تکان رس امید

 امید، کنم یم خواهش نزن، حرف فقط :زد فریاد ماهان 

 نباش خیال ن   انقدر کنم یم خواهش

 

 

 

 

  

 

 ۱۲۴ پارت

 

 .کرد یم درک را ماهان  وضعیت امید

 کیم شاید این و کند یم تحمل را دیزیا فشار دانست یم

 .بود کرده حساسش بیشت  
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 .کرد سکوت او های پرخاشگری برابر در رو همی    از

 .بریم بیا :زد تشر  هم تبسم به افتادو راه ماهان

 

  .ها بچه ببخشید :گفت نوشی    و امید به رو تبسم

 .افتاد راه رسش پشت دوباره 

 یگ نرسیده پیماهوا به هنوز .بود حادثه شب شب، آن اما

 به جوان مرد تا و آورد هجوم ماهان سمت به مسافران از

 .کوبید صورتش میان مشت   بجنبد خودش

 .خورد تبسم به و رفت عقب قدم چند ماهان که طوری

 .نداشت صبوری تاب دیگر و خورد یم را خونش خون

 هایشان بعض   کند حفظ را آرامشش کرد یم سیع هرچه

 .شوند یم تر رو پر

 فقط .چیست او عصبانیت دلیل دانست نیم هم ودشخ

 کند یم فکر مرد که کرد برداشت اینطور هایش حرف از

 و فرار هواپیما از شدن خارج از  رفقایش و ماهان هدف
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 جمله از گرسنه و بیمار های   زخیم با آنها گذاشی    تنها

 .نبود خوب هیچ حالش که اوست مادر

 هجوم سمتش به نماها بکوبد، خواست که را دوم مشت

 از چندی و فرهاد و سمت این از نوشی    و امید تا و برد

 میانشان حسان   خورد و زد برسند دیگر سمت از مسافران

 .داد رخ

 بری کت   ول میخوای تو  عوض   :زد یم فریاد فقط مرد 

م، مادر و بمونم من .بدی نجات خودتو جون  تا چهار پت 

 بند جا هیچ به که دست   و زخیم چندتا و بمونه من مثل

 با همه تا مونیم یم هم تو بمونیم باشه قرار اگر....نیست

یم هم  .بمت 

 

 و زد به و کرد یم گریه و کشید یم جیغ فقط تبسم

 .کرد یم نگاه خوردشان

 و آمدند ای عده که نکشید طول بیشت   دقیقه چند

 .کردند جدایشان
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 مه نفری چند و گرفتند را ماهان بازوهای هادی و امید

  .کردند دور را ضارب مرد

  .کشید دست را اش بیت   زیر و نشست ای گوشه ماهان

 .برگشت آب بطری با و دوید افسانه

 در اب کیم و کرد باز را درش و گرفت را بطری امید

  .ریخت ماهان دستان

  .شد بلند جا از و شست را صورتش

 ماهان :خواند را نامش امید کرد حرکت مخالف جهت به

 کجا؟

 

 .باشم تنها میخوام :گفت و داد تکان دست   ماهان

 

 عصبانیت باعث او اگر دانست یم مقرص را خودش تبسم

 .شد نیم درگت   مرد با حاال شاید بود نشده ماهان

 را اب بطری باشد خودش دست پاهایش اختیار آنکه ن  

 .شد روان جوان مرد دنبال به و گرفت امید از
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 .رساند اهانم به را خودش بلند های گام با

 کرد نگاهش چشم ی گوشه از دید که را او جوان خلبان

 .نزد حرق   اما

  خوبه؟ حالتون  :پرسید و کرد پیدا جسارت کیم تبسم

 

 پیش برگرد رسده هوا :گفت سوالش جواب جای به ماهان

 .ها بچه

 

 .شد گامش هم و نزد حرق    تبسم

ک گذشت سکوت در که کیم  تفصت   :گفت آرام  دخت 

 .دش من

 

 :گفت ناراحت   با تبسم و کرد نگاهش و رسچرخاند ماهان

 .شد من تقصت  
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 ۱۲۳ پارت

 

 :گفت ناراحت   با تبسم و کرد نگاهش و رسچرخاند ماهان

 .بود من تقصت  

 

؟ :پرسید اخمو  ماهان    خ 
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د دستش میان را آب بطری تبسم  من بخاطر :گفت و فشر

ل رو خودتون نتونستی    بعدش و شدین عصت    .کنید کنت 

 

 .نوشید آب کیم و چسباند لب به را بطری

 تو تقصت   بابا نه :گفت و کرد جیبش در دست ماهان

 بودنشون جانب به حق همه این از دیگه خودمم .نبود

 هم به اوضاع نمیخوام چون میام کوتاه اگه .اوردم جوش

 گت   شده خراب این توی بقیه مثل منم  وگرنه بریزه

  .افتادم

 

 تا و گرفت تبسم دست از را بطری و کرد دراز دست

ک  ماهان های لب به بطری بزند حرف خواست دخت 

 .دهنیه :گفت آهسته تبسم و چسبید

 

 بود الزم :گفت و خورد را آب از زیادی حجم ماهان

 .داره حدی یک منم صت   بفهمن
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 روی به هم اصال و برگرداند تبسم به دوباره را  ظرف

 .بوده دهت   بطری گفت تبسم یدشن که نیاورد خودش

ی هیچ چرا :پرسید و بست را بطری در تبسم   خت 

 چقدر اینجا ما دونن نیم دنبالمون؟ نمیان چرا نیست؟

 میشیم؟ اذیت

 

ه و کرد بلند را رسش ماهان  که قله روی نشسته ماه خت 

 یم دارن :گفت نداشت آنها با چندان   ی فاصله انگار

 پیدامون ویل گردن، یم موندنبال دارن در به در گردن،

 .کی    نیم

 

 ممکنه :پرسید نگران   با و کشید عمیق   نفس تبسم

؟ پیدامون  وقت هیچ مالزی هواپیمای اون مثل مثال نکی  

 شد؟ خ   رسنوشتمون نفهمه کس هیچ
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 روزی یک باالخره بابا، نه :انداخت باال چانه ماهان

  .کی    یم پیدامون

 

 امون جنازه روزی یک شاید مثال :پرسید ناراحت   با تبسم

 نه؟ کی    پیاده

 

 .ایستاده جایش در ماهان

ه  شد بود دیدن قابل ماه نور وجود با که تبسم صورت خت 

 هیچ هنوز بدی؟ آزار رو خودت میاد خوشت :گفت و

 فکر بهش نشدی نزدیک مرگ به تا پس نیست معلوم خ  

 .....نکن

ن وقت   ضمن در  و باشن عصت   ادم یک کنار تا مت 

نن حرف جنازه و مرگ از کی    آرومش  .نمت  

 

 .خندید اش جمله بند پشت
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 :گفت و انداخت خنده به هم را تبسم آمت  ش کنایه لحن

 .ببخشید شماست با حق درسته

 

 پایش زیر کرد حس بگوید دیگری ی جمله خواست تا

 .شد خایل

 فریاد با را نامش و کرد دراز ماهان سمت به را دستش

 ماهان؟ :خواند

 

اهن به انگشتانش رس فقط اام  روی و خورد ماهان پت 

وع پائی    سمت به  ها برف  .کرد غلتیدن به رسر

 بازوی فقط هم او دست اما داد نشان واکنش هم ماهان

ک و کرد لمس را تبسم  .افتاد پائی    دخت 

ل تبسم سمت پرشتابش حرکت بخاطر  هم را خودش کنت 

 .خوردند لت    ها برف روی هم با دو هر و داد دست از

 سنگ با چندبار تبسم  کمر و رس اما نبود عمیق زیاد

 .کرد برخورد
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 .داشت درد نهایت ن   کمرش

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۲۴ پارت

. 

 رس در پیچیده درد به توجه ن   ایستاد حرکت از تا ماهان

 .پرید تبسم سمت به و شد بلند جا از بازویش و

ک   .کرد یم ناله دخت 

 تبسم تبسم، :ندخوا را نامش و نشست کنارش ماهان

؟   خون 
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 ماهان؟ آخ ماهان؟ :کرد ناله تبسم

 

س پر ؟ جانم؟ :داد را جوابش است   خون 

 

  رسم .کنه یم درد خییل کمرم :نالید تبسم

 

 .بودند غلتیده در شیب در برف ی گلوله مثل

 هر  اما نداشت زیادی شیب و نبود عمیق زیاد که البته

 .دیدند آسیب دویشان

 

 کنم کمکت :پرسید و برد تبسم کمر زیر را دستش ماهان

 .بشر  بلند
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 زار و پیچید  کمرش در جانکایه درد کرد حرکت تا تبسم

 .دارم درد آخ :زد

 

ون جیبش توی از را فندک ماهان  و کرد روشن و آورد بت 

 .گرفت تبسم صورت مقابل

 صورتش سمت همان درست آمد یم خون اش پیشان   از

 .بود شده کبود که

 بدن سمت همی    برای اتفاقات همه بود قرار کال انگار

ک  .بیفتد دخت 

 

 کن سیع :گفت و برد تبسم کمر زیر را دستش بیشت   کیم

ی، فاصله زمی    از  .میشه بیشت   دردت رسده بگت 

 

 لب به را جانش درد اما .شد جا به جا کیم سخت   به تبسم

 نیم .کنه یم درد خییل کمرم آخ، :گفت گریه با و رساند

 تونم
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 کن گوش خوب، خییل :گفت و کشید را دستش ماهان

 هست درخت تنه  انگار اونجا بکش دراز  گم، یم خ   ببی   

 کنم درست آتیش بیارم چوب کم یک کنم یم سیع من

   .یسر  گرم

 

 .داد تکان رس گریه با تبسم

  .شد بلند جا از خیس های لباس با ماهان

 .خیس هردویشان های لباس و بود رسد حسان   هوا

 اما رساند درخت به را خودش سخت   به پایش درد بخاطر

ی  تبسم کنار و برگشت خایل دست که بود نگذشته چت  

ی؟ تبسم :پرسید و نشست  بهت 

 

ک  را سوالش جواب ماهان.کرد یم گریه همچنان دخت 

 گفتم بهت که درخت   اون کنار تبسم :گفت و دریافت
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 دراز روش تون   یم صاف و خشکه هست سنگ تخته یک

 .یسر  بلند اینجا از کافیه فقط بکشر 

 

ک کمر زیر را دستش  کمکش خوردن تکان در و برد دخت 

 .کرد

 . نشست سخت   به و شد جا به جا  گریه با تبسم

 دخت   آفرین :گفت و کرد یگ آتریسا با را او باز ماهان

 خودم بایست کن تالش دیگه ذره یک عالیه، خییل خوب

 .درخت کنار برمت یم

 

 .نبود گفت یم ماهان که هم ها راحت   این به ایستادن

 .برخواست جا از تا ُمرد

 به را خودش اما کردند یم فرو کمرش در داغ سیخ انگار

د ماهان   تخته روی او کمک با و ست 
 

 بود گفته که سنگ

 .داد تکیه را دردش پر کمر و نشسته
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 خودش ی کوفته بدن به توجه بدون وقفه ن   ماهان

 .شد آتش کردن درست رسگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۲۵ پارت
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 را شده   خشک درخت های شاخه سخت   به ماهان 

  .ریخت هم روی و شکاند

 درست آتش ها شاخه رطوبت و زمی    خیش بخاطر

  .کرد اش آماده حال هر به اما نبود راحت کردن

 یم رسما و خیش شدت از و شده جمع خودش در تبسم

 .خورد یم هم به هایش داندان لرزید،

 .بیشت   همه از کتفش و کمر و کرد یم درد تنش تمام

ی بدبخت   و درد جز کذان   سفر این به وقت   از  چت  

 .نشد نصیبش

 

  اش خلبان   کت و گذاشت کنار  را خیسش پالتوی ماهان

ون تنش از بود خشک که را  .کشید بت 

ک که طوری و آهسته ین دخت   کند تحمل را درد کمت 

و  تنش از را پالتویش  و پیچید دورش را کت و آورد نبت 

 .داد رس ناله و آه تکان هر با تبسم
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ک کنار هم خودش  و کرد پهن آتش کنار را ها لباس  دخت 

  چطوری؟ تبسم :خواند را نامش و نشست

 

ک م :داد تکان رس دخت   .خیسن لباسام همه رسده ویل .بهت 

 

 گرم االن:پرسید و کرد رو و زیر را ها چوب کیم ماهان

،  داری؟ درد خییل میشر

 

ه ذره ی نه :شنید پاسخ  .بهت 

 

 

 رسدته؟ :پرسید باز ماهان بعد دقیقه چند
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 و کشید باال را خودش .شد جا به جا جایش در کیم تبسم

 جانش در درد و داد تکیه رسش پشت بزرگ سنگ به

 .پیچید

 آتیش وقت   از :داد لت   زیر آخ از بعد را ماهان جواب

 .رمت راه به رو کردی درست

 

 هم به بود تبسم تن که را خودش کت های لبه ماهان

 .چسباند

ه و داد تکیه رسش پشت سنگ به  .شد شب آسمان ی خت 

  .گذشت ساعت  

  .کرد گرم را دویشان هر آتش گرمای

 .شد بهت   قدری هم تبسم کمر درد

 .بود خشک نیمه هایشان لباس

 داده تکیه کنارش درست که ماهان به و چرخاند رس تبسم

 .کرد نگاه بود کرد دراز را پاهایش و  داده سنگ به
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 میان از که خون   خط و کرد روشن را صورتش آتش نور

 را بود شده خشک ابرویش باالی و افتاد راه موهایش

  اومده خون .شکسته رستون :گفت و دید راحت

 

 :گفت و کرد نگاه تبسم به و کرد کج کیم را رسش ماهان

ی  چطوری؟ .نیست چت  

 

 .خوبم :داد پاسخ متبس

 

 را پاهایشان و داده تکیه رسشان پشت سنگ به دو هر

 .بود روشن پایشان مقابل آتش و بودند کرده دراز

 باال؟ برگردیم تونیم یم :پرسید تبسم

 

 بشه روشن هوا کنیم صت   صبح تا باید :داد پاسخ ماهان

 .کنم یم پیدا رایه یک
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 بود انشچشم مقابل درست که ماهان چشمان به تبسم

 خودم چشمای با مرگ دوم بار برای :گفت و کرد نگاه

 .دیدم

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۲۶ پارت

 

 دیگه دفعه این گفتم خودم با خوردم یم غلت وقت   :تبسم

 توی افتادم کردم یم فکر و دیدم نیم رو جان   .شد تموم

 .شدم تیکه تیکه، برسم تهش به تا و عمیق ی دره یک

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 و زد گره هم در اش سینه روی را هایش دست ماهان

 .بخوره دقم هم کنار قراره تو و من مرگ انگار :گفت

 

 روزهای ی همه از امشب .کرد نگاهش حشت با تبسم

 .نمود یم زیباتر دیگر

 .بخورد رقم هم کنار زندگیمان کاش :گذشت فکرش از

 

 .آوردیم شانس دوم بار برای :گفت ماهان

 

 را دشخو  کیم بودتبسم سفت و رسد زیرش سنگ تخته

 .آوردیم شانس آره :گفت و کرد جا به جا

 

 نگاه دارد تب کرد یم حس .کشید اش پیشان   به را دستش

 :پرسید و رفت اش پیشگان   روی تا دستش همراه ماهان

 داره؟ درد رست
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 .آمد خوشش ماهان جمع حواس از تبسم

 که مدن   ی همه از بیشت   داشت را هوایش که روزها این

 .داشت دوستش شناختش یم

ک گاهش ن   و گاه های حمایت  بود کرده تر عاشق را دخت 

 که روزه چند این دونید یم....نداره درد .نه :داد پاسخ  و

 به کنم، یم فکر ام نکرده کارهای به اش همه اینجاییم

 تموم مهلتم اگه پرسم یم خودم از .ام نزده های حرف

 نگفته حرف چقدر دارم؟ نکرده کار چقدر باشه شده

 ها حرف اما نبوده توانم در کارها بعض   انجام شاید رم؟دا

  بزنم تونستم یم که رو

 

 .کرد نیم نگاه تبسم صورت به جزء ماهان

 حرف اما دارد درد که بود معلوم و بود حال ن   صدایش

 .داشت دوست را هایش

سید  های؟ حرف چه :پت 
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 دوست مثال :گفت و داد ماساژ را کمرش دستش با تبسم

 چرا بیاریمش؟ زبون به نباید کنیم یم فکر چرا دماآ داشی   

  داریم وقت گفتنش برای ابد تا کنیم یم فکر

 

 بهش ویل داشت   دوست رو کش :پرسید دقت با ماهان

؟  نگفت 

 

به  یا بود؟ افتاده کار از مغزش یا بود؟ خورده رسش به ض 

 بود؟ جسور قدر همی    همیشه

 .تدانس نیم را سواالت  از کدام هیچ جواب

  اینکه بود واضح کامال برایش چت    یک فقط
 
 غت   زندگ

 .ست بیت   پیش قابل

 .نباشد فرصت   دیگر ای لحظه است ممکن

 دلش با و بگذراد زندگیش قرمز خط  روی پا خواست یم

 .بیاید را
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 یک اگر بود؟ کجا گناهش داشت؟ اشکایل چه مگر اصال

 .برد یم گور به خودش با را داغش ُمرد یم بعد ساعت

 کرد؟ یم شجاع حد این تا را آدم مرگ به شدن نزدیک یعت  

 بود؟ کرده گرمش دل ماهان های مهربان   یا

 انداخت کار از را مغزش منطق   قسمت تب هم شاید یا

 ماهان چشمان به ومستقیم زد دریا به دل حال هر به اما

 رو تو :گفت و کرد نگاه

 

ه ثانیه چند ماهان  حرف نای شنیدن از کرد؛ نگاهش خت 

 .بود شده متعجب

  .نداشت را تبسم سوی از هم آن حرق   چنی    انتظار اصال

 اش پیشان   روی و برد تبسم صورت سمت به را دستش

 .گذاشت

  کم لبخند بست را تبش از خمار چشمان تبسم
 

 و زد رنگ

 هذیون که انقدر نه ویل دارم هم درد دارم، تب :گفت

  .بگم
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  .کرد اهنگ تبسم  بسته چشمان به ماهان

  .گشت را صورتش سانت به سانت

 روی دوباره و کرد جدا تبسم داغ پیشان   از را دستش

 .زد گره اش سینه

 .شد دوخته رویش به رو آتش به نگاهش

 !زد؟ یم حرف او به عشق از تبسم

 چرخید دوباره نگاهش .بود ماجرا این آدم ترین خت   ن   او

 .ماند اش بسته چشمان و تبسم صورت روی و
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 ۱۲۶ پارت

 

  تکه روی
 

  .بود نشست سنگ

 تن هم آفتاب گرمای  تابید؛ یم آفتاب  و بود ظهر رس

 .را اش آشفته مغز هم و کرد یم ارام را دردمندش

 کمک با که بود؛ روشن و تاریک هوا صبح های نزدیگ

 نرمش صندیل روی را ساعت   و رفتند باال دره از ها بچه

احت هواپیما توی  خورده که مسکت   قرص با و دهکر  است 

ی حال بود  .داشت بهت 

 در اش صندیل روی وقت   درست صبح دم همان از

 .چسبید را گلویش بیخ مزخرق   حس نشست هواپیما

 زیادی غلط همچی    چرا  دانست، نیم درست هم خودش

 برادرش رفیق به نسبت قلبش در نشسته محبت از و کرد

اف او برای  !کرد؟ اعت 
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 از بعد آفتاب، گرمای و آزاد هوای به اوردن پناه از بعد

 کیم کوه افتاب گرمای از اش کوفته بدن و تن اینکه

 .کرد تعریف نوشی    برایش را چت    همه گرفت،؛ آرامش

  .بدهد اش دلداری دوستش اینکه امید به

  .کند تایید را کارش

 .بود کرده رسزنشش فقط نوشی    اما

 احمق دخت   آخه :زد یم غر همچنان و ایستاده مقابلش

 چون داری؟ دوستش گفت   یارو به رفت   حسان   چه رو

 که داشت برت هوا اومد در پشتت و داشت هوات دوباره

یه؟  پام جلوی میاد رسیــــع اونم بگم بره بدوام گفت   !خت 

نه زانو  .عاشقمه چقدر که میگه و مت  

 

 

، های شماتت از خسته  های برف از را نگاهش نوشی  

 را چشمش حسان   آفتاب انعکاس با که مقابلش سفید
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 نوشی    :داد توضیح هزارم بار برای  و گرفت دادند یم آزار

 .کردم غلیط چه نفهمیدم  نبود، خوب حالم داشتم، تب

 

؟ تب :پرسید خشم با نوشی     نبود؟ خوب حالت داشت 

ی انگار کردی؟ رفتار مست های آدم مثل چرا پس  چت  

 و مست   عالم توی .دهافتا کار از مغزت اینجوری که زدی

ی یک شنگویل  نکردی؟ فکر هم عاقبتش به و گفت   چت  

 

 نه نه، :داد جواب صادقانه و انداخت پائی    را رسش تبسم

 .نکردم فکر خ   هیچ به لحظه اون بخوای راستشو

 

 مثل خواد یم دلم یعت   :گفت و نشست کنارش نوشی   

 
 

م موهاتو شد یم دعوامون که ها بچگ  تا بکشم انقدر بگت 

 .هوا بره جیغت
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 و گرفت اش خنده نوشی    های جوش و حرص میان تبسم

؟ یم اینجوری چرا حاال :پرسید  که گفتم بهت من کت 

 خرابکاری که همیشه مثل .کت   آرومم  که بدی دلدادریم

 خودم برای جوری یک تو و اوردم یم پناه بهت و کردم یم

 .شد یم باورم خودمم که کردی یم توجیحش

 

؟ خ   :گفت و شد ُبراق صورتش توی نوشی   
 

 کدوم میگ

  .داره ازدواج قرار و قول  پشه بابا دلدادری؟

 

  .نتپید دیگر تبسم قلب

 گوش کرد، نگاه نوشی    صورت به زده وق چشمان   با

 ادامه نوشی    .باشد شنیده اشتباه شاید کرد تت    را هایش

 رو ازدواجش قرار و قول  پیش سال چند میگه امید :داد

ه یک اب ، دخت   خانواده بی    که های رسم همی    از گذاشی  

  از رو ها بعض   و هست
 

 .کی    یم همدیگه نام به بچگ

ه هم ماهان اینکه مثل  .داره دوست رو دخت 
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  ن   با تبسم
 
 تا کشید رسش روی را  افتاده، شال حوصلگ

  و بشنود بهت   بتواند و باشد امان در رسما از هایش گوش

  نامزدن؟ عت  ی :پرسید سخت   به

 

 

 

  

 

  

 

 ۱۲۸ پارت

 

 یا رسماست اثر در نبود معلوم که رسخ صورن   با نوشی   

 دارن مشکالن   یک انگار نه، :داد پاسخ  عصبانیت

 .کی    اقدام رسیم ان نتونسته
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 داره؟ دوستش ویل :پرسید درد با تبسم

 

 جون احمق آره :گفت عصت   نوشی   

 

 بهم چرا :زد لب هکردآهست یم نگاه را نوشی    مبهوت تبسم

؟  نگفت 

 

 تازه  خودمم :نالید و نشست دوستش کنار نوشی   

 .فهمیدم

 

 اهمیت   اما کشید، تت   کمرش شد، بلند جا از تبسم

  .داشت درد بیشت   قلبش چون نداشت

 ام جنبه ن   رس بر خاک بررسم، خاک :گفت عصبانیت با

،  رو خودم آبروی اینجوری که بکشه  و من خدا الیه کی  

پشه             وای   ... .وای  ک   ی  شعور  م  ن  ن  برس  خاک   ، مو  بر 
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 دیدم تا.کردم عالقه ابراز بهش من وقت اون داره نامزد

های مثل داشت هوام و اومد در پشتم دوبار  آویزون دخت 

  .کردم عالقه ابراز بهش رفتم

 

 را او چقدر دید وقت   .ایستاده تبسم روی به رو نوشی   

 .شد پشیمان اش گفته از کرده پریشان و آشفته

 و فرستاد اش زمستان   شال زیر را اش شده رنگ موهای 

 .کت   اذیت و خودت انقدر نمیخواد نداره، عیب :گفت

 .باش رفتارت مراقب بیشت   بعد به این از و کن فراموشش

 .بشم قربونت نداره ناراحت   و خوری خود دیگه که این

 

 هر باشد آرام کرد یم سیع که نوشی    خالف بر تبسم

 من :گفت ناراحت   با ریخت یم هم به بیشت   ظهلح

، دارم دوستش  داره؟ دوست رو دیگه یگ اون نوشی  

 

  .شد تاسف از مال ماال نوشی    صورت
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 کرد سکوت پس بگوید باید چه مواقع این در دانست نیم

ون اش زمستان   شال زیر از اش شده رنگ موهای باز و  بت 

 روشن موهای این که بود سفید پوستش آنقدر و ریخت

 .آمد یم او به هم آرایش بدون

 

 تبسم که جان   بودند، هواپیما توی بعد ی دقیقه چند

 نه و دارد را ها ناله صدای تحمل نه دیگه کرد یم حس

 را درد و زخم و خون بوی تواند یم اش تنفش مجاری

 .کند تحمل

 روزهای تمام از تر ریخته هم به حالش و متشنج اعصابش

 .بود قبل

 دردی کمر با تبسم و شدند یم آماده رفی    برای ها بچه

 نیازش مورد وسایل رفتارش از اندازه ن   خجالت   و جانکاه

 خوش و حوصله پر همیشه ی افسانه که ای کوله توی را

 یگ کدام مال دانست یم خدا و بود رسانده دستش به رو

 .چپاند یم است مسافران از
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 سوی به بعد روز و کردند یم آماده را چت    همه باید

 یم کجاست دانستند نیم کدامشان هیچ که مقصدی

 .رفتند

ه؟ کمرت چطوری؟ :پرسید و ایستاد تبسم کنار امید  بهت 

 

م، :داد پاسخ و بزند لبخند امید روی به کرد سیع  بهت 

 .ممنون

 

ی باشه حواست :پرسید امید   .نزاری جا چت  

 

 یک شنگاه کرد سیع و داد تکان رس فقط امید جواب در

 و خلبان   لباس همان در پوشیده که ماهان   به هم لحظه

 ای لحظه از و زد یم حرف جلوتر کیم صندیل مسافر با

 هم یکبار بودند گذاشته اش لعنت   هواپیمای به پا که

سیده را او حال   .نیفتد بود نت 
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ک رخ به را بودنش متعهد اینکه برای  حت   بکشد دخت 

سد نیامد یکبار  روزش و حال و دردناک کمر رس بر چه بت 

 آمد؟

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۲۹ پارت
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 درد، از نایسر  بیداری گذراند، بیداری به را شب تمام

،بیداری از نایسر  بیداری
 

 همه از و رسما از نایسر  گرسنگ

  .خیال و فکر از نایسر  بیداری تر مهم

 که بود اش خانواده و مادر و پدر گت   در ذهنش نصف

 .اند افتاده مرگ حال به نگران   از داشت یقی   

 ماهان به که های حرف و گذشته شب ن   دیگرش نصف

 .نیامد او سمت هم یکبار روز تمام جوان مرد و  زد

 دیگر که هم ماهان داشی    نامزد درباره نوشی    های حرف

 .بود نور عیل نور

 آرام اش آشفته مغز شاید بخوابد کیم داشت دوست

د  .گت 

  اما
 

 خوابیدنش مانع الخی و فکر بر عالوه هم گرسنگ

  .بود

 عنوان به که بیسکویت   دانه چند و رفت یم ضعف دلش

 .بودند شده گم اش خایل ی معده در انگار خورد شام
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 کنار آرامش از پر زن پت   به و شد جا به جا اش صندیل در

 .کرد نگاه دستش

 هیچ او از آرامش و ذکر از غت   گذشته ساعات تمام در

 .ندید

 مثل تسبیح و کشیده صورتش روی را چادرش خانم فریبا

 .بود دستانش میان همیشه

 .ماند یم هواپیما در که بود مسافریت   جزء او

، راه یافی    امید به صبح فردا آنها اما  به آهت   غول نجان 

 .کردند یم ترک را اشان نشسته گل

ون آن دانست نیم کس هیچ ی چه بت   انتظارشان در چت  

 .است

 .ماندن یا ست درست   کار هواپیما از شدن خارج

یت که بود تصمییم اما  .بودند موافقش اکت 

 و گذشت روز چهار ماند؟ یم کمک منتظر باید تایک

ی  .نشد خت 

ی هم باز اگر  آمد؟ یم بررسشان چه شد نیم خت 
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 انتظار جای به خودشان که بود همی    مانده باق   راه تنها

 .باشند نجات راه دنبال به

 

 

 بودند شده گروه دو .گذشت یم شانحرکت از ساعت   چند

 در دیگر گروه و راست سمت جهت در گروه یک و

 .کردند حرکت هواپیما چپ سمت جهت

 و کودکان ها، زخیم به هواپیما در تا ماندند هم ای عده

 شکاری، غذای، اطراف همان و کنند کمک مسن  افراد

ی   .بیابند چت  

 فروان یها جدال و بحث از پس که بود خون   گرویه کار

وع باالخره  .شد رسر

 

 .داشتند یم بر گام هم کنار نوشی    و تبسم

 یم راه فرهاد و امید میان که ماهان قامت روی تبسم نگاه

 .ماند رفت
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ی به  .کرد یم حسادت شود او صاحب بود قرار که دخت 

 حاال و کرده درگت   را فکرش که شد یم روزها مرد این

 .دارد ازدواج قرار و قول دیگری با فهمید

 های حرف هم تبسم با زدن حرف برای ماهان تمایل عدم

 دخت   گرو در دل مرد این که کرد؛ یم تایید را نوشی   

 .دارد دیگری

 عاشق   خت   که داد یم عذابش کم افتادن گت   و سقوط

 .کرد تکمیل را  مساعدش نا حالش ماهان

 هم تا گذاشت چشمانش روی را اش آفتان   عینک

 چشمش به که اشگ هم و نزند را چشمانش برف سفیدی

 .کند پنهان دیگران دید از را زد؛ یم نیشت  

 و بود دلتنگ باربد برای دیگر روزهای تمام از بیشت  

 .داشت احتیاج را آغوشش
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 ۱۳۰ پارت

 

  .بود سخت   و کننده خسته روز

 دو و خرما دانه چند جزء غذایشان و رفته راه را روز تما

ی چای لیوان  .نبود چت  

 قیمت    گران  رسویس جزء که مش ای قابلمه در را آبشان

 مسافران از  یگ شده فوت مادر جهزیه قدییم و

 برای هدیه عنوان به را آن خواست یم  شد؛ یم محسوب

د خواهرش  صورت در تا بود داده ها بچه به حاال و بت 

 یا چای آن به و جوشاندند یم کنند؛ آستفاده از لزوم

 .کردند یم اضافه گرم های یدن  نوش پودر
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 یم بندی بسته را مادرش یادگاری قابلمه رسویس وقت   زن

 را هایش قابلمه از دوتا که رسید نیم ذهنش به هرگز کرد

 در رسگردان گروه دو به پز و پخت وسیله تنها عنوان  به

 .بدهد کوه

 بدنشان و کشیدند یم خود دنبال به سخت   به را پاهایشان

 .نداشت جان

 دخت   اینکه جزء بود نیفتاده بینشان هم خاض اتفاق هیچ

 .شده آشنا هم با ها پش و ها

احت به تصمیم ها دخت   اضار با باالخره هنگام شب  است 

 .گرفتند

 جان   به حاال و کردند یم حرکت کوه ی دامنه سمت به

 تکه صورت به و نقاط بعض   فقط برف  که بودند رسیده

 .داشت وجود تکه

 و کردند پهن زمی    روی را همراهشان پتوهای ها دخت  

 .شتافتند چوب کردن جمع در ها پش به کمک برای سپس
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 درست آتش کپه چهار شده پهن پتوهای طرف چهار

 در محافظت جور یک هم و کند گرمشان هم تا کردند

 .باشد احتمایل حیوانات برابر

 لیوان یک غذایشان و بودند نشسته ها پتو روی هم دور

 معده جای هیچ به که بود بیسکویت دو نفری با نسکافه

 .نرسید هم اشان

 ها بچه که مدن   تمام و کرد یم درد تبسم کتف و کمر

  بخندهایشان و بگو با داشتند سیع
 

  و گرسنگ
 

 را خستگ

 .کرد یم فکر درد به فقط او کنند؛ فراموش

 .بودند  عیل و حسام جمع پش ترین حال رس و ترین شوخ

 .داشتند سن سال نه هشت، و یستب حدود

 سیبل و امروزی ظاهری با بود اندام الغر و بلند قد حسام

 .افتاد بان   بهنام یاد دیدنشان با تبسم که های

 بلند قد اندازه همان به اما و بود تر پر کیم حسام  از عیل

 .معمویل وصورت داشت لخت موهای و
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 رکیهت عزم حال و عشق برای خودشان قول به نفری دو

 کله پس زد خدا خودشان قول به هم باز که بودند؛ کرده

 .اشان

 گم اشان معده در عیل قول به که شایم خوردن از پس

 روی به رو که ماهان نکرد، پیدا هم را روده ادرس و شد

ک و بود نشسته تبسم  نسبت کرد یم را تالشش همه دخت 

 :زد لب اهسته آنجا همان از باشد توجه ن   حضورش به

 داری؟ ردد

 

 !بود؟ مرگش چه دقیقا مردک

 !کرد؟ نیم روشن را تکلیف چرا

 !اش جمع حواس به نه و هایش کردن کشر  دور به نه 

  رزیتای به را حواسش و انداخت باال رس فقط تبسم

 .کرد حرفهایشان و نوشی    کنار نشسته
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 بیست بودند؛ قلو دو بود؛ امده  رامی    برادرش همراه رزیتا

 شده سفر رایه عمویشان به زدن رس برای و ساله پنج و

  .بودند

  .فهمید نیم را حرفهایش اما شنید؛ یم را رزیتا صدای

 چند تا را نگاهش سنگیت   که بود ماهان پیش حواسش

 .کرد یم حس همچنان بعد لحظه

 

 

 

 

 

 

  

 

  ۱۳۱ پارت 
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احت را ساعت   بود قرار   .کنند است 

 دراز شد، پهن ها سنگ میان که هان   پتو همان روی

 .کشیدند

 .ماندند بیدار هم پشها از نفر چند

 کدام هر و بود شده تقسیم پشها میان خواب و 

 در تا ماند یم بیدار ساعت   چند و خوابیدند یم چندساعت  

 مطلع را سایرین الاقل خطری یا حیوان آمدن صورت

 .کنند

 

  .کرد حس اش شانه روی را دست   که بود خواب تبسم

 .خواند یم را نامش هآهست شخض 

 باالی درست را ماهان صورت و کرد باز را چشمانش

 .دید رسش

ک و کشید کنار را خودش ماهان  وحشتناک دردی با دخت 

 پتو الیه یک هم آن و بودند نازک ها پتو نشست، جا در
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 زمی    سخت   و سفت از مانع توانست نیم ها سنگ روی

 .بود افزوده کمرش درد به این و شود

 رسخ های چشم به جوان مرد و نشست ماهان لمقاب

ک  یم ناله خییل خواب توی :گفت و کرد نگاه دخت 

 داری؟ درد کردی؟

 

 و رسما آره، :گفت و گذاشت کمرش روی دست تبسم

 .کرده بیشت   دردم پتو  زیر های سنگ و زمی    سفت  

 

 ات کوله :پرسید  و چرخاند اطراف در نگایه ماهان

  کجاست؟

 

؟ برای جا همی    :ادد پاسخ تبسم  خ 
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 نگاه بود گذاشته اش کوله روی که تبسم دست به ماهان

 روی کن پهن بیار لباس دست چند خوب :گفت و کرد

، اذیت کمت   تا بخواب اونا  .کت   یم ناله داری خییل بشر

 

 .بود خون   فکر امد، خوشش ماهان پیشنهاد از تبسم

 رست الیبا همینجا من :گفت و شد بلند جا از جوان مرد

 .کن صدام داشت   کاری اگه نشستم اتیش کنار

 

 جای رس و رفت ماهان و گفت لب زیر را ممنون تبسم

  .نشست آتش کنار اش قبیل

 .کرد نگاهش ای لحطه چند تبسم

ین االن شاید و بود بهانه دنبال او با زدن حرف برای  بهت 

 شد یم محسوب زمان

 برخواست جا از گرفت، کمر به دست  خوابیدن جای به

 .رفت او سمت به و

  تکه روی
 

 .نشست جوان مرد کنار سنگ
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 چرا :پرسید و کرد نگاهش  متعجب رسچرخاند ماهان

 !نخوابیدی؟

 

ه تبسم  :گفت و شد جمع خودش در آتش های شعله خت 

 .نمیاد خوابم

 

 بد کردم بیدارت :پرسید و کرد یم نگاهش همچنان ماهان

 شدی؟ خواب

 

 نه :گفت دادو تکان راست و چپ به را رسش تبسم

 .بزنم حرف باهاتون اومدم نیست اون بخاطر

 

 گوش :گفت و داد تبسم به را مقابلش چای لیوان ماهان

 .کنم یم

 

 .ممنون :گفت و گرفت دستانش میان را گرم لیوان تبسم
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 دوخت شد یم بلند لیوان از که بخارهای به را نگاهش

 .بگوید باید چه دانست نیم حاال و بزند حرف تا بود آمده

 و رفع را شب آن خرابکاری دارد تمایل دانست یم فقط

 دونم نیم.....من شب اون های حرف :گفت .کند روجوع

 ...زدم رو ها حرف اون چرا

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۳۲ پارت
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 ادامه بود سخت اش احمقانه  حرکت درباره زدن حرف

 یعت  .....یعت  ....نیست گفتم من که هم اونجوری :داد

 کار در احسایس گفتم من که هم اونقدرا که اینه منظورم

 .بود شده مرگم چه نمیدونم شب اون...اون....نیست

 

ون پالتویش جیب از شکالن   ماهان  سمت به و آورد بت 

  .گرفت تبسم

 برایشان مددی آقای و افسانه قبل روز را ها شکالت این

 چایت :بودندگفت آورده صبحانه عنوان به نسکافه همراه

 .بخور این اب رو

 

 زیر کند نگاه ماهان به آنکه ن   و گرفت را شکالت تبسم

 کرد تشکر لب

ی  وقت هیچ :گفت و کشید عمیق   نفس ماهان  رو چت  

ی کردی، لمس قلبت با که  حس قلبت با که رو چت  

 فهمیدی اگه حت   نکن، انکار  آوردی زبون به و کردی
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افت  .گفتم غدرو  نگو ندارم، حش نگو  .بوده اشتباه اعت 

 ....آوردم زبون به که کردم اشتباه بگو

 

 من نظر از البته که :گفت و کرد نگاه تبسم به مستقیم

اف توی جسارت .نکردی هم اشتباه  داشی    دوست به اعت 

 قابل و ارزش با واقعا برام ریا ن   و صادقانه همه اون

امه  رس زدی که حرق   بابت رو خودت وقت هیچ .احت 

 .نکن زنش

 

  .کشید صورتش به ست  د تبسم

 ماهان به هم او و بود شده خشک رسما اثر در پوستش

 یم ذهنش به کع ای جمله تنها مظلومانه  و کرد نگاه

 شب اون های حرف میشه :گفت آورد زبان بر را رسید

؟ فرامویسر   کت 
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 :گفت و دوخت گداخته های چوب به را نگاهش ماهان

 .آره بخوای تو اگه

 

  .کرد یخ بخور چایتو :گفت و کشید گونه آه نفش

 

 دخت   من ماهان آقا :گفت و نوشید را چای از کیم تبسم

 ....فقط نیستم بدی

 

 هم لحظه یک حت   :گفت و رفت حرفش میان ماهان

 .کردم فکری همچی    ات درباره من نکن فکر

 

 حرف کرد حس چون و نوشید را چای از دیگر کیم تبسم

 :گفت و برخاست جایش از نمانده گفی    برای دیگری

 .دادین گوش حرفام به که ممنون

 

  .کنم یم خواهش :گفت و ایستاد مقابلش ماهان
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 کرد عبور مقابلش باالی و قد خوش خلبان کنار از تبسم

 .گفت آهسته را بخت   شب و

 تبسم؟ :کرد صدایش ماهان که برداشت گام چند

 

ک  درد اگه :گفت ماهان و کرد نگاهش و برگشت دخت 

م مسکن امید از اتبر  داری  .بگت 

 

ین اما داشت درد  .کرد یم حس قلبش در را درد بیشت 

 نشود متوجه ماهان که این برای ویل  بود؛ کرده بعض

  کم لبخند
 

م :گفت و زد رنگ  .بهت 

 

 بست پلک تا و کشید دراز رزیتا و نوشی    میان جایش رس

 .شد نمایان چشمانش مقابل ماهان صورت

 تا لباس روی و چکید چشمش ی گوشه از اشک ای قطره

 .افتاد بود؛ گذاشته بالش عنوان به که رسش زیر شده
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 با و مهربان شناخت یم را او که روزهای تمام مثل ماهان

ام   .کرد رفتار احت 

 حشت به این و بود نکرد فرق چت    هیچ نگاهش در

ک  افزود یم مردی چنی    این دادن دست از برای دخت 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۳۳ پارت

 

ه همچنان که ماهان کنار یدام   .نشست بود، آتش خت 
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 صورت به و چرخاند رس کرد حس را او حضور تا ماهان

  .کرد نگاه امید آلود   خواب و خسته

 چطوری :گفت و کرد نگاه خوابیده ی ها بچه رس با امید

 !برده؟ خوابشون رسما این توی

 

  :داد پاسخ ماهان
 

  اندازه به هم خستگ
 

 رسما و گرسنگ

 انقدر بکشیم دراز اگه هم تو و من باش مطمی    یه،قو 

  و رسما وجود با که ایم خسته
 

 .بره یم خوابمون گرسنگ

 

 :وگفت کشید اش ریخته هم به موهای میان دست   امید

 بود؟  ای حادثه چه این

 

 لیوان به امید جواب جای به و انداخت پایی    رس ماهان

 .کرد  نگاه تبسم خورده نیم چای

 اصل رس رفت بود؛ زده که های حرف به ربط ن   هم امید

 بود؟ پیشت تبسم :گفت و مطلب
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 این :گفت امید و کرد نگاهش چشم ی گوشه از ماهان

  .بینم یم هم کنار رو دوتا شما چرخونم یم رس جا هر روزا

 

 مستقیم .بگوید خواهد یم چه امید دانست یم ماهان

 .کرد نگاهش

 روبه نشسته مرد روشن ریش و موها اتش، های شعله

 .داد یم نشان تر روشن را رویش

 و نیامد کوتاه اما دریافت؛ را او حرف ماهان نگاه از امید

 به اشتباه وقت که اینه رفقا ی همه ی وظیفه :گفت

 زیاد چون ماهان الزیم هشدار االن .بدن هشدار همدیگه

  دادی قول چون الزیم هشدار .بینمت یم تبسم بر و دور

 رس بسته عهد که آدیم چون .بمون   ولتق رس باید و

ه اون چون الزیم هشدار .مونه یم عهدش  دخت   و دخت 

 الزیم هشدار .کنه تعبت   بد ممکنه و میشن احساسان   زود

  .میشر  نزدیک بهش داری زیاد کنم یم حس چون
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 داری خ   :گفت و خندید و کرد نگاه را رو به رو ماهان

 
 

 تبسم .باشم اقبشمر  کنم یم سیع فقط من امید میگ

 به حواسم چشیم چهار منه ی ظیفه و رفیقمه خواهر

 نشسته .باشم برام نیست برادر از کم که رفیقم خواهر

 شدی پا شت   نصب که بافت   خ   خودت ذهن توی

؟ یم نصیحت و من رساغ اومدی  کت 

 

ه ماهان رخ نیم به امید  همی    امیدوارم :گفت و شد خت 

 .باشه طور

 

 تبسم .همینطوره حتما :گفت امید به هنگا بدون ماهان

 ماست دوی هر ی وظیفه .نداره رو کش تو و من جزء

 .باشیم مراقبش که

 

 برو پاشو :گفت و چرخاند امید سمت به را اش تنه نیمه

  .ای خسته خییل معلوم بخواب بگت  
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 من اگه :گفت و گذاشت ماهان ی شانه روی دست امید

نم حرق    یم خودت دونم، یم درمبرا عی    رو تو چون مت  

  .عزیزی خییل برام که دون  

 

 یم :گفت و گذاشت امید دست روی را  دستش ماهان

  .گرم دمت داداش دونم

 

 ما نوبت بخواب، بریم پاشو هم تو :گفت و ایستاد امید

 .شده تموم دیگه

 

  .گذاشت جایش رس را چای لیوان و ایستاد ماهان

ه باز امید  مگه خوبه خ   همه انماه :پرسید و شد اش خت 

 نه؟
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 خ   همه :داد پاسخ بحث ی ادامه از حوصله ن   ماهان

 .نباش خ   هیچ نگران .خوبه

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۳۴ پارت

 

 آب تا منتظر و بودند نشسته آتش دور ها بچه صبح

  .بروند را راه ادامه  و بنوشند را چایشان و بجوشد
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 یم فریاد ذوق با کرد جلب را اشان توجه مسلم صدای که

 کوهیه؟ قارچ اینا رو، اینجا ها بچه :زد

 

ی و دوید یم که مسلم سمت به همه نگاه  میان چت  

 .بود دستانش

 کرد یم فکر تبسم اول روز که همان کوچکش، دخت   و

 .آمد یم رسش پشت هم بخته جان

 نگاه رو اینجا :گفت اشتیاق با و  ایستاد گروه نزدیک

 .وحشیه قارچ اینا کنید

 

 اینا :پرسید و رفت مسلم سمت به همه از رزودت فرهاد

 آوردی؟ گجا از رو

 

 اونجا، :گفت و کرد اشاره رسش پشت به دست با مسلم

 .هست قارچا این از عالمه یک
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 ان؟ خورایک مطمئت   :پرسید و ایستاد مسلم کنار ماهان

 

 جد و من راحت، خیالت :داد تکان رس خوشحایل با مسلم

 خوارایک غت   و خورایک و دارون   های گیاه کار توی ابادم و

 .خوراکیه این شناسم یم قارچ نوع همه هستیم

 

 

 ها بچه ی همه به که هست انقدری :پرسید باز ماهان

 .برسه

 

  لبخند که حایل در مسلم
 
 :گفت داشت صورت بر بزرگ

  .زیاده اره

 

 مگه ایستادین؟ چرا خوب :گفت ها بچه به رو ماهان

 ت؟خواس نیم گرم غذای دلتون
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 جای بریم کجاست؟ قارچ :گفت و کرد نگاه مسلم به عیل

 .بده نشونمون دقیقشو

 

 کوچکش دخت   هم مسلم و رفتند قارچ چیدن برای پشها

د دنیا همشش به را  .بدهد نشانشان تا رفت و ست 

ها  چند از را خیس و باریک های چوب انرژی با دخت 

 عنوان به تا کردند جدا بود پراکنده اطراف در که درخت  

 .کنند استفاده ها قارچ کردن کباب برای سیخ

ی  .برگشتند پر دست با پشها که نگذشت چت  

  کباب آماده شده تکه تکه، شده، شسته ها قارچ بعد کیم

 .بودند

 خویسر  عطر چه شدن کباب هنگام عطرشان که آخ

 غذای ترین خوشمزه خوردن، وقت طعمشان و داشت

 .بود دنیا

 وجود دنیا در تری خوشمزه ذایغ لحظه آن در اصال

 .نداشت
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 .کننده ست   و لذیذ گرم،

 .بودند خورده گرم غذای ست   دل یک روز چند از بعد

 ترین بخش لذت از یگ توانست یم هم خوردن غذا

  روز چند وقت   باشد دنیا کارهای
 

 .بایسر  کشیده گرسنگ

 هیچ بدون باشد شده کباب وحش قارچ تکه چند اگر حت  

 .نمک کیم زا غت   چاشت  

 خورد یم را اش پخته نیم قارچ ولع با که حایل در حسام

 رو تازه قارچ خوراک اومدیم، کجا ببینید وکییل خدا :گفت

 خواستیم یم ترکیه های رستوران از کدوم هر توی االن

 اینجا ویل دادیم یم پول بابتش باید تومن خدا بخوریم

 کنید؟ نیم نعمت شکر آیا !مجان   و مفت

 

 به خوردن برای عجله اثر در را اش سوخته انگشت رامی   

 احتماال اونجا البته :گفت کیم از پس و گذاشت دهان

اب و قارچ سس به مرغ خوارک  .خوردیم یم رسر
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 هوا در را بود شده استفاده سیخ عنوان به که چون   عیل

اب بابا :گفت و داد تکان  که من چیکار،  میخوای رسر

  مستم مست   االنم همی   

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۳۵ پارت

 

ون   ی محوطه در زهره  مصنوغ جوی ی لبه فرودگاه بت 

 .داد یم ماساژ را هایش شانه آهسته متی    و بود نشسته
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 و خت   ن   دیگر روزهای مثل هاشم و احسان و اشکان

 .آمدند سمتش به خایل دست

 و ایستاد سخت   به و گذاشت زانو روی دست زهره

 .کرد نگاهشان

  .بود اشمه به مستقیم نگاهش

 :گفت و کشید گردنش پشت دست اشکان او جای به اما

های با فردا خدا امید به مامان   .گردیم بریم خوب خت 

 

 .بود همی    روز هر گریه، زیر زد باز زهره

 دست و آمدند یم فرودگاه به خت   گرفی    امید به روز هر

 شب زهره التماس و اضار با دوباره و گشتند یم بر خایل

 .شدند یم ودگاهفر  رایه

های ی وعده روز هر باز   . دیگر روزی برای خوب خت 

 :گرفت را مادرش دست و گذاشت جلو قدم احسان

 کردی، گریه که بس کشت   و خودت بشم قربونت مامان
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 پیداشون شب تا  دیگه ساعت چند تا شاید بزرگه خدا

 .کی   

 

م الیه :زد هق بلند صدای با زهره  ام، بچه برای بمت 

 ...اومده رسش بالن   چه نیست معلوم

 

 و ام بچه من خدایا :زد زار و دوخت اسمان به را نگاهش

 .برگردونم بهم و ماهانم خودت .میخوام تو ازت

 

ه  اشکان   و داریوش آقا بابا :گفت تر دور مت   چند به خت 

 !خانومش

 

 اشاره رس با  اشکان که رایه سمت به زهره و هاشم رس

 .برگشت بود کرده

  .آمدند یم هم با  پشها و داریوش و زهره

 .بود مراقبش و داشت دست در را برادرش زن دست هما
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؟ یم چیکار اینجا اینا :گفت تعجب با هاشم    !کی  

 

 تبسم :وگفت چرخاند مادرش و پدر میان نگایه احسان

شون   .نوشی    و امید همراه بوده، هواپیما همون توی دخت 

 

ون حدقه از آمنه چشمان  امید :گفت وحشت با و دز  بت 

 ما به چرا تو !بودن؟ هواپیما توی هم تبسم و نوشی    و

ی ؟ چت    نگفت 

 

 مادرش اشک از خیس و پریده رنگ صورت به احسان

 بخوام من که داشت   جون دیگه شما :گفت و کرد نگاه

ی براتون  بگم؟ چت  

 

  .رسیدند هاشم خانواده به اش خانواده و داریوش

 و شد باز دلش و درد رس افتاد نهام به چشمش تا زهره

 ها دست  افتاده، فاصله میانشان سالها که انگار نه انگار
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 چه دیدی آمنه :گفت و گریه زیر زد و گشود هم از را

  شد؟ رسم به خایک

 

 و گریستند های های و رفتند هم آغوش به زن دو هر

 چند زهره، بوده هواپیما همون توی منم تبسم :گفت آمنه

م ن   ام بچه از که روزه  .خت 

 

 ما :گفت هاشم و دادند دست هم با هاشم و داریوش

 .بوده هواپیما توی هم تو دخت   دونستیم نیم

 

 رسمون به خ   :گفت و داد تکان رس ناراحت   با داریوش

 کنه؟ رحم خدا میاد؟ داره

 

 نفر آخرین کنار که  هما شد؛ تمام  علیکشان و سالم

 .داد سالم و ردک نگاه  هاشم به بود ایستاده

ه ثانیه چند هاشم   .کرد نگاهش خت 
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 ۱۳۶ پارت

 

ه ثانیه چند هاشم   .کرد نگاهش خت 

 با مقابلش در ایستاده دخت   بودش؛ ندیده که بود سالها

 .داشت تفاوت خییل اش نوجوان   سالهای

 .خودش برای شده خانیم

  .داد پاسخ را سالمش
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 سالها از پس هم آن را گذشته به برگشت فرصت باربد

؟ چه :پرسید هاشم از و نداد دیدارمجدد  داخل شما خت 

 نکردن؟ پیداشون بودین؟

 

 مصنوغ جوی ی لبه باز که آمنه و زهره به هاشم

ی هیچ :داد تکان رس امید نا  و کرد نگاه بودند نشسته  خت 

 .کی    پیدا ازشون  ردی هیچ نتونسی    نیست،

 

 بود ایستاده ادرشبر  زن رس باالی که هما کنار متی   

 .کرد نوازش را بازویش آهسته و ایستاد

  .خواند هایش چشم از را هما بغض

 فرو برای و شکست یم چشمانش ی آینه  در اشک

 .کرد یم تالش ریخی   

ون آب بطری و برد کیفش توی را دستش  و آورد بت 

 آب کم یک :گفت و نشست برادرش همش پای مقابل

 .اریند رو به رنگ صورتت به بزن
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ه زهره  .اشگ صورت همان با کرد یم نگاهش خت 

 .بود کرده کوتایه علیک و سالم هم او با هما

ه را زهره  چشمان وقت   و کرد نگاهش چشیم زیر هما  خت 

  کم لبخند زور به دید خودش
 

 اب کم یک :گفت و زد رنگ

 بیاد؟ جا حالتون بخورید بدم بهتون

 

ه از دست زهره   خت 
 
 .ممنون عزیزم نه :گفت و برنداشت گ

 

 زهره؟ میشه خ   :گفت و کرد نگاه ماهان مادر به آمنه

 اومده؟ رسشون به خ   کجان؟ هامون بچه

 

 آمنه بگم خ   :گفت و کرد نوازش را دستش پشت زهره

 کنیم دعا و کنیم صت   باید .باشه خدا به توکلت جان؟

 همه این بعد آخ .....برگردن سالم و صحیح هامون بچه

  .دیدم رو همدیگه چطوری حاال ببی    سال
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 ست   مثل دلم :گفت و ریخت یم وقفه ن   آمنه های اشک

 اش همه باشه، سالم تنش کنه خدا جوشه، یم رسکه و

 اگه نرسه، دادش به کش شده زخیم اگه کنم یم فکر

 .نکنه پیدا خوردن برای هخ   باشه گرسنه

 

 .گرفت شدت هم زهره ی گریه

 بلند خانم امنه جان، زهره :فتگ و ایستاد کنارشان هاشم

 .نیست نشسی    جای که جا این .ما خونه بریم همه شید

  

 

 .نمیشیم شما مزاحم دیگه ما :گفت و آمد جلو داریوش

 

 ما خونه بریم نیست   مزاحم :گفت و کرد نگاهش هاشم

 اینجوری بیان، در تنهان   از  باشن هم پیش مادر دوتا این

ه جفتشون برای  .بهت 
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 بد هاشم کرد؛ نگاه همشش نزار و زار صورت به داریوش

 قابل را اوضاع بودنشان هم کنار شاید گفت نیم هم

 .کرد یم تر تحمل

ی و داد تکان رس  .نگفت چت  

 تلفنش اینکه از بعد احسان و رفتند ها اتومبیل سمت به

 تون هویــــج و کلم بار :گفت هومن به رو کرد قطع را

 کارگاه؟ بفرسی    بگم درسی پیش ساعت یک هم ست   .رسید

 

 هسی    ها بچه بره بفرست آره :داد تکان رس هومن
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 ۱۳۷ پارت

 

 لیوان یک بندش پشت و بودند خورده غذا ست   دل یک

 سوی به قبل روزهای از تر شارژ حاال و ای قابلمه چای

  .رفتند یم پیش نامعلومشان مقصد

 داری خت   :گفت و برد فرو تبسم گوش در رس نوشی   

ه این فرهاد ه اینکه مثل ویل میخواد؟ رو افسانه دخت   دخت 

 نمیده؟ رو بهش

 

ی متوجه تبسم  نگاه را دوستش کنجکاوی با بود نشده چت  

؟ :پرسید و کرد  !مطمئت 

 

 بهم خان امید موثق منبع بابا آره :داد تکان رس نوشی   

 داشی    نامزد درباره نه گرفت قول ازم بیچاره البته گفت،
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ی کش به افسانه و فرهاد جریان نه  ماهان،  .نگم چت  

ی ای دیگه کس به تو به جزء منم که البته خوب  چت  

 .نگفتم

 

 شد وجدان عذاب از پر صورتش سپس کرد سکوت کیم

 خیانت اعتمادش به کردم؟ لق   دهن بازم بنظرت :گفت و

  .کردم

 

  لبخند نوشی    روی به
 
 زیبایش و بور صورت .زد بزرگ

 تا بودند برادر و خواهر انگار بیشت   .بود امید شبیه زیادی

  .شوهر زن

 پر تو کیم و بور دو هر

 اما .نه یا کردی لق   دهن دونم نیم :گفت جوابش در

 کردی هم لق   دهن اگر حت    ماهان داشی    نامزد درباره

 .ممنونم ازت من
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 قربونت :گفت و کشید تبسم صورت به دست   نوشی   

 .میشه درست خ   همه نخوریا، غصه بشم

 

 همه از زودتر که سفیدش های لپ و نوشی    به باز تبسم

 :گفت و زد لبخند بود شده سوخته آفتاب و زده رسما

 اون .دم یم مثبت جواب کامران به کنیم پیدا نجات وقت  

 .کنه یم خوشبختم داره دوستم

 

 

ک حرف از نوشی     و ایستاد متعجب .خورد جا دخت 

؟م خ   معلومه !خوبه؟ حالت :پرسید
 

 یگ

 

 قول به :گفت و  ایستاد دوستش روی به رو هم تبسم

 دوستش و نداره دوستم که کش پای موندن بی     مهناز

 دوستم ویل ندارم دوستش که کش سمت رفی    و دارم

 .کنم یم انتخاب دویم داره
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ه نوشی     کرد، بیخود مهناز :گفت تبسم چشمان در خت 

ه  .دهنه و لب فقط دخت 

 

 وتوک تک  و سنگ جزء چرخاند رافاط در نگایه تبسم

 دیگری چت    زمی    روی برف های تکه هم گایه و درخت

 .نبود

 حرفش :گفت و بودند شدن دور حال در ها بچه

 .نیست هم حرف این به الزم اصال که من درباره منطقیه،

 یا خواسی    بع برسه چه نیست من درگت   فکرش کال پشه

 .نخواسی   

 

 در ایستاده را انها قت  و  و برگشت سمتشان به امید

، :خواند را نامشان دید جایشان ی تبسم نوشی    شده؟ چت  

 یاید؟ نیم چرا
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ی :گفت افتادو راه نوشی     اومدیم نیست چت  

 

 الگ نمیخواما :گفت او به و کشید هم را تبسم بازوی

 .که داره هواتو خییل اتفاقا ویل کنما دلگرمت

 

 خودش قول هب داره و هوام :گفت و زد پوزخند تبسم

 اون حاال و کرده رفقات حقش در همیشه برادرم چون

 .بزاره کم نمیخواد
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 ۱۳۸ پارت

 

 

 اش گویسر  سیاه صفحه به و بود نشسته تاالر دفت   داخل

 .کرد یم نگاه

 میان گویسر  که اس دقیقه چند امد نیم یادش درست

 .کند یم نگاهش همچنان او و شده خاموش دستانش

 قرمز رورسی با بود، تبسم ذهنش در هشد مجسم تصویر

 و نشسته مهناز کنار مبل دسته روی که مشگ مانتو و

 .کردند یم فوت را مهناز تولد کیک شمع هم با دو هر

ه آنقدر  شد  تبسم صورت روی زیبای لبخند و عکس خت 

 .گشت خاموش چشم مقابل گویسر  که

 چرخید یم خوب روزهای خاطرات و افکارش در چنان او

 .شد خاموش گویسر  گ آمد نیم یادش که
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 و حال .افتاده تبسم برای اتفاق   چه  بود؛ فهمید وقت   از

 .نداشت خویسر  روز

  .زد یم زنگ گوشش در رسه یک سجاد های حرف

 عزیزش خاله دخت   او، محبوب باشد داشته خت   انکه ن  

 نشسته کار بزرگ مت    همی    روی بوده؛ مسافران جز هم

  کرده؟ سقوط هواپیما یک داری خت   :گفت یم و بود

 خوب حالشون اینا بابا گردن، یم دنبالش روزه چند االن

 وسط از که هواپیمان   گردن یم خ   دنبال دارن نیست؟

 کدوم بابا  .شده پودر و زمی    توی رفته مخ با آسمون

 به سالم جون ازش کش و  افتاده اتفاق حاال تا  ای حادثه

 بگی    مردم به اولش همون  ؟باشه دومیش این که برده در

 هر ها بیچاره .کی    راحت هاشون خانواده خیال و ُمردن

، منتظر روز  بگن بهشون یکبار بخدا .زجر روز هر خت 

 مگه  .کن راحتشون و کمه شدنشون پیدا زنده احتمال

 .نشد پیدا وقت هیچ اصال نبود؟ مالزی هواپیما

 

 .کشید یم سوت مغزش
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 .نداشت را سجاد یاس های آیه شنیدن تحمل

 و  انداخته کار مت    روی را لشش تن او که مدن   تمام

 مرد رس بر و شد یم پتک اش کلمه هر بافت، یم اراجیف

 .آمد یم فرو پنجره پشت ایستاده

 هم را زدن فریاد ی حوصله حت   همیشه خالف بر اما

 .نداشت

 دخت   :گفت افسوس از پر و چرخید  سجاد سمت به پس

 .بوده هواپیما همون توی منم ی خاله

 

 .شد بست یکباره سجاد دهان

 .کرده وراخ   انقدر چرا  دانست نیم هم اصالخودش

ه و ایستاد صاف   با کامران به خت 
 
مندگ  :گفت رسر

 ....بزرگه خدا البته خوب...خوب

 

 کامران کرد؛ ترک را اتاق خوایه عذر کیل با که وقت   از

 .تبسم های عکس تماشای  یکشه و نشست صندیل روی
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 سال عید سفر های عکس مهناز، تولد های عکس

 .باربد و مهناز نامزدی روز های عکس .بوشهر به گذشته

 .کرد نگاه را کدامش هر حشت با

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۳۹ پارت

 

 از بود او که جا هر  یا خانه و کار محل تلوزیون روزها این

ی خت   ی شبکه جز  .داد نیم نشان را دیگری چت  
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ان از شتدا خت   گوینده  و زد یم حرف گوشت مرصف مت  

  .آن گران  

 اینکه  برای شاید گفت؛ یم مردم اقتصادی مشکالت از

 راه فکر به کش آنکه ن   و دارد خت   مشکالتشان از بگوید

 .باشد داشته مشکالت آن برای حیل

 خواست یم فقط او داشت، حرفها این به نیازی چه او

 هواپیما شدن پیدا از و بنشیند دوربی    مقابل  خانم، همی   

 .بگوید رسنشینانش تمام بودن سالم و

 مرصف آمار ی درباره داشت احتیاخ   چه االن آخر

 بداند؟ اش لعنت   قیمت و گوشت

 کرد؟ یم حل را مشکیل چه

 گم هواپیمان   ی درباره جزء خت   ی شبکه االن که وهللا به

 .گفت یم نباید دیگری چت    شده،

 شبکه به تا کرد عوض را الکان کردن خاموش جای به 

ی های  شده نویس زیر احمقانه تیت   و رسید ماهواره خت 

 :رساند جوش ی نقطه به را مغزش
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 ایران   بری مسافر پیمان   هوا شدن گم ی حادثه پشت》

 《است نهفته رازی چه

 بلند موهای و قرمز شیک کت با خت   گوینده جوان زن

 شدن گم از بود تبسم موهای شبیه نهایت ن   که سیایه

  .کرد یم تاسف ابراز هواپیما

 تالش همراهش کارشناس ظاهر به فرد هم و خودش هم

 ربط اقتصادی مشکالت به را هواپیما شدن گم که داشتند

اض در خلبان مثال شاید که دهند  موجود وجود به اعت 

 یم احمقانه های جمله هم پشت و دزدیده را هواپیما

 .بافتند

 .کرد خاموش را تلوزیون و زد خند پوز کامران

 بود؟ کارهای و حرفها این اهل بود دیده او که ماهان   آخر

 

 .رفت یم راه رزینا با همگام تبسم

 .بگذارد تنها هم با را امید و نوشی    ساعت   بود داده ترجیح
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 که گفت یم پدرش شغل از بود گریم دخت   هم زریتا

از مشت   رسای در فروشب نقره ی مغازه  .داشت شت 

 .جات نقره به خودش ی عالقه از

 یم که دری هر و چت    هر از خالصه و دوقلویش برادر از

 .گفت سخت   و زد حرق   شد

 با عینک لطف به و داشت چشم به آفتاب عینک ماهان

ه را تبسم راحت خیال  .بود خت 

ک  حرفهای به گایه و بودند گو و گفت غرق رزیتا با دخت 

د یم شگو  دقت با هم گایه و خندید یم او  .ست 

 که شت   همان پیش، شب چند سمت به رفت ذهنش

 .بود زده حرف زمان رفی    دست از درباره تبسم

 راحت ها صت فر و است نزدیک چقدر مرگ اینکه درباره

 .روند یم دست از

 .داشت تندی تفریبا شیب کردند یم عبور قسمت   از

 سنگ از های تکه از پر خاک و سنگ جای به زمی    روی

 دانه و باشه نشسته کش اینکه مثل .بود شده دخور  های
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 روی و داد بزرگ و کوچک های برش  را ها سنگ دانه

 .باشد ریخته زمی   

 احتیاط با البته و زد یم حرف تبسم با که همانطور رزیتا

  .داد دست از را لش تعاد ناگهان داشت یم بر گام

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۴۰ پارت

 

 بازوی و داختان دست خواسته نا موقعیت   حفظ برای

  .گرفت را تبسم

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ک کیم فقط اما  .کشید خود همراه را دخت 

 .خورد قل  زمی    روی  و شد زمی    نقش خودش سپس

ه زده وحشت آمد زمی    پشت با او تبع به هم تبسم  ی خت 

 .شد خورد یم قل که زریتای

ک  ها بچه و ایستاد حرکت از زود و نرفت پیش زیاد دخت 

 تند پا سمتش به اما کنند؛ اطاحتی بودند؛ مجبور هرچند

 .کردند

 .نشستند تبسم کنار  نوشی    و ماهان

؟ جان تبسم :پرسید نگران   با نوشی     شده؟ خ   خون 

 

ه تبسم  را خودش همه از زودتر برادرش رامی    که رزیتا خت 

 کرد بلندش و گذاشت کمرش زیر دست و رساند او به

 .بود

؟ شدی؟ خ   تبسم :پرسید دلواپس نوشی      خون 

 

 .زد حرق   رامی    جواب در که رزیتا
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 چرا دخت   :نشست تبسم گوش در هم ماهان صدای 

ی ؟ نیم چت  
 
یت  گ  شده؟ چت  

 

 و کرد نگاه ماهان به شد راحت رزیتا بابت از که خیالش

ی :گفت آهسته  .خوبم .نیست چت  

 

سه این باید حتما :گفت بچگانه و شایک نوشی     که بت 

 .ترف راه هزار دلم بدی؟ جواب

 

  کم لبخند
 

 با نوشی    و نشست ماهان های لب روی رنگ

 .خرید جان به را تبسم بزرگ ی غره چشم حرفش

 

  .برخاستند همراهش نفر دو هر شد بلند که جا از

 و نداد محل را باسنش درد و تکاند را لباسش پشت تبسم

 چطوره؟ رزیتا ببینیم بریم :گفت
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ها از زودتر ماهان  زد تشر  وشی   ن به تبسم و رفت دخت 

؟ اینجوری ماهان جلوی باید شعور ن   :که
 

 !بگ

 

 خ   پرید، دهنم از حاال خوب  :گفت و خندید نوشی   

 .مگه شده

 

 پشتش به دست   دید؛ را ماهان شدن دور وقت   تبسم

 .شد داغون باسنم :گفت و کشید

 

 اون خوب :گفت و برداشت احتیاط با را گام اولی    نوشی   

 یم .کنه یم معجزه دستاشم حتما کرد، معجزه زبونش  که

 ....بکشه دست   یک گفت  

 

، ادن   ن   خییل :غرید شد  گرد چشمان با تبسم  نوشی  

  !ادن   ن   خییل
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 انداخت راه زبونت اون زبون واال :گفت و خندید نوشی   

 .باشه شفا هم دستش شاید گفتم

 .داد تکان رس متاسف تبسم

  .نداشت دیگری مشکل جزن   آسیب جزء رزیتا

 با  را راهشان ی ادامه و شد بلند جا از ها بچه کمک به و

ی احتیاط  .رفتند پیش بیشت 

 

احت به تصمیم دوباره و بود شده تاریک هوا  گرفته  است 

 .بودند

ها  قابلمه درون را صبح از مانده باق   که را قارچ کیم دخت 

د با تا گذاشته آتش روی و ریخته  سنگ ها پش و آبت  

 خوابیدن برای زمی    تا کردند یم جمع را زمی    روی های

 .باشد تر صاف کیم

 و بود آب و شده پخته قارچ لیوان یک نفری شامشان

ی شاید  سوپ، شبیه چت  

 .داشت خون   بسیار طعم خسته و گرسنه آدم برای
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 ۱۴۱ پارت

 

 .پشها نگهبان   نوبت و بود خواب وقت باز

 هر و بودند هنشست آتش نزدیک هم کنار فرهاد و ماهان

 داریم که روزه دو :گفت فرهاد و خودشان افکار درگت   دو

  .رسیم نیم جا هیچ به و ریم یم
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 ای، چشمه یک باید :گفت باز فرهاد و داد رستکان ماهان

ی ای، خونه رود  میشه تموم داره مون آب .کنیم پیدا چت  

 بشه که نیست هم برف دیگه تر پایی    ریم یم هرخ   و

 .دکر  حساب روش

 

 :گفت و چرخاند نگاه برش و دور تاریک فضای در ماهان

 .هست  اطراف چشمه و رودخونه حتما

 

 از کردیم درست   کار بنظرت ماهان :پرسید مردد فرهاد

ون؟ اومدیم هواپیما  بت 

 

 تنها :گفت و کرد نگاه فرهاد نگران   از پر صورت به ماهان

ه و درسته کردیم فکر که بود کاری  .دیمب انجامش بهت 

 

ه، این از :کرد غافلگت   را ماهان فرهاد، بعد سوال  دخت 

میاد؟    خوشت  تبسم، 
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  .نداشت هایشان حرف به ربیط هیچ سوالش

 !کرد نگاه را فرهاد و کرد بلند رس تندی به ماهان

 حواست خییل کنم یم حس :گفت و زد لبخند فرهاد

 هست؟ بهش

 

 رو و زیر را مقابلش آتش کیم دستش توی چوپ با ماهان

ه و کرد  .رفیقمه خواهر :گفت هایش شعله به خت 

 

 رفیقته؟ خواهر فقط :خندید آهسته فرهاد

 

ی و کرد نگاهش چشم ی گوشه از ماهان  و نگفت چت  

  میخوای؟ لفیط   زیر کجاست؟ مشکل االن :پرسید فرهاد
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 و دوخت چشم ستاره پر آسمان به و کرد بلند رس ماهان

 نمیخوای ویل میاد؟ وشتخ ازش :کرد اضار باز فرهاد

؟ قبول   کت 

 

ه همچنان ماهان  بحث اصال :گفت ستاره پر آسمان خت 

 .نیست حرفها این

 

ا مثل چرا :گفت و کرد فوت را نفسش فرهاد  ناز دخت 

 فقط دیگه؟ چیه ماجرا بگو خوب .زدن حرف واسه میان  

 کل کنم نیم باور اصال که رفیقمه خواهر نگو دوباره

 .باشه همی    ماجرا

 

 بگوید را هان   چت    .بزند حرف یگ با آمد نیم بدش ماهان

 ...که

 رفیقم خواهر فقط نه :گفت و کرد نگاه فرهاد به

ان   نیست،یک
 هست هم ای دیگه چت  
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ا خییل :گفت و داد رستکان  .نمیدون   تو که هست چت  

 

؟ مثل :پرسید و شد دقیق ماهان صورت در فرهاد  خ 

 

 چوب با بود افتاده اتش نارک که را زغال ای تکه ماهان

 نامزدی یک مثل :گفت و گرفت بازی به دستش توی

 .قدییم و کهنه

 

 :گفت و بداند بیشت   داشت دوست شد، کنجکاو فرهاد

؟ من به حاال تا و داشت   نامزد نامرد  هر بگو و من نگفت 

 .ها شما دست کف زارم یم میام باشه خ  

 

 ویل رفیقم لهسا سه دو، تو و من :گفت و خندید ماهان

 دوره به پیش سالهای  به گرده بریم نامزدی این عمر

 .نوجون  
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 خوب؟ :گفت ماهان حرفهای ادامه شنیدن مشتاق فرهاد

 داری؟ دوستش شناسمش؟ یم من کیه؟ نامزدت

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۴۲ پارت

 

 توجه غرش مثل صدان   همزمان اما کرد، باز دهان ماهان

  .کرد جلب را دویشان هر
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 .برخاست جا از هرسان ماهان و شد گرد دو هر چشمان

 بود؟ خ   :پرسید و ایستاد او از تبعیت به هم فرهاد

 بود؟ خرس صدای

 

 ماهان حرف اش دوباره تکرار با صدا خود فرهاد جای به

 .کرد تایید را

 .شد نیم این از تر گرد فرهاد چشمان

 

 .بودند ایستاد دیگری سمت که وعیل  مسلم

 وحشت با  مسلم و دویدند  هانما و فرهاد سمت به 

 رو ها بچه باید اطرافه این خرس خرسه، صدای :گفت

  .بریم کنیم بیدار

 

 :گفت کرد یم نگاه را برش و دور یکشه که حایل در فرهاد

 .نیاد طرفا این اصال شاید
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 حس خرس کردیم، درست غذا ما :گفت تند تند مسلم

 رو ها بچه .بهعجی نیومده حاال تا اینکه داره قوی بویان  

 .بریم کنید بیدار

 

ین رساغ به آغاز در هرکدامشان  به گروه فرد نزدیکت 

 .کند بیدار را او تا رفت، خودش

 .رفت افسانه سمت فرهاد

 .کرد بیدار را رفیقش عیل،

 کنار اراده ن   ماهان و کوچکش دخت   و زن رساغ مسلم

  تبسم..... شو بیدار تبسم....تبسم....تبسم :نشست تبسم

 

ک  .کرد باز را چشمانش میل ن   دخت 

 پاشو :گفت ماهان که بود نشده هوشیار کامل هنوز

 .بریم باید کن عجله

 

  .نشست جایش رس صاف تبسم
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 در بدی درد دستانش دادن تکان با و کرد صاف را شالش

 .رسماوپیچید و جا سفت   بخاطر بدنش های استخوان

 شده؟ خ   :پرسید

 

 .بریم باید پاشو :فتگ فقط و داشت عجله ماهان

 ها بچه صداهای و رس بابت شده بیدار تقریبا امید   کنار 

 .بریم باید کن بیدار خانومت جان، امید :گفت و نشست

 

 .شدند بیدار که همه

 با باید خرس کردن توجه جلب کمت   برای گفت مسلم 

ین   ممکن صدای و رس کمت 

 .بروند آنجا از و کنند جمع دارند که هرچه 

 .افتادند راه و کردند جمع را لشانوسای

 خرس صدای که بودند نشده دور بیشت   قدیم چند هنوز

ی چند و رسشان پشت در وضوح به را  حس اشان  مت 

 .کردند
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 .شدند مواجه ترسناک ای صحنه با برگشتند که وقت  

 هیچ شاید که پشمالو و ترسناک و عجیب موجودی

 .بودند ندیده ونتلوزی در جزء را او این از قبل کدامشان

 یم ها بچه قلب به عجیب وحشت   و رعب هیبتش

 .انداخت

 .نبود خودش اختیار به انگار ماهان حرکات

 رفت بود ایستاده کنارش که تبسم سمت به رسیــــع دستش

 .گرفت را اش زده یخ دست و

 و کرد نگاه بود روشن ماه نور اثر در که رخش نیم به

ون حدقه از چشمان  آروم :زد پچ  و ددی را اش زده بت 

 .نیست خ   هیچ باش،
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 ۱۴۳ پارت

 

 ویک بود خرس به چشمش یک که حایل در  تبسم

 .ترسناکه چقدر :گفت کرده وحشت ماهان به چشمش

 

 یم تا فقط میشه تر جری نکنید، فرار :گفت رسیــــع مسلم

 .کنید صدا و رس تونید

 

وع مسلم ی خواسته طبق ها بچه  و صدا و رس به رسر

 .کردند دفریا

 یم زمی    به را پاهایش و زد یم هم به ها دست مسلم

 یم رفتار او مثل درست هم گروه و زد یم فریاد و کوبید

 .کردند
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 کنید؟ یم چیکار معلومه بابا :زد فریاد رامی    یکباره اما

 لقمه یک بیاد راحت که درمیاریم بازی دلقک داریم

 کنید فرار کنه؟ چپمون

 

 .باشد کش از حرق   منتظر آنکه ون   

 .گذاشت فرار به پا 

 .دوید دنبالش به و کرد شکار را او حرکت این  خرس 

 خرس چون شدند فرار به ودار ها بچه رامی    حرکت این با

 .آمد یم سمتشان به رسعت ی همه با

 و کشیده بود زده خشکش که را تبسم دست ماهان

 .کنید فرار باالن   رس سمت به ها بچه :زد فریاد همزمان

 

 وحرکت دوید یم پایش به پا ماهان دست در دست تبسم

 .کرد یم حس رسش پشت هم را لعنت   خرس

 .بود سنگی    اش کوله

 .داشت تن بر زیادی لباس 
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 .دوید یم سخت   به و بود نخورده کاق   غذای 

 همان کشیدش نیم خودش دنبال به ماهان اگر شاید

 .ایستاد یم حرکت از راه ی میانه

ی ناگهان  .کرد جلب خودش به را جوان مرد توجه چت  

 در را نفر دو توانست یم که بزرگ سنگ یک میان شکاق  

 .نبود آن به خرس ورود امکان قطعا اما دهد جای خودش

 .برد خودش دنبال به و کشید را تبسم دست

  .کشید شکاف وسط را دویشان هر

  .نداشت جا زیاد

 فضا ینا میان آنها کنار شد یم را بچه یک فقط شاید

 .چپاند

 .نبود جا قطعا دیگر آن از بیشت  

 تقریبا که اش سینه ی قفسه و زد یم نفس نفس، تبسم

 باال شدت به داشت فاصله ماهان از سانت دو یگ، فقط

 .شد یم پایی    و

؟ :گفت آهسته ماهان س خون   .شد تموم نت 
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ک  زد شنید را حرف این تا ماهان دلداری خالف بر دخت 

  .گریه زیر

ک های گریه از متاثر داد یم حق او به هانما  پیش دخت 

 :کرد جاری زبان بر را نامش مالیمت با رویش

 .پیشتم من .شد تموم ....هیسسسسس...باش آروم...تبسم

 

 .بود ممکن حد ترین حداقل در اش فاصله

ک رس باالی سنگ دیواره به را دستش ماهان  تکیه دخت 

 یم درد جایت ؟خون   :گفت و شد خم او روی کیم و داد

 کنه؟

 

 .ندارم درد نه :انداخت باال رس تبسم

 

ی انگار یکباره  بدنم همه البته :گفت باشد آمد یادش چت  

  .ندارم جدید درد ویل داره، درد که
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 ترسیدی؟ :پرسید ماهان

 

 .ترسیدم خییل...خییل :زد هق تبسم

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۴۴ پارت

 

.د          بده  را  تبسم  جواب  بود  نکرده  فرصت  ماهان  هنوز 
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 یک در درست را خرس دست و شنید غریسر  صدای که 

 .رسید تبسم صورت سانت  

ک  .کشید جیغ زده وحشت دخت 

 تر عقب به را او و گذاشتت بازویش روی دست ماهان

  .داد هل

  .کشید جلو را خودش

 چنگال انداخت شکاف داخل را دستش خرس که دوم بار

 .کرد پاره را ماهان بازوی هایش

ون لباس یرز  از خون و  .ریخت بت 

 در که خرس دستان تا ایستاد تبسم به چسبیده ماهان

 .نرسد کدامشان هیچ به چرخید یم هوا

 سیع او خالف بر ماهان و.کشید یم جیغ رس یک تبسم

 .کند حفظ را خودش آرامش کرد یم

ک همراه  وجود شکاف در که ی نقطه آخرین به دخت 

 .ودندب خورده گره هم در و بودند رفته داشت
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 و شد یم شکاف وارد یکبار ثانیه چند هر خرس دستان

 .کرد یم گریه رسه یک تبسم

 تبسم های پهلو روی و آرود باال را  هایش دست ماهان

 .گذاشت بود چسبیده اش سینه به کامال که

ون هایش دست حصار از را صورتش تبسم  .اورد بت 

  .شد متوقف دهانش  روی دستانش

 .بزند هق آهسته کرد یم سیع

 های روزنه از که کیم نور وجود با و شکاف تاریگ در

  .کرد یم نفوذ سنگ درون به شکاف باالی

 دیگری چت    صورتش از کیم  و خیسش چشمان جز 

 .نبود مشخص

ی دستش وقت   کرد، تالش دقیقه چند خرس  لمس را چت  

 .شد خیال ن   نکرد

 .انداخت پایی    را دستش تبسم

 با راه میانه دستش نبود؛ فاصله ماهان و او میان چون و

  .کرد برخورد ماهان آستی   
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 .شد لباس خیش متوجه

 و کرد نگاه ماهان به متعجب و شد قطع ناگهان   اش گریه

 !خیسه؟ آستینت چرا :پرسید

 

 پس بشود شدنش زخیم متوجه او خواست نیم ماهان

ی :گفت  توی  آب دویدم یم داشتم شاید .نیست چت  

 .ریخته ام کوله

 

 آستی    روی  را دستش لنگد یم کار جای یک فهمید تبسم

 .کشید بازویش تا و گذاشت ماهان

 زخیم :پرسید ترسیده و گرد حس را خون گریم و خیش

 .داری ریزی خون شدی؟

 

  .نبود مشخص تاریگ در زیاد ماهان صورت
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 چشم مقابلش مرد صورت به مستقیم جوان دخت   اما

 خودت عقب ادید هل رو من وقت   :گفت و دوخت

 شدی؟ زخیم

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۴۵ پارت

 

 .داره ریزی خون ببندمش، باید :گرفت شدت هم اش گریه
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 و کرد حس وضوح به را تبسم صدای نگران   و ترس ماهان

 .نباش نگران خوبم من :گفت و کند آرامش داشت سیع

 

ک  آرام اصال مقابلش ایستاده رعنای مرد   خالف بر دخت 

 .کند چه دانست نیم و کرد نیم کار مغزش نبود،

 به را خون گریم و بود گذاشته زخم روی را دستش فقط

 .کرد یم حس وضوح

 .کرد نگاه تبسم صورت به ماهان

 یم وارد سنگ شکاف باالی های روزنه از  که ماه کم نور 

ک صورت کیم شد  .بود کرده دیدن قابل را دخت 

 از شبدن لرزش و بود چسبیده اش سینه به تبسم که حاال

 .کرد یم حس را رسما و ترس

 بدهد تکان   پهلویش روی نشسته دستان به آمد نیم بدش

 .بچسباند اش سینه به را رسش و بپیچد او دور و

 .کند آرامش و
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 شده تر آرام که بود ای لحظه چند تبسم های هق هق

 .بود

ک  .شد یم وضعیتشان متوجه داشت تازه دخت 

 .بود چسبیده ماهان به فاصله ن  

 صورت چون نداشت وجود کشیدن خجالت برای ایج

 .دید نیم خوب چشمانش جز را مقابلش مرد

 .داشت دوست را بودن فاصله ن   و نزدیگ همه این اما

اهن بخاطر که ماهان ی سینه به را نگاهش  سفیدش پت 

 انگار .رفته کنم فکر :گفت و دوخت بود تشخض قابل

ی دیگه   .نیست ازش خت 

 

 .نداد را جوابش ماهان

 دور نپیچیدن یا پیچیدن دست بش و شش در هنوز او

ک  .بود دخت 

 ماهان؟ آقا :کرد تکرار باز تبسم و
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ون افکارش دنیای از ماهان  :داد پاسخ و  شد پرتاب بت 

 جان؟

 

ک  بود معمویل های جان همی    از جانش ندانست دخت 

 .گفتند یم هم به بار هزار روزی ها آدم که

  .خصوصم های جان آن از یا

 نثار شود یم فقط و اید یم وجود عمق از که های جان از

 .کرد ها بعض  

 های جان آن از یگ ماهان طرف از باید  احتماال اما

  .شنید یم را معمویل

 یا کوچه، رس بقال جواب در است ممکن که ها همان

ی وانت راننده یا نانوا،  .بگون   دیگری هرکس یا فرویسر  ست  

ی ماهان گفی    نجا میان انگار ویل  بر که بود نهفته چت  

 .نشست دلش

 را جوان مرد کالم داشت دوست او هم شاید دانست نیم 

 کند تعبت   گونه این
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ی :پرسید ماهان  شده؟ چت  

 

وت از که بود او نوبت حاال   .آره :گفت و شود خارج هت 

 

 مشکیل :پرسید و بزند را حرفش ی ادامه نداد امان ماهان

  داری؟

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۴۶ ارتپ
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 :پرسید زده هل  و بزند را حرفش ی ادامه نداد امان ماهان

  داری؟ مشکیل

 

  .زد لبخند تبسم

 .خوبم نه :گفت و داشت دوست را هایش شدن نگران

ون؟ بریم رفته کنم فکر میگم فقط  بت 

 

 نگایه یک برم باید دونم نیم :گفت و داد تکان رس ماهان

 .بندازم

 

 را رسش و شد جدا تبسم از و کشید را خودش آهسته

ون ونه هنوز لعنت   :گفت و برگشت فورا اما برد بت   بت 

 

ه چرا :نالید تبسم  کنه؟ گم گورشو نمت 
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 شایدم اس؟ گرسنه شاید دونم؟ نیم :داد پاسخ ماهان

احت تا نشسته همینجا  .کنه است 

ک اینکه برای  به خودش اینکه با بیاورد حال رس را دخت 

 شده رسخود جدیدا :گفت خ  شو  به بود نگران شدت

 .کنه نیم هماهنگ من با هاشو برنامه بیشعور،

 

 !مزه ن   :داد تکان رس و زد لبخندی تبسم

 

 .خندید آهسته ماهان

 رسید یم بنظر که ها بچه از یگ صدای لحظه همان

 .رسید گوششان به است امید صدای

 ها بچه :گفت که تبسم رس پشت ای روزنه از درست

؟  خوبی  

 

 .کرد نگاه رسش پشت به و پرید جا از تبسم

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

  کند پنهان تبسم حرکت از را اش خنده کرد سیع ماهان

 و ایستاد تبسم به چسبیده و رساند روزنه به را خودش

  .خوبیم :گفت

 

ون همون هنوز :گفت و زد یم حرف آهسته امید  بت 

  .نشسته

 

 داری؟ خت   ها بچه از.دیدمش آره :گفت ماهان

 

 رفتیم کردیم پیدا غار یک امون همه آره :داد پاسخ امید

 جاتون از فقط نباش ها بچه نگران .امنه جامون .داخلش

تون من تا نخورید تکون  .کنم خت 

 

  .ممنون برو .باشه :گفت ماهان
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 امید نام و برگشت دورباره اما شود دور روزنه از خواست

 امید؟ :خواند را

 

 بله؟ :شنید پاسخ

 

 رو همدیگه هوای .باشه روهگ به حواست :گفت ماهان

 .باشید داشته

 

 مال موقعیت بدترین االن .امنه جاشون همه :گفت امید

 نباش کش هیچ نگران .شماست

 

 .گفت لب زیر را لعنت   تبسم رفت که امید

 .نشست زمی    روی و خورد رُس  سنگ ی دیواره روی 

 تا :پرسید تبسم و نشست جایش رس آهسته هم ماهان

 .نهشی یم اینجا گ
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 .دونم نیم :داد پاسخ ماهان

 

ک رس به رس باز  این شده رسخود که گفتم :گذاشت دخت 

 .کنه نیم هماهنگ هیخ   برای روزا

 

 !کردنه؟ شوخ   وقت االن اخه :زد غر تبسم

 

 

 

 

 

  

 

  ۱۴۷ پارت 
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 مشخص زیاد  تاریگ بخاطر ماهان های لب رور لبخند

 های حرف وقت االن شایدم دونم، نیم :گفت و نبود

 .تره جدی

 

 .کرد حلقه زانوهایش دور را دستش تبسم

 اینجا از :گفت ناراحت   با و داد تکیه سنگ به را رسش و

 .خونه برگردم زودتر چه هر میخوام .متنفرم

 

 با .بود نشسته سنگ به داده به تکیه و تبسم کنار ماهان

 .کشید جلو سمت به را پاهایش کیم او که تفاوت این

 به را رسش کیم و کرد رسش گاه گیهت را سنگ هم او

 گردیم یم بر زودی به :گفت و چرخاند تبسم سمت

  .خونه

 

 .بست را هایش پلک تبسم
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ک سمت به را ش رس که طور همان ماهان  چرخانده دخت 

 نیست؟ رسدت :پرسید کرد یم نگاهش و

 

 .رسده خییل چرا :داد پاسخ تبسم

 

 .بود رسد کوهستان های شب

 .رسد خییل

 .کرد یم نفوذ استخوان مغز تا رسما که طوری

 .کرد نگاه اطرافش کوچک فضای به و گرداند نگاه ماهان

ی اما  غت   کنند؛ گرم را خودشان آن با بتوانند که نبود چت  

 .داشتند تن بر لباس امکان حد تا که هایشان لباس از

 ناگهان بود، کرده فراموش را ماهان زخیم دست که تبسم

 .دافتا یادش دوباره

 چطوره؟ دستتون :پرسید و کرد باز را چشمانش 
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  .نیست بد :داد پاسخ ماهان

 

ک  .نکرد اعتماد ماهان جواب به دخت 

 جا و کرد لمس را او بازوی آهسته و آورد باال را دستش

 هنوز اینکه :گفت و آستی    دوباره بودن خیس از خورد

 .دارید ریزی خون !خیسه

 

 و نشست صاف جایش در تبسم و داد تکان رس ماهان

؟ خ   هیچ چرا پس :که غرید
 

  نمیگ

 

 اش کوله در باشد جوان مرد از پاسخ   منتظر اینکه بدون

ون شایل و کرد باز را  .ببندمش  باید :گفت و کشید بت 

 .میده تون دست کار ریزی خون

 

 .شد ماهان بازوی بسی    مشغول

 . کرد یم نگاهش فقط جوان مرد
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ک از چشم ثانیه یک آنکه ن   د دخت   .بگت 

  .بست ماهان بازوی دور محکم را شال تبسم

 و نکرد توجه هم دستش در پیچیده درد به حت   ماهان

ک فقط  .نمود تماشا را دخت 

 .نشست رسجایش  شد؛ تمام که کارش

 .ممنون :گفت و کشید بازویش دور شال به دست ماهان

 

  .کنم یم خواهش :گفت و داد رسد سنگ به تکیه تبسم

 

  .شد جمع دشخو  در

سشان در موجود چوب تنها به ماهان  .کرد نگاه دست 

 برداشته زمی    روی از خرس دست از فرار زمان که چون  

 .کند استفاده لزوم صورت در تا بودش
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 ۱۴۸ پارت

 

 با تا پیچید چوب دور و برداشت لبایس  اش کوله توی از

 .کند درست آتش همان

 هم و شد یم روشن تر رسیــــع آتش هم لباس وجود با

 .آورد یم دوام بیشت  

 دوباره سپس و شد آتش کردن درست معطل دقیقه چند

ک کنار   .نشست دخت 

 الزم آتیش واقعا نکنه درد دستت :گفت و زد لبخند تبسم

 .رسده خییل .بودیم
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 .نشست قبل حالت همان در باز ماهان

 .بود تبسم سمت به و سنگ به داده تکیه رسس

 .شد رسش بنفش شال توجهم اول، نگاه در

 !کرد؟ عوض گ و شالت :گفت متعجب

 

 .چرخاند رس هم تبسم

 خواستم یم وقت   :گفت و بود هم مقابل هایشان صورت

 .بخوابم

 

ه ماهان  آتش های شعله که تبسم چشمان در خت 

  همی    شال یک بار اولی    :گفت رقصید یم میانشان
 

 رنگ

 .بوده رست

 

  .کرد نگاهش متعجب تبسم

 گفت؟ یم را داشت برخورد ماهان با او که باری ی   اول
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 کافه؟ در باربد تولد شب همان

ی همچی    شب آن  داشت اطمینان تبسم   نپوشیده چت  

  این من بود باربد تولد شب بار اولی    :گفت
 

 .نپوشیدم رنگ

 

ک چشمان در فقط جدیت با ماهان  و کرد نگاه دخت 

 خییل من برای ویل بود بار اولی    شب اون تو واسه :گفت

  .قبل

 

  .گذشت تبسم ذهن از

 همان کردن صحبت اما بود دیده را ماهان هم قبال او

 .بود باربد تولد شب

 مامانت .بود ات دان   پش عرویس شب :گفت ماهان

 بودی خواسته باربد  از تو و بود سوزنده اتو با رو شالت

 خریده بنفش اشتبایه اون و بخره یایس شال یک برات

 .بود
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 علیک و سالم یک من با شدی ماشی    سوار وقت   زا

 که کش که، زدی غر باربد جون به مدت تمام و کردی

 .داره مشکل چشماش دونه نیم بنفش و یایس فرق

 اولی    شب اون .کردم نگاهت شدی پیاده ماشی    از وقت  

 .اومدی چشمم به که بود بار

 

 .ایستاد حرکت از یکبار تبسم قلب

 .نداشت شعور مردک

 زد؟ یم حرف آمدن چشم به از

 قلب در را او مهر شد یم روزها که تبسیم درباره هم آن

 .پرورید یم خود

ک  به از منظورش ماهان !دیگر؟ بود شنیده درست دخت 

 !کرد؟ یم تصور تبسم که بود همان آمدن چشم
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 اون اما بارها .بودمت دیده هم قبلش :داد ادامه ماهان

 هر باربد خواهر گفتم دمخو  با که بود بار اولی    شب

 .شه یم زیباتر دفعه

 

 چشم از آمدن زیبا از کرد کیق   چه باربد خواهر جان ای

 .رویش به رو مرد

 

 .داشت یاد به خوب را شب آن تبسم

 .بود اش دان   پش عرویس شب

 بود نشسته جلو صندیل روی که هم را باربد رفیق حت  

 .آورد یم بخاطر

 .ندید را اش چهره اما
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 ۱۴۹ پارت

 

 عصت   قدری به شالش نامناسب رنگ بخاطر شب آن

 نکندن و باربد گردن از نشدن آویزان دلیل تنها که بود؛

  جلو صندیل در دوستش حضور همان موهایش نخ نخ

 .بود

، هربار اون از بعد :داد ادامه ماهان  هر گذری و زد اتفاق 

 .نشست   دلم به و اومدی چشمم به بیشت   دیدمت جا
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ه تبسم  .کرد یم نگاه را ماهان خت 

 خودش که است همان حرفهایش معت   دانست نیم

 کند؟ یم برداشت

 معت   ماهان برای نشست   دلم به و آمدی چشمم به یا

 !دارد؟ دیگری

 .بود رسدرگم و گیج

 شود؛ متوجه او تا زد؛ یم حرف تر واضح کیم ماهان کاش

 .چیست منظورش دقیقا

 

 از .بودم باربد منتظر در دم روز یک :گفت باز ماهان

 یم هم تو ببینمش تا بودم اومده و بودم برگشته تهران

ون بری خونه از خواست    و کردی باز برام رو در تو .بت 

 خواسته یم دلم باربد از بیشت   کردم حس کردی نگام وقت  

 چقدر که فهمید بیشت   دیدمت جا هر هربار، .ببینم رو تو

   مهیم برام
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 .کرد سقوط سینه در متبس قلب

د محکم و کرد قالب هم در را دستانش  .فشر

 .شنید یم او که  گفت یم را همان ماهان یعت  

 و کند یم کار اشتبایه مغزش خرس از ترس بخاطر نکند

 !زده؟ توهم

 .شد نیم باز ای جمله هیچ گفی    برای دهانش

 .بگوید باید چه دانست نیم اصال

 و شد جانش نوش و یدشن هم را ماهان ی جمله آخرین

 .کردی خودت درگت   فکرمو وقته خییل :گفت جوان مرد

 

اب وقت هیچ او  حایل مست   یقی    به اما بود؛ ننوشیده رسر

 .نداشت او حال از تر خوش

 .شد گرم تنش تمان یکباره

 .شد گرم قلبش

 .ترس نه و درد نه و کرد یم حس را رسما نه دیگر
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اق  اع و دید یم را ماهان های چشم فقط  صادقانه کامال ت 

 .شده درگت   بود گفته که

 .زد لبخند ماهان

 جوان مرد حرکات تمام توانست یم تبسم آتش نور اثر در

 کردم تصادف من که شت   اون :گفت او و کند شکار را

 .رسیدین بهم باربد و تو .یادته

 

 .یادمه آره :داد تکان رس تبسم

 

 و فتگر  نیم تبسم چشمان از نگاه لحظه یک ماهان

 زیباترین تو رنگارنگت های لباس اون  با شب اون :گفت

 .دادم دل بهت همیشه از بیشت   اونجا من .بودی دنیا دخت  

 

 اور یاد رنگشان که شایل همان را، شال دنباله تبسم

 اش شده مشت دستان میان.بود مقابلش مرد خاطرات

د  .فشر
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ین با قلبش  .تپید یم شدت بیشت 

 .نداشت را ماهان انچشم به کردن نگاه تاب

 گرفته قرار زانویش روی که او دست به را نگاهش

 .بوددوخت

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۵۰ پارت

 

زد؟        یمیم  حرف  عشق  از  داشت  ماهان 
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 .داشی    دوست از

اق   همچی    هرگز که خدا خداوندی به  چنی    در را اعت 

 .کرد نیم بیت   پیش موقعیت  

 پای تا رس ست   دل یک و رفت یم داشت را جراتش کاش

 .بوسید یم را اش داشتت   دوست و عزیز خرس

 .کرد یم تشکر فضا این در انداختنشان گت   بابت

 .بزند حرف کشید یم خجالت

 :ساخت روان زبان بر بود جاری درذهنش که را آنچه اما 

  .کردید رفتار عادی خییل شب اون شما ویل

 

 رفتار عادی که معلومه :گفت و زد لبخند باز ماهان

ی یک از اگه که نیستم آدیم .کردم  اونقدر بیاد خوشم چت  

ه بهش  اما .بشه جلب سمتش به همه حواس تا بشم خت 

 ضف دنیا دخت   ترین خوشکل دیدن از نمیشه دلیل این

 بامزه که های لباس با و آرایشر  هیچ بدون اونم کنم نظر

 .بودنش کرده همیشه از تر خواستت   و
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 دشو  این از تر خوش بود محال تبسم حال

 .کرد نیم ناراحتش دنیا این در چت    هیچ دیگر

 نیم و ماندند یم شکاف همی    درون ابد تا اگر حت  

ند تا شوند خارج توانستند  .بمت 

 

 وسط بهاری، رسد شب یک کرد نیم را فکرش هرگز

 شکاف میان خرس ی حمله ترس از وقت   کوهستان،

 
 

 .کند عشق ابراز او به ماهان اند؛ گرفته پناه سنگ

، های رایزسوپ
 
 .بودند قشنگ زیادی گایه زندگ

 را هایش چشم و داد تکیه رسش پشت سنگ به را رسش

 .بست

اف لذت  .بود شده جاری جانش تمام در ماهان اعت 

 .گنجید نیم وصف در خوشش حال

  کرد بغل را خودش هایش دست با

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 نمایان هایش لب روی  تا گرفت را لبخندش جلوی زور به

 .نکند رسوایش ماهان مقابل این از بیش و نشود

 :پرسید نگران  داشت نظر زیر را کاتش حر تمام که ماهان

 رسدته؟

 

 .افتاد گت   ماهان مستقیم درنگاه و کرد باز را چشمانش

 بود؟ رسدش

 .دانست نیم

 .کرد نیم حس را رسما

 .نیست رسد .نه :گفت و انداخت باال چانه

 

 اشان شیمچ ارتباط ای ثانیه حت   نداشت تمایل ماهان

 .شود قطع

احت کم یک کن سیع :گفت اما  خسته خییل .کت   است 

 .ای
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 .نبود خسته

 
 

 .کرد نیم حس را خستگ

 .ابرها میان پرواز و بود خوش حال فقط

 .داد ماهان دل به دل

 .نداشت اشان چشیم ارتبایط قطع برای هممییل او

 سنگی    دخت   یه زد یم نهیب که عقلش دستور برخالف

 خوب .دارم درد نه رسدمه، نه ام، خسته هن :گفت باش

 خوب خوب .خوبم

 

  لبخند با ماهان
 
 .کرد نگاهش بزرگ

 یم نبات و نقل آن از که هایش لب بوسیدن برای هنوز

 بود؟ زود ریخت
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 ۱۵۱ پارت

 

 وقت خییل که انگت    هوس خیال این  تا داد؛ تکان را رسش

 .کند فراموش را کرد؛ یم پیدا راه ذهنش به گایه از هر بود

ک به چشم ی گوشه از  .کرد نگاه دخت 

 .بود بسته را چشمانش 

احت قصد واقعا انگار  .داشت است 

ه رو به رو به ماهان  .شد خت 

 نه؟ یا کرده درست   کار دانست نیم
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 فکر بدون  بود؛ آمده راه دلش با ها مدت از پس ویل

ی هیچ و کس هیچ به کردن  .چت  

 راه دلش با و بگذارد کنار را عقل داشت دوست بار این

 .بیاید

 .کرد نیم فکر فردا به

 .بیفتد اتفاق   چه بود قرار بعدش اینکه به

 .بود زده دریا به دل اما دارد، پیش در سخت   راه دانست یم

 تبسم چشمان برابر در نتوانست همیشه خالف بر بار این

 .بکوبد قلبش دهان بر و کند مقاومت

 کرد فراموش را ها غضب و خشم ها، قرار و قول بار این

 .را تبسم و دید را خودش فقط و

 

 

 تبسم، :ریخت هم به را قشنگشان خلوت امید صدای

 ماهان؟
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 :گفت روزنه همان از دوباره امید و شد بلند جا از ماهان

ون بیاید یواش .میشه دور داره خرسه  .غار توی بریم بت 

 

 .گرم دمت اومدیم باشه :ماهان

 

 .برخاست جا از و گذاشت زمی    یرو  دست تبسم

 .ایستاد ماهان کنار و

 که بریم :گفت و برداشت زمی    از را اش کوله ماهان

 .رفت باالخره

 

ون شکاف در از هم با و برداشت هم را تبسم کوله  بت 

 .رفتند

 .شدیما یم خرس طعمه داشتیم :گفت تبسم

 

 .من طعمه شایدم :گذشت جوان مرد فکر از
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 نشان را تاریگ میان جان   دست با و ستادای کنارشان امید

 .نشسی    غار  توی اونجا ها بچه :گفت و داد

 

 .رفتند خواست یم امید که سمت   به هم پای به پا

 به خوشحایل با دیدند؛ را تبسم و ماهان تا ها بچه

 .آمدند استقبالشان

 خون   :گفت و کشید آغوش در را تبسم زده ذوق نوشی   

 برم؟ قربونت

 

ون نوشی    آغوش از داشت که خویسر  حال اب تبسم  بت 

 .عزیزم خوبم :گفت و کرد هدیه او به را لبخندش و آمد

 

 ها بچه :گفت و کرد حلقه تبسم شانه دور دست نوشی   

 .شو گرم بریم بیا کردن درست آتیش
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ها و نشست آتش کنار نوشی    همراه تبسم  دوره هم دخت 

 .کردند اش

 .کردند یم نگران   ابراز جوری هرکدامشان

 لیوان سپس و داد تبسم دست به چای لیوان   افسانه

 غار دیگر سمت او از فاصله  قدری با که هم را ماهان

 .کرد چای از پر بود نشسته

 

 

 

  

 

 ۱۵۲ پارت

 

 و بمانند غار همان توی شد قرار چای ضف از پس

احت ساعت    .کنند است 
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 پهن غار کف را همراهشان های پتو قبل شبهای مثل

 .کشیدند دراز همه و ردندک

 .بودند خوابیده هم کنار نوشی    و تبسم

 خوابیده پهلو به و گذاشته صورتش زیر را دستش تبسم

 .بود

 بود خوابیده باز طاق که نوشی    صورت با صورتش

 !داره؟ دوستم گفت بهم :زد پچ.نداشت ای فاصله

 

 و شد پهلو به هم او و چرخید جایش در رسعت به نوشی   

 !گ؟ :پرسید بلندی صدای با

 

 .شکست نوشی    صدای با غار سکوت

 تبسم و نیاوردند خودشان روی به هیچکدامشان اما

 .تر یواش هیس، :گفت و گذاشت لبش روی انگشت
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 خوب خییل :گفت آهسته و داد تکان رس تند  نوشی   

 داره؟ دوست گفت بهت گ .باشه

 

  لبخند با تبسم
 
 ماهان؟ :داد را سوالش پاسخ بزرگ

 

 !واقعا؟ :زد فریاد اینبار نوشی   

 

ها رس باالی ماهان و امید  امید و بودند کشیده دراز دخت 

ه چه :که زد تشر  ؟ خت  ؟ چرا نوشی    نمیخوان 

 

 ببخشید، :گفت و گذاشت دهانش روی دست نوشی   

 .ببخشید

 

 راست :گفت و کشید تبسم سمت به بیشت   را خودش

؟
 

 گفت؟ خ   ببینم کن تعریف  قشنگ !میگ
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 دوستم گفت بهم دیگه، خ   هیچ :گفت آهسته تبسم

 .داره

 

 جزئیات ذکر با آدم مثل خوب گمشووو :زد غر نوشی   

 .کن تعریف

 

 جزئیات از گفی    وقت االن آخه :خندید یواش تبسم

 .فردا باشه که، نیست

 

 بدم :گفت و زد تبسم رس توی و برد باال را دستش نوشی   

 .بزن   حرف تا رست ویت بزنم باید حتما میای؟ ناز میاد

 

 بیشعور آخ :گفت و کشید رسش روی را دستش تبسم

 .اومد دردم
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  آهسته و نشست رسشان باالی و شد بلند جا از ماهان

؟ خسته خوابید؟ نیم چرا دوتا شما :گفت  نیستی  

 

 ببخشید، :گفت و گذاشت دهانش روی بر دست تبسم

ی دیگه .شد من تقصت    .نمیگیم چت  

 

 ها بچه :گفت و دوخت تبسم صورت به ار  نگاهش ماهان

  .کنه ادیتشون ممکنه تون پچ پچ صدای .ان خسته

 

 .نشنید خوب را ماهان های حرف تبسم

 .بود چشمانش مهربان   به حواسش

  .رفت غره چشم نوشی    به ماهان

 .کشید دراز جایش رس و برگشت

، به ماهان ی غره چشم  .انداخت خنده به را تبسم نوشی  
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ک به نوشی     چرا این :که توپید خندید یم آهسته که دخت 

دی، لگدم من به تو اگه حاال رفت؟ غره چشم من به   مت  

 یم چپ چشم من واسه ویل رفتا یم ات صدقه و قربون

 .ها کنه دخالت ما روابط توی نداره حق بگو بهش .کنه

 هم ی کله و رس توی داریم عادت کال ما بده توضیح براش

 نداره دخالت حق هم کش کوبیم یم

 

 خییل :گفت و گذاشت لبش روی انگشت باز تبسم

  .زنیم یم حرف فردا واسه بزار خوب،

 .خوابید نوشی    به پشت و چرخید جایش در

 چه من، واسه کنه یم چپ چشماشو :زد غر نوشی   

ن   بعد بریس کن صت   تو بگو .آقا شده هوادار  شو غت 

 

 

. 
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 ۱۵۳ پارت

 

 خواب از بازویش درد احساس با ماهان بعد روز صبح

 .شد بیدار

 .بیندازد نگایه زخمش به بود الزم

 .شدند بیدار ها بچه کم کم،

 زخمش زد، اشاره امید به ماهان بیایند خودشان به انها تا

 .کند برریس را

ون خلون   ی گوشه  صبح اول، رسمای وجودی با غار ابت 

ند تن از را هایش لباس ماهان
َ
 .ببیند را زخمش امید تا ک
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 های زخم برریس مشعول امید بود عریان راستش سمت

 .ماهان دست روی نشسته عمیق

 :گفت و کرد پاک را زخم روی قدری کاغذی دستمال با

، مراقبش باید .عمیقه خییل  تا بخوری بیوتیک  آنت   بایسر

 بدم؟ دارو بهت نگفت   دیشب چرا .نکنه عفونت

 بهت هست بیوتیک آنت   مونده، پیشم که داروهای بی   

 .بخور حتما میدم

 روز هر باید ماهان .بندم یم زخم روی هم تمت    چت    یک با

 بخیه که اینه اصلش .نکنه عفونت تا کنم عوض رو پارچه

 .نخش نه هست سوزنش نه اینجا ویل داری الزم

 

 خودم آره :گفت و کرد یم نگاه دستش به امید مثل ماهان

 داره الزم بخیه کنم یم حس هم
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ون را ماهان دست توی شال امید  اینو :گفت و کشید بت 

 کرد؟ استفاده میشه ببینم بده

 

 شده جمع درد از که ماهان صورت و شال بی    نگاهش

 آوردی؟ کجا از  اینو :پرسید و آمد در گردش به بود

 

 شاید داد فشار را بازویش زخم زیر  دیگر دست با ماهان

 مگه متبس  از غت   دیشب :گفت و یابد کاهش دردش

 بود؟ همراه کش

 

 یک اونم شدی زخیم تو فیلما مثل :گفت و خندید امید

 زخم؟ روی بست و کرد پاره و لباسش از تیکه

 

 ببندش کنار بزار و بازی مسخره :گفت حوصله ن   ماهان

 .کردم یخ بپوشم لباس
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 .گرفت دستش توی شال از نگاه امید

 .کنم پیدا تبرا تمت    چت    یک برم بزار خونه، از پر اینکه_

 .برگشتم کت   صت   دقیقه چند

 

 .کرد برخورد تبسم و نوشی    با غار در   دم  

 تبسم چشم که بود نشده بدل و رد میانشان حرق   هنوز

 .افتاد برهنه نیمه ماهان به

 .کرد یم خودنمان   جور بد دستش روی زخم

 دست روی عمیق های زخم بخاطر کشید تت   قلبش

 .ماهان

 .هم کنار زخم سه

 روی گونه نوازش را دستش و برود جلو آمد نیم دشب

سد را حالش و بکشد جوان مرد زخم  .بت 

 .بود شده حیا ن   دلش

 .کرد یم اش وسوسه هم بازویش بوسیدن برای حت  
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 .بست دلش ی خواسته و ماهان بر چشم اما

 برهنه نیمه بدن روی کردند یم تالش که را چشمانش

 .کرد ایتهد دیگری سمت به کنند مکث ماهان

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۵۴ پارت

 

 همراهت تمت    پارچه یا شال یک :پرسید نوشی    از امید

 .ببندم ماهان زخم میخوام داری؟
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 توی آره :گفت و چرخاند غار سمت به را رسش نوشی   

 .میارم االن بزار .دارم ام کوله

 

 .کرد نگاه را ماهان دست میان خون از پر شال تبسم

 .داشته ریزی خون ییلخ بود معلوم شال اوضاع از

 .آمد درد به بیشت   دلش

اهنش ن   ماهان حواس  .بود پت 

 .بپوشاند را بدنش نصف الاقل تا پوشید یم را آن داشت

 .ندید را تبسم نگران نگاه چشمانش،

ک  .غار توی برگشت و گرفت چشم دخت 

 حال در و ایستاد ماهان کنار دست به  رسی رو امید

 توی گرفت   خ   برای شال این :گفت او زخم بسی   

ی؟ حاجت ازش میخوای دستت؟  دور بندازش خوب بگت 

 .دیگه
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 .شد زخم بسی    مشغول

 .بود گرفته اش خنده هم داشت درد هم ماهان

 گرفتم؟ دیشب که رو حاجتم :گفت و زد لبخند

 

 حاجت؟ کدوم :پرسید و کرد نگاهش امید

 

 یم چیکار تر، یواش آخ :گفت و کشید هم در ابرو ماهان

؟ک  داری؟ دعوا ت 

 

 منظورت نگفت   :گفت و کاست دستش فشار از امید

 چیه؟

 

 دیشب :گفت   گذشته، شب اتفاقات از رضایت با ماهان

 .کردم رو براش خودم یعت  .....شد رو براش دستم باالخره
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 .افتاد حرکت از امید دستان

 یم که گفت   بهش :گفت و کرد نگاه را ماهان خورده، جا

  خوایش؟

 

 .اهوم :گفت و شد هایش لباس پوشیدن مشغول ماهان

 

 .کرد سکوت لحظه چند امید

 گفت   بهش رو خ   همه :پرسید و کرد یم فکر داشت انگار

 داشنشو؟ دوست فقط یا

 

اهنش های دکمه ماهان  .بست را پت 

 .کردم مطرحش که بود همی    حرف ترین مهم من ازنظر_

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 زمی    روی از را ماهان وخون   کثیف های لباس امید

 پدرش، اون، نظر از :گفت و ریخت کیسه در و برداشت

؟ اش عمه و پدرت  نظرن؟ هم تو با هم اونا خ 

 

ه امید به جدیت با ماهان  .شد خت 

 از شانس این منه با دلش اونم که حاال .منه با دلش _

م نیم خودم  حرف و قرار و قول رسی یک بخاطر اونم گت 

 .قدییم حدیث و

 

؟ یم کجا از :سیدپر  نرمش بدون امید  دون 

 

 عنگام دستش در نشست درد به و پوشید هم را پالتویش

 حرف هم با دیشب که گفتم :گفت و نکرد توجیه حرکت

 .میخواد رو من اونم .زدیم
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اف به  یم ترجیح .نکرد ای اشاره تبسم پیش شب چند اعت 

 بماند محفوظ خودش برای قشنگ ی خاطره آن داد

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۵۵ پارت

 

 چیکار داری که هست حواست :گفت تردید از پر دامی

  ماهان؟ کت   یم
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 به حواسم فقط من :گفت و کرد نگاه غار در به ماهان

  .امید دلمه

 

 کم کم .داخل بریم :گفت کند کوتاه را صحبت اینکه برای

 .برسیم جان   یک به امروز شاید بیفتیم راه کنیم جمع

 

 صحبت بیشت   ایبر  تماییل جوان مرد که شد متوجه امید

  .ندارد موضوع این ی درباره کردن

 زمان به را زدن حرف و نداد کش را بحث هم او پس

 .کرد موکول دیگری

 

 خارج غار از هم پشت و کرده آماده را  وسایلشان ها بچه

 .شدند

ی  نسکافه لیوان یک نفری جز نداشتند؛ خوردن برای چت  

 .نسکافه بوی با آب حسام قول به یا
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  برای هم را ان که بود؛ همراهشان خرما و کویتبیس کیم

 کوچولوی دخت   یعت   جمع کوچک عضو تنها ی استفاده

 .بودند گذاشته دنیا و مسلم

ه که چند هر  بود کم آنقدر هم کوچولو فاطمیا غذان   جت 

 غر مادرش و پدر به جان به و گرفت یم بهانه مدام او که

 .زد یم

ون غار از گرسنه شکم با   .زدند بت 

 .بیابند نجان   راه امروز، اینکه امید به

 .بخوابند خوب و کنند پیدا غذای

 .ها سنگالخ و ها سنگ میان رفتند، راه ظهر تا

 را رفی    راه که ای جاذبه وجود با کوه ی دامنه سمت به

 .بود کرده تر سخت برایشان

ل برای  یم فشار بیشار پاهایشان به باید خودشان کنت 

 .کرد یم ترشان هخست این و آوردند

 
 

  و خستگ
 

 .آورد یم فشار بدجور گرسنگ
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 رسگیجه احساس .شد یم اذیت همه از بیشت   نوشی   

 .داشت

 .کرد یم درد تنش تمام و پاها

د یم محکم  را اش معده یگ انگار  .فشر

 چرخیدند، یم رسش دور تند دور با ها کوه تمام

 خایل پاهایش زیر یکباره و کند مقاومت نتوانست باالخره

 .شد

 را امید بازوی خواست و برد باال نیفتادن برای را دستش

د؛ لش اما بگت   .شد زمی    نقش و داد دست از را کنت 

 امید از بعد بود زدن حرف مشغول رزیتا کنار که تبسم

 به و شد دوستش افتادن متوجه که بود؛ کش اولی   

 .دوید سمتش

 .دبو  افتاده زمی    روی پریده رنگ صورن   با نوشی   

 و نشستند شده زمی    نقش ی پریده رنگ عروس   تازه کنار

 .خواند را همشش نام نگران   با امید

ک  .نبود هوش ن   دخت 
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 .کرد باز را چشمانش زود

؟ بشم؟ قربونت شدی خ   :پرسید امید  خون 

 

 یک .خوبم :داد پاسخ و کرد نگاه شوهرش به نوشی   

 .رفت گیج رسم لحظه

 

 کشید دوستش صورت روی گونه نوازش را دستش تبسم

؟ کنم کمکت .کردی ضعف حتما :گفت و  بشیت 

 

 رس دوستش سوال جواب بودن مثبت ی نشانه به  نوشی   

 .داد تکان

 تخت به را او امید کمک با و برد دوستش کمر زیر دست

 
 

 .دادند تکیه سنگ

  تخته
 

 .بود نزدیک شدت به که سنگ

ی د؛خور  یم آن به نوشی    رس و کرد نیم رحم خدا اگر  چت  

 .ماند نیم مغزش از
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 نزدیک همشش دهان به و ریخت لیوان در آب کیم امید

 .کرد

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۵۶ پارت

 

 بود ایستاده نوشی    رس باالی کنارش که فرهاد به افسانه

م، آخ   :پرسید و کرد نگاه  .شد اینجوری چرا بمت 
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   حتما بیچاره :داد پاسخ و کرد نگاهش هم فرهاد
 

 خستگ

  و
 

 .آورده فشار شبه گرسنگ

 

 اس؟ حامله نکنه :پرسید و آورد پایی    را ایش صد افسانه

 

  خ   :گفت و کرد نگاهش متعجب فرهاد
 

؟ میگ  اینا دخت 

 زودپزه؟ مگه .کردن عرویس که روزه چند کال

 

 .چرخید فرهاد سمت به شدت به افسانه رس

 !ادن   ن   خییل :گفت زده وق چشمان   با

 

 خ   مگه ادبم؟ ن   من :کرد شیطنت و خندید فرهاد

  داری تو گفتم؟
 

 منم .شده حامله روز چند توی شاید میگ

ی همچی    که دادم توضیح کلمه یک در   .نداره امکان چت  
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 :گفت و کرد نزدیک افسانه گوش به و برد جلو را رسش

یم خوب شدی؛ ناراحت کلمه یک با اگه حاال  جای یک مت 

 .میدم توضیح برات قشنگ خلوت

 

 سمت به برگرداند، فرهاد از را صورتش ناز پر  افسانه

  او به تا رفت نوشی   
 
 .کند رسیدگ

 .کرد فرهاد بار لب زیر هم لیچار چند حرکت از قبل

 صدقه قربان هزار از پیشه عاشق جوان مرد برای که

ین  .بود تر شت 

 

ها    دور دخت 
 گرفته را  سنگ تخته روی نشسته نوشی  

ی، ره با کرد یم سیع کش هر و بودند ، چت    تکه شکالن 

،  .کند کمک او حاال شدن بهت   به بیسکویت 

 صحبت موضوغ درباره و زده حلقه هم دور هم ها پش

 .کردند یم
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 را دست یک که ماهان روی گایه از هر تبسم، چشمان

 یم بود؛ افتاده کنارش رها اش زخیم دست و زده کمر به

 .رفت

 به های خما داد؛ یم اش زخیم دست به که تکان   هر با

 .رفت یم هم در بیشت   اش خورده گره هم

 .دارد درد که بود مشخص کامال

 یم آتش کشید یم که دردی برای دلش و بود نگرانش

 .گرفت

 رس ای ثانیه که شد نگاهش سنگیت   متوجه ماهان انگار

ک و چرخاند  .کرد نگاه را دخت 

 حرف به را حواسش ی همه و کرد نگاه هادی به زود اما

  داد وا های

 از و بود مسافران ترین درایت با و ترین آرام جزء که هادی

 در و گرفته جا فرهاد، و ماهان کنار اول روز همان

 کنیم؟ چیکار باید :پرسید ماهان از کرد یم کمک هرکاری

 که روزه چند ان؟ گرسنه و خسته ها بچه چیه؟ برنامه

یم راه داریم   .رسیم نیم جا هیچ به و مت 
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 نیم :گفت کالفه کشید، موهایش میان تدس ماهان

 .دونم نیم اصال دونم، نیم دونم،

 

کت یک مدیر او چرخاند، را نگاهش هادی  بزرگ رسر

ایط ترین بحران   حت   و بود بازرگان    خوب مدیریت رسر

 .داشت

 نمود یم آرایم و متواضع آدم نهایت ن   که البته هزار

ی رسعت با کنیم سیع باید :گفت  هر .بریم پیش بیشت 

 برای غذا حداقل اینکه احتمال برسیم دامنه به زودتر چه

ه کنیم پیدا خوردن  هم فردا و امروز غذای برای .بیشت 

 .باشیم شکار فکر به باید

 

 باید حتما ها اینجا :چرخید یم اطراف در نگاهش همچنان

، ای، پرنده ی حیون   باشه شگار برای چت  
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 ۱۵۷ پارت

 

 روی را آن که اش کوله سمت به و دش بلند جا از تبسم

 .رفت بود کرده رها زمی   

ی  .برداشت داخلش از چت  

 .برخاست جا از نوشی    پیش برگشت قصد به 

  .گرفت قرار مقابلش ماهان
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ه .بود ایستاده اش سینه به سینه  نگاهش چشمانش در خت 

 .کرد یم

 .گشت جوان مرد ی ریخته هم به موهای روی تبسم نگاه

ک صورت ی نقطه به نقطه هم نماها چشمان  را دخت 

 .کرد واریس

 نشان اش شده خشک های لب و سوخته آفتاب پوست

 .داشت گذشته روزهای سخت   از

؟ :پرسید  خون 

 

  .بود شده ضعیف تبسم

 .خواست یم گریه دلش و ترسید یم

 
 

 .بود بریده را امانش دلتنگ

 ای قطره و گرفت بهانه بیشت   کلمه یک همی    با دلش

 .چکید چشمش از اشک

 ی چانه روی تا اشک ی قطره همراه ماهان چشمان

ک  .شد کشیده دخت 
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 هایش اشک کلمه یک همی    با که بود شده گت   بهانه

 .ریخت فرو هم پشت

 ناراحتش خواست نیم گریه، او مقابل خواست نیم اما

 .کند

 .کرد یم مشاهده هایش چشم در را بدی وجدان عذاب

 در را زدند یم رسکوفتش نمسافرا وقت   که حش همان

 .بود دیده چشمانش

 .گرد پاک را هایش اشک و کشید دست صورتش روی

 .سوزاند یم را اش شده خشک پوست اشک جای

 این باش، آروم :گفت مهربان و برد پایی    را رسش ماهان

 میشیم خالص زودی به .میشه تموم روزا

 

 :گفت و دوخت چشم ماهان ی خسته صورت به تبسم

 .شدم ناراحت نوشی    بخاطر شید،ببخ نه

 

 .داشت نگه همانجا و برد موهایش میان را دستش ماهان
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  .شدین اذیت دارید اتون همه داری، حق_

 

 جوریه یک لحنتون چرا :گفت و کشید هم در اخم تبسم

 شماست؟ تقصت   انگار

 

 نظر شایدم دونم، نیم :گفت و افتاد پایی    ماهان دست

 کاق   مهارت کردم، کوتایه من شاید درسته، مسافرا بعض

 .نداشتم

 

 رستکان ماهان های حرف ادامه شنیدن برای میل ن   تبسم

 چه این .کنید آزاری خود میاد خوشتون :گفت و داد

 هم به بیشت   میشه باعث فقط افکاری همچی    حرفیه؟

 .بیفته بود ممکن هرکش برای اتفاق این .بریزید

 

 .زد لبخند ماهان

 .داشت دوست را تبسم های حرف
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ین  .بود دلنشی    و شت 

ه دست دور به و کرد باریک را چشمانش  .شد خت 

 نجات راه نبود مشخص هیچ که سوی همان آنجا، شاید،

 یافتند یم را

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۵۸ پارت

 

 .نداشتند رفی    راه نای دیگر
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 .نبود بدنشان در جان که بودند رفته راه آنقدر

 پدرش دوش بر سوار هپرید رون   و رنگ با کوچولو فاطمیا

 .برد یم رس به خواب در

ین  با داشت جان اگر بود؛ بیدار که زمان   تا  زبان   شت 

 .داد یم جان ها بچه به هایش

  شدت از هم او که حاال اما
 

  و گرسنگ
 

 دوش روی خستگ

 .رفت خواب به پدر

  متوجه بیشت   و نداشتند رسگریم ها بچه
 

 و گرسنگ

 
 

 .شدند هایشان خستگ

 

 خ میان
 

 سمت   به رامی    نگاه یکباره که بود هایشان ستگ

ه  .شد خت 

 .اس کلبه یک انگار اونجا...رو اونجا ها بچه :وگفت

 

 .چرخید بود گفته رامی    که سمت   همان به تند همه رس
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 یک انگار آره :گفت هادی و بود درخت زیادی تعداد

ی  .هست درختا اون بی    چت  

 

ی که من ،بابا  نه :کرد رد را هادی حرف فرهاد  نیم چت  

 .بینم

 

ی روی تا کرد ریز چشم هادی  تمرکز بیشت   دید یم که چت  

 اونجاست کلبه یک کن، دقت چرا :گفت و کند

 

 .زدند یم حرق   کدام هر ها بچه

 دیدند یم را زد یم حرف آن از رامی    که ای کلبه ها بعض  

 .نه بعض   و

 .بروند سو همان به گرفتند تصمیم باالخره

 اگر حت   درخت از حجم این میان داشت اداعتق مسلم

 زیاد احتمال به خوردن برای غذا نباشد؛ هم ای کلبه واقعا

 .شود یم پیدا
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ه اما فاصله باوجود  به اشتیاق با و بودند کرده پیدا انگت  

 .رفتند یم نظر مورد محل سمت

 

 .ارزید یم زحمتش به رفتنشان

  زیادی ادتعد میان زیبا ای کلبه خودش، برای بود بهشت  

 .درختان از

 سمت به اند یافته امت   جای اینکه از خوشحال پشها

 .دویدند کلبه

 .کرد میخکوب رسجایشان را آنها در بودن قفل اما

های ناچار  .نشستند در مقابل زیاد رفی    راه از خسته دخت 

 برای کمگ یافی    امید به کلبه اطراف واریس به پشها

 .پرداختند نجات

 و کلبه یک همان وجود جز ای نتیجه ی   گش ساعت نیم

 .نداشت خودشان از غت   انسان   هیچ وجود عدم

 را در داد پیشنهاد عیل شد؛ جمع دوباره که جمعشان

 .شود وارد و بشکنند
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احت کیم  .کرد یم شارژشان راه ی ادامه برای غذا و است 

 و انسان کردن پیدا امید کلبه این وجود با که بخصوص

 .شد جاری انوجودش در آبادی

 مجبور پس نجاتشان، راه تنها اما بود؛ اخالق خالف

به چند با شدند  و بشکنند را در محکم چندان نه ی ض 

 .شوند کلبه وارد

 .بود داشتت   دوست و زیبا

 دور آن از آنها شد یم روزها که ای خانه خانه، شبیه

 .بودند افتاده

 .نبود بزرگ زیاد

 شومینه و داشت بزگ ی پنجره چند فرش، دو ی اندازه به

 .بود شده ساخته کلبه ی گوشه زیبان   ی

 همیشه مثل و نشست فرش روی کش هر از زودتر عیل

  با
 
 ی خونه نکنید تعارف .بفرماید ها بچه :گفت لودگ

 .خوبه نرم جای روی نشسی    چقدر آخیش  خودمونه،
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 کرد باز را آن مسلم داشت، قرار راست سمت کوچگ در

 .اینجا بیاید  ها بچه :گفت و رفت داخل و

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۵۹ پارت

 

 آبمیوه گرفی    مشغول بردارش خانه خانه، آشت    در هما

 .بود

 .برسد برادرش ی بچه و زن به بیشت   کیم کرد یم تالش
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 .گذراندند یم را بدی روزهای اشان همه

 .پرستو نه و داشت خون   روز و حال آمنه نه

 آمنه به کیل یدبا هم آبمیوه خوردن برای دانست یم

 .کند التماس

 نداشت؛ کاری هیچ دماغ و دل روزها این برادرش همش

 .خوردن غذا حت  

ی آبمیوه صدای با تلفن صدای  .آمیخت هم در گت 

 .بود نشسته کاناپه روی مادرش کنار  پرستو

 مادر صبح  داند یم خدا ور، غوطه افکارش دنیای در و 

 .زد غر آمدنش رس چقدر شوهرش

 آمد، و رفت هایش زدن غر جدید ی بهانه زهارو  این

ک  .بود مادرش ی خانه به دخت 

ایط اصال  برایش روزشان و حال و کرد نیم درک را رسر

 .نداشت اهمیت
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 را وگویسر  شد بلند جا از  مبل ی دسته کمک به پرستو

 .بفرمایید الو :برداشت

 

 .پرستوجان سالم_

 

 .تر سنگی    وزنش و شد یم بزرگت   روز هر شکمش

؟ هومن داداش سالم :گفت و نشست صندیل روی  خون 

 

 هست؟ مامان .خوبم خییل_

 

 !انگار داشت هیجان هومن صدای

ی هست؟ آره :داد پاسخ   شده؟ چت  

 

 .کردن پیدا رو ها بچه آره :داد پاسخ باخوشحایل هومن
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 دیگر؟ بودند همراهانش و تبسم ها بچه از منظورش

 همه این نشانپیداشد از او که نبود دیگری کس

 .شود خوشحال

  راست :کشید جیغ زده ذوق پرستو
 

 تبسم  هومن؟ میگ

؟ کردن؟ پیدا رو اینا  !کردن؟ پیداشون واقعا مطمئت 

 

 .جهید جا از آمنه

 قلبش بر امید نور تا بود کاق   اند کرده پیدایشان کلمه

 .بتابد

 .مطمئنم آره، :گفت شادی با خط سوی آن هومن

 

 .شد خارج تاقا از آلود خواب حنا

احت کیم بود رفته  شادی از پر جیغ صدای با کند است 

 .پرید خواب از پرستو
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 را مادرش و کرد قطع را تلفن خداحافیط   بدون پرستو

 پیداشون :زد فریاد ذوق با و گرفت آغوش در محکم

 کردن شون پیدا مامان .کردن

 

خانه از هما ون آشت    .دوید بت 

ی  .کرد خوشحالش خییل خییل بود؛ شنیده که خت 

 .کرد تر را آمنه چشمان دوباره اشک

 .شد نیم باز حرق   هیچ گفی    برای دهانش

 حال برای نگران   اگر داشته، نگه پا رس را خودش زور به

 یم ولو زمی    روی قطعا نبود؛ خانه توی باردار زن   دو روز

 .شد

 را باربد ی شماره تا و رفت اش گویسر  سمت به تند پرستو

د  .بگت 

 .دانست یم را جزئیات هومن از بیشت   طعاق او

 یم که وقت   کرد شاد را دلش باربد شادی از پر صدای

 .خوشکله ابخ   جانم :گفت
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 کردن؟ پیداشون :پرسید علیک و سالم بدون پرستو

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۶۰ پارت

 

 ازشون میشه ساعت   چند آره، :داد پاسخ زده هیجان باربد

 خانواده به .کردن شون اپید  تازه اینکه مثل اما دارن خت  

 .ان زنده که بشن مطمی    خواسی    یم چون ندادن خت   ها
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؟ االن_  کجان 

 

 پاسخ وباربد رسید گوش به کوچه از ماشی    ترمز صدای

 .فرودگاه بریم میام دارم در، دم :داد

 

 کرد فراموش  باز که بود زده ذوق آنقدر پرستو

 .کند خداحافیط  

  و نمود قطع را گویسر 

 بود رفته شکر سجده به نماز چادر بدون که درشما کنار

 بریم بشیم آماده باید برم، قربونت پاشو :گفت و نشست

ه چه ببینیم فرودگاه  .خت 

 

 ن   بدن و برخواست جا از هما و پرستو کمک به آمنه

 .انداخت مبل روی را جانش

ش  این و گشت یم باز خانه به دوباره و بود زنده دخت 

 .معجزه یعت  
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 این برای که کند شکر را خدا باید چطور نستدا نیم

 .باشد کاق   نعمت

 

ها و آمنه تا  از هم هومون و داریوش شدند؛ آماده دخت 

 .رسیدند راه

 پوست در شادی از و بود انداخته گل داریوش صورت

 .گنجید نیم خودش

 آمدن دنیا به شب فقط را حال و حس این امنه،

 .بود دهکر  مشاهده شوهر چهره در فرزندانشان

 .افتاد راه خانه در عجیت   شوق و شور

 .بودند پاچه دست حال عی    در و خوشحال همه

 رسیــــع چه هر تا شود آماده زودتر کرد یم تالش کس هر

 .برسند فرودگاه به تر

های و بروند  .بشنوند خودشان های گوش با را خوب خت 

کش دیگر ساعت چند بداند خواست یم فقط آمنه  دخت 

 .بیند یم را
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** 

 

 ها بچه که داشت؛ هیجان مسلم لحن آنقدر کلبه درون 

 .بیندازند نگاه گفت یم او که قسمت   به شدند مشتاق

ی کوچک، اتاق یک خانه یا انبار شبیه چت     اجاق که آشت  

یم ی ظرف تکه چند و داشت هت    اینکه احتمال و آشت  

ی  .برد یم باال خییل را باشد، داشته وجود خوردن برای چت  

 .داد نشان واکنش کش هر از قبل ادنی

 .برساند غذان   اش بچه به خواست یم و بود مادر

 و زد کنار را او و گذاشت مسلم ی شانه روی دست

ه چه ببینم برم بزار :گفت  .خت 

 

 .شد اتاقک وارد امید از پر قلت   با

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 .داشت قرار کیسه چند اتاقک ی گوشه
 

 اش شامه گرسنگ

 باز را کیسه در و کرد حس را برنج بوی بود کرده تت    را

 .کرد

 .شد گرم دلش برنج دیدن با

 :گفت و آورد باال ها بچه مقابل و کرد پر را دستانش

 .برنجه

 

 این کردند یم پیدا هم طال اگر لحظه آن در که یقی    به

 .شدند نیم خوشحال همه

 .شدند اتاقک وارد اشایاق با  هم افسانه و نوشی    و تبسم

 نان مقداری کردن پیدا اما بودند شده اج زور به که البته

 نمک و قند چای، اضافه به حبوبابت هم قدری و خشک

 .آورد جا را حالشان حسان   ادویه چند و

م برایشان عیل  .کرد روشن را اجاق و آورد هت  

 با هم دنیا و شد چای کردن درست کار به دست افسانه

 .برنج پخت مشغول عشق دنیا یک
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 .بودند کرده پیدا خاض حال و حس

 .داشت همراه به را نجات نوید برایشان کلبه کردن پیدا

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۶۱ پارت

 

 .بود برداشته را کلبه تمام پخت حال در برنج عطر

 .بود ای خوشمزه عطر آی داشت، خویسر  عطر آی
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 نکرده استشمام دقیق چنی    این را برنج عطر وقت هیچ

 بودند

 .انداختند راه را شومینه پشها تا

 .کرد دم چای افسانه

 گذاشته سیت   در و کرده جمع را ها بچه های لیوان رزیتا

 .بود

 و چید دیگری سیت   در نان کیم تبسم شود آماده برنج تا

 .گذاشت جمع میان چای همراه

ین  چای و خایل نان بدان   اگر  .داد مزه برایشان چقدر شت 

ین که انگار ین رستوران  دربــهت   .خوردند یم را آن غذای بهت 

 کرد یم سیع کش نه بخورد شیک بود مهم کش برای نه

 .کند رعایت را بودن کالس با و خوردن شیک آداب

ینشان چای و نان ولع با و بودند گرسنه همه  یم را شت 

 .خوردند

 گون   که گذاشتند یم دهان به غذا اشتها با چنان

 .نبود غذا این از تر خوشمزه
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 پیش این نکنید؛ ست   خودتون ها بچه :گفت خنده با دنیا

 .میشه آماده برنجمون دیگه ساعت یک بود غذا

 

 .کرد نزدیک فاطیما های لب به را چای لیوان و 

 

ین در که  ماهان  :بودگفت نشسته تبسم به فاصله نزدکت 

 درد معده نکنید روی زیاد شب، برای بزارید دیگه  رو برنج

م یم  زیاده یکهو حاال نخوردین غذا ست   وقته چند .گت 

ایط این توی .میده دستتون کار کنید روی  شدن مریض رسر

 .اضافیه دردرس دیگه

 

 ای جرعه یک و گذاشت دهان به را نان از ای تکه امید

 اومدم کلبه این صاحب اگه میگم :پرسید و پشتش چای

 هاش خورایک از هم شکستیم در هم چرا که شد شایک

 کنیم؟ چیکار خوردیم
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 به و کشید دست و شد ست   که بود کش اولی    هادی

 بشه، عصبان   چرا :گفت و داد تکیه رسش پشت دیوار

ی شکم رس از که ما کنه درک باید باالخره  کارو این ست 

  شدت از که کوه توی شده گم آدم چندتا .نکردیم
 

 خستگ

  و
 

 .آورویم پناه اون ی کلبه به گرسنگ

 

 اگرم :گفت و کرد پر چای از را لیوانش دوم بار برای رامی   

یم کارت شماره ازش شد ناراحت خییل  محض به میگت 

از رسیدیم اینکه  .گردونیم بریم بهش و پولش شت 

 

 از قبل :گفت و چرخاند کلبه اطراف در نگایه فرهاد

ی  حساب درباره بعد بیاد،  طرف کنیم دعا باید هرچت  

 اینجا از خروج راه و بیاد که همی    .کنیم یم فکر وکتابش

 .عالیه خودش بده نشون ما به رو
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 تبسم به آنکه ن   و برداشت سیت   توی از نان کیم ماهان

 و بشه پیداش اگه آره، :گفت و داد او دست به کند نگاه

 .هستیم شانش خوش آخر دیگه بده نشون بهمون و راه

 

  .بود داد نشان تبسم به ای ویژه توجه  اول روز همان از

 ها آن بی    کردند یم فکر خودشان با همه که طوری

سند، سوایل که آن ن   و  دارد وجود فامییل نسبت  آن بت 

 .دانستند یم خویش و قوم را ها

 خییل ماهان چنیت   این های توجه هم علت همی    به

 .کرد نیم کنجکاو را کش
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 ۱۶۲ پارت

 

 نشست شومینه کنار عیل شد؛ جمع که غذایشان بساط

 این به وقت هیچ ها چهب :گفت و داد تکیه دیوار به و

 و گرم جای یک و ساده غذای یک که بود نکردم فکر

 لذن   چه فهمیدم امروز ویل .ارزشیه با چت    چقدر راحت

، امنیت بودن، ست   داره  .نشسی    راحت و گرم جای داشی  

 

 قدر ماجرا این قبل شاید واقعا :گفت و داد رستکان هادی

ها خییل  .مدونستی نیم زندگیمون توی رو چت  

 

 حال کدومتون هر ها بچه :گفت و شد بلند جا از فرهاد

 ببنیم بزنیم، چرخ   یک اطراف و دور این بریم پاشید دارید

ه چه ی همچی    بازم اطراف تونستیم شاید .خت   پیدا چت  

 کردیم پیدا رو کش شاید اصال یا کنیم
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احت کیم آمد نیم بدشان پشها  .کنند است 

 بود گرم هم جایشان و ودندب خورده غذا حسان   که حاال

 .چسبید یم خوابیدن

احت از تر مهم .گفت یم راست فرهاد اما   کردن پیدا است 

 .بود نشان و رد

ها  .ببیند را اطراف آمد نیم بدشان هم دخت 

 .فهمید را قصدش ماهان شد، بلند جا از که تبسم

 کس خودشان جزء که صدان   تن با و ایستاد کنارش

 کجا؟ :پرسید نشنود دیگری

 

 .شما همراه :داد پاسخ و کرد نگاهش تبسم

 

 که طوری بلند صدای با و نشاند چهره بر اخم جوان مرد

 کلبه همی    توی همه ها خانوم :گفت برسد همه گوش به

  .بمونن همینجا هم ها پش از دوتا یگ، .بمونید
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  .امن هم گرمه، هم اینجا

 

ض افسانه  بمونیم؟ اینجا چرا :پرسید معت 

 

 نگاه بود ایستاده اتاقک در نزدیک که افسانه به هانما

 راحت و گرم هم امنه، هم اینجا که گفتم:وگفت کرد

 

 میخوایم هم ما خوب :گفت و کوفت زمی    بر پا رزینا

ون  .نداره وجود ای کلبه بازم قبل مثل کنید فکر .ببینیم بت 

 .اومدیم شما پای به پا نبودیم ما مگه

 

 داره وجود وقت   :گفت و کرد نگاه ارزیت به مستقیم ماهان

 ریسک چرا کرد استفاده راحتیش و امنیت از میشه و

 .برگردیم ما تا مونید یم جا همی    کنیم؟
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 مرد ی آشفته موهای و شده بلند های ریش به تبسم

 .کرد نگاه جوان

 .شد یم تبدیل جنگیل های مرد به داشت کم کم

اض آهسته  ون اون انگار :کرد اعت  ه؟ چه بت   ما خوب خت 

 .داره اشکایل چه بیایم میخوایم هم

 

 یم همینجا :زد غر آهسته هم او و کرد نگاهش ماهان

ون ببینم کن صت   .تبسم برگردم تا مون   ه، چه اینجا بت   خت 

  .چیه به خ   کیه، به گ

 

ک جانب از جوان   و حرف منتظر اینکه بدون و  دخت 

ون کلبه از باشد  .زد بت 

 .کرد نگاه جوان مرد ی رفته راه به خشم با تبسم

، دیکتاتور  تصمیم همه برای داد یم اجازه خودش به لعنت 

د  .بگت 

   دیکتاتور
 .خواستت   و جذاب لعنت 
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ک بود شده دیوانه  .دخت 

 یم تالش اینکه از هم و بود ناراحت اش گوی زور از هم

 .آمد یم خوشش باشد مراقبشان کرد

 .شد یم قلدر کیم عصبانیت وقت که حیف

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۶۳ پارت

 

ها به کلبه در بودن تنها ساعت دو  بود داده فرصت دخت 

 .کنند اش واریس حسان  
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ها بعض   کردن پیدا  .داشت را غنیمت حکم برایشان چت  

 و خودش چه هر البته، که کرد پیدا رادیو یک رزیتا مثال

 .کنند روشنش نتوانستند کردند؛ تالش دنیا

 نزدیگ از که رودی و بزرگ تتش و قابلمه یک کردن پیدا

 در و کنند روشن آتش انداخت رسشان به شد یم رو کلبه

 .بشویند  را خودشان و کنند گرم آب قابلمه و تشت

 

 دنیا :گفت دنیا به رو دید را ها قابلمه اتاقک ته افسانه.

 رو فاطمیا کنیم گرم آب ذره یک چیه نظرت جان

 .داره گناه چسبیده هم به بچه موهای بشوریم،

 

 خوبه خییل :گفت و چسبید افسانه پاهای به فاطمیا

 .سوزه یم تنم ی همه .میخاره رسم اش همه بخدا خاله،
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ک مقابل افسانه  :گفت و زد زانو دواشتت   دوست دخت 

 رسر  از میشر  راحت برم قربونت کنیم یم حمومت امروز

 .کثیق  

 

 .رفت اتاقک سمت به و شد بلند پنجره  ی لبه از تبسم

 چسبیده هم به فاطیما موهای مثل درست هم او هایمو 

 حمام بدون  را روز چند عمرش طول در وقت هیچ.بود

 بود نگذرانده

 هم خودمون بدن و تن کنیم گرم آب تونیم یم ها بچه_

 یم بمونم اینجوری دیگه روز سه دو، اگه من .بشوریم

م  خودش به شوینده مواد و آب رنگ بدنم روز چند .مت 

 .ندیده

 

 بخدا، آره :گفت ذوق با و کشید رادیو از دست نوشی   

  .عروسم تازه مثال بگو بدبخت من .خوبیه فکر
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 رسما نیست، هم فکری بد :گفت و داد تکان رس مردد دنیا

 نخوریم؟

 

 .انداخت باال شانه خیال ن   نوشی   

 .گرمه کلبه بابا، نه_

 

ون را قابلمه زور به افسانه  ها بچه :گفت و کشید بت 

 اش کلبه توی لخت حوری چندتا ببینه بیاد کلبه حبصا

 .کنه یم سکته  خویسر  از شورن یم و خودشون دارن

 

ها ی خنده شلیک  .شد بلند دخت 

 واسه کدومتون هر شما خدان   ها بچه :گفت رزیتا 

 یک میگم رو کلبه صاحب یارو، اگه دارید، رو یگ خودتون

 من به بدینش .منه حق بود خوشتیپ و خوشکل جون پش
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؟ تبسم پس  :گفت و زد تنه رزیتا به شوخ   با نوشی     خ 

 بمونه؟ کاله ن   رسش اون

 

 بمونه؟ کاله ن   رسش این :گفت و زد کمر به دست رزیتا

 مدام کنه، نیم ولش هم لحظه یک خلبانه پش که این

 .هست بهش حواسش

 

 .کردند یم نگاه را رزیتا شده گرد چشمان با تبسم و نوشی   

ه تبسم به موشکافانه و کرد باریک را شمانشچ رزیتا  خت 

 .بکشم حرف ازت مشتاقم خییل من اصال :گفت و شد

ت رَس   چیه؟ خلبانه پش این با ورس 

 

 کدوم- :گفت و زد رزینا ی شانه به جان   کم مشت تبسم

  دیوونه؟ رس   و رَس 
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 آره، :کرد فضویل مودبانه و زد دیوار به را دستش دنیا

ان   یک فهمیدیم امون همه دیگه .همیگ راست رزیتا
 چت  

 هست وسط این

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۶۴ پارت

 

 .شد دستپاچه تبسم
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 کش هیچ روی آنکه ن   و زد چرخ   کلبه در نگاهش

ی :گفت شود متوقف  دوست ماهان آقا بابا، نیست چت  

 .همی    فقط برادرمه

 

 آن داخل گشی    حال در و نشست کیفش کنار رزیتا

 ...کردیم باور دراز گوش هم ما گفت   تو باشه :گفت

 

 تابلوئه خییل بابا :گفت و کرد بلند کیف توی از را رسش

 .میخوادت پشه

 

 

 .کشید خجالت تبسم

 رفته رو و رنگ فرش به نگاهش و انداخت پایی    را رسش

 .شد دوخته کلبه کف

 .داشت دوست رل خواهدش یم مردک بود تابلو اینکه

 .کشید یم هم خجالت اما
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 آقا خدا بنده جان؟ رزیتا زن   یم حرفیه چه این :گفت و

 .داره دردرس هزارتا خودش ماهان

 

 باشه :گفت و داد رستکان کیفش محتویات با درگت   رزیتا

  کنم یم باور و گوشم درلز که گفتم بابا

 

 کلبه صاحب اگه حاال :گفت و ایستاد تبسم کنار نوشی   

مرد یک  ای؟میخو  بازم کنیم چیکارش بود چاق و کچل پت 

 

 نا هم اینجا میخوای یعت   :وگفت کشید آه تصنیع رزیتا

؟ امیدم  ی این مثل نمیاریم شانس هم اینجا من کت 

مرد یک به باید حتما بشه؟ عاشقم خوشتیپ خلبان  پت 

 بدم؟ رضایت خپل و چاق

 

 .افتادند خنده به رزیتا نزار و زار ی قیافه از افسانه و دنیا

 .نبود راض   ازبحث تبسم
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 کرده رفتار طوری ماهان کرد نیم فکر هم لحظه کی حت  

 !هست احسایس میان این شد متوجه هم رزیتا که باشد

 .بود ماهان واکنش نگران بیشت  

 آنها میان دانند یم ها بچه بفهمد وقت   دانست نیم

 .دهد یم نشان واکنشر  چه است احسایس

 یم خ   دنبال تو اون حاال :گفت بحث کردن عوض برای

 گردی؟

 

، یک دنبال_ ، صابون  ی شامپون   موهامون باهاش که چت  

 .دیگه بشوریم

 

 به را هایش گام به حرف شدن عوض از خوشحال تبسم

 .دارم همراهم صابون من :گفت و برداشت کیفش سمت

 اون جزء ویل داشتم کیفم توی هم مخصوص شامپوی

ان  
 خ   شامپو ذره یک دونم نیم .بیارم نزاشی    که بود چت  

 .میشه سنگی    کیفت فی   گ که بود
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 کلبه ی گوشه از را فاطیما رنگ صورن   کیف دنیا

 از هست فاطبما شامپوی نباشید نگران :گفت و برداشت

 .کنیم یم استفاده اون

 

 ها بچه :گفت بود ایستاده اتاقک در دم همچنان افسانه

 پتو چندتا کنیم درست آتیش   رود نزدیک من بنظر

 برای یه نمیخواد هم ینجوریا دورش تا دور کنیم آویزون

 به  بودنمون نزدیک هم بشیم، اذیت آب آورون و بردن

 .کنه یم گرممون آتیش

 

ها استقبال با پیشنهادش  شد مواجه دخت 

م کردن جمع برای تبسم و نوشی    پس  و رفتند هت  

 بسی    و آتش کردن فراهم کارهای هم افسانه،دنیا،رزیتا

 .گرفتند عهده به را پتوها
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 ۱۶۵ پارت

 

 .بود شده آماده رسیدند پشها تا سیارشان حمام

 .رود کنار پتو با کوچک اتاق یک

 یک و بود جوشیدن درحال آتش روی که ای قابلمه و

 .رسد آب تشت

کش دنیا کش هر از قبل  .بشوید تا برد را دخت 
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 یم رسد آب تشت توی کاسه با قابلمه گرم آب از کاسه با 

 صابون و شامپو با رسید متعادل یدما به وقت   و ریخت

ک  .داد شو و شست حسان   را دخت 

 الی پیچیده را فاطیما افسانه وقت   بعد ای دقیقه چند 

 خیس های لباس بود کرده قصد دنیا و برد یم کلبه به پتو

 .رسیدند پشها بکند تن از را خودش  ی شده

 بود فهمیده تقریبا و دیده افسانه بغل را فاطیما مسلم،

 .است قرار چه از اجرام

 بودن امان و امن از تا بودند کرده تاکید چقدر وآنها

 حاال و نشود خارج کلبه از کش اند نشده مطمی    اطراف

ها  .بودند انداخته راه حمام بساط دخت 

وع و رفت جلو   .کردن هوار و داد به کرد رسر

ه؟ چه اینجا معلومه_  کنید؟ یم چیکار دارید خت 
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 حد چه تا گایه دانست یم و شناخت یم را شوهرش دنیا

یت   ون خیس های لباس با شود یم غت   لحنش به و آمد  بت 

 جان؟ مسلم شده خ   :پرسید و بخشید مالیمت

 

ون کلیه از نگفتیم ما مگه :کشید فریاد مسلم  تا نیاید بت 

؟ آب اومدین شما برگردیم؟ ما   !تت 

 

 چیه تت   آب :گفت پاسخ و داد فرو را دهانش آب دنیا

 .شستم یم رو بچه داشتم جان مسلم

 

 و خودت تو اون رفت شاید نگفت   :زد فریاد باز مسلم

 قرار پتو چهارتا این رسیدن؟ رس هم با مرد چندتا بشوری

ا؟ این یا کنه محافظت من ناموس از بوده  دخت 
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 پائی    را رسش و کرده قالب هم در را هایش دست دنیا

 .بود انداخته

 

ها کار از شایک ماهان  کنید صت   تونستید نیم :گفت دخت 

 یم دارید؟ اطالعات اینجا ی درباره شما برگردیم؟ ما تا

 کنید؟ یم کار رسخود چرا جایه؟ چطور دونید

 

 معطل که ساعته دو :گفت و کرد نگاه ماهان به تبسم

 هم به موهامون کثیفه، تنومن ی همه خوب شمایم،

 کنیم تمت    و تر رو خودمون ذره یک خواستیم چسبیده

 .همی   

 

 و شد تر عصت   لحنش پس بود تر راحت تبسم با ماهان

 یم خ   کردین؟ یم صت   ساعت دو اگه شد یم خ   :گفت

 این عمدا کردین؟ یم حموم  تر دیر ساعت یک اگر شد

؟ یم کارو  .بری راه آدم اعصاب روی میاد خوشت کت 
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 ناراحت  فریادش همراه به ماهان تهمت و حرف از تبسم

 :گفت و نشست چشمانش به اشک که ای گونه به شد

 .دارم مرض مریضم، برم راه اعصابت روی میاد خوشم آره

 

 با را پتو باشد ماهان سوی از حرق   منتظر که این بدون و

 .شد وارد و زد کنار شتاب

 بازشان و برد هایش دکمه به دست و نشست آتش کنار

 .کرد

 و شد حمام مثال همان وارد رسیــــع رسش پشت ماهان

 دارم کت   یم قهر ها بچه مثل چرا شده؟ خ   :گفت عصت  

نم، حرف باهات  اینجا نبودیم مطمی    اولش ما میگم مت  

 .نیست کش خودمون جزء و خالیه
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ه تبسم ل حال در که فابلمه توی های آب به خت 
ُ
 زدن ق

 رسم چرا نیست کش شدین مطمی    که حاال  :گفت بود

؟ یم بیداد و داد  کت 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۶۶ پارت

 

ک نگاه رد ماهان  .گرفت را دخت 

 بود؟ ندیده خودش به گرم آب رنگ بود روز چند بدنش
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 خشگ شامپو بوی کردن حس و گرم  آب دیدن با

 .کرد حس بیشت   را پوستش

 و بکند تن از لباس جا همی    داد یم کیق   چه که آخ

 دراز شومینه کنار هم بعد و بشوید حسان   را خودش

 .بکشد

 .شود حمام هوس خیال ن   فعال  کرد سیع

  بود تبسم دل آوردن دست به کار ترین مهم فعال

نم داد رست :گفت و کرد نگاه تبسم به دوباره  چون مت  

ی یاد باید چون نگرانتم،  رس که نیست جان   اینجا بگت 

ی باید و آشناس نا ما برای اینجا .کت   کار خود  رو هرچت  

 .کنیم بیت   پیش

 

ک اشک  .چکید فرو دخت 

 .شد یم تر حساس و رنجوتر روز هر

؟ یا ست عاشق   از دانست نیم  غریت 
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 ناز را احساسش ی شیشه همه این عاشق   دانست نیم

 .خانواده از دوری و غریت   یا کرده

  و شکند یم دلش تلنگر یک با روزها این دانست یم فقط

 شود یم تر چشمانش

 

ه ماهان  :گفت ناراحت   با تبسم خیس چشمان ی خت 

؟ یم گریه خ   واسه   کت 

 .آورد نیم طاقت را هایش اشک

 یم رنج زندگیش های زن تمام اشک  دیدن با کال او

،هما، مادرش، کشید،  .ساناز متی  

 هر و داشت ای ویژه جایگاه قلبش در همیشه که تبسم

 .آورد یم درد به را دلش اشکش قطره

 از رنجیده همچنان  و چکید تبسم اشک بعدی قطرات

 میخوام کت   صادر اجازه اگه :گفت جمع در ماهان فریاد

ون ها بچه .بشورم و خودم  .بیان اونا برم من تا منتظرن بت 
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ک مقابل پا دو روی  ماهان   تا :وگفت نشست دخت 
 

 نگ

یم کت   یم گریه چرا  .نمت 

 

 زدی، داد رسم ها بچه جلوی :گفت لرزان صدای با تبسم

  بهم
 

 من انگار بری؟ راه ماعصاب روی میاد خوشت میگ

 ام بچه

 

ید را لبخندش جلوی کرد سیع ماهان  .بگت 

ک  را این جوان مرد و کرد یم لوس را خودش داشت دخت 

 .داشت دوست

 .بود بخش لذت برایش تبسم از کشر  ناز

 برات نمیخوام .باشم مراقبت کنم یم سیع دارم فقط من_

 .نگرانتم و بیفته اتفاق  

 برام اشون همه با تو چون گرانمن تو برای بقیه از بیشت  

 .داری فرق
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 .شد تمام ها غصه تمام خوب

 .جمله یک همی    با

 رنجیده دل و بگوید چه دانست یم بودها؛ بلد کار مردک

ک ی  .کند نوازش را دخت 

ی ک قلب در چت   ل دخت 
ُ
 .زد ق

 .قابلمه توی آب مثل درست

 

 

 

 

 

 

  

 

  ۱۶۷ پارت 
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 .قابلمه توی آب مثل درست

  تمام در رویش به رو ی آشفته مرد به بتمح و عشق

 .جوشید یم وجودش

 های ریش و ریخته هم به موهای مهربانش، و نگران چشم

 اش، شده بلند

 .بود داشتت   دوست سوخته آفتاب پوست

 باشد داشتت   دوست توانست یم هم عصبانیتش حت   و

 .بود نگران   از وقت  

 .نداشت اشکایل که کردن ناز کیم خوب اما

 .کرد ناز قدری شد یم

 تر مهربون میشه :گفت و کرد نگاهش دلخوری با پس

 .بایسر  مراقب
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 و برد جلو دست نکرد، پنهان را لبخندش بار این ماهان

 بعد بعد این از چشم :گفت و گرفت را تبسم دست

 .کنم یم مراقبت تر مهربون

 

 .بود گرم  دستش

 .ت  خواست و گرم جوش حال در آب   از شده بلند بخار مثل

ک قلب تا دستش گرمای   .کرد نفوذ دخت 

 .زد لبخند تبسم

 و زد کنار را پتو نوشی    چون بزند؛ حرق   نکرد فرصت

 ماهان کنید؟ یم چیکار دارید :گفت و آورد داخل را رسش

ون نمیان   چرا  هم بقیه کنه؟ تموم و کارش تبسم بت 

 حموم دوتان   میخوای نکنه بشورن، و خودشون میخوان

 !کنید؟

 

 .زد وق تعجب از  تبسم شمانچ
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ت یا بکشد خجالت دانست نیم  که حرق   از کند حت 

 .بود رانده زبان بر خیال ن   و پروان   ن   با نوشی   

 اهسته خنده میان و رفت باال ماهان ی خنده صدای

 .وقتش به اونم :گفت

 

ت نگاه  ماهان به و شد جدا نوشی    از تبسم ی زده حت 

 .شد دوخته

 .افتاد پایش مقابل تعجب از  چشمانش

 :گفت و کشید را تبسم دست و خندید تر بلند ماهان

 .کن حموم بیا بعدا تو بریم، پاشو

 

ون و کرد بلند را او باشد تبسم جواب منتظر آنکه ن    بت 

 .رفت

 مقابل ای شبهه و شک این از بیش خواست نیم  تبسم

ون ماهان دست از را دستش ایجاآهسته  کند ها بچه  بت 

ون او پای به پا  و کشید  .رفت بت 
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 توی را خودش بالفاصله و بود فرصت منتظر انگار رزیتا

 انداخت حمام

 

**. 

 کلبه از تر دور کیم و کرد مرتب رسش روی را شال تبسم

 در و نشست شکسته درخت ی تنه روی ماهان کنار

 کس هیچ واقعا یعت   :پرسید ماهان های حرف جواب

؟ اینجا رو هکلب این چطور پس نیست؟ اینجا  گ ساخی  

؟ دقت با رو جا همه شما ساخته؟  گشتی  

 

 اش همه منم دونم، نیم :گفت و انداخت باال ابرو ماهان

 .گشتیم کامل بابا آره....کنم یم فکر همی    به

 

 را کش خواهد یم انگار و چرخاند رس درختان میان تبسم

 .میشه پیداش مطمئنم داره، صاحت   یک حتما :گفت بیابد
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 داره صاحب یقینا آره :گفت و کشید عمیق   نفس هانما

 مهمه خییل میشه پیداش گ اینکه اما میشه، پیداش و

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۶۸ پارت

 

یم، کمک ما منتظرن هواپیما اون توی مسافر نفر چند  بت 

 اومده؟ رسشون به خ   روز چند این توی نیست معلوم

 ....کردن چیکار خوردن؟ خ  
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 :گفت و کشید خط پایش زیر زمی    روی کفشش نوک با

 .تبسم نگرانم خییل

 

 کفش توسط شده ترسیم برهم و درهم های خط به تبسم

 کمکمون خدا وقت   :گفت و کرد نگاه زمی    روی ماهان

 به رسونده علف و آب ن   کوه اون وسط از رو ما و کرده

 .کنه یم کمکمون هم راه ی ادامه برای بهشت   همچی   

 رو مسافرا بقیه هوای داره رو ما هوای که خدان   همون

 درست خ   همه مطمئنم من نباشید نگران .داره هم

 در رو خودتون باید که اونچه از بیشت   شما بنظرم .میشه

 .نیست هم اینجوری ویل دونید یم مسئول مسافرا مقابل

 

 .بود جدی هایش حرف

 لب روی نشسته لبخند و کرد یم بیانشان جدیت گمال در

 .دانست نیم را داشت معت   چه سطو  این ماهان های
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ک تعجب دلیل ماهان و کرد نگاهش متعجب  را دخت 

 .فهمید

، حرف قشنگت   دلخوری وقت  _ ن   اون من .تر صمییم مت  

 .دارم دوست بیشت   و زدنت حرف جوری

 

 و خودم دارم بگو و من :گفت و  کشید درهم ابرو تبسم

 ... تو وقت اون بدم دلداریت  کشم یم

 

 حرف اینجوری آهان :گفت و ایستاد شد دبلن ماهان

 خوشم اینا و خودتون شما، از .دارم دوس بیشت   و زدنت

 .نمیاد

 

 واقعا :گفت  و زد لبخند قبل ی لحظه خالف بر تبسم

 نیستی    الزم دلداری هم خییل معلومه که،
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ین با ماهان ک کنار فاصله کمت   به را خودش و ایستاد دخت 

 فقط تو نمیخوام دلداری :گفت و کرد متمایل او سمت

م، یم انرژی  من بزن لبخند همینجوری  همینجوری گت 

 خودت تو بزن، حرف قشنگ قدر همی    کن، نگام قشنگ

ین ، دلگریم بهت   از مر چشات نیست الزم زدن حرف دنیان 

 ...خوب حال از پر مثبته، انرژی

 

 

ی ک قلب در چت    قند؛ کیلو کیلو مثال شد یم آب دخت 

 .نبات و لنق هم شاید

اب جام جام، که نبودند حرف جوان، مرد های حرف  رسر

ک کام به که بودند ناب  لحظه هر را او و ریخت یم دخت 

 .کرد یم عشق مست بیشت  

د جلو را دستش اینکه برای کشید یم پر دلش  گونه و بت 

 .کند نوازش را اش سوخته آفتاب ی

 از گرفت یم تحویل را باربد خییل که های وقت   مثل یا

 .ببوسد محکم را صورتش و شود آویزان ماهان گردن
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ین لبخند به نگاه ماهان  ترک های لب روی نشسته شت 

ک ی خورده  شد؟ خ   قرارمون پس :گفت و زد گره دخت 

 ...نداریم کلمات بسی    جمع و خودتون و شما

 

 نفر یک اینجا :زد پچ و شد خم تبسم سمت به ببشت  

 صدا اسمشو ارب هزار روزی داره دوست که هست

 رو اسمش داره دوست فقط که اینجاست یکنفر ....بزن  

 .بشنوه تو صدای با

 

بان ک قلب ض    .گرفت اوج دخت 

ک رسوان   طبل بر تا شد تند  مرد پیش را او و بکوبد دخت 

 رسوا هست که این از بیشت   رویش به رو قامت خوش

  کند
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 ۱۶۹ پارت

 

 رفته فرودگاه به و شده لاتومبی سوار امید از دنیان   با

 .بودند

 .کردند پرواز بگویم است بهت   نه، که رفی   

 خانه به خایل دست انتظار ساعت چند از پس حاال اما

 .بازگشتند

 یک خورد شکسته لشکر مثل خانواده اعضای از کدام هر

 .بود نشسته جا

 ی خاته به دوباره داد رخ حادثه این وقت   از که  مهناز

 .کرد یم آمد و رفت اش خاله
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بت سیت   خانه از دست به رسر  لیوان اولی    و شد خارج آشت 

 خودت داری بخدا خاله :گفت و کرد تعارف داریوش به را

 هواپیما مسافرهای بیشت   نصف که همی    میدی، زجر و

 و اس زنده تبسم دادن شهادت که همی    شدن، پیدا زنده

 اینا امروز .خوبه خییل خودش رفته دیگه گروه یک همراه

 خوشحال باید االن .همراهاش و تبسم فردا شدن پیدا

 .ببازی خودت ایتجوری اینکه نه باشید

 

بت لیوان   کشید؛ جلو مبل روی را خودش نشین  از رسر

 و چسباند خواهرش های لب به و برداشت سیت   توی

 بودن زنده خت    که این خواهر، میگه راست مهناز :گفت

ت  .خوبه خییل شنیدی رو دخت 

 

بت از ای جرعه آمنه  شده خشک گلوی تا نوشید را رسر

 ام بچه رس به خ   دونه یم خدا :گفت و کند تازه را اش

 میخوره؟ خ   کنه؟ یم چیکار کجاست؟ اومده،
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ه مادرش الیه :گفت و زد سینه بر دست  برات الیه .بمت 

م  الیه .ای آواره کمر و کوه توی روزه چند که مادر بمت 

م برات  اومده رست به خ   آخ .ای آواره رسما توی که بمت 

  عزیزکم؟

 

د را زنگ کش  .فشر

د را کن باز در و برخاست جا از هومن  لحظه چند و فشر

 .بود ایستاده سالن وسط زنان نفس کامران بعد

 .برساند را خودش تر زود نتوانست و بود شهر از خارج

 به رو حاال و شده چه بود شنیده مهناز زبان از بیش و کم

 چیه جریان :کرد یم پیچ سوال را او و ایستاده باربد ن  رو

 ویل شدن پیدا مسافرا بیشت   شده، پیدا هواپیما چرا باربد؟

ی تبسم از  تبسم؟ جزء برگشی    همه چرا نیست؟ خت 

 

 وردی ی پله تنها روی نشسته حالت همان در باربد

خانه  یم سقوطشون از که روز سه دو، :داد توضیح آشت  
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ی و گذره ن یم تصمیم نمیشه خت   هواپیما از خودشون گت 

ون  توی موندن عده یک .کمک کردن پیدا برای بزنن بت 

ن یم تصمیم که هم ای عده اون هواپیما  راه دنبال برن گت 

 یک به رسیدن زودتر گروه این .شدن دسته دو نجات

 خت   رو هواپیما جای هم خودشون بودن زنده هم روستا

 هنوز انگار بوده جزءشون که تبسم که گرویه اما .دادن

 .نرسیدن جان   به

 

 نیم دنبالشون چرا خوب :پرسید حال پریشان کامران

 گردن؟

 

بت لیوان آخرین باربد  مهناز و بود سیت   توی که را رسر

 گردن، یم دارن که معلومه :گفت و برداشت کرد تعارفش

 .بگردن باید کجا دونن نیم که اینجاست مشکل ویل

 

 :گفت و نشست خوری ناهار مت    یل،صند روی کامران

 .خوبه خودش ان زنده دونیم یم که همی   
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 و کرد نگاه اش زاده خواهر به اشگ چشمان با آمنه

  کامران، بودیشون دیده اگه :گفت
 

  و خستگ
 

 جون گرسنگ

 ما دیدن از قبل اینکه با نداشی    رمق .بود نزاشته براشون

 همه .ودنب رخسارشون به رنگ بودن خورده گرم غذای

 ....معاینه برای بیمارستان رفی    اشون

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۷۰ پارت
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  های دلواپش و بود مادر
 

 .اش هنیشگ

 ادامه و کشید یم آتش به هم را سنگ دل صدایش سوز

  از ام بچه دونه یم خدا :داد
 

 و حال چه رسما و  گرسنگ

 آخ .بود شده زخم و خشک صورتشون پوست .داره روزی

یم الیه  داره حالو همی    منم ی بچه حتما بمت 

 

 .شد بلند جا از سخت   به پرستو

 .گذراند یم را اش بارداری روزهای آخرین

 بشم، فدات نخور غصه :گفت و نشست مادرش کنار

 هم دور همه دوباره خونه گرده یم بر هم تبسم روزا همی   

 .شیم یم جمع

 

 .چکید ها حرف این زدن با هم خودش اشک قطرات

 .دید یم زودتر را خواهرکش کاش

 .کشید یم پر برایش دلش
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 جان   چه شنید را هواپیما شدن پیدا خت   وقت   که اخ

 .شد جاری قلبش به امیدی چه و گرفت

 .بودند نشسته هم دور خایل دستان با امید نا اما حاال

ی عجب  .امیدی نا ست چت  

 .لعنت   این است درمان ن   درد

 .کند لعنش خدا

 .را دنیا های میدیا نا ی همه کند لعنت خدا

 انگار که کند یم سنگیت   قلبت بر طوری آید یم که وقت  

 .باشد وجودت فرمانده است قرار عمر آخر تا

 

**************** 

 

 .کرد آغاز را خون   صبح

 .بود گذرانده هم را خون   شب

، غذای حمام،  .گرم اتاق نرم، جای کاق 
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 .خوابید راحت صبح خود تا

 روی خوابیدن به مجبور نه یف،کث نه بود، گرسنه نه

 نه و کند تحمل را رسما بود الزم نه و کوه های سنگالخ

 .داشت را جانوارن و حیوانات ی حمله نگران  

 .خوابید راحت را صبح تا شب

 شد بیدار حوب حایل و حس با صبح

 

 .بودند خواب همه

ون کلبه از ها بچه شدن بیدار تا آمد نیم بدش  و بزند بت 

 .بچرخد کیم اطراف

 صبحگایه رسمای شد خارج و کرد باز را کلبه در تا

 .کوبید صورتش به را خودش

 .شد پشیمان برگردد؛اما خواست

 بود ممکن و داد یم بدی صدای در ندیده روغن لوالی

 .کند بیدار را ها بچه
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 شد یم رد کلبه پشت درست که رود سمت به را راهش

 .کرد کج

 .بود زیبا خییل جا همه

 .نداشت کم هشتب از هیچ

، رس درختان انبوه  و پرندگان صدای بهاری، های گل ست  

 .رود خوش آواز

 یم آن آب از و بودند نشسته رود کنار زیبان   پرندگان

 نوشیدند
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 ۱۷۱ پارت

 

 نیم هم خواست یم اگر حت   که بود زیبای ی منظره چنان

 .دهد اهمیت رسما به توانست

 از بردن لذت و رود رکنا زدن قدم و رفی    فقط دلش

 .خواست یم را صبح اول هوای

 .بود دونفره هوا دانشگاه، های بچه قول به چند هر

ک اما طلبید یم بیطت   را بودن دونفره  با حت   بعد دخت 

اف آن وجود  رون   پر از درجه آن به هم هنوز پروا، ن   اعت 

 خواب از را نام ماهان جوان، مرد برود که بود نرسیده

و  خوش  .دارد زدن قدم دونفره هوس بگوید و بکشد نبت 

 

 آب به و نشست درخت   ی شکسته ی تنه روی تنها پس 

 .دوخت چشم رود جریان در و آرام

 پردازی رویا در برد؛ یم رس به خودش هوای و حال در

انه هوی  .نشست اش شانه روی پالتون   که اش، دخت 
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 .پرید جا از ترسیده

ه و نشست کنارش ماهان   نگاه بدون مقابلش رود به خت 

ک به ، کت   گوش حرف دخت   :گفت  دخت   چند نیست 

 .بری جای تنها نباید امنه، نا اینجا گفتم حاال تا بار هزار

 

 .ترسوندیم :گفت و کرد نگاه جوان مرد رخ نیم به تبسم

 

 .چرخاند رس ماهان

س، من از_ س تنهان   از و باش کن گوش حرف نت   .بت 

 

ک  های لبه .نشست خت در ی تنه روی دوباره  دخت 

 جا همه چقدر ببی    :گفت و کرد نزدیک هم به را پالتو

 این از نیومد دلم .بهشت وسط افتادیم انگار .قشنگه

 .بگذرم منظرع
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 از مراقبت :گفت و کرد نگاهش چشم ی گوشه  از ماهان

یه هر از تر مهم خودت  .چت  

 

 .داد رستکان آهسته تبسم

 سمت به را رسش و برخاست جا از قامت خوش خلبان 

 و چرخاند کرد؛ یم نگاهش و کرده بلند رس که تبسم

 بزنیم؟ دوری یک بریم :پرسید

 

 دارم دوست خییل آره :گفت و زد لبخند اشتیاق با تبسم

 .ببینم رو اینجاها

 

 .شد بلند جا از بالفاصله

 همی    :گفت و نشست کمرش روی نرم ماهان دست

نیم چرخ   یک اطراف  .گردیم یم بر و مت  

 

 .بود کمرش روی ماهان دست پیش تبسم حواس
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ک، کمر روی دستش گریم جای  جواب خایل جای دخت 

 .کرد آوری یاد ذهنش در را سوال یک

 حس و رفت یم راه رسش پشت قدم یک ی فاصله به

ی بود رفتارش در که حمایت  یم آوری یاد تبسم به را چت  

 .کرد

ی  .دارد تعلق یدیگر  زن به مرد این اینکه مثل چت  

 . باشد دیگری زن برای باید حمایتش

  .جنگید خودش با فهمید را ماجرا این که روزی از

 .کند انکارش داشت سیع مدت تمام
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 ۱۷۲ پارت

 

 نوشی    یا امید حتما کند فکر و نیاورد خودش روی به

 .اند کرده اشتباه

 و ماهان دوشادوش که ای لحظه همان درست، اینجا اما

  .داشت یم بر قدم زیبا رودی رکنا

 و کند مطرح را مساله  بود گرفته تصمیم ناگهان   خییل

 .راحت را خودش خیال

 را خودش تکلیف و شنید یم جواب و گفت یم یکبار

 .کرد یم روشن

 تبسم که بود رسش پشت فاصله قدم یک با هنوز ماهان

 داری؟ نامزد میگه نوشی    :گفت میل ن  

 

 .ادایست جایش در ماهان

 .شد متوقف حالت همان در هم تبسم
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 .بود ماهان جواب نگران

  چه؟ تو به ندارم یا دارم نامزد خوب :بگوید ترسید یم

 

 .افزود اش نگران   بر ماهان سکوت

 .ایستاد او روی به رو و چرخید مردد

 .بود نزدیک زیادی اشان فاصله

 .سینه به سینه

سد خواهد یم که سوایل جواب کرد آرزو  بزرگ نه یک بت 

 .باشد

 قول دیگه خت   یک با  ات خانواده میگه نوشی    :پرسید باز

، ازدواج قرار و  میگه؟ راست گذاشی  

 

 .برد فرو جیب در دست ماهان

 .نداشت ایمت   ی فاصله رعایت برای ای عالقه
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  ن   همان در
 
ه و بود ایستاده فاصلگ  یم نگاه را تبسم خت 

 .میگه راست  :گفت و کرد

 

 .رفت تبسم ایپاه از رمق

 .بود نکرده او کند انکار را داشتنش نامزد داشت دوست

 بر اشک نم زد یم زور داشت که سوال از پر چشمان   با

 نگاه مقابلش در ایستاده قامت خوش مرد به ننشیند آنها

 ...که گفت   شکاف توی شب اون تو اما :پرسید و کرد

 

 نلرزا چشمان به مستقیم و بود ایستاده محکم ماهان

ک  یادمه خوب خییل :گفت و کرد یم نگاه مقابلش دخت 

 .گفتم خ   شکاف توی شب اون

 

 لرز کیم هم باز تالش همه آن وجود با تبسم صدای

 .داشت
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 افتاد صدایش جان به و کرده ول را جا همه رسما که انگار

 .بود

 !داری؟ دوست رو من ویل داری نامزد_

 

 نمیشه؟ :پرسید و زد لبخند ماهان

 

 .نه که معلومه :گفت و رفت باال کیم تبسم ایصد تن

 

 چرا؟ :پرسید پروا ن   ماهان

 

 هواپیمای مثل که انگار لرزید، یم همچنان تبسم صدای

 .افتاده گت   برف از کویه میان هم او اشان نشسته برف به

  جوان مرد از را ضاحت همه این توقع بخوایه را راستش

 .نداشت

؟ یم بازی باهام داری_  کت 
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ک سوال این از ماهان  .خورد جا دخت 

 مسلط کامال همچنان اما  .شد جمع لبش روی از لبخند

 بود

 کرد نوازش را تبسم ی گونه و آورد باال را شستش انگشت

 .کنم نیم بازی تو با وقت هیچ من :گفت قاطع و مالیم و

 وقت هیچ
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 ۱۷۳ پارت

 

ک قلب ی شیشه روی صدایش محبت  تانداخ ترک دخت 

  و

 صدایش در نهفته محبت همه این بریل دانست نیم

د اف اندوه از یا .بمت   .دهد جان  داشتنش نامزد به اعت 

؟ پس :پرسید   داری تو خ 
 

 داری؟ نامزد میگ

 

 گویسر  بازی تبسم ی گونه روی همچنان ماهان انگشت

 .تپه یم تو برای فقط دنیا توی من قلب :گفت و کرد یم

 

 .دافتا تپش از تبسم قلب

 .بود کاق   شدن تسلیم برای جمله یک همی   

 .خواست یم چه دیگر ماهان قلب تپش جز
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  آگاهانه کامال آزاری خود یک یط و نشد تسلیم او اما 

 منم و داری تعهد ای دیگه کس به تو ویل :گفت مرصانه

  به گذاشی    پا آدم
 
 .نیستم متعهد آدم زندگ

 

 .زد لبخند نرم ماهان

 چشمان از زدن پلک ی اندازه به حت   چشمانش اتصال

 .شد نیم جدا رویش به رو دخت  

  به نخوای یا بخوای هم االن همی    تو_
 
 .وصیل من زندگ

  توی بزاری پا مجبوری
 
 .من زندگ

 

 !زد؟ یم اجبار از حرف ماهان

  بود؟ چه ها حرف این از منظورش

 کنه؟ یم مجبور من گ :پرسید و شد تند کیم

 

 جان   حوایل تبسم ی سینه  یرو  ماهان ی اشاره انگشت

به کوبید یم آن دیوار به را خودش محکم قلبش کا  و زد ض 
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ی یک :گفت  بدون .کنه یم مجبورت که هست اینجا چت  

  به خودت ی اراده
 
 ....کنه یم وصلت من زندگ

 

 یم هاست سال که من مثل :گفت و کشید عمیق   نفس

 زتا نتونستم بازم ویل راهمه جلوی بزرگه سد یک دونم

 .بکنم دل

 

 .ماهان ی جمله این برای بود رفت دلش

 یم شماتت فقط اما  لعنت   احساس ن   موجود این عقلش

 .داد راه زندگیش به را دیگری زن مرد این که کرد؛

 .ماهان نیستم شکسی    دل آدم من_

 

 ی گونه نوازش از دست و آمد کوتاه باالخره ماهان

ک  :پرسید و دکر  است   را دستش جایش به و کشید دخت 

 هستم؟ من کت   یم فکر
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 ؟ هست   دونم، نیم :پرسید و کرد کج رس تبسم

 

ک دست ماهان  خودش ی سینه روی و آورد باال را  دخت 

؟ کردن اعتماد آدم :پرسید و گذاشت  هست 

 

  .داد تکان رس تبسم

 و ماهان دستان به چسبیده داشت خون   جای دستش

 ودربایست  ر  ن   و جوان مرد ی سینه روی شده چفت

 بهت کمال و تمام که شناسمت نیم انقدر هنوز :گفت

 .کنم اطمینان

 

 خوشش شنید که جوان   از تبسم انتظار خالف بر ماهان

  .آمد

 و شد یم عشق چاشت   هم منطق و عقل کیم اگر نبود بد

 ازش میگه؟ خ   اون ببی    کن، اعتماد قلبت به :گفت

س  ه؟زدن آسیب آدم شکستنه؟ دل آدم ماهان بت 
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 .میگه بهت راستشو قلبت

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۷۴ پارت

 

 .چکید بود کرده که تالیسر  ی همه با باالخره تبسم اشک

 ویل میده، رای تو نفع به کال که باشه من قلب به اگه_

 آدیم یک هست، هم دیگه آدم یک وسط این میگه عقلم

 .باشه بسته دل ممکنه که
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 از را سمتب اشک وار نوازش و آمد باال ماهان آزاد دست

 .کرد پاک اش گونه روی

 عاشق عاقل نه باش عاقل عاشق_

 

 .کرد نگاه جوان مرد به گیج تبسم

 :پرسید و مانده صورتش روی  او انگشت رد کرد یم  حس

؟ یعت    خ 

 

 .کشید عمیق   نفس ماهان

 .شد پائی    و باال اش سینه روی تبسم دست

 دست نده و قلبت اختیار نباش، من مثل یعت  _

 نیست، صالح نه بگه عقلت یه بره دلت تو یه.عقلت

، ها خانواده نمیشه، نیست، درست   هم تو خ 
 

 .چشم بگ

 رفت دلت وقت   یعت   باش عاقل عاشق باش من برخالف

 ....میگه خ   اون ببی    اول دلت، به بده اولویت
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ک چشمان تا دوباره را نگاهش  :گفت و کشید باال دخت 

 دروغ بهش  وقت هیچ عشق ی درباره حداقل آدم قلب

 .نمیگه

 

  چرا :پرسید مظلومانه تبسم
 

 و قول از چرا شده؟ خ   نمیگ

؟ ازدواجت قرار
 

  چرا نمیگ
 

ه اون نمیگ  کیه؟ دخت 

 

  .انداخت پایی    رس ماهان

 :گفت و شد شلوارش جیب مهمان اینبار آزادش دست

 میدم قول بده زمان من به .میگم بهت وقتش به بزار

 .فهیم یم رو خ   همه برسه که وقتش

 

 زمان   اون کنم، یم اطمینان بهت من :گفت مصمم تبسم

 وقت    ماهان ویل....ویل.....میدم بهت  رو میخوای که

، برام رو خ   همه
 

 زندگیت توی من حضور بفهمم اگه بگ
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نه آسیب ای دیگه کس به م، مت    عاشق هم چقدر هر مت 

م بازم باشم  .مت 

 

 از رسعت به تبسم شد باعث هادی صدای پیچیدن

د فاصله ماهان  .بگت 

 .زد لبخند ماهان

 یم داشت .گرفت قرار دیدشان معرض در هادی بار این

؟ ها بچه :گفت  یک براتون صبحونه، بیاید کجایی  

 .کردم درست اعیون   صبحونه

 

 :شود آنها متوجه هم او تا زد صدا را هادی  ماهان،

 .شده خ   ببینم بیا هادی، اینجایم

 

 بیایی    :گفت و آورد باال دست دید را ها بچه تا هادی

 .نمیشه باورتون که داریم صبحونه یک کلبه، سمت
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 صبحونه ببینیم بریم بیا :گفت و کرد نگاه تبسم به ماهان

 .کنه یم ذوق اینجوری که چیه اشون

 

 به رو و برگشت باره دو اما شد دور تبسم از قدم یک

ک روی  خ   هیچ ی غصه :گفت اطمینان با و ایستاد دخت 

یش کافیه .کنم یم درست رو خ   همه من نخور، رو  بست 

 .من به

 

یت   لبخند با ماهان و زد پلک آهسته تبسم  :پرسید شت 

 بریم؟

 

ک  داد تکان رس دخت 
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 ۱۷۵ پارت

 

،  .باشد داشته ذوق همه این داشت حق هادی خدان 

 رویشان به رو ی صحنه دیدن از هم ماهان و تبسم

 .شدند خوشحال

 توی و بودند کرده درست آتش کلبه نزدیک  ها بچه

 .بود پخت حال در نیمرو هم آتش روی ظرف

 بود ها مرغ تخم زدن هم مشغول که دنیا به ناباور تبسم

 !آوردین؟ کجا از مرغ تخم :پرسید و کرد نگاه

 

 آقا وحشیه، اردک تخم :گفت و کرد نگاهش لبخند با دنیا

 هم روغن و نون .دهکر  پیدا  رودخونه سمت اون هادی

 .بود کلبه توی که
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 هادی نکنه درد دستت :گفت و کرد نگاه هادی به ماهان

 .جان

 

 چای لیوان یک سیت   توی از و نشست ها بچه کنار

 .بنشیند کنارش زد اشاره تبسم به آهسته و برداشت

 پیش اینجا بیا تبسم :گفت دوستش به رو نوشی    همزمان

 .من

 

 کنار و کرد نگاه ناراض   ماهان   هب چشم ی گوشه از تبسم

 .نشست نوشی   

 چند بعد بفرماید  :گفت و گذاشت وسط را ظرف دنیا

 .حسان   و درست صبحونه یک روز

 

 .نکنه درد شما دست :گفت و زد لبخند ماهان
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 کجا هم با دوتا شما :زد پچ تبسم گوش در آهسته نوشی   

 بودین؟

 

 در و گرفت رغم تخم و خشک نان با  را لقمه اولی    تبسم

 .رود کنار جا همی    :گفت نوشی    پاسخ

 

 یم  خوش بهت داره حسان   :گفت و کرد شیطنت نوشی   

 .ها گذره

 

 :گفت و خندید کرد، نگاهش چشم ی گوشه از تبسم

 چند خوردی نیمرو که باری آخرین بخور، اتو صبحونه

 .بود پیش روز

 

 درباره صحبت  واال :گفت و برداشت نان ای تکه نوشی   

  .تره جالب هم یک درجه صبحونه این از حت   دوتا شما ی
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 در هایش مرغ تخم نصف که وسط بزرگ ظرف به تبسم

 چند بود آنها مقابل هم نصفش و شد ریخته دیگری سیت  

 وا جور های لیوان و خشک نان خوردند؛ یم ان از نفری

 .کرد نگاه چای جور

 !یک؟ درجه صبحانه گفت یم این به نوشی   

 حسان   ای صبحانه ها روز آن برای خدان   که بتهال خوب

 .شد یم محسوب الکچری و

 دیگه، کن تعریف خوب :وگفت و زد ای سقلمه نوشی   

 اونجا؟ کردین یم چیکار

 

 نگاه در چشمان اما بدهد را جوابش تا کرد بلند رس تبسم

 .افتاد گت   ماهان مستقیم

 .ریخت دلش

  استخر وسط کش که ای لحظه مثل درست
ُ
 داده لشه

.د  باش 
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  .ریخت دلش ماهان ریز چشمک با

 هم داشت را استخر آب میان رفی    فرو آرامش هم

  .سقوط  هیجان

 رویش به رو جوان مرد ترصف به همیشه از بیشت   قلبش

 .آمد در

 آن روی لبش گوشه و رفت یم داشت را جراتش کاش

 .زد یم بوسه را صورتش روی نشسته رنگ کم لبخند

  کم لبخند
 

 .گرفت ماهان از چشم نشاند لب بر رنگ
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 ۱۷۶ پارت

 

 البته و زدیم دوری یک رفتیم :گفت نوشی    جواب در

 .زدم حرف باهاش هم نامزدش ی درباره

 

 و داشت نگه دستش میان را پیمان و پر ی لقمه نوشی   

 گفت؟ خ   اون خوب؟ :پرسید

 

 میگم برات بعد مفصله :داد پاسخ کوتاه تبسم

 

 

 یم هم تو بابا گمشو :گفت و داد گردنش به یقر  نوشی   

ی  .بزن   حرف کلمه دو مت 
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 .خندید آهسته تبسم

 بچه :گفت یم که کرد جلب را اشان توجه هادی صدای

 خونه رود توی نداریم، نگران   اصال غذا بابت از اینجا ها

 دلت خ   هر که هم وحشر  مرغان   و اردک ماهیه، از پر

ای مطمئنم .هست بخواد  .کرد پیدا میشه هم ای یگهد چت  

 

 اینجا زیاد نیست قرار که ما : گفت دست به لقمه ماهان

 برای زودتر بریم باید.افتیم یم راه فردا امروز، بمونیم،

یم کمک هواپیما توی  مسافرا  .بت 

 

 

ون کلبه در از رامی     روشنش :گفت هیجان با و دوید بت 

م  رو رانای و بندازم راه رادیو تونستم باالخره کردم،  .بگت 
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 رامی    سمت به و پریدند جا از برق مثل فرهاد و ماهان

 کار داره ....شد روشن :گفت خوشحایل با رامی    و رفتند

 .کنه یم

 

 .کرد نگاهش ناباور و گرفت رامی    از را رادیو ماهان

 .کرد یم پخش داشت واقعا

 :گفت مجری اما شد یم زیاد و  کم یه صدایش که البته

 ...است تهران نجاای ۹ ساعت

 

 االن :گفت الفور ق   فرهاد و کرد نگاه فرهاد به ماهان

نن ما از حرق   ببینیم بزار میگه، صبح ۹ ساعت اخبار  .مت  

 

  .بودند شده ساکت همه

 .آب زدن قل و بود چوب سوخی    صدای فقط

 .مطلب اصل رس رفت خت   دو خواندن از پس گوینده
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 .دندکشی نیم هم نفس ها بچه حت   اینبار

 هواپیمای  رسنشینان ۱۴ یافی    برای جو و جست_

 .شد آغاز امروز صبح از بری مسافر

 گران امداد باالخره جستجو روز چند از پس گذشته روز

 به که را مسافرانش و شده گم هواپیمای شدند موفق

 .کنند پیدا بودند مانده زنده آسان   معجزه طور

 راه کردن پیدا برای که هواپیما این مسافران از گرویه

 را خودشان شدند  موفق  بودند؛ شده خارج آن از نجات

  .دهند اطالع را هواپیما مکان و برسانند روستای به

 و اند بوده نفر چهارده شامل که دوم گروه متاسفانه اما

 جزء هم  پرواز خدمه از یگ و خلبان کمک و خلبان

 .هستند مفقود همچنان  انهاست

 پزشکان که داشته زخیم ۲۳ و کشته ۵ تاکنون حادثه این

 آنان از نفر دو حال بیمارستان به ها زخیم انتقال از پس

 کردند اعالم وخیم را
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 ۱۷۷ پارت

 

 

 .افتاد یم خوب اتفاقات هم پشت

 شدن پیدا یگ، درجه جای همچی    به آنها رسیدن

 .گروه های بچه شدن پیدا هواپیما،

 .شد یم باز رویشان به داشت گشایش در کم کم انگار

 .کردند یم نگاه هم به ناباور را لحظان   گروه اعضا

  کنند؟ باور را معجزه کدام

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

؟ مواد و پناه رس کردن پیدا   غذان 

 زخیم؟ و خسته و گرسنه آدم همه آن شدن پیدا یا

 :گفت خوشحایل با و خاست بر جا از زده هیجان ماهان

 .کردن پیداشون

 

 .رفت هوا به ها بچه فریاد و کشیدن هورا صدای

 .کشیدند یم هورا و پریدند یم پایی    و باال عیل و حسام

 .کردند یم خوشحایل هم ها دخت  

 قدر تیم به حسان   گل یک اشان عالقه مورد تیم که انگار

 .باشد زده مقابل

 .کشید صورتش به را هایش دست خون   حال با ماهان

 به را رسش کرد، رها راحت خیال با را نفسش اینکه از پس

 قلبش ته از را شکر را خدا و نمود بلند آسمان سمت

 .گفت

 .بود کرده رسش به جان مسافران برای نگران  
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 بودن داد خت   بهم اگه یعت   :گفت بشاش صورن   با عیل

 انقدر شده حامله باالخره انتظار سال چند بعد زنم

 .شدم االن که شدم نیم خوشحال

 

 .کردند هنگا عیل به متعجب همه ها بچه

ی همشش از او روز چند این در  .بود نگفته چت  

 یم انتظار شدن پدر برای سالهاست اینکه به رسد چه

 .کشد

ت با و کرد باز سخن به لب  افسانه  نگفته :پرسید حت 

 داری؟ زن که بودی

 

 را چایش لیوان دوباره و نشست آتش کنار خیال ن   عیل

 ...که ندارم :گفت و گرفت دست
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ه و گرد بلند رس  ن   با کردند یم نگاهش که ها بچه ی خت 

 .زدم مثال :گفت خیایل

 

 هادی که گردن   پس با شد همزمان گروه ی خنده صدای

 .کرد نثارش

 منه تقصت   :گفت و کشید دردناکش گردن پشت دست

 .کردم وصف شما برای مو خوشحایل ی اندازه که

 

 شکر رو خدا :گفت فرهاد و نشستند هم دور دوباره

 .شد راحت مسافرا بابت از خیالمون

 

 .داد تکان رس آسوده خاطری با ماهان

 .بودند برداشته دوشش از سنگیت   بار انگار

 از بود شنیده هم را ها زخیم و ها کشته تعداد که حاال

 حال نشده اضافه ها  کشته تعداد به کش اینکه بابت

 .داشت خون  
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ی حس با حاال نیمرو لقمه و گرم چای  پائی    گلویش زا بهت 

 .شد جانش نوش و رفت

 

 یم هم ما دنبال :پرسید و کرد نگاه جوان خلبان نوشی   

 گردن؟

 

 تا ایم زنده دونن یم که حاال :گفت اطمینان با ماهان

 .نمیشن خیال ن   نکی    پیدامون
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 ۱۷۸ پارت

 

 عیل که بود نداده قورت را لقمه حسان   و درست هنوز

 .ایستاد سیخ

 جدید  بازی مسخره یک خواست یم دوباره احتم مردک

 .کند علم

 دستانش میان ارزشمند یسر  چون را رادیو همچنان رامی   

 عیل؟ چته باز :پرسید و داشت

 

 چشم کند، نگاه خاض شخص به اینک بدون عیل

 موبایل ممکنه کنه، یم کار رادیو وقت   :گفت و چرخاند

 درسته؟ بده آنی    هم هامون
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 مکث ایستاده بلند قد جوان مرد صورت روی ها بچه نگاه

   پرید جا از آمد خودش به رزیتا کس هر از قبل و کرد

  .میگه راست آره :گفت

 

 برای شارژی اگه البته :گفت و کرد نگاه عیل به امید

 .باشه مونده ها گویسر 

 

 یم چک خوب :گفت و کرد تند پا کلبه سمت به عیل

 .کنیم

 

 .تندبرخاس جا از ها بچه دوباره باز

 ها گویسر  و ها کلبه سوی به امید از پر کدامشان هر

 .شتافتند

 .شد امید نا امیدشان، که نکشید طول زیاد اما

 برق و شارژ رنگ ها گویسر  که شد یم هفته یک از بیشت  

 .بودند ندیده خودشان به
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 هایشان گویسر  راه در یا و بودند هوامیما در که مدن   تمام

 .شد یم استفاده قوه چراغ عنوان به بود روشن

 آنی    جان   شاید کنند چکش مدام بود خواسته هم ماهان

 داشت وجود دادن آنی    امکان که مکان   در حاال و داد

 .بودند خاموش و شارژ بدون همه

 دستش که حایل در و داد تکیه شومینه کنار دیوار به امید

 کنار که ماهان به بود گذاشته اش شده تا زانوی روی را

 دستش میان خاموش گویسر  ن   حواسش و ادهایست تبسم

 چیه؟ برنامه :پرسید و کرد نگاه بود

 

 اینجا روز چند میگم من :داد جواب فرهاد ماهان از قبل

 نگران   نه داریم، رو هواپیما مسافرهای نگران    نه بمونیم،

 همی    شایدم .خودمون موندن پناه رس و غذا و آب ن  

 .شد پیدا صاحبش فردا پس فردا،

 

 نبود مستقیم ضایط هیچ به که را خاموش گویسر  ماهان

 و گذاشت طاقچه توی
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 .پیچید یم بازویش در بدی درد دستش تکان بار هر با

ون دلنشی    ی منظره به کلبه، ی پنجره تنها از   کرد نگاه بت 

 کلبه یک اینجا وقت   کنه، یم کار رادیو وقت   :گفت و

 چرا دیگه .هست آبادی اطراف این یعت    داره وجود

 کنیم؟ معطل خودمون

 

 تو ایم، خسته چون :گفت و بود فرهاد نظر هم امید

 چند ها بچه .کرده عفونت زخمت .هست   زخیم خودت

  روز
 

 و گرم داریم،جای غذا و آب اینجا کشیدن گرسنگ

احت و بمونیم روز چند که موافقم منم .داریم راحت  است 

 کنیم

 

ه، بریم ویل :گفت و نشست شومینه طرف آن مسلم  بهت 

 .برسونیم هامون خانواده به خودمون زودتر چه هر
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 گم باز اگه بریم، اشتباه راهو اگه :کرد باز دهان باز فرهاد

ی تو .بشیم  بچه با دوباره کت   ول رو امن جای این حاض 

؟ کوه ی آواره ات ایط این توی اونم بشر  دون   یم که رسر

 یم نبالموند دارن وجب به وجب و ایم زنده ما فهمیدن

 گردن

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۷۹ پارت

 

 .برد موهایش در دست ماهان
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ی   ندیدن حمام روز چند از بعد را  پرپشتش موهای تمت  

 چیه؟ پیشنهادت تو :پرسید  و داشت خون   حس

 

به را پاها  فرهاد  دارم :گفت و داد قرار هم روی دری ض 

احت  .بمونیم روز چند که، میگم   کنیم، است 
 

 مون خستگ

 راه که نکردیم پیدا  رو کش اگه بشیم راه به رو .هبر  در

 خدا .افتیم یم راه دوباره خودمون وقت اون بده نشونمون

 جو و جست تیم روز سه دو، این توی شاید دیدی چه رو

 روز چند به امون همه واقعا ماهان ویل.....کردن پیدامون

احت  .داریم نیاز گرم جای و امنیت و است 

 

 .چرخاند بچه میان را نگاهش ماهان

 .باشند نظر هم فرهاد با هم سایرین رسید یم بنظر 

 موافق همه اگه :گفت یم را این که هایش چشم یعت  

 .موافقم منم .مونه نیم حرق   دیگه که هستی   
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 روی رس که فاطیما موهای کردن نوازش حال در مسلم

 :گفت بود گذاشته اش شانه

 داریم ما میاد، وزر  یک اینجا صاحب باالخره ها بچه فقط

 غذان   مواد جای به باید کنیم یم استفاده اون های غذا از

ان   خالصه...چای روغن، برنج، نون، مثل
 اینجا که چت  

 رفته ما اومدنش قبل وقت یک اگه بزاریم پول هست؛

 .کنیم حساب پولش الاقل بودیم

 

 خوبیه، فکر آره :گفت مسلم پیشنهاد از راض   فرهاد

 .موافقم

 

 نگایه یک بیا :گفت  آهسته و رفت امید سمت به نماها

 .کنه یم درد خییل بنداز دستم زخم به

 

خانه عنوان که همان اتاقک سمت به  .رفت داشت را آشت  

ون مشغول اتاقک درون  .شد پلیورش آوردن بت 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 هم حسان   که صحران   حمام آن از بعد گذشته شب از

ی های لباس چسبید؛  پوشیده را بود همراهشان که تمت  

  طعم حاال و بودند
 
گ  یم حس همیشه از بیشت   را پاکت  

 .کردند

ون از آهسته را ناکش درد دست  .کشید بت 

 بسته زخم روی  گذشته شب خودش که را شایل امیدی

 یم عفونت داره جور بد ماهان :گفت و کرد باز را بود

 یم بهش نباید آب .کردی یم حمام دیشب نباید کنه،

 .رسید

 

  .شد زخم کردن تمت    مشغول پارچه همان با

 تو که شد نیم :گفت و کشید هم در ابرو درد از ماهان

 .حمام رفتم نیم چطوری .دیدی من ضع و رس

 

خانه در سمت به امید  .رفت آشت  
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 آنت   :پرسید و کرد نگاه ماهان به و کرد صدا را نوشی   

 شد؟ تموم دادم بهت  غار در دم که های بیوتیک

 

 یکدونه فقط بابا نه :گفت و داد فشار را بازویش ماهان

 .آورد در ام معده پدر خوردم،

 

 بابا .نخوردی داروهاتو بگو، همینو :گفت عصبان   امید

 .نشه اذیت ات معده تا خوردی یم غذا بی    خوب
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 ۱۸۰ پارت

 

 میخوردم ما که غذای اون آخه :گفت و خندید ماهان

 داشت؟ بعد و قبل

 

 که اون   دیگه ببخشید :گفت و گرفت شا خنده هم امید

 همچی    توی شما کرد نیم فکر بسازه دارو خواست یم

اییط  .کت   استفاده میخوای رسر

 

ایط ی همه فکر باید  دیگه، بوده شعور ن   بس از_  یم رسر

 .کرد

 

خانه در دم نوشی     جان امید :پرسید و شد حاض   آشت  

؟ کارم  داشت 
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 تکیه یک لطفا :تگف و بود ایستاد رویش به رو امید

 .ببندم رو  ماهان دست کن پیدا برام پارچه

 

 هوا در بویس و کرد شیطنت دید پرت را ماهان حواس تا 

ک برای  .فرستاد دخت 

 تازه با بازی عشق داغ که شد یم روزها  داماد، تازه بیچاره

 .بود مانده جگرش روی عروسش

 

 

 .رفت  و خندید نوشی   

 بیوتیک آنت   :پرسید ن و چرخید ماهان سمت به  امید 

 داری؟ رو ها

 

 .آره :داد پاسخ ماهان
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وع خوبه، :گفت و داد تکان رس رضایت با امید  به کن رسر

 میده دستت کار بشه شدید عفونتش این ماهان خوردن

 .ها

 

 بودین؟ کجا تبسم با صبح :پرسید مقدمه ن    سپس

 

وع باز :گفت و کشید ای کالفه پوف ماهان  .شد رسر

 

 رو ها بیوتیک انت   :گفت و کرد واریس را زخم بارهدو  امید

 چرا  ....نشده تر خراب اوضاع تا بخوره ساعت شش هر

ی؟ یم جبهه فوری  .پرسم یم سوال ازت دارم گت 

 

  .رود کنار بودیم کلبه پشت سواله، یک همی    فقط اگه _
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 یا زد یم لبخند نفهمید ماهان شد، کج امید  لبهای

 .دونفره هوای و نگلج.رود :گفت و پوزخند

 

 

 .زد پوزخند ماهان

 .زد یم حرف اش بچه با داشت انگار مردک

 

خانه در دم دست به شال تبسم  .ایستاد آشت  

 بار برای :گفت امید و نشدند حضورش متوجه پشها اما

 تو دوتاتون، هر نگران ماهان، نگرانتم میگم هزارم

 رست به که عاشق   و عشق هوس این با هست حواست

و اون داری تادهاف  فکر ماهان؟ کت   یم وابسته دخت 

؟ بعدش  هست 

 

 .گرفت آتش ماهان
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 حش  اسم امید؟ هوس :پرسید رفیقش به رو خشمگی   

 ساله چند من دون   یم که تو هوسه؟ دارم تبسم به من که

 !میخوامش

 

 .کرد یم گوش و بود ایستاده  تبسم

 .داشت خت   او به ماهان محبت از امید

 .بود گفته امید برای تبسم به عشقش از او

 .دوید پوستش زیر خون   حس

 شب غذای مثل درست ماهان، عشق داشی    قدمت

 .چسبید جانش به بدجوری گذشته

 .کرد نخواهد فراموش را کدامشان هیچ طعم بود مطمی   

 

 رو تبسم به تو محبت قدمت من :غرید عصت   هم امید

 ییلخ اما داری دوستش چقدر نرفته یادم دونم، یم

های  دون   نیم تو ماهان  نرفته، یادم هم رو دیگه چت  

ش ذهن از هم فکرت بزار محاله باباش  چه بشه رو دخت 
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 به بابات رفته یادت تو .کنه ازدواج باهات اینکه به برسه

 داده؟ قویل چه داریوش آقا

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۸۱ پارت

 

 امید؟ چه من به اونا های قرار و قول :غرید عصت   ماهان

 داده، قول بابام چون بگم و دلم روی بزارم پا باید گ تا

 دخت   طرف ندارم حق من باشه، حرف حرفش باید چون

  .برم خان داریوش
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 داد من رس داری چرا :گفت و کرد عصت   ای خنده امید

؟ ن   یگ شده، عاشق دیگه یگ زده، گند دیگه یگ مت  

 سطو  این دقیقا داده، قول هم دیگه یگ گرفته، قول دیگه

 تبسم بگو بهش بزن، دلت رس رو دادها این .ام چیکاره من

 شد خ   بگم شد؟ ممنوع گ از بگم میخوای .ممنوعه برات

 عرویس به مونده روز دو درست بگم شد؟ ممنوع که

 ...هما

 

 .کرد شکار را تبسم حضور ماهان چشمان

ک  و بود ایستاده مبهوت دست به شال همچنان دخت 

 .کرد یم نگاهشان

ی :پرسید و پاشید او روی به را لبخندش نماها  شده چت  

 داری؟ کاری  تبسم؟

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 رفت جلو هایشان حرف ماندن کاره نیمه از ناراض   تبسم

 .آوردم برات بودی خواسته پارچه :وگفت

 

 جوان مرد ی برهنه ی شانه و بازو روی نگاهش کرد سیع

 .نیفتد

  کشیدی، زحمت .ممنون :گفت و گرفت را پارچه امید

 

ک برای جوان مرد بود، ماهان به امید پشت ات  دخت 

 بارید یم چشمانش از نگران   که مقابلش در ایستاده

 .زد ریزی چشمک

 خوب :وگفت داد تاب هم در را ها دست گم در رس تبسم

 .دیگه برم من ندارید کاری من با اینکه مثل

 .فهمید نیم را ماهان چشمک معنای

 این از .شنیده را هایشان حرف تبسم دانست یم او

 داشت؟ قصدی چه چشمک

 است؟ راه به رو چت    همه بگوید که این

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 یک با خواست یم مثال و بود خوانده را چشمانش نگران  

 کند؟ آرامش چشمک

 .شد خارج و داد را پارچه میل ن  

 حرفامون :پرسید تفاوت ن   و شد زخم بسی    مشغول امید

 شنید؟

 

خانه در از ماهان نگاه  تبسم که انگار یشدنم کنده آشت  

 .شنید آره :گفت و ایستاده همانجا هنوز

 

 .گفتیم نیم خاض  چت    :گفت زد که را آخر گره امید

 

 و کرد رد پلیور آستی    توی از را دردش پر دست ماهان

ان   یک چرا :گفت نگران
 .فهمید چت  

 

 .من داداش بهت   زودتر چه هر .فهمید یم باالخره_
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 تبسم که نداشت ای عالقه هیچ امید خالف بر ماهان

ی فعال  .بداند چت  

ک داشت دوست  دل بشناسد، خوب را او ابتدا دخت 

 .بداند را ها واقعیت سپس بدهد

 چشمانش در حقیقت گفی    برای را ماهان مییل ن   امید

و همه بزار باش، داشته صداقت باهاش :گفت و دید  چت  

ون نه بشنوه خودت زبون از جا همی     زبون از اینجا از بت 

 .اش خانواده
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 ۱۸۲ پارت

 

 .نشست نوشی    کنار حوصله ن   تبسم

 .شده دگرگون دوستش که فهمید دید تا نوشی   

 لک؟ توی رفت   چرا شد؟ خ   چیه؟_

 

 و انداخت نوشی    به سپس اتاقک در به نگایه ابتدا تبسم

؟ یم خ   ماهان درباره تو :پرسید  دون 

 

؟ یعت   :گفت متعجب نوشی     !نمیشم منظورت همتوج خ 

 

 بابای گفت یم بهش داشت امید  :داد توضیح پکر تبسم

های سمت پشاش که گرفته قول باباش از من  ما دخت 

 .کاریه فقط مراوداتوش کردم یم فکر من .نیان
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خانه اتاقک در   حوایل همچنان نگاهش  .چرخید یم نام آشت  

 بخدا :گفت و کرد نگاه تبسم درهم ی چهره به نوشی   

 شما شدن نزدیک از امید  که این فقط .نمیدونم یچت   

 نیست راض   دوتا

 

 .شد جمع خودش در تبسم

 .زد یم حرف مفصل ماهان با باید

 

 

 

 .خزید بافت یم را فاطیما موهای که افسانه کنار فرهاد
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 قشنگ چقدر کردی عوض لباس کردی، حموم  :زد پچ

 انقدر روزه چند این .ماه تیکه یک مثل درسته .شدی

 .کنم نگات کشید نیم دلم بودی هپیل

 

 کشیدی نیم دلت تو :کرد توپید و کرد گرد چشم افسانه

؟ نگاه و من  .نکردم بارت حرق   یک تا برو پاشو کت 

 

 و خندید نکند جلب را سایرین توجه که طوری فرهاد

 همیشه تو بشم وحشیت چشمای اون قربون نه :گفت

 
 

 خوردن   خییل دیگه االن اما .بایسر  هپیل وقت   حت   قشنگ

 .بخورمت میخوام شدی

 

 یم بچه تر، یواش :گفت و رفت غره چشم باز افسانه

 .شنوه
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 افسانه به تر نزدیک کرد، جور و جمع را خودش فرهاد

ن و نشست
ُ
 خانوم :گفت و آورد تر پایی    را صدایش ت

 دی؟ یم گ رو بله خوشکله

 

 رارق مگه :گفت و بافت هم به را فاطیما موهای افسانه

 .بدم بله بوده

 

 که دیدم چشات توی آره  :داد رستکان تخس فرهاد

 بدی؟ بله میخوای

 

ک  .کرد نگاهش چشم ی گوشه از  دخت 

 .کرد یم حس وضوح به را او شدن نرم روزها این فرهاد

  کم لبخند افسانه
 

 بلند پایش روی از را فاطیما زد؛ رنگ

ها به رو کرد  ور  ها لباس بریم ها بچه :گفت دخت 

 .بشوریمشون باید مونده دیروز های لباس همه بشوریم؟
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 .برخاست جا از دنیا کش هر از قبل

 .شد بلند متفکر هم تبسم

 و رفت یم ماهان رساغ مستقیم ها لباس شسی    از بعد

  .پرسید یم را اشان رابطه بودن ممنوعه دلیل

ین  .شود مشخص آغاز در چت    همه که بود همی    کار بهت 

 من :گفت و کشید خودش سمت به را یفشک رزیتا و 

 .بشوریم لباس باهاش میارم همونو دارم، همراهم صابون

 

  :گفت و داد جلو را هایش لب و کرد لوس را خودش

  .دادما پول  خییل بابتش

 

 نخور حرص :گفت و زد اش شانه روی آهسته نوشی   

 استفاده اون از فعال دارم همراهم پوست صابون یک منم

 کنیم یم
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 ۱۸۳ پارت

 

ها  برای هم ها پش کردند؛ لباس  شسی    عزم که دخت 

 .شتافتند کمک

 .نبود که کم

  روزهای
 
 توانستند چه هر رسما شدت از کوه در آوارگ

 لباس  کوه یک  حمام بار یک از بعد حاال .کردند برتن

 .بود مانده دستشان روی
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 دستشان به که چه هر آخالصه قوری تشت، قابلمه، 

 توسط  رود کنار که آتشر  روی و کردند آب از پر را آمد

 .شود گرم تا گذاشتند بود شده پا بر آقایان

 .بشویند گرم آب با را ها لباس تا

 

ها ن   هر جا همه دخت 
 و آرایشر  لوازم داشتند؛ کم که چت  

 .هست و بوده راه به همیشه اشان بهداشت  

 درجه شامپوی یک کدامشان هر کیف از که دیروز مثل

ون یک  یا صابون یک هرکدامشان هم امروز و آمد بت 

 .داشتند همراه صورتشان برای خوب دهنده شو و شست

 پوست شسی    جای به اینبار رسالتش بود؛ قرار البته که

 .ندیده مهتاب و آفتاب

 .باشد مانده تن بر روز چند های لباس شسی   

 برای رسید یم بنظرش که سنگ تکه یک کنار تازه تبسم

 ماهان که بود؛ شده جاگت   باشد مناسب شسی    لباس

 .نشست رویش به رو درست
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 .بود دستش توی گرم آب قابلمه یک

 خوای؟ نیم کمک :پرسید و گذاشت زمینش

 

 کنار زمی    روی های چرک لباس سمت رفت نگاهش و

ک  .دخت 

 .شناخت را خودش پالتوی

 درد دستت :گفت و شد عشق و محبت از پر چشمانش

 .برداشت   تو منم های لباس نکنه،

 .زد لبخند خجالت با تبسم

 تبسم دست توی صابون و ها لباس به گیخ   نگاه ماهان

  بشوریم؟ چطوری حاال :پرسید و انداخت

 

 بچه پش شبیه بیشت   که حالتش و گیج چشمان به تبسم

 نشست   لباس حاال تا :پرسید و کرد نگاه بود رسدرگم های

 نه؟
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 کرد لمس را ابرویش ی گوشه شستش انگشت  با  ماهان

یت   همان به ها بچه پش مثل و  .نه واقعیتش :گفت  شت 

 

 

 .خندید تبسم

 که قبال ویل :داد ادامه کوتایه ی خنده  از بعد ماهان

 یک باالخره شسی    یم دست با لباس اینا مامان بودیم بچه

ی تشت    چطوری تشت بدون چیه؟ برنامه االن بود چت  

 !بشوری؟ میخوای

 

ک  االن کن صت   :گفت و برداشت را ها لباس از یگ دخت 

 .میدم نشون بهت عمیل

 

 .دارم دوست خوبه، عمیل آهاااا :کرد شیطنت ماهان

 

 .زد آب توی را لباس و کرد اش حواله ای غره چشم تبسم
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 .خندید ماهان

ک  انداخت سنگ روی و   کرد خیس حسان   را لباس دخت 

وع  .دنشکر  مایل صابون به کرد رسر

 دوباره کشید لباس جای همه به را صابون که خوب

 زدن چنگ مشغول و ریخت آب کیم دست با رویش

 .شد لباس

 یاد بود راحت   همی    به :گفت و کرد نگاه ماهان به سپس

 .گرفت  
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 ۱۸۴ پارت

 

ون ها لباس بی    از را پالتویش ماهان  مشغول و کشید بت 

 عملیه موزشآ آره :گفت و شد آب در کردنش خیس

 .بود خون   خییل

 

 را کالمش شیطنت لبخندش .کرد نگاه تبسم به چشیم زیر

 .داد یم نشان

 .شد اوجدی خالف بر تبسم

 :گفت مقدمه ن   سپس و زد چنگ را لباس متفکر کیم

 .شنیدم امید با هاتون حرف

 

 .کرد نگاهش و کرد بلند رس ماهان

ه لحظه چند  .دونم یم :گفت و کرد نگاهش خت 

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 رسگرم دوباره و گرفت جوان مرد چشمان از نگاه بسمت

 .شد ها لباس زدن چنگ

 .افتاد پالتو جان به دوباره دستانش و برید نگاه هم ماهان

ی  ماهان؟ :شکست را سکوت تبسم که نگذشت چت  

 

 جواب ناچار و کشید موهایش به را اش کق   دست ماهان

 جان؟ :داد

 

 .زد تلخ   لبخند تبسم

 حرف نیست قرار که بود معلوم ماهان جان ن    جان از

 .بشنود خون   های

 .نداشت عشق درونش جان این

 .خواست نیم بر محبت از

 کش هر به که بود معمویل های پاسخ همی    از یگ

 .بدیه است ممکن

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 بگوید تا کند یم صدایت محل فروش میوه وقت   مثال

 .است آماده هایت سفارش

 و شوی یم پیاده تاکش از رسعت به و داری عجله وقت   یا

 .بدیه پس را پول باق   تا کند یم صدایت تاکش راننده

 .دیگر جاهای خییل یا

  .بود ها همان از ماهان جان

ک جان به پس  .نچسبید دخت 

 کوتاه و کرد نگاه بود شده کق   که موهایش از ای تکه به

 چیه؟ ماجرا :پرسید

 

 رسخ دستان روی را قابلمه توی گرم آب از کیم ماهان

 .ریخت تبسم رسمای از شده

 .رفت یم خنگ به رو هوا

 .بود رسد بخواهد دلت هرچه رود آب اما نبود؛ رسد زیاد 

ک دستان  لحن بابت از شده آرام نا قلب خالف بر دخت 

 .گرفت جان  ماهان، قرار ن  
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 .انداخت جوان مرد به رضایتمندی نگاه

 والشس جواب برای انتظار تشکر، بر عالوه چشمانش در

 حدود .پیشه سال چند مال قضیه :گفت ماهان و بود هم

 .پیش ۱۴ سال

 

ک نگاه  خودش که لبایس و ماهان ناراض   صورت بی    دخت 

 .بود درگردش شست یم داشت

 

 هم با بود قرار من عموی و هما:گفت یم داشت ماهان

 پیش رسیــــع خییل و بود خوب هم خ   همه .کی    ازدواج

 و قرار  تا خواستگاری  از شد ضف که زمان   کل .رفت

 .بود  ماه یک  عرویس مدار

 

 بود قرار هما که یادمه آره :گفت و داد تکان رس تبسم

 ی خونه اصفهان بودیم رفته مهناز و من کنه، ازدواج

الیا بود رفته داییم زن .داییم  و تحصیل ادامه برای است 
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 سه دو، رفتیم مهناز و من .بود ناراحت خییل داییم دخت  

 من .بشه راه به رو کم یک تا موندیم پیشش تابستون  اهم

 .بود سالم ده موقع اون

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۸۵ پارت

 

  کم لبخند ماهان
 

 .یادمه اهوم :زد رنگ

 

       ... .م  دنبال  بیاد  بابا  عمه،  عرویسیس  برای   
_قراربود
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 :زد یم حرف خودش با داشت انگار آورد؛ پایی    را صدایش

 .نشد برگزار وقت هیچ که عرویس

 

 اون   دونستم نیم من :گفت و کرد نگاه ماهان به دقت با 

 .بوده تو عموی کنه ازدواج باهاش بوده قرار عمه که

 بابای با بابام که دونستم یم حد این در فقط همیشه

 .داره هم کاری روابط باربد دوست

 

 .کشید کار دست ماهان

 سنگ به را بیچاره لباس بیشت   شست یم که هم وقت   کال

 .بزند چنگ اینکه تا کوفت یم زیرش

 .رفت و خ   همه زیر  زد عموم یکهو عرویس قبل روز دو_

 دعوت ها مهمون .بود شده پخش ها کارت ی همه وقت  

 خواهر که بودن شده مطلع همه وقت   .بودن شده
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 ازدواج شمس هاشم برادر با خواد یم ابریشیم داریوش

 .کنه

 

 .افتاد کار از هم تبسم دستان

 از سوایل منتظر آنکه ن   ماهان و کرد نگاه را انماه ناباور

ک سوی  ابریشیم دخت    .شد آبرون   ن     :گفت باشد دخت 

 .خورد هم به عروسبش یکهو شد خواستگار تا هزار که ها

؟ رس .عرویس از قبل روز دو گ؟ اونم  که این رس خ 

 چشم دونه یم خدا گفی    همه .خ   همه زیر زده داماد

 خدا .رفت عرویس به مونده روز دو که دبو  گ دنبال پشه

 و  قول زیر زد داماد که کرد چه ها ابریشیم دخت   دونه یم

 توی طور همی    .شد پا به محشر  ما ی خونه توی .قرارش

 :گفت کالم یک .داشت پا یک عموم مرغ و .شما ی خونه

 .وتمام《 بخوره هم به عرویس باید》

 رو ما ی نوادهخا شدن نزدیک بعد به روز اون از  بابات

 و من رفاقت که نکن نگاه ...کرد منع شما ی خانواده به
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 جوون .نیومدن بر دوتا ما پس از .برجاست پا هنوز باربد

 .نبود هامون رسی خود دار جلو کش و بودیم

 

 کش چرا :پرسید و زد یم حرف خودش با انگار باز تبسم

ی من به  عرویس که دونستم یم فقط من نگفت؟ چت  

 خورده هم هب عمه

 

 تبسم دست روی را آبگرم برد؛ قابلمه به دست باز ماهان

 بچه تو :گفت و ریخت خودش لباس روی هم کیم و

 دو، خودت قول به ضمن در .نداشت سایل و سن بودی،

 .بوده افتاده آسیاب از آبا برگشت   هم وقت   نبودی ماه سه

 

 هم به بعد کرد؟ چیکار عموت :پرسید ماهان از تبسم

 عرویس؟ دنخور 
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  و خونه :داد پاسخ ماهان
 
 و گذاشت رو خ   همه و زندگ

 .رفت  ایران از چمدون یک با

 

 زد؟ هم به عرویس چرا :پرسید هم در صورن   با تبسم

 

 

 .داد تکان طرفی    به را رسش ماهان

 .کرد کشر  آب رود رسد آب در را لباس اولی    تبسم

 و حوض یخ شکاندن همان شبیه رود در لباس شسی   

 .بود قدیم های زن ی زده یخ حوض آب در لباس شسی   

 کرد نفوذ استخوانش مغز تا آب رسدی
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 ۱۸۶ پارت

 

 رود کنار و شست را ها لباس از تکه دو حرق   هیچ ن  

 .گذاشت

 متفکر ماهان   از  و کرد باز دهان دوباره  گذشت که کیم

  خ   حاال :پرسید و بود درگت   پالتو  همان با همچنان که

 میشه؟

 

 .کرد بلند رس ماهان

  .بود هم در ابروهایش

 و بوده ور غوطه افکارش در هم او که بود مشخص کامال

 .شده پرت دنیا این به یکباره سوال این با حاال
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_،  میشه؟ خ   خ 

 

 و کشید ماهان دست از را پالتو و برد جلو دست تبسم

 یم داری ساعته دو که نیست کوبیده گوشت :گفت

  .کوبیش

 

 

 و نشسته قبل حالت همان در کق   های دست با ماهان

 .کرد یم نگاهش

 یم خ   میگم، خودمون :گفت و انداخت پایی    رس  تبسم

 شه؟

 

ه جوان مرد  .شد رویش به رو دخت   ی خت 

سوخ به آب رسمای که بود هویدا   صورتش و کرد جانشر

  این :داد پاسخ و شد یم رسخ داشت هم
 

 .داره تو به بستگ

 قبل فقط .نه یا بایسر  من با میخوای کت   یم صمشخ تو
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 در سخت   راه بایسر  من با بخوای اگه بدون و این حرق   هر

 .داریم پیش

 

 تکه و انداخت شسته های لباس روی را ماهان پالتو تبسم

 .شد شسی    مشغول و برداشت دیگری لباس ی

 کف و آب از بعد و برداشت را  خودش شلوار هم ماهان

ی دقت با نبارای کرد سیع زدن  .بزند چنگ بیشت 

ی نمیخوای  :پرسید گذشت که ای لحظه چند ؟ چت  
 

 بگ

 

؟ ی درباره :پرسید و کرد نگاهش چشیم زیر تبسم  خ 

 

 .من با بودن ی درباره_

 

 در قبال من :گفت کند نگاه جوان مرد به آنکه ن   تبسم

 .دادم نظرمو باره این
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 .زد لبخند ماهان

 باید پس :گفت لبخند با بود شنیده که جوان   از راض  

 .بابات کردن  مجاب واسه بپوشم آهت   کفش

 

 .بزند لبخند نتوانست تبسم

 

 جای ای تکه هر و بودند کرده تکه تکه را مغزش انگار

 .بود افتاده

 .بیاورد بخاطر را گذشته کرد یم سیع

 بود؟ چگونه روزها آن هما هوای و حال

ی، هیچ چرا ، چت    بیانگر برایش که حرق   ای، نشانه حرکت 

 آورد؟ نیم بخاطر را باشد ماجرا لی   

 بود؟ شده غرق اش کودکانه دنیای در آنقدر یعت  
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 رنخ   چه .هما بیچاره :گفت و کشید عمیق   نفس 

 .کشیده

 

 این از یا بودن هم عاشق :پرسید و کرد بلند رس باره یک

 .سنت   های ازدواج و خواستگاری

 

 .خواستتش یم قبل  از معمو  دونم یم من که جان   تا _

 

 روز دو ویل خواستتش یم قبل از :پرسید متعجب تبسم

اره عرویس به مونده ه؟ مت    پس خواسته یم واقعا اگه !مت 

 بوده؟ کجا مشکل

 

 کم یک برم.... دونم نیم:گفت و برخاست جا از ماهان

 .بیارم گرم آب

 

 گرفت فاصله تبسم از و برداشت دا قابلمه
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 ۱۸۷ پارت

 

 .شد تمام  ها لباس شسی    کار

 ها بوته یا درختان ی شاخه روی را آنها همدیگر کمک با

 .شود خشک تا انداختند
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ها  کلبه توی شومینه کنار  زده رسما و  کرده یخ دخت 

  داغ؛ چای ضف از پس بودند نشسته
 

 یم در خستگ

 .کردند

ون کلبه از دوباره نوشیدند که را چایشان پشها اما  بت 

ند مایه ناهار برای تا دزدن م هم قدری و بگت   جمع هت  

 .کنند

 کلبه در نوشی    که بود نشسته شومینه به چسبیده تبسم

 .شدم پریود :گفت و نشست کنارش هراسان  کرد؛ باز را

 .کنم چیکار نیست همراهم پد خ   هیچ

 

 حاال .رسم بر خاک :گفت و کرد وحشت او مثل هم تبسم

 .یستن همراهم منم کنیم چیکار

 

 .کن استفاده پارچه از :گفت و کرد دخالت رزیتا

 

 .بره آبروم نده پس وقت یک :گفت ترس با نوشی   
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 .شد وارد  فاطیما دست در دست دنیا

 اتفاق   شد متوجه دید را نوشی    ی ریخته هم به ی قیافه تا

 .افتاده

 شده؟ خ   :پرسید نگران   با

 

 .نیست همراهم پد ویل شدم پریود :داد پاسخ نوشی   

 

 .دارم همراهم من نباش نگران :گفت و زد لبخند دنیا

 

 از داشتم خدایا وای :گفت و کشید راحت   نفس نوشی   

 .مردم یم ترس

 

 کنه خدا :گفت و کشید موهایش روی را شانه افسانه

ی هر واسه .بخدا شدیم خسته بشه تموم زودتر  باید چت  
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سم و باشیم نگران  خونه مبرگرد زودتر خواد یم دلم .بت 

 .بشه تموم لعنت   کابوس این

 

 به شیطنت با بود خوابیده شکم روی که روی رزیتا

 بد که دوتا شما واسه :گفت و کرد نگاه تبسم و افسانه

 خییل خلبانه کمک یگ اون و خلبانه پش  دوتا، این نشد

 .دارنا رو دوتا شما هوای

 

 و بود ای خوشمزه کباب مایه که ناهار ضف از پس

ا  در گشت   گرفتند تصمیم ها بچه ساعته دو خاست 

 .بزنند اطراف

 سون   و سمت به نفره سه دو، های گروه در کدام هر

 .رفتند

 به را دستش ایستاده، تبسم روی به رو کلبه در دم نوشی   

 .بریم ما با بیا تو تبسم :گفت و کرد دراز او سمت
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 بود؛ شده خلوت برشان و دور این به توجه با ماهان

 شوهرت با شما :گفت  و رفت نوشی    به ای غره چشم

 .میاد من همراه تبسم برو

 

؟ چرا حاال خوب خییل :گفت و خندید نوشی    ن   مت  

 

 اینا عشقم بریم :گفت و گرفت را همشش دست امید

 .سنگ در آهنی    میخ نرود .کن روولشون

 

 .شدند دور  هم زوج آخرین

 بریم؟ :پرسید و گرفت تبسم سمت به را دستش ماهان

 

 .کرد نگاه جوان مرد دست به تبسم

 خود  که بود بار اولی    این اما بود کرده لمس را او بارها

 .بود خودش میل به و خواسته
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 ماهان گرم دست توی و آورد باال را دستش زده خجالت

 .گذاشت

 .زد رضایتمندی لبخند ماهان

 رود سمت به نوشی    و امید جهت خالف بر هم با دو هر

 .رفتند

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۸۸ پارت
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 رود سمت به نوشی    و امید جهت خالف بر هم با دو هر

 .رفتند

 عمق از کلبه از تر پائی    مقدار یک :داد توضیح ماهان

 بشیم رد تونیم یم آبه وسط سنگ چندتا  و میشه کم آب

 .طرف اون بریم

 

 .کرد استقبال پیشنهادش از تبسم

 جوان مرد رنثا که بود لبخندی تنها المعلش عکس البته

 .شد

 .نبود ها اینجا حواسش

 دیگر نیم و بود کرده گت   ماهان دست میان حواسش نیم

 .پدرش پیش خانه در

 یم را هایش حساسیت شناخت، یم خوب را پدرش  او

 .دانست
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 یعت   کرده خواهرش با کاری چنی    این ماهان عموی وقت  

 دیگر یکبار تا خواهد یم تالش و حوصله و صت   خییل

 .بدهد خانواده این به دخت  

 .نشود کار این به راض   اصال هم شاید یا

 .وقت هیچ شاید

 

 به خفیق   فشار .شد تبسم پرن   حواس متوجه جوان مرد

ک دست ؟ :پرسید و کرد وارد دخت  ؟ ورا این کجان   نیست 

 

 پیش فکرم :گفت و کرد نگاه اطراف به لبخند با تبسم

 عکس چه قراره  بفهمه و بریم اینجا از وقت   اینکه بابامه،

 .نشون العمیل

 

 هم کنار دوتا ما وقت   :گفت مطمی    لحت   با ماهان

 درست رو چت    همه تونیم یم باشیم هم پشت باشیم،

 .دردرس پر و سخت چقدر نیست مهم اصال کنیم،
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 ...که مهمه فقط

 

 مهم :گفت و آورد باال را اشان خورده گره هم در دست

 .باشه مه دست توی مون دست که اینه

 

ه جوان مرد چشمان به تبسم  .شد خت 

  همی    به عشق کرد نیم هم را فکرش وقت هیچ
 
 ها سادگ

 .کند است   گونه این را او و بیفتد دامنش در

 .کنیم یم درست رو خ   همه :زد لب ماهان

 

 .زد پلک آهسته تبسم

ک دست به خفیق   فشار دوباره  ماهان  و کرد وارد دخت 

 .دیگه بریم :گفت

 

 .بود العاده فوق چت    ههم
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ک که نظت   ن   ی منظره  حت   یا دیده کم را اش نمونه دخت 

 .ندیده

 .خورد یم را او نبودن جوش و حرص که مادرش چاره ن  

کش نداشت خت    پش رزیتا، قول به دست در دست دخت 

 باشد دیده بود ممکن که طبیعت   نوع زیباترین در خلبانه

 .است زدن قدم حال در

 

، رس تاندرخ رود،  .کشیده فلک به رس ست  

 از هوش هایشان بعض   آواز صدای که وحشر  پرندگان

 .برد یم رس

 .رود کنار روییده وحشر  های میوه یا گل های بوته

  .مطبوع و عایل هوای

ی بهشت   یقینا  .بود جا همی    شبیه چت  

ه  تبسم   آن    کوچک ی پرنده  به خت 
 

 روی نشسته که رنگ

 برای میشه  :گفت خورد یم درو  آب از سنگ ای تکه
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از برنگردیم وقت هیچ و بمونیم اینجا همیشه  بدون .شت 

  هم کنار ناراحت   و جنگیدن
 
 .کنیم زندگ

 

 هم خودمون ها قصه توی مثل آره :گفت و خندید ماهان

 .بخونیم ازدواج ی صیغه

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ۱۸۹ پارت 
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 .کرد نگاه جوان مرد به و کرد کج کیم را رسش تبسم

 که دارید؛ ارزش برام انقدر داشتنت و تو :داد ادامه ماهان

م  .بجنگم دنیا ی همه با آوردنت دست به برای حاض 

 

 ای؟ دیده را ها پروانه مهاجرت

 .کنند یم پرواز آسمان سوی به  هم با همه وقت  

ک قلب در هم با مهاجر ی پروانه دسته یک  پرواز به دخت 

 .آمدند در

کد به را هایش بال اشان یگ  همراه هم او و داد قرض خت 

 .رفت آسمان به  مهاجر های پروانه

 

 حرف اینجوری :گفت و داد  پرنده به را نگاهش دوباره

ن   اف که مت    حرفهای این جواب نیستم بلد من  کنم اعت 

 بدم؟ قشنگت
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ک نگاه رد ماهان  :گفت و دید را پرنده و گرفت را دخت 

ین خودت تو اتفاقا  .دنیای ی عاشقانه شعر قشنگت 

 

ک دل در شدن آب قند از دیگر  .بود گذشته دخت 

ک دل در عسل کیلو کیلو  .کردند یم آب دخت 

 گزاف های قیمت به آمنه که مرغون   های عسل همان از

 یم و کرد یم جون   ضفه بسیار مرصفشان در و خرید یم

 روی زیاد به نیازی و شفاست آنها از انگشت یک گفت

 .نیست

 .گرفت شفا شقع از جانش تمام

 

 

  راه به باالخره
 

 .رسیدند بود گفته ماهان که سنگ

م من اول :گفت و کرد رها را تبسم دست ماهان  ببینم مت 

 .بیا تو بعد اعتماده قابل اصال
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 اولی    روی را پایش احتیاط با ماهان و داد تکان رس تبسم

 .گذاشت سنگ

 .ایستاد همانجا و کرد رد هم را سویم و دویم

ک سمت به را دستش  .بیا  خوبه، :گفت و کرد دراز دخت 

 

 درست او کمک با و گرفت را جوان مرد دست تبسم

 .ایستاد سوم سنگ روی کنارش

 و کرد یط احتیاط هم با هم را ششم سنگ تا ماهان

ک  .رفت پایش به پا هم دخت 

 از اتفاقا که پنجم سنگ روی پایش حرکت یک در اما

 .خورد لت    بود هم تر بزرگ اشان همه

 رس با که آمد خودش به وقت   و زد پا و دست هوا در کیم

 .بود افتاد آب در

 .خورد گره اش سینه در نفس

ی  ثانیه یک در انگار و کرد نیم حس آب رسمای جز چت  

 .افتاد کار از بدنش اعضا تمام
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 .کرد سخت کامال را عضالتش  شدن سفت

 .شد کند قلبش تپش

ی رسعت با خون حت   و  .داد ادامه هشرا به کمت 

 را او و شد اش ناخ   ماهان دست که نگذشت زیادی زمان

ون آب از  .کشید بت 

 .کرد حس اش زده یخ صورت روی را آفتاب نور

 .نداشت حش هیچ بدنش در  ویل

 .بود بسته چشمانش

 که کرد یم حس را او حرکات و شنید یم را ماهان صدای 

 .خواند یم را نامش

ک  سنگی    های گام با و کرد بلند هایش دست روی را دخت 

 .رفت کلبه سمت به و شد خارج آب از

 بابت را خودش که شنید یم را هایش زمزمه تبسم راه تمام

 کرد یم لعنت بود داده که پیشنهادی
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 ۱۹۰ پارت

 

 .رفت شومینه سمت به مستقیم و کرد باز را کلبه در پا با

 .دخور  یم هم به رسما شدت از تبسم های دندان

ون کلبه از عجله با  .خواباندش شومینه کنار ماهان  بت 

م دو با و رفت  شومینه در را آنها و برگشت بزرگ هت  

 .چپاند

  شد؛ نگران لحظه یک بود؛ گیل ساز و دست اش شومینه

 .شود خراب  چوب زیاد مقدار این از که

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 کرد حلقه او دور دست .نشست تبسم کنار خیال ن   اما

 .کرد نزدیک شومینه به باز و

ک   کم کم کرد؛ یم حس وضوح به را آتش گرمای دخت 

 شانه دور دست که ی جوان مردی به و کرد باز چشم

 داشت  سیع بود نشسته رویش به رو و کرده حلقه اش

 .دوخت چشم دارد نگهش نشسته حالت در شومینه کنار

 در نگران   شدت از که دید یم را او باز نیمه چشمان با

 .است دنافتا پس حال

 ماهان؟ :خواند را نامش

 

 ماهان؟ جان جانم؟ :داد جواب مستاصل مرد

 

 .بود دار جان های، جان آن از این

  .گرفت جان شد یم که آنها از

 .داشت نگران   و عشق دنیا دنیا که انها از
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ک اما  کرد یم نرم پنجه و دست رسما با چنان بیچاره دخت 

 .کند گرمش تنتوانس هم معشوق آتیشی    جان   حت   که

 خورد یم هم به همچنان رسما از هایش دندان

 .رسدمه رسده،:گفت

 

ک رس دور شال ماهان  باید :گفت و برداشت را دخت 

  .کنم عوض و لباست

 

اض نزار حال همان با تبسم  االن نمیخوام نه، :کرد اعت 

 .میشم خشک

 

 حال در و برد تبسم لباس های دکمه به را دستش ماهان

  خ   :گفت کردنشان باز
 

 باید .آن   خیس تبسم؟ میگ

 .کت   عوض و لباسات

 

ک های دکمه تند تند و  .کرد باز را دخت 
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ون تنش از را پالتو  .آورد بت 

 تنش از یواش یواش هم را او و کرد بافت بلواز بند  دست

ون  .کشید بت 

 مرد مقابل شلوار و ای حلقه آستی     تاپ یک با تبسم

 .بود نشسته جوان

 :گفت و گذاشت ماهان دست روی دست زده خجالت

ون رو بقیه  خودم  .میارم بت 

 

ک ی برهنه دستان به ای لحظه حت   آنکه ن   ماهان  دخت 

 لباس برات من باشه :گفت و شد بلند جا از کند نگاه

ارم  .بپوش مت  

 

ک پشت  که حایل در تبسم .برداشت را کوله و کرد دخت 

ون تنش از جان ن   دستان با را تاپ  :گفت کشید یم بت 

 یگ شستم، یگ....نبود همراهم....بیشت   پالتو دوتا...دوتا

 .شد خیس که...بودکه تنم هم
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  .دید خایل هم را کوله البته و شنید را تبسم حرف ماهان

ک سمت به درمانده  حاال خوب :گفت و برگشت دخت 

 .کنم چیکار

 

ک که بود نچرخانده رس درست هنوز  جیغ جان ن   دخت 

 .رددبرنگ :زد

 

 .نشست رسجایش سیخ بیچاره مردک

 .بود کوله در زیر، ولباس تاپ یک فقط

ک سمت به را کوله تبسم به پشت طور همان  گرفت دخت 

 برات ها لباس باق   برای پاشم تا بپوش رو اینا :گفت و

 .بکنم فکری یک
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 ۱۹۱ پارت

 

 جوان مرد شد؛ آب خجالت از کرد باز که را کوله تبسم

 !بود؟ دیده را هایش یرز  لباس

 .کشید جلو را خودش ی کوله ماهان

 هواپیما مسافران از یگ را کوله این نه، که خودش کوله

 .نداشت همراه بیشت   کیف  یک که او وگرنه داد او به

ون را بافتش  بلوز  خودمه مال این بیا :گفت و کشید بت 

 .بپوش اینم

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 کوله یشهم ماهان :گفت و گرفت را بلوز حال ن   تبسم

 پیدا خودم برای شلوار و رورسی یک بدی بهم نوشی   

 .داره روش بنفش پاپیون که اونه کنم،

 

ک نزدیک  هم را کوله ماهان  .گذاشت دخت 

 .کند نگاهش و برگردد لحظه یک کرد نیم جرات

ک به پشت که حایل همان در  کمک :گفت داشت دخت 

 میخوای؟

 

 .ممنون نه_

 

خانه سمت به ماهان  برات من پس :گفت و فتر  آشت  

 .بزارم چای یک
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ی ماهان تا  لباس تبسم گذاشت جوش آب و کرد پر را کت 

 .پوشید را هایش

 و کرد پیدا هم شال و دامن یک نوشی    ی کوله داخل از

 .شد کامل پوشش

 تبسم :گفت و پیچید دورش را پتو نشست؛ کنارش ماهان

احت ذره یک بجوشه آب تا  آب لباساتو برم منم کن است 

 .بپویسر  بتون   زودتر بشه خشک بزارم بزنم

 

 :گفت و  نشست شومینه به فاصله ترین نزدیک در تبسم

 .شدم دردرس برات ببخشید .ممنون باشه

 

 شود بهت   تبسم حاال تا کند شیطنت کیم کرد سیع ماهان

 دیروز و امروز مال که من برای تو شدن دردرس :گفت و

 .شدی دردرس شدم عاشقت وقت   از نیست،
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 و شوخ   وقت االن ماهان :زد لبخند جان ن   تبسم

 کردنه؟ شیطنت

 

ک صورت نزدیک را رسش کرد، پروان   ن   کیم ماهان  دخت 

 حال .تری خوردن   همیشه از آالن اتفاقا آره :گفت و برد

 ی لقمه یک میشه راحت نداری که هم دفاع جون و

 .کنم چپت

 

 کم لبخند داد، تکیه شومینه نزدیک دیوار به حال ن   تبسم

 .نداشت سنخیت   نزارش و زار حال با  لبش روی رنگ

 و رنگ این با تو آخه کنم دفاع نتونم من که فرض بر_

؟ نگام کشه یم میلت اصال من ریخت  کت 

 

 را تبسم ی کرده یخ ی چانه آهسته انگشت دو با  ماهان

 برای حایل هر در جا، همه همیشه، تو :گفت و کرد لمس
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ین من  ژولیده، موی پریده، رنگ .دنیان   دخت   قشنگت 

  .کنه نیم کن قشنگیت از هیچکدوم

 

 .شد تر عمیق تبسم لبخند

 در را عشق شدن جاری شد یم هم حایل ن   وجود با حت  

 .کرد یم حس هایش رگ

، عی    در جوان مرد های حرف
 
 .کرد معجزه سادگ

ک و بودند آمده دوباره مهاجر های پروانه  بر سوار را دخت 

 .بودند برده آسمان به کرده الشانب

 

ه چشمان از نگاه  ماهان   شد جدی گرفت؛ تبسم ی خت 

ک کنار زانو روی ی؟ :پرسید و نشست دخت   بهت 

 

م :گفت و زد هم بر پلک تبسم  .بهت 
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 ۱۹۲ پارت

 

 کنم یم پهن لباساتو زود :گفت و برخاست جا از ماهان

 .گردم بریم

 

 خیس لباسات :گفت و شد عجم خودش در بیشت   تبسم

 .برو بعد کن عوض اول شده
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 کردن بغل بخاطر کرد، نگاه خودش پای رستا به ماهان

ک حد در نه اما بود شده خیس کیم هم او  تبسم  .دخت 

ک روی دیگری پتوی وضعش و رس خیال ن   پس  دخت 

ون کلبه از و انداخت  .رفت بت 

 شد؛ یم تبسم  تن مهمان کم کم گرما وقت   بعد دقایق  

 چای لیوان با و کرد دم چای فرز و تر و برگشت ماهان

ک چسبیده  .نشست دخت 

 را چای کند؛ یم مراقبت بیمارش کودک از که مادری مثل

ین  کرد؛ بلند را او و گذاشت نبسم پشت دست و کرد شت 

ک .بنوشد آن از تا چسباند هایش لب به را لیوان  .داد دخت 

 .شد خایل انلیو  تا نوشید جرعه جرعه، تبسم

 .کرد یم حس را گرما وجود تمام با حاال

 .بودند شده گرم هم اش زده یخ های رگ حت  

 .بود قبل از  تر راه به رو مراتب به حالش
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ک صورت به ماهان ه رویش و رنگ که دخت   بود شده بهت 

ی؟ :پرسید و کرد نگاه  بهت 

 

م :داد تکان رس و زد لبخند تبسم  .ممنون بهت 

 

مند ماهان  که ببخشید :گفت ناراحت و کرد نگاهش هرسر

 اینجوری کردم نیم فکر واقعا دادم پیشنهادی همچی   

 .میشه

 

 تبسم

 .کت   یم خوایه معذرت چرا تو :نشاند لب بر لبخد

 که ببخشید تو .کردم احتیایط ن   که بود خودم تقصت  

 .کردم اذیتت من

 

 .ایستاد کلبه در دم نوشی    و شد باز کلبه در لحظه همان

 .گرفت فاصله تبسم از رسیــــع ماهان
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 با آنها به پشت و کلبه در دم که نوشی     اینکه، از قبل

 اتاقک به و برداشت را لیوان ببیند؛ را او زد یم حرف امید

 .رفت

 .شد وارد زود و بود کوتاه صحبتشان

 افتاد؛ شومینه دیوار به داده تکیه تبسم   به چشمش تا

؟این  چرا تو  :گفت و نشست کنارش  لباس چرا جورن 

 تنته؟ مردونه

 

 جواب منتظر آنکه ن   و چرخاند اطراف در نگایه

 رسیاالی مثل رسم به خاک وای :گفت باشد دوستش

 اون بعدم کارش تو رفتی    آوردین گت   خلوت  ای ترکیه

 پوشیدی؟ تو داد لباساشو

 

 این شنیدن بابت هم و بود گرفته اش خنده هم تبسم

 یم چون هم طرق   از و بود تناراح نوشی    از ها حرف

 .کشید یم خجالت شنود یم را صدایش ماهان دانست
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؟ خوبه حالت :گفت و رفت او به ای غره چشم  نوشی  

  خ  
 

 .آب توی افتادم میگ

 

؟ برای آب توی :پرسید دلواپس نوشی     افتادی کجا !خ 

 !آب؟ توی

 

 .رود آب توی کلبه پشت همی   _

 

 نداره عیب حاال :گفت گرفت را تبسم دست نوشی   

 خودش نکردی بررسمون خاک که همی    میشر  خوب

 .خوبه

 

ه را دوستش و کرد گرد چشم تبسم  خ   :پرسید و شد خت 

 
 

؟ میگ  نوشی  
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 ۱۹۳ پارت

 

 واال :داد پاسخ و کرد آویزان را اش لوچه و لب نوشی   

 وقت   همیشه ای ترکیه رسیاالی این توی چیه؟ من تقصت  

ه تن پشه لباس رسی کارای یعت   اس دخت   .کردن خاکت 

 

 تا کرد یم را تالشش ی همه که درحایل گرانه توبیخ تبسم

 نگاه رو آشغاال این بس از :گفت ندهد بروز را اش خنده

 .شده پوک مغزت کردی
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خانه در ماهان نداشت خت    های حرف شنیدن با آشت  

ل را اش خنده زور به نوشی     .کند یم کنت 

 

 که بودند بعدی  گروه وعیل حسام با همراه رامی    و رزیتا

 .برگشتند

ی مقدار آنها  .بودند چیده وحشر  ست  

 دست هم همه قضا از و برگشتند همه بعد ساعت یک تا

 .پر

 .بودند آمده قارچ با دنیا و مسلم

 تا بودند آورده خودشان با را اردک یک هم هادی و فرهاد

ند را رسش  .کنند آماده شام برای و بت 

ها  شدند مطلع افتاده تبسم برای که اتفاق   از ت  وق دخت 

  او به کیم ابتدا
 
 کردن حاض   برای سپس و کردند رسیدگ

 .رفتند شام

 برای ضیافت    شد؛ آماده شامشان که بود شب های آخر

 .بودند کرده پا بر خودشان

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 شد پخته اردک و برنج محتویاتش که شامشان سفره

ی و قارچ همراه  نور وشنان  ر  کنار  بود؛ وحشر  ست  

 .شد پهن موجود فانوس تنها و شومینه

 بود؛ بزرگت   همه از که این و سنش اقتضای به شاید دنیا

ی ی مادرانه رفتارهای  به همه از بیشت   او و داشت بیشت 

  تبسم
 
 .داشت را هوایش و کرد یم رسیدگ

 .داد دستش به و کشید تبسم برای فاطیما از بعد را غذا

ک  غذای از نتوانست اما داشت تب اینکه وجود با دخت 

 .بگذرد بود شده نصیبشان روزها از بعد که ای خوشمزه

 با که ماهان های توجه و ها نگاه زیر غذا که بخصوص

 مزه هم بیشت   نشسته فاصله نفر سه دو، با و هادی کنار

 .اش حایل ن   وجود با حت   داد

 از غت   به همه و خوردند کاملشان غذای از ست   دل یک

 .رفتند فرو آرام خوان   به ماهان و متبس

ک  .داشت لرز و تب دخت 

 .افتاد جانش به لرز اما بود خوابیده شومینه کنار
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 نخواهد تبسم برای خون   شب داشت یقی    چون ماهان

 و شود جویا را حالش تا شد نزدیکش.برد نیم خوابش بود

 .شد او لرز متوجه

 بسمت :گفت تعجب با و گذاشت اش پیشان   روی دست

 !باالست؟ تبت چقدر

 

 آره :گفت و بود آغشته ناله به اما آهسته تبسم صدای

  .درد بدن هم دارم تب هم

 

؟ خ   هیچ چرا خوب :پرسید دلسوزانه ماهان
 

 نمیگ

 

 ها بچه :گفت و نشست جایش در دستش کمک با تبسم

  .کنم بیدارشون خوام نیم خوابن
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ک بازوی جوان خلبان  اشوپ :گفت و گرفت را دخت 

 کاری یک تا بکش دراز اونجا اتاقک توی بریم کنم کمکت

 .بیاد پایی    تبت کنیم

 

 نکرد مخالفت تبسم

 چه هر خواست یم و سوخت یم حرارت از تنش تمام

 .شود خالص  لعنت   تب این رسر  از زودتر

 .شد رد ها بچه میان از آهسته

 کش پای و دست مبادا داشت بریم احتیاط با را پاهایش

 .نکند له را
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 ۱۹۴ پارت

 

  .کشید دراز اتاقک رسیدکف تا نبود بدنش در حس

یم اجاق ماهان  .کرد روشن را هت  

ی  اینکه از بعد و بجوشد  تا گذاشت داشت؛ آب کت 

 .کشید تبسم روی هم را خودش پتوی

 .کرد را کلبه از خروج وقصد برداشت را تشت 

 

 ماهان؟ :خواند را نامش  حال و حس ن   تبسم

 

 جانم؟ :ایستاد اتاقگ در دم

 

م  تی؟   جا  ک 
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 یک برم :داد پاسخ .نبود مشخص زیاد تاریگ در صورتش

 .کنم ات پاشویه بیارم آب مقدار

 

 شد نگران  هم باز اما نداشت خویسر  حال چند هر تبسم

 .خطرناکه نرو شب موقع این :گفت و

 

ک که زد لبخندی ماهان  و بود محروم دیدنش از دخت 

 .توعه تب رفی    باال خطرناک فعال :گفت

 

ی  .برگشت که نگذشت چت  

 به کم کم که آنقدر .رفت یم باالتر لحظه هر تبسم تب ا

 .بود افتاده گفی    هذیان

 تبسم صورت روی و کرد خیس را ای پارچه تکه که ماهان

ک گذاشت؛  .پرید جا از کیم ابتدا دخت 
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 قرار جوان مرد ی کرده یخ دست روی را داغش دست 

 ندار بر سوزم، یم دارم بمونه، همینجا بزار :گفت و داد

 

 .راحت خیالت عزیزم دارم نیم بر :گفت مهربان   با ماهان

 

 من :پرسید و کرد نگاه جوان مرد به خمار چشمان با تبسم

 نامزدت؟ یا ترم عزیز من عزیزم؟ برات

 

 .حرفهاست این وقت االن آخه :خندید نرم ماهان

 

 .میاد بدم ازش انقدر :گفت هانما حرف به توجه ن   تبسم

 

 تو به نسبت اونم :گفت و کرد جا به جا را دستمال ماهان

 .داره رو حس همی   
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 که پارچه خنگ از بردن لذت حال در بست چشم تبسم

 من ی درباره مگه :پرسید کرد یم جایش به جا مدام ماهان

؟ براش  گفت 

 

 تو که دونه یم .آره :زد آب توی دوباره را دستمال ماهان

 .دارم دوست رو

 

 یم چه شود متوجه آنکه ن   بیداری و خواب میان تبسم

 .نیست مهم برام نظرش .درک به بره :گفت گوید

 

 پای پایی    و داد قرار تبسم پیشان   روی را دستمال ماهان

 آب کمک با که آب؛ تشت در را پاهایش و نشست او

ی  .گذاشت بود کرده ولرمش کت 

کدخ که عرص از بازویش  بود آورده کلبه به و زد بغل را ت 

 .کرد یم درد همیشه از بیشت  

  تبسم به درد به توجه ن   اما
 
 .کرد رسیدگ
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ک  و خواند یم را مادرش نام خواب در گایه از هر دخت 

 .طلبید یم را باربد برادرش هم گایه

 .بود مهربان   و خوب پرستار ماهان

 وقت   .اوردبی پایی    را تبسم تب تا کرد را تالشش ی همه

ک های نفس که  حرارت ی درجه و شد آرام و منظم دخت 

 باالی را اش خسته تن جوان مرد نزدیک؛ نرمال به بدنش

 .برد خوابش گ نفهمید و کرد پهن زمی    روی او رس

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۹ ۵ت  پار 
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 حال برای تبسم وقت   ظهر؛ از پس دوساعت یگ، بعد روز

 روی نوشی    کنار حالش شدن بهت   و کردن عوض هوا و

 یم گفت و گپ و بودند نشسته درخت   ی شکسته ی تنه

 بودند؛ مشغول کاری به هرگدام هم ها بچه سایر و کردند

 .شدند سوپرایز اشان همه

 

 به االغ   افسار ساله شصت پنجاه، حدودا مردی وقت  

 .رفت یم کلبه سمت دست

 ی تنه روی نشسته دخت   دو دیدند؛ را او که کسان   اولی   

 .بودند درخت

 وق چشمان   با نوشی    و کردند نگاه هم به نوشی    و  تبسم

اد :پرسید زده  زدم؟ توهم من یا  بود آدمت  

 

 .غریبه آدم یک !بود آدم انگار نه :گفت مردد تبسم
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  کیه؟ ببینیم بریم بیا :گفت و افتاد راه نوشی   

 

 .گرفتند پیش در را کلبه راه رسعت به دو هر

 هم بود؛ کرده باز را کلبه در بود؛ یدهرس مرد برسند آنها تا

 .کلبه داخل افراد هم شده غافلگت   او

 و بودند شده جمع مرد دور هم با همه بعد ساعت نیم

 چت    همه و زد یم حرف مرد با ترگ زبان با داشت افسانه

 .گفت یم برایش را

 یم آنها درباره را چت    همه مرد شد بدل و رد که اطالعات

 و هستند ترکیه در که بودند فهمیده هم آنها و دانست

ین  .دارد فاصله ساعت ۴ آنها به آبادی نزدیکت 

 های وقت برای را کلبه این و بود مسلک شاعر مرد

 .بود نهاده بنا خلوتش

 کلبه در گروه حضور از اصال انتظارشان خالف بر

 بود توانسته اش کلبه اینکه از بلکه و نشد ناراحت
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 باشد کوهستان در  شده گم تن چندین برای رسپنایه

 .شد خوشحال هم بسیار

احت   شد قرار  به را گروه خودش بعد روز و کند است 

د آبادی  .بت 

ین شب آخر، شب  .بود قراری ن   شت 

 هم با بود قرار که مدرسه، اردوی از قبل شبهای مثل

 .بروی ندیده قبال جاهای به ها کالیس

 نو لباس ستا قرار صبح فردا که وقت   عید شب مثال یا 

 .برسان   جیب رابه نخورده تا های اسکانس و بپویسر 

 .بود بیشت   خییل حت   یا اندازه همان به لذتش

 بود شده ست    راهشان رس معجزه یک مثل نام یاشار مرد

 .برساند خانواده آغوش به دیگر بار و دهد نجات را آنها تا

 .گذراند بیداری به را شب بیشت   تبسم

 ی دوباره دیدار به و زد غلت جایش در مدت تمام

 .کرد فکر مادرش بخصوص خانواده
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د یم آغوش در محکم و گرفت یم را او  که آنقدر فشر

 .بنشیند بدنش پود و تار تمام روی تنش عطر

 .بود تنگ دل اشان همه برای

 برای شهرش، برای حت   خانواده، اعضای تک تک برای

 .اشان کوچه

 .زد یم لک دوباره دیدار برای دلش

 .رسید رس داشت که طوالن   شب باوجود بعد روز صبح

 

 

 

 

 

 

 

  ۱۹۶ پارت 
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 .خانه بود برگشته

 .خوبش ی خانواده کنار

 .اشان خانه درون

 .بود اش خانواده و خودش به متعلق که سقق   زیر

ی هیچ جهان در   .نداشت وجود زیباتر این از چت  

 در اینکه از روزی که کرد نیم هم را فکرش وقت هیچ

د لذت خوابیده تختش روی و است قشاتا  .بت 

  روزها از پس
 
 دست از آمارش که بیابان و کوه میان اوارگ

 .گشت باز خانه به باالخره بود؛ رفته در هم خودش

 .بود بیمار قدری و داشت تب داشت، درد هنوز که تت   با

ین اما تلخ سفری از باری کوله با  چت  ش همه که شت 

 .بود عجیب

ین از یوی اش ادهخانو  با دیدار  .بود دنیا اتفاقات ترین شت 

ین، کودگ؛ های آبنبات مثل  .خواستت   دلچسب، شت 
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 تا فرودگاه خود از که مادرش خانه، به برگشی    از بعد

 دور یک بود، نکرده رهایش هم لحظه یک حت   اینجا

 ست   دل یک باز و کشید آغوشش در محکم دیگر

 .گریست

 را رسش روی و بود هگرفت آعوشش در مردانه پدرش

 .بود بوسیده

 و رفت فرودگاه در اول یکبار همان پرستو و حنا آغوش به

 اشان برآمده های شکم روی را خودش نشد راض   دیگر

 .کند هوار

 دار نم این و داشت نم چشمانش شد جدا که او از هومن

 .بود دیده هم فرودگاه در را چشمانش بودن

  دل همیشه، مثل که هم باربد
 

 مسخره پشت را هایش تنگ

  .بود کرده قایم بازی

، و بازی مسخره همان با  .گرفت آغوشش در تنگ  شوخ 
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 خانه در هم  هما و مهناز و کامران شوهر، و نشین خاله

 .بودند منتظرش

  دل ابراز
 

 با بود خانواده اعضای مثل هم آنها های تنگ

 .لبخند و آه و اشک

 که انگار نه انگار ؛بود  شده فراموش هم ها کدورت و کینه

 ازدواج  رس پیش  وقت چند همی    خانواده دو این

 .بودند کرده قهر هم با فرزندانشان

 آشت   باعث که همی    نداشت که هرچه تبسم شدن گم

 .بود خوب خودش شد خانواده دو

 یگ داشت احتماال .نبود هم حاال حت   پرستو هر شو

 او هم یدشا و داد یم انجام را مادرش اوامر از دیگر

 .نرود شده گم زن خواهر دیدار به فعال بود داده دستور

 .داشت اهمیت   چه

 پرستو شوهر و برد یم را دنیا لذت اش خانواده کنار اینجا

ایم ن   و  به بروند هم مادرش و خودش تکراری های احت 

 .درک
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 .داد نشان را گرفی    دوش برای تمایلش  هر از قبل

 حتما باید و است ثیفک بدنش و تن تمام کرد یم حس

 .کند امر بود کاق    البته و برساند آب به را خودش

 .بود گرم حمام درون بعد ی دقیقه چند

 نداشت وان ها پولدار ی خانه مثل اشان خانه که حیف

 و رز گل و آب از پر برایش را وان اش خانواده یقینا وگرنه

 خانه وجود صورت در احتماال کردند یم ها شوینده انواع

؛ ی خدمه و آنچنان   ی   هم خدمه از  یگ حاال آنچنان 

 .داد یم ماساژش داشت

 .داد یم ماساژش و آمد یم یگ اگر داد یم کیق   چه آخ

 و شد یم جاری پوستش و رگ در گرم آب آرامش

 .کرد یم آرام را دردش پر های استخوان

  یک هم بعد و زد موهایش به مخصوصش شامپوی از

 .شست کننده نرم شامپوی با را موهایش کامل دور
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 ۱۹۷ پارت

 

 بشوید؛ را رسش های کف تا بست که را چشمانش

 پشت بودنشان هم کنار لحظات آخرین در ماهان صورت

 .بسته نقش اش بسته های پلک

 .زده ما رس هم شاید یا سوخته ب آفتا صورت

 .آشفته موهای و ژولیده و پر های ریش

 ی ریخته هم به اجزا ی همه خالف بر اما چشمانش

  که صورتش
 

 یم فریاد را گذشته روزهای سخت   و خستگ

 .بود آرامش از پر زد؛
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 که حایل در و ایستاد  نزدیکش ها خانواده رسیدن از قبل

 پشت از را صدایش آهسته نکند توجه جلب کرد یم سیع

ک رس  امروز از ما سخت روزای :رساند او گوش به دخت 

وع ، جنگیدن مرد مروزا از باید شده، رسر ، پشتم بایسر  بایسر

 راحت تو بابت از خیالم .بایستم دنیا مقابل بخاطرت تا

 توی فقط نکن کاری هیچ تو .تبسم حریفم رو دنیا باشه

  از و بشی    اتاق
 
، لذت زندگ   همیشه مثل بت 

 
 و کن زندگ

 یک برام دیدی رو من که هربار فقط .برس کارت به

 کن کاری یک خالصه هبد دلگریم یک بهم بزن، لبخند

 اخرش تا وقت اون ایستادی، پام هنوز که بفهمم و بدونم

 توی بزارن رو دستت که ای لحظه تا ایستم یم پات

م یم رو خودم من من، به بست   رو خ   همه .دستم  به ست 

 .تو

 

 ...قلبش آخ

 ..قلبش
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 دیگر است؛ تپیدن اش وظیفه که همان گویم، یم را قلبش

 .نتپید

 

 این .میشه تنگ برات دلم االن همی    از :گفت باز ماهان 

  کنارم، بودنت روز چند

 ببینمت بچرخونم رس جا هر کردم عادت .کرده عادت بد 

  به که بدم هدیه چشمام به خ   فردا از دونم نیم و
 

 قشنگ

ان رو تو ندیدن و باشه تو  کنه؟ جت 

 

 ...جانش آخ

 ...جانش

 خواست یم د،باش تن در باید که همان گویم یم را جانش

 برود در

 .رسش پشت در ایستاده مرد برای برود در

 .راند یم زبان بر که کلمان   تک تک برای داد یم جان

 .مقابلش کرد یم مقاومت او و رفت یم در جانش
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 .بود زود جان رفی    در برای هنور

کش تا آمد یم فرودگاه به  آرزو و امید هزار با مادرش  دخت 

 .ببیند را

 را داشتت   دوست مرد این هم و ماند یم باید ها حاال حاال

 .نمود یم شاد را مادرش دل هم و کرد یم خودش برای

 

 .بود دیده را باربد کش هر از قبل

 تا گرفت فاصله بیشت   گام چند تازه ماهان که وقت   همان

 .نباشد واضح زیاد هم کنار ایستادنشان

 غوشآ در و کرد پرواز جانش از تر عزیز برادر سوی به

 .بود او آن از جهان آرامش و امنیت رفت فرو که باربد

 که افکارش از را او خورد حمام در به که ای تقه صدای

ون بود مانده جا فرودگاه و پیش ساعات در هنوز  بت 

 .کشید

 بله؟ :داد جواب
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 .بود جانش آمنه

 .مهربانش مادر

 کم یک ات خاله با میخوایم داخل؟ بیام جان، تبسم_

 .بدیم التم و مشت

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۱۹۸ پارت

 

  .نداشت تمایم حسام و عیل های بازی مسخره
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اییط هر در   .بخندانند را اطراف های آدم بودند بلد رسر

 یم پیش پایشان به پا و داده دلشان به دل هم ها بچه

  .رفتند

 رس که نشد قسمتمون واال :گفت ای مزه با لحن با حسام

  حداقل .بیاریم در ترکیه های دیسکو از
 
یم پناهندگ  بگت 

ای وجود از اونجا آمریکا بریم  ...دخت 

 

  .حسام :کرد صدایش تشر  با ماهان

 .رفت اش غره چشم ها دخت   به زدن اشاره حی    در 

 

 .کرد نگاه ماهان به تبسم

ه محبوب مرد  .بود شده خواستت   زیادی پوشش تت 

بدری را پاهابش پنجره ی لبه به داده تکیه  قرار هم رو ض 

 .بود کرده بغل را خودش هایش دست با و داده

ه تیپ  رسش پشت ی پنجره و دیوار سفیدی با اش تت 

 .داشت تضاد
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 مقابل این از بیشت   خواست نیم ویل نداشت دوست

 .کند پروان   ن    برادرش،

 .باشد همه از تر رفیق برادرش که چند هر

 .گرفت نگاه پس

 یم باربد برای ماهان به حسش ی درباره روزها همی    شاید

 .گفت

 کرد گرم پشها خزعبالت به دادن گوش با را رسش

 .خورد زنگ باربد تلفن که کرد یم  نگاهشان  لب به لبخند

 من :گفت تبسم به رو و برخاست جا از آیدا نام دیدن با

ونم   میام بشه تموم تلفنم .بت 

 

 کنارش ماهان شد، دور که باربد و داد تکان رس تبسم

 بود راحت خیالش که جان   آخر ردیف ایه صندیل روی

 اصال حسام و عیل های بازی مسخره وجود با ها بچه

 .نشست نیست، آنها به حواسشان
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 کنار او رفت باربد تا که حرکتش این نداشت دوست

 .بیاید چشمشان به گرفت جای تبسم

انه تبسم  و کرد نگاهش و کرد کج ا ر رسش کیم دلت 

 رفت؟ کجا :پرسید ماهان

 

 .بزنه حرف باهاش رفت زد زنگ آیدا :شنید سخپا

 

ر لب زیر ماهان
ُ
رغ
ُ
 با اینجوی خودش :گفت و کرد غ

نه الس  مردم دخت    .نمیخوره ُجم خواهرش کنار از ویل مت  

 

 نگه اش ببیت   و دهان نزدیک را هایش انگشتش تبسم

 .خندید آهسته و داشت

 

ک سمت به کیم  :خواند را نامش جدی و چرخید دخت 

 ؟تبسم
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ک  پشت تا حسان   جانم یک .کرد نگاهش مستقیم دخت 

ونش و بست دهان زور به .آمد هایش لب   .نداد بت 

اف با که اگرچه  برای را خودش دست اش موقع ن   اعت 

 این از بیشت   نداشت تمایل اما بود کرده رو جوان مرد

 .دهد نشان او به را عشقش حجم

 .کرد یم ثابت را خودش او باید فعال

 با خوام یم :گفت دید را تبسم مستقیم نگاه که نماها

 راض   ویل دوتا، خودمون  ی باره در بزنم، حرف بابام

 صبوری کنه راض   بابات و بیاد اینکه برای کردنش

 بلدی؟ صبوری میخواد،

 

 بلدی؟ :پرسید باز ماهان و کرد نگاهش حرف ن   تبسم

 

 .دانست نیم

 .نه یا است بلد را عشق برای کردن صبوری دانست نیم

 .بود شده عاشق بار چند مگر
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 ۱۹۹ پارت

 

، به داد دل یکبار نوجوان   در  دخت   ی داده دل که  اهوران 

 .بود عمویش

چه یک به هم عشق برای اش سوگواری  و خاطرات دفت 

 .شد تمام خشک گل شاخه سه دو، و اشک قطره چند

 .نداشت الزم صبوری
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 یم دانست نیم که شتدا فرق حاال با انقدر حسش اصال

 .نه یا بگذارد عشق هم را آن نام تواند

 .کرد یم نگاه ماهان به حرق   هیچ ن  

 :پرسید باز و گرفت نیم چشمانش از نگاه جوان مرد

 بلدی؟ صبوری تبسم،

 

 ماهان داشی    برای .دانست یم خوب را چت    یک فقط او

 .کرد یم امد یم بر دستش از که کاری هر

م، یم یاد :فتوگ بست پلک اهسته  آوردم کم جا هر گت 

 .باش داشته و هوام تو

 

 گفتم، دیروز من  که شد همون پس :زد لبخند ماهان

 تو هوای من .تو با من ویل من، با هم تو من، به خ   همه

 هم تو .جنگم یم همه با ایستم، یم همه جلو دارم، رو

 با باقیش بایسر  من به حواست فقط تو  .باش من پشت

 خودم
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 پشت صندیل به داده تکیه که ماهان به دلواپس متبس

 من حرفات ماهان :گفت و کرد نگاه  و بود نشسته رسش

 کردن صبوری از حرف تو که بشه خ   قرار ترسونه، یم و

؟ بودن هم پشت و ن   مت  

 

 صندیل ی لبه که تبسم دست روی تا را نگاهش ماهان

 خوب، دخت   دیگه گذشته :گفت و کشید داد یم فشار

 ببینشون که اتفاقان   .خانواده دو دلخوری و راحت  نا

 که قویل و ما ی خانواده به پدرت اعتمادی ن   افتاده،

 خانواده پشای از کدوم هیچ که عمو تنها نه تا داد پدرم

ای سمت ما ی  .نیان اون ی خانواده دخت 

 

 ناراحت نموندی قولش پای تو بفهمه وقت   بابات _

 میشه؟

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 تو چشمای بار هر من واال :گفت و کرد شیطنت ماهان

 .قولش به برسه چه رفت یادم هم بابام اسم دیدم رو

 

 

 .انداخت پایی    را رسش خجالت با  تبسم

 و ترس .گرفت رنگ  ماهان حرف شنیدن با هایش گونه

 همه این کنارش در ایستاده مرد وقت   نداشت معت   دلهره

اف عشق به زیبا گونه این و بود عاشق  .دکر  یم اعت 

 به که صندیل روی ریز های سوارخ به شد دوخته نگاهش

 نبود معلوم و بودند گرفته قرار ان روی منظم و ترتیب

 .چیست کاریشان

 ماهان صورت تا دوباره نکرد، توقف انجا زیاد نگاهش اما

 .شد کشید باال

  آفتاب آثار هایش گونه روی
 

ک و داشت سوختگ  دخت 

 تجویز شده ندهر  زمیت   سیب آب برایش داشت دوست

  افتاب این رسر  از زودی به تا کند
 

 .شود رها ها سوختگ
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 .بود کرده استفاده امروز صبح از هم خودش

  آفتاب روی نتوانست زیاد ذهنش خوب اما
 

 سوختگ

 نگران   با و خودشان اصیل بحث رس برگشت و کند توقف

اش روی بابام :گفت  حساسه خییل دخت 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۰۰ پارت

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 و شد تبسم رنگ خوش رورسی ی لبه بند ماهان دست

 ....ویل دونم، یم :گفت

 

؟ ویل :پرسید قرار ن   دید، را مکثش تبسم  خ 

 

  دلداده تمام ماهان
 
 و ریخت هایش چشم در را اش گ

 من ی اندازه به کس هیچ بفهمه وقت   بابات :گفت

 .میده رضایت نداره دوستت

 

 .هآفرید بال دو کس هر های  شانه روی خدا شک ن  

 باشد خوش حالت وقت   اما نیست دیدن قابل که بال دو

 .آید یم در  پرواز به

ی تبسم ی لحظه آن حال و حس اسم  پرواز از کمت   چت  

 .نبود

ی حس اگر یقینا .باشد که توانست نیم  وجود دنیا در بهت 

 .بود حس همان تبسم برای داشت
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ینش لبخند  عشق از پر نگاه و داد هدیه ماهان به را شت 

 .خرید جان به را جوان مرد

 آمده در پرواز به شوق شدت از تنش های سلول تمام

 بودند

 .ماهان محبت از پر نگاه و لبخند برای رفت یم در جانش

  رورسی ی گوشه محبت با جوری  مردجوان، دست

ک  موهای خرمن روی انگار که بود گرفته بازی به را دخت 

 .کشد یم دست او

 و کرد نوازش را تبسم های گوش باز گرمش صدای

 هم کنار باشه، داشته ندیدن شاید رومون پیش راه :گفت

  باشه، داشته نبودن
 

 االن همی    از دلم باشه، داشته دلتنگ

 .ببینمت دیر ببینمت، کم شاید   چون .برات میشه تنگ

 .بودنت روز هر به دیدنت، روز هر به کردم عادت

 

 از لحظه یک ماهان چشمان .تپید یم تپش پر تبسم قلبم

 .شد نیم جدا او صورت
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 را حالش بود قرار ن   خودش ی اندازه به هم او اینکه

 .کرد یم خوش

 

 را اش صون   تازهای باز روزهایش این عاشق مرد صدای

 قرار آخرش وقت   داره ارزش اینا ی همه اما :داد نوازش

  .بشر  من مال

 

 .کرد یم نگاه فقط تبسم

 جز نداشت حرق   یچه ماهان نشی    دل حرفهای برای

 .بریزد او چشمان به نگاهش با را عشقش اینکه

ی چه  را محبتش اوج توانست یم هایش چشم از بهت    چت  

 !دهد؟ نشان او به

 

 .شد سالن وارد و پیچید راهرو از که دید را باربد ماهان

 صاف و کرد جدا محبوب رورسی ی گوشه از را دستش

 .کرد نگاه رو به رو به و نشست صندیل روی
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 و گرفت که را ماهان نگاه رد اما .خورد جا ابتدا تبسم

 را العمل عکس این چرا شد متوجه تازه دید را برادرش

 .داده نشان

 گویسر  در رسش رسید آنها به که ای لحظه تا باربد

 تبسم دیگر سمت و گذاشت جیبش در را آن باالخره.بود

 .نشست صندیل روی

 صورت به نگاه با و کرد خم زانو روی را خودش  کیم

؟ چه ماهان :گفت رفیقش  هواپیما سقوط که راسته خت 

 کنه؟ درست دردرس برات ممکنه

 

 ماهان و چرخاند رس تت    دانست، نیم را موضوع این تبسم

 .کرد نگاه را
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 ۲۰۱ پارت

 

 ماهان و چرخاند رس تت    دانست، نیم را موضوع این تبسم

 .کرد نگاه را

ک شدن نگران شمچ ی گوشه از جوان مرد  .دید را دخت 

  کم لبخند نامحسوس
 

 :گفت باربد جواب در  و زد رنگ

 آره باشم مقرص من اگه کی    یم برریس رو  سیاه جعبه

 مه به ما .نه نبودیم مقرص ما وقت   ویل میشه دردرس

 برخورد پرنده ی دسته با کم دید و مه همون توی خوردیم

 .یستن ما از تقصت   که روشنه کامال .کردیم

 

 گذشت؟ سخت و بود وحشتناک خییل :پرسید باز باربد

 

 ناراحت   با بود گذرانده رس از که اتفاق   آوری یاد با ماهان

 چند توی باربد، بود دقیقه یک برای وحشتناک :گفت
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ی هر به دقیقه  کنه، فکر بتونه انسان یک ممکنه که چت  

 خانواده مسافرا، خانواده، زندگیم، خودم، .کردم فکر

 .ارزوهاشون آرزوهام، اشون،ه

 

 چه کت   تصور تون   نیم حت   :داد ادامه و داد تکان رسی

 و رس  نشست، هواپیما وقت   باربد .کردم تجربه رو حایل

 و ترین قشنگ من برای دادشون و جیغ مسافرا، صدای

 یم جیغ که همی    .بود دنیا موزیک ترین بخش امید

 برام ان دهزن که داد یم نشون بهم صداشون و کشیدن

ین ین بود دنیا حس بهت   .حس بهت 

 

 نگاه و کرد یم نگاهش حرفش میان گایه از هر تبسم

 .کشید یم خودش سمت به ای ثانیه را ماهان

 .کشیده عذان   چه او فهمید یم داشت تازه

 خودشان به فقط و بودند درگت   خودشان با آنها وقت  

 در را ت   چ همه بوده محبور بیچاره ماهان کردند، یم فکر

د نظر  .کند فکر چت    همه به و بگت 
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*** 

 

 .بود مهمان اشان خانه در اقوام از یگ روز هر

 به رو و دوباره دیدار از و آمد یم دیدنش برای یگ روز هر

 .کرد یم خوشحایل ابراز حالش شدن راه

 .نبود خوب تبسم حال همه خالف بر اما

 .اشتند خت   ماهان از که شد یم هفته یک  بیشت  

 
 

ی ن   و دلتنگ  .بود بریده را امانش خت 

 وات در رامی    که را گرویه روز آن طول در هزار بار برای

  چهارده جمع همان اعضاش ی همه و داده تشکیل ساپ

 .کرد چک بود خودشان نفره

 یم همدیگر احوال و حال از کردند، یم چت هم با ها بچه

 .پرسیدند

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 فردی القاخ طبق کش هر هم ساپ دات در حت  

 مسخره، همیشه مثل حسام و عیل .کرد یم رفتار خودش

 خالصه و جیغو جیغ رزیتا صبور، و آرام مسلم و دنیا

 که داشت را زمان   هوای و حال همان درست گروهشان

یگ حضور هم دور  .داشتند فت  

  .بود کم ماهانش فقط

  .نه خودش و داشت وجود مخاطبی    لیست در اسمش

 برای هفته یک این تمام مثل و شتگذا کنار را گویسر 

 .کرد مقاومت او به دادن پیام

ین قلبش و هایش چشم هایش، دست  برای را اضار بیشت 

 مقابلشان توان همه با او و کردند یم ماهان به دادن پیام

 .بود ایستاده

 روز در بخصوص عاشق   ادعای همه ان با ماهان وقت  

 خودش شد نیم حاض   هم او بود خیال ن   گونه این آخر

 .کند کوچک را
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 ۲۰۲ پارت

 

 .بزند رسی باربد به تا رفت و برخاست جا از

 یم و بود شنیده مادرش با را علیکش و سالم صدای

 .برگشته رسکار از دانست

به چند و ایستاد اتاق در   دم  .نواخت ض 

 .شنید در پشت از را  برادرش صدای
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 هایش حرف میان .دز  یم حرف کش با تلفت   داشت انگار 

  تو بیا :گفت

  .شد وارد و کرد باز را در

 اش گویسر  و آینه در موهایش کردن مرتب مشغول باربد

  مقابلش مت    روی

 و شود وارد زد اشاره تبسم به و کشید موهایش به را شانه

 گفت یم امید چطوری؟ االن خوب :گفت حال همان در

 شده؟ شدید بازوت عقونت

 

 .شد تت    تبسم های گوش آورد را وباز  عفونت اسم تا

 عفونت و زخم بازویش که شناخت یم را یکنفر تنها

  .داشت

 قرار ن   و دلتنگ قلب پیچید اتاق در ماهان صدای تا

 .کوبید اش سینه به را خودش هم تبسم
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م، _  و دق خ   هر هم دکت    این .کنم یم استفاده دارو بهت 

 دوتا روزی د،کر  خایل من رس داشت جماعت خلبان با دیل

 .سلی    پت   هم اش همه .کرده تجویز برام آمپول

 

 .بوده شدید عفونت حتما خوب :گفت و ختدید باربد

 

 جوان مرد صدای به دلتنگ و نشست تخت روی تبسم

د گوش  .ست 

 

 روزی چند این .بود شدید عفونت آره، :داد پاسخ ماهان

  بخاطر هم بودیم آواره که
 
 دارو نکردن مرصف هم آلودگ

 .کرده عفونت حسان  

 

ی؟ که االن :پرسید باربد  بهت 
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 کشید پر تبسم دل و باز  پیچید اتاق در ماهان صدای باز

 .برایش

م خییل آره_ ؟ چه دیگه  .بهت   خوبن؟ خانواده خت 

 

 اتفاقا خوبن، همه :گفت و نشست خواهرش کنار باربد

 .رسونه یم سالم بهت اینجاست تبسم

 

 .برسون سالم بهشون :گفت و کرد کوتایه مکث ماهان

 

  .کشید لشکر تبسم گلوی بر بغض

سیده را حالش حت   ماهان  خیایل ن   همه این توقع .بود نت 

  .نداشت را

 این باربد حرف جواب در العملش عکس کرد نیم فکر

 .باشد

سد توانست یم الاقل   چکاپش و ها آزمایش نتایج بت 

 .بوده چگونه
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  که  لحت   با غریبه یک مثل درست اما
 

 یم فریاد را غریبگ

 .بود رسانده سالم فقط زد

 انگار نه انگار ماهان و زد یم بال بال، خط سمت این او

ی همی    گوش زیر پیش روز چند که  مثل برایش که دخت 

 .خوانده های عاشقانه چه رساند یم سالم ها غریبه

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۰۳ پارت
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 توجهم که هم باربد حت   که ریخت، هم به آنقدر حالش

 برم من فعال رسونم، یم بزرگیت :گفت و شد اش دگرگون  

 .آویزونه اش لوچه و لب که چشه زنگوله این ببینم

 

 دل .گرفت نگران   رنگ ماهان صدای که خدا بخداوندی

 سیع که چند هر .شد گرم شدن نگران این با کیم تبسم

 برو باشه :گفت و دهد نشان خونشد را خودش کرد

 ظخداحاف برس، بهش

 

 تخت روی خواهرش کنار و کرد قطع را تلفن باربد

  .نشست

ا؟ چه خوب :پرسید و کرد حلقه اش شانه دور دست  خت 

 ورا؟ این از من خوشگل

 

  میان تبسم
 

 رفته رس ام حوصله :گفت و زد لبخند دلتنگ

 .بزنم بهت رسی اومدم بود
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 :پرسید و کرد نگاه خواهرش صورت به دقت با باربد

 .بزنیم دوری یک بریم میخوای

 

؟ خسته :پرسید مظلومانه تبسم  نیست 

 

 .نیستم خسته تو واسه وقت هیچ من :گفت مهربان باربد

 

 :پرسید و گرفت جان باربد نشدن   تمام مهربان   از تبسم

ی زن وقت    داری؟ خواهرتو هوای جوری همی    هم بگت 

 

 آخر تا تو :گفت و بوسید را خواهرش موهای روی باربد

 .داری جا من چشم روی دنیا
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 او عشق از شده شارژ و شد غرق برادرش عشق در تبسم

ون بریم بشم آماده برم پس :گفت و ایستاد جا در  بت 

 

 خیابان در و بودند شده اتومبیل بر سوار دو هر بعد کیم

 که کالمش زیر موسیق   و خواننده صدای جز که درحایل

 .نبود دیگری صدای هیچ شد یم پخش دستگاه از

  سکوت در ربدبا
 
 که حرق   برای خواهرش تا کرد یم رانندگ

 قدم پیش زد یم فریاد را آن چشمانش و داشت دل در

 .شود

 تبسم اینبار که بود حرفها این از تر مهم موضوع انگار اما

 مقابلش شلوغ خیابان از نگاه حت   و کرده اختیار سکوت

 .گرفت نیم

 ایهکوت مکث از پس چرخاند خواهر سمت به را رسش

 کرده؟ مشغول انقدر  رو فکرت خ   :گفت
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 به و گرفت خیابان کف سفید خطوط از نگاه تبسم

 .داد باربد صورت

  .کرد جلب را اش توجه دستش روی جدید  مخ   ساعت

 بود؟ خریده را آن گ

؟ خ   :پرسید و کرد نگاه بردارش به زد یم گیج کیم  گفت 

 

 میگم :ادد جواب سوال با را سوالش و زد لبخند باربد

؟  کجان 

 

 ماشی    رنگارنگ های چراغ به چشم و زد لبخند هم  تبسم

 :گفت آهسته و دوخت قرمز چراغ پشت ایستاده های

 .جا همی   

 

 !همینجا اینطور؟ که :زد لبخند باز باربد
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 داری دوست :گفت باربد و کشید عمیق   نفس تبسم

؟ خ   از ببینم بزنیم حرف  ناراحت 

 

ه رشبرداد رخ نیم به تبسم  حرفم اگه من :گفت و شد خت 

 .فهیم یم رو حالم تو نزنم

 

 و داد حرکت را اتومبیل و گذاشت گاز روی را پا باربد

ی هم مشعوله، فکرت هم االن مثال آره :گفت  دلگت 

 

 .گیجم بیشت   :گفت و زد تلخ   لبخند تبسم

 

 خودش سکوت لخت   از پس تبسم و کرد سکوت باربد

 .دش قدم پیش زدن حرف برای

ه میخورد تاب هم در که انگشتانش به نگاهش  .بود خت 

 که وقت   رسید بردادرش گوش به سخت   به صدایش تن

 اومده خوشم یگ  از :گفت
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 ۲۰۴ پارت

 

 .کند برادری چگونه بود بلد باربد

 هم در ابرو یا کند تعجب انکه ن   خاض، واکنش بدون

  کم لبخند با بکشد
 

 جواب رد داشت لب بر که رنگ

 .گفت ای کشیده خوب خواهرش
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  کم لبخند اینکه عی    در
 

 نشاند، خواهرش لب بر رنگ

 حرف ی ادامه شنیدن مشتاق و رسحال هم را خودش

 .داد نشان

 خوشش من از کنم فکر اونم :گفت زده خجالت تبسم

 .کردم شک حسش به کم یک روزا این راستش البته بیاد

 

 .کرد پیدا پارک جای  گشی    کیل از بعد باالخره باربد

 آماده.کرد نگاه را اطرافش متعجب و کرد بلند رس تبسم

 !آزادی پارک بودند

 :گفت خواهرش به و کرد خاموش را اتومبیل جوان مرد

 .بزنیم قدم بریم شو پیاده

 

 

 .شد پیاده او همراه برادرش، انتخان   محل از راض   تبسم

 ی قهعال مورد پارک ازادی، پارک وارد هم دست در دست

 .شدند تبسم
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 دوست اینکه مثال دانست یم را خواهرش عالیق باربد

 قیق   بستت   اینکه حی    در برود بازی شهر قسمت به دارد

 دستگاه سوار که افرادی شادی زند؛ یم لیس را رنگش دو

 شدن زده هیجان پای به پا و کند تماشا را شوند یم ها

 .شود زده هیجان هایشان

 کنار هم با خرید رنگ دو فیق   بستت   دو پس

 .ایستادند بازی وسایل

 وایکینگ کشت   شوند، یم وسایل سوار دسته دسته مردم

،چرخ ترن ها،  تر داشتت   دوست همه از و فلک هوان 

ک برای  .بود سفینه ما قصه دخت 

 پیاده و سوار که را مردیم و بایستد ها ساعت توانست یم

 .کند تماشا شوند یم

ی  .کند اش تجربه بود نکرده اتجر  هرگز خودش که چت  

 .بود صدا از پر اطرافشان و دور

 صدای با مردم هیجان و شادی ترس، از جیغ صدای

 .بود آمیخته هم در بازی وسایل حرکت

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 را اشان بستت    خیال ن   حال ویل بزنند حرف بودند آمده

 .زدند یم لیس

 برادرش سمت به ناگهان صداها و رس ی همه میان تبسم

 خوشم ازش من که اون   بفهیم اگه :رسیدپ و چرخید

 ناراحت آشناست یا دوست فامیل، نزدیکه، بهت  اومده

؟  میشر

 

 او صورت روی اصال که خواهرش چشمان به باربد

 یم طرف ان و طرف این خجالت با یه و شد نیم متوقف

 .کرد نگاه رفت

 تو باشه، خون   آدم اگه :گفت و زد لبخندی جوابش در

 .نمیشم ناراحت نه باشه تو محبت الیق نکنه، اذیتت رو

 

 که اون   بدون   اگه :گفت و انداخت پائی    را رسش تبسم

؟ ناراحت بودم من کرده محبت ابراز اول  میشر
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 ن   بود فراری نگاهش امشب که تبسم خالف باربدبر

 و کرد یم نگاه را خواهرش داشتت   دوست ی چهره مکث

 که نشه باعث وت کردن محبت ابراز اول اگه :داد پاسخ

 .نمیشم ناراحت کنه،نه اذیتت بعدا

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۰۵ پارت
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  رفت زباله رنگ نارنخ   سطل سمت به آهسته تبسم

 و انداخت دور نداشت مییل آن به دیگر که را اش بستت  

 .گرفت پیش را ها بازی اسباب قسمت از خروج راه

 یم راه شانه به شانه بودن، هم روی به رو جای به حاال

 .تندرف

ک ای بر زدن حرف گونه این بود دخت   .راحتت 

 خوشش ازمردی خواهرت بدون   اگه حت  :داد ادامه پس

 شدن نزدیک بابامون که کرده عالقه ابراز مردی به اومده،

ای به رو اش خانواده و مرد اون  ممنوع ما ی خانواده دخت 

 کرده؟

 

 .گرفت عمق باربد لبخند

 به داشت چت    همه حاال و بود زده های حدس قبال او

 .شد یم نزدیک واقعیت

 اون بدونم وقت   :داد پاسخ گونه این خواهرش جواب در

 با تان   سه هر و ایستم یم پشتش داره خواهرم لیاقت مرد
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 رو نازش و خریم یم جونم به رو بابا تخم و اخم همدیگه

 .کنیم راضیش تا کشیم یم

 

 .کشید خجالت باز تبسم

 به منظورش شده متوجه او که فهمید باربد حرفهای از

 .است ماهان

 .کرد تعجب نکردنش، تعجب از

 از بیشت   خییل باربد انگار ویل بود دیگری واکنش منتظر

 .شناخته را او بداند خودش آنکه

 بدل و رد میانشان حرق   هیچ پارک وسط ی برکه کنار تا

 .نشد

 .بودند ایستاده نفری چند هم برکه کنار

ی ازیب شهر هیاهوی از اما  .نبود خت 

 یک و داد تکیه ها نرده به را بدنش راست سمت تبسم

 .ایستاد وری
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 جیب در دست و ایستاد خواهرش روی به رو هم باربد

 .کرد

 برای نباشد مجبور تا چرخاند نگاه ها آدم میان تبسم

 .بدوزد نگاه برادرش صورت به بزند خواست یم که حرق  

 آغوش به سفت که پشی و دخت   روی نگاهش گردش

 .شد متوقف بودند چسبیده هم

 نداشت سال سه دو، و بیست از بیشت   مطمئنا که پشک

ت یک در پوشیده  شلوار همراه به زیرش  سفیدجلف تیشر

ی اسلش  باز را پاهایش  ها چمن روی نشسته خاکست 

ک و کرده  در و نشسته پاهایش میان پشت از دخت 

 .بود اغوشش

ی گویسر  در هم با  یگ که حایل در کردند یم  اتماش را چت  

ک ی سینه زیر درست پش های دست از  هفده، دخت 

 .بود شده قفل ساله هجده

 

  کرد؟ یم باور باید را کدام
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 چشمان در که عشق   یا را؟ پش درنگاه نشسته شهوت

ک  !بود؟ دخت 

 برکه آب همی    مثال دیگر جان   نگاهش دادمقصد ترجیح

 .نریزد هم به این از بیشت   اش ریخته بهم فکر تا باشد

 .شد خواهرش ی آشفته مغز متوجه باربد

 بزند حرف داشت دوست وقت هر او تا بود کرده سکوت

 الزم جنگیدن نکنم فکر دیگه :گفت ناراحت   با تبسم و

 .باشه

 

 خواهرش سمت به شتاب با و ناخواسته باربد رس اینبار

 چرا؟ :پرسید و چرخید
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 ۲۰۶ پارت

 

ی دل با و نشاند لب بر تلخ   لبخند تبسم  از :گفت گت 

ی هیچ دیگه دیدیمش بیمارستان توی که روزی  ازش خت 

 .پیام یک حت   نیست،

 

  با باربد
 
یش در خوب :گفت و داد تکان رس آسودگ  گت 

 مشکالت گت   در هم داشته، عفونت بازوش هم زیاده،

 همه به باید باالخره اش خانواده طرق   از .بوده کاریش

 .رسهب چت   

 

 پیام یک ی اندازه به یعت   :گفت و داد تکان رس تبسم

 نداشت؟ وقت زدن زنگ یک دادن،
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 رنگ هم حاال که  مصنوغ ی برکه تو آبهای به باربد

 .کرد نگاه بود شده سیاه شب

 من :گفت و گرفت خنک و مطبوع هوای از عمیق   دم

 حتما و بوده زیاد اش مشغله مطمئنم اما نبودم اون کنار

 آدیم ماهان وگرنه .نکرده یادت ازت که داشته ییلدل

 .بره یادش فردا بزنه حرق   یک امروز که نیست

 

م و بغض چاشت   تبسم صدای  :گفت که وقت   داشت رسر

 رو براش رو دستم ها احمق مثل من چون هم شاید

 ... رس از اونم کردنم

 

 رفاقت چمیدونم :گفا و داد تکان هوا در کالفه را دستش

 .نگشم خجالت من که زده حرق   یک

 

 .خندید باربد

 .کرد یم درک را خواهرش های نگران  
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 آدیم همچی    دخت   شناسم یم ماهان من :گفت آرامش با

 .نیست

 

ه رو به رو به سکوت در تبسم  .شد خت 

 درباره و کند حیان   ن   این از بیشت   که نداشت را توانش

 .بزند حرف برادرش با ماهان

 .داد تکیه ها نرده به کامل باربد

 .نداشت تن بر زیادی لباس او و بود خنک هوا

 میشه خ   کامران تکلیف :پرسید و کرد بغل را خودش

 مشخص رو تکلیفش کاش داره دوستت خییل اون تبسم؟

 .چنده چند بدونه که کردی یم

 

 فکر بهش  خودمم اتفاقا :گفت و داد تکان رس تبسم

 حت   .زندگیش لدنبا بزه تا ندارم حش میگم بهش .کردم

 قبل، تبسم اون من بازم اما نرسه جان   به رابطه این اگر

 االن .نیستم شت ندا اعتقادی عشق به که آدیم همون
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ی تنها  نیستم آدیم من که اینه شده ثابت من برای که چت  

 .سقف یک زیر برم کامران با بتونم که

 

 .کرد نگاه خواهرش به شنیده که جوان   از راض   باربد

 .بود گرانن اما

 عشق یک با است عاشق دانست یم که کامران   نگران

 .طرفه یک

 قلبش جواب این و دارد محبت خواهرش به او دانست یم

 .شکست خواهد را

 احسایس تبسم طرف از فهمید یم زودتر چه هر ویل

 .بود بهت   نیست

 

 باربد : پرسید و زد لبخندی هایشان حرف به ربط ن   تبسم

 .خواستگاری برید میخواید گ کیه؟ واسه شما ی برنامه

 

 .کرد نگاه خواهرش چشمان به باربد
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 .شد پریدنش شاخه آن به شاخه این از متوجه

 

 

 

 

  

 

 ۲۰۷ پارت

 

، تو که حاال :گفت و داد هدیه او به را لبخندش  برگشت 

 هماهنگ باهاشون میگم مامان به روزا همی    .خوبه حالت

 .خواستگاری بریم کنه

 

 .زد برق تبسم چشمان

 .داشت را خوشبخت   استحقاق باربد
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 .داد یم او به را حق این مهربانش و بزرگ قلب

 حال پرسیدن و دیدن  بهانه به آیدا گایه که روزها این

 دیدن موقع که دید را عشق بار هر زد یم رس انها به تبسم

 .درخشد یم بردادرش چشمان در آیدا

 کارا این مهناز با لجبازی رس از مبادا بود نگران کیم اوایل

 به را محبت چون بود راحت خیالش حاال اما باشد کرده را

 .دید یم برادرش چشمان در راحت  

ه فقط لبخند با دو هر  .بودند هم خت 

 برادرش ی آینده خوش روزهای میان را ذهنش تبسم

 .کرد یم پردازی رویا یه و بود کرده تقسیم

  به داشت دقیقا هم باربد
 
 چون مردی نارک خواهرش زندگ

 .اندیشید یم ماهان

 خواهرش باشد انجایم رس و رابطه اگر دانست یم

 .شد خواهد خوشبخت

 .نداشت چندان   دوام اما اشان خویسر 
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 روی و امد در چرخش به پارک در تبسم نگاه کیم  وقت  

 سکته لب به قلیان جوان   پش به داد تکیه مهناز صورت

 .کرد

 .شناخت یم را پش این او

کشان دوست ربراد  صمیمیت همه این از تبسم بود مشت 

 را جوان مرد نام نتوانست حت    که شد؛ شوکه  حدی به

 .بیاورد خاطر به

 رویشان به رو انداز زیر همان روی هم دیگری زوج

 .بودند نشسته

 خودشان مثل درست و خودشان های سال و سن هم

 .جلف

 .بودند گرفته اشتباه اشان خانه با را پارک دیگر انها

 بود چسبیده آنها به تبسم نگاه که  ای دقیقه چند در

 به جا پشش دوست و مهناز های لب میان قلبان  شلنگ

 .شد جا
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 و چسباند مهناز گوش به را هایش لب پشک وقت   حت  

ی  همانجا که دید خودش های چشم با تبسم گفت چت  

 .کاشت ای بوسه هم اش گونه روی

 .بود بعید زمهنا از پروان   ن   همه این

 جوان پش زانوی روی را آرنجش که حایل در پارک، وسط

 قلیان باشد، نشسته او بود داده تکیه گذاشته نامحریم

ک  .بدهد بوسه و بکشند مشت 

 به و گرفت را خواهرش نگاه رد اول های ثانیه همان باربد

خاله  او کنار در چنی    این بود قرار روزی که اش دخت 

 .رسید باشد

 !نامحرم مرد با صمیمت و قلیان و مهناز

 .شد مشت دستش

تش رگ  .آمد جوش به غت 

 را مشت این داد یم اجازه غرورش اگر کرد یم کیف آی

ون خنده اثر در که مهناز های دندان ردیف وسط  بت 

 .کند خایل بود افتاده
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 را برادرش ی شده قفل مشت و شده چفت فک تبسم

 .دید

 با و گذاشت برادرش دست میان و برد پائی    را دستش

ی یک بریم :گفت مهربان    بخوریم؟ چت  

 

 .چرخید خواهرش سمت به باربد صورت

 .بود درد از پر چشمانش

ک  :پرسید مالحظه ن   و کند داری خود نتوانست دخت 

 داری؟ دوستش هنوز باربد

 

 .خورد جا خواهرش سوال از باربد

 پرسید؟ یم را داشی    دوست کدام تبسم

 دست عشقش از شناخت را مهناز که روز همان او

 .شست
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 دوستش توانست یم مگر فامیل خاله، دخت   عنوان به اما

 نباشد؟ نگرانش و باشد نداشته

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۰۸ پارت

 

 عنوان به اون :گفت و دوخت خواهرش چشم در چشم

 دوست من.نگرانشم و عزیزه من برای همیشه خاله، دخت  

 رو خودش خواد نیم دلم بشه، کش همچی    مهناز ندارم
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 که کنه مرد یک تقدیم داشی    دوست و عشق اسم به

 من که مهنازی شان در کارا این .کیه نیست معلوم اصال

 .تبسم نیست شناختم یم

 

ود تر محکم را خواهرش دست  ویل .بریم بیا :گفت و فشر

 دوست یک عنوان به بنظرم بگم بهت االن همی    از

 بهش و بایسر  مهناز رفتار مراقب بیشت   داری وظیفه

 کارش بفهنون بهش و باش داشت رو هواش .بریس

 .کی    سواستفاده ازش که مهنازه حیفه  .غلطه

 

 از برادرش همراه  .داد حق باربد وبه داد تکان رس تبسم

ون پارک  .رفت بت 

 .گذراندند هم کنار را خون   شب

  دل از گفتند، هایشان ناراحت   از
 

  .هایشان تنگ

 .شدند خانه رایه شب آخر و خوردند شام هم کنار
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* 

 

  .کرد نگاه تقویم به تبسم

 او از نه و دیده را ماهان نه که بود روز بیست درست

ی  .داشت خت 

  رفع پروفایلش عکس با که بود روز بیست درست
 

 دلتنگ

 .کرد یم

ش شد یم وقت خییل که عکس  .بود نداده تغیت 

  ایستاد آینه  مقابل

 پوستش تمام تقریبا گردی .کشید صورتش روی را دستش

  و خشگ از اثری و شده گذشته مثل
 

 آفتابسوختگ

 .نداشت گذشته روزهای

 از اشک قطره یک بود کنارش ماهان که روزهای یاد به

 .آمد در بازی به صورتش روی و چکید چشم

 .کشید یم پر ماهان دیدن برای دلش

 .بود دلخور او از دنیا ی همه از بیشت  
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 .باشد خیال ن   همه این نداشت توقع

 ی دونفره عکس به و برداشت مت    روی از را گویسر 

ه ماهان و خودش  .شد خت 

 .بود گرفته کافه در یواشگ نوشی    که عکش همان

 .کشید او صورت روی وار نوازش را انگشتش

ی رسعت با بعدی اشک قطرات  .افتادند فرو بیشت 

  از زیادی حجم
 

 .آمد فرود قلبش بر دلتنگ

 آخرین در اش عاشقانه های زمزمه ان،ماه های حرف

 .شد یم پخش مغزش در مدام دیدارشان روز

 .دانست نیم را او رفتار دلیل

 !کرد؟ یم دوری چرا

ی هیچ دیگر و رفت چرا  !نشد؟ او از خت 

 !کند پیدا دلییل کارهایش برای توانست یم کاش

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 دنیا به از روز پنج که  خواهرش نوزاد   ی گریه صدای

 .پیچید خانه در ذشتگ یم آمدنش

 .کرد پاک را هایش اشک تند تند

ون اتاق از  .شد باربد اتاق وارد و رفت بت 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۰۹ پارت

 

 .کرد پاک را هایش اشک تند تند

 .ببیند حال این در را او کش خواست نیم
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ون اتاق از  پرستو روزها این .شد باربد اتاق وارد و رفت بت 

 .بودند او اتاق ساکن نوزادش و

 بیداری در را شب بیشت   قرارش ن   نوزاد بخاطر خواهرش

 .گذراند یم

 شد خارج اتاق از و گرفت آغوش در را نوزاد نحیف جسم

 .بخوابد کیم پرستو تا

 بیندازد شانه روی را بچه چگونه بود گرفته یاد مادرش از

د آرام دردش دل تا  .بگت 

 .خورد زنگ تلفن که رفت یم راه سالن در

 سمت به تقریبا شود نوزاد شدن بیدار مانع اینکه برای

 .برداشت رسعت با را گویسر  و پرید تلفن

 

 در زن   صدای او، عجول گفی    بله از بعد بالفاصله

ل سالم اولو :پیچید گویسر   .ابریشیم مت  
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 پایی    ولوم با و کرد نوازش را اش زاده خواهر کمر آهسته

 .بفرماید بله :گفت

 

م؟ خون  _  درسته؟ هست   نجا تبسم شما دخت 

 

 .هستم خودم بله .خوبم شما قربان :داد پاسخ

 

 مامانت عزیزم :گفت و داشت دلنشیت   مهربان   زن صدای

  هست؟

 

 .داد یم تکان را نوزاد ایستاده حالت همان در

، مامانم بله_  .باشه خدمتتون گویسر  هسی  
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ش ی مکالمه آمنه  با را دستانش .بود شنیده را دخت 

خانه دستمال ش از را تلفن گویسر  و کرد خشک آشت    دخت 

 .گرفت

وع تبسم  .رفی    راه به کرد رسر

 .کرد یم نوازش را نوزاد کمر و کرد یم کار یکشه دستش

 حال سالم :گفت شنید را خط پشت زن صدای تا آمنه

 باشید زنده...خوبیم هم ما ....خانم خون   شما؟

 چطورن؟ ماهان آقا خوبه، شکر رو خدا تبسم....ممنون

 

کد  .کرد ایست جایش رس خت 

 !بود؟ ماهان کدام مادرش منظور

 هم شد یم آغاز (م) با که های اسم به حت   روزها این

 .بود شده حساس

 کرد یم تت    گوش شنید یم تا که ماهان اسم به رسد چه

 .گویند یم را ماهان کدام بداند
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 هم و شده تت    هایش گوش هم او نام شنید با هم حاال

بان  .بود رفته باال قلبش ض 

 ...شکر رو خدا خوب :گفت آمنه

 

 پشت زن های حرف شنیدن و جمله این گفی    از بعد اما

، به :گفت و گرفت تردید رنگ صورتش  خط  سالمت 

 .میدم خت   کنم یم صحبت داریوش با من چشم چشم،

  

 یم خدا  از که من  زهره :گفت باز و کرد سکوت کیم

 صحبت داریوش با دهب اجازه ویل برسم، خدمتتون  خوام

 همیشه شما باشید زنده ...میدم درصد صد قول بعد کنم

 .دارید محبت

 

د زیادی زمان گفتشان و گپ  .نت 

 .داد یم گوش و بود ایستاده تمام دقت با تبسم

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 همان زن این که بود شده مطمی    دیگر زهره نام بردن از

 .است ماهان مادر

 :پرسید وکنجکا و رفت جلو شد تمام که هایشان حرف

 داشت؟ چیکار خانم زهره مامان،

 

 :گفت و گرفت تبسم از را اش نوه و کرد دراز دست آمنه

 کرده نذر میگه .کرد دعوتمون شنبه پنج برای خ   هیچ

ت سفره باشه زنده ماهان بود  حاال .بندازه ابوالفضل حرص 

 سفر روز همون میخواد شعبانه  چهارم پتجشنبه که هم

 .بندازه

 

  .کرد یم نگاه مادرش هب فقط تبسم

 یا باشد خوشحال خت   این شنیدن از باید دانست نیم

  .ناراحت

 کیم ببیند را ماهان  برود که شد یم خون   ی بهانه شاید

  از
 

ون دلتنگ  .آید بت 
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 هم تبسم کرد، یم دوری او که حاال بود بهت   نه هم شاید

ی کناره  ترجیح را دوری این بود مرد که او وقت   کند گت 

 که هم غرورش حفظ برای کرد یم حس تبسم داد؛ یم

ام کردن دوری بریل او تصمیم به شده  بگذارد احت 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۱۰ پارت

 

 مقابل را تریسر  ظرف آمنه .بودند نشسته شام مت    رس

 .زد زنگ زهره امروز :گفت و گذاشت داربوش
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 و ریخت بشقابش ی گوشه را تریسر  از کیم داریوش

 داشت؟ چیکار هاشم؟ زن زهره :پرسید

 

  .بود مردد گفی    برای آمنه

 یم راحت را خودش خیال و گفت یم باید باالخره ویل

 که حال و کرده ها بچه سالمت   نذر ابولفضل سفره :کرد

 .کنه ادا رو نذرش تولد روز پنجشنبه میخواد برگشی   

 

 به خوب :گفت و خورد پلویش قیمه از اشتها با هاشم

،  .قبول نذرش سالمت 

 

 .کرد یم بازی غذا با قاشق با هآمن

 .شد پشیمان بود کرده باز را صحبت رس اینکه از

 داریوش  اگر و کرد یم معذبش سفره رس افشی    حضور

 چت    همه که افشی    چون دامادی هم آن دامادش، جلوی
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 از گفت یم نه او به گذاشت یم مادرش دست کف را

 .شد یم آب خجالت

 .رفت یم پیش آخر تا باید و بود زده را حرف نصف ویل

 

 .کردن دعوت هم رو ما :گفت باز پس

 

ب با داریوش رس بار این   .آمد باال ض 

 ببینند تا بود او دهان به هما و امنه تبسم، باربد، چشمان

 .گوید یم چه او

 همی    امید به هم امنه .بود شنایس موقعیت مرد داریوش

 
 
 .کرد مطرح  جمع در را موضوع این او ویژگ

 .شوند فراموش کهنه و قدییم های کینه اشتد دوست

 چرا فهمیدم نوغ چشمان در .کرد نگاه امنه به داریوش

 .داشت وجود گفت   جمع در

ت ی سفره :گفت میل ن   و شد مشغول غذایش با  حرص 

 .برید خواد یم دلتون خودتون اگه دیگه ابوالفضله
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 .نشست وضوح به باربد و آمنه های لب روی لبخند

 .زدند لبخند هم تبسم و هما حت  

 قدییم ی کینه این که داشتند تمایل خانه در همه انگار

ده فرامویسر  به دیگر  .شود ست 

 .داریوش از غت   همه البته

 

 وقت که را داریوش های لباس آمنه خواب اتاق در شب

 روی را انها که حایل در و برداشت بشوید بود نکرده

 بود پیچیده مشامش در رسکه بوی و بود انداخته دستش

 :پرسید و کرد نگاه تخت روی کشیده دراز داریوش   به

 هاشم؟ آقا ی خونه بریم گفت   دل ته از واقعا

 

 ای قهوه رنگ  را موهایش .کرد نگاه همشش به داریوش

 است، پرستو دست هت   بود معلوم و بود گذاشته سوخته
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 موهای به نداشت اجازه  او جز خانه در کس هیچ

  .دبزن رنگ مادرش

 قبول گذاشی    رنگ در را بزرگش دخت   هت   فقط آمنه

 .داشت

ه دقیقه چند  بیشت   را رنگ این .کرد نگاه همشش به خت 

 .داد یم نشاند تر جوان کیم را او داشت دوست

 .نبود مشخص هم مویش های سفیدی خودش قول به

ها این از او  پرستو وقت   همیشه اما آورد نیم در رس چت  

 این آمنه کار گذاشت یم روشن رنگ شمادر  موهای روی

 بخدا :بگوید یه و بایستد آینه جلوی روز چند تا که بود

 .معلومه هاش سفیدی ی همه که این دادم رنگ پول الگ
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 ۲۱۱ پارت

 

؟ آقا :گفت و داد تکان هوا در را دستش آمنه  کجان 

 شدی؟ سوالم متوجه

 

ی دقت با داریوش  .کرد نگاهش بیشت 

 زیبایش مو رنگ این بگوید همشش به آمد زبانش نوک تا

 :گفت جایش به و خورد را حرفش همیشه مثل اما کرده

 یعت   کردی مطرح افشی    جلوی اونم جمع، توی وقت  

 خودت وقت   .دیگه بشتوی نه من از خواست نیم دلت

 .بشم مانعت چرا من بری داری دوست
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 انهم و گذاشت تخت ی لبه را دستش .رفت جلو آمنه

 میخوام فقط من بخدا آقا :گفت و نشست تخت لب

 آدم قلب کینه .دلخوری و قهر سال چند آخه بشه، تموم

 .کنیم فراموش باید کنه یم سیاه رو

 

 .داد تکان رسی داریوش

 از آبرون   چه کند فراموش توانست نیم وقت هیچ او

 .رفت خواهرش

  حیثیت با
 
 .شد بازی اشان خانوادگ

 و همش به سال همه این گدشت از بعد دید بهت   اما

 .بدهد انتخاب حق کوچک موضوع این برای اش خانواده

 .بریزند دور رو ها کینه داشتند حق امنه قول به آنها شاید

 بکند را کار این توانست یم داشت تمایل اگر هم هما حت  

 .کرد نیم فراموش او یقینا اما

 :گفت و نشاند اش خسته صورت بر مصنوغ لبخندی

 .توئه با حق
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 .بست را چشمانش و گذاشت رسش زیر را دستش

 .خوابید یم باید بود خسته خییل

 

 .رسید راه از پنجشنبه روز

 .بروند مهمان   به آمنه و حنا بود قرار

 .داشت تردید رفی    برای هم هنوز  تبسم

ک وقت   صبحانه از بهد  به کرد یم جمع را مت    داشت دخت 

 :گفت و کرد نگاه بود ظرف شسی    مشغول که مادرش

 .نمیام هاشم آقا خونه امروز من مامان

 

ش به متعجب آمنه  .کرد نگاه دخت 

 هم ای نقره فریز یخچال در را پنت   و کره ظرف تبسم

 .گذاشت ها کابینت رنگ
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؟ خ   برای_  .کرد دعوت رو همه خدا ی بنده نمیان 

ام بگم بهش نیان   هم تو بیاد تونه نیم که پرستو  دخت 

 کجان؟

 

 که من خوب :گفت و کشید مت    روی را دستمال تبسم

 .شناسم نیم رو کش

 

 لیوان جان به  وایتکس و اسکاچ با و شد تر متعجب آمنه

 هم رفت   اشون خونه قبال توکه :گفت و افتاد چای های

 نوشی    تازه رو بزرگش عروس هم شنایس، یم رو مامانش

 باشه؟ گ میخوای دیگه میان هم مامانش و

 

 بود کرده صحبت نوشی    با قبال .گفت یم درست رشماد

 .بود داده را آمدنش خت   هم او

 نظری نیامدنش یا آمدن درباره بار این هم نوشی    حت   اما

 .گذاشت خودش ی عهده به را وانتخاب نداد
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 حتما کند یم دوری ماهان وقت   که بود این هم او اعتقاد

  امدن برای را تبسم همیشه خالف بر ویل دارد دلیل

 .نکرد مجبور

 دیگر تا زد چانه آنقدر مادرش بار این نوشی    خالف بر

 .دهد تحویل او به تا نکرد پیدا نرفتنش برای دلیل هیچ

 او با قبال چون نپذیرفت هم را اش تنهان   و پرستو حت  

  .برود شوهرش مادر ی خانه به که بود کرده هماهنگ

 عرص برای مناست   لباس الاقل تا رفت اتاقش به ناچار

 .کند پیدا

 هم خودش پنهان چه شما از نیست پنهان که خدا از

 .برود مهمان   به کند مجبورش باشد یگ آمد نیم بدش

 شد باعث که بود هم قلبش پنهان   رصایت همی    شاید

 بیاید کوتاه
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 ۲۱۲پارت

 

 همه آن به نه .بود شدن آماده مشغول اتاقش در تبسم

 آماده برای که حساسیت   نه و  فی   ر  برای هایش مخالفت

 .کرد یم خرج شدن

ک که زدیم  جیغ داشت رسما آمنه  از مرتب و شیک دخت 

 .شد خارج اتاق

 گل کلوشش های آستی    روی که اش مجلش آن   مانتو

 .بود نشسته زیبا تنش بر داشت مشگ ریز های

 قرمز یآمنه به و داد قرار آن   دست   کیف در را گویسر 

 .بریم امآماده من بشم قربونت :وگفت کرد نگاه شده
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کفش و گذاشت رس پشت را آمنه و پرخنده چشمان با

  .شد خارج خانه از و زد پا را بلندش پاشنه مشگ های

 .بود گرفته عهده به را آنها رساندن مسئولیت باربد

 .شدند رایه و نشستند عقب صندیل روی حنا همراه

 بهانه را آموزشگاه در کار او اما بودند زده تعارف هما به

  .نرفت همراهشان و کرد

  .رسیدند زود .نبود زیادی یفاصله

 مادر هرچت    از قبل تبسم  شدند وارد که حیاط در از

 به و ایستاده خواب بهار هایپله باالی که دید را ماهان

 .گفتیم آمد خوش مهمانانش

  .داشت زن این به نسبت خون   احساس

 آنها به چشمش تا که داشت را حس همی    هم او انگار

  آمد، جلو بالبخند افتاد

 وعلیک سالم صمییم و گرم حنا و آمنه با اینکه از بعد

  .گرفت آغوش در تنگ را تبسم  کرد، بویس دیده
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ک قلب که محبت با چنان یز دخت    .شد شور لت 

  .بود مهربان   از پر او با اش پریس احوال

 وارد همراهشان هم خوش و کرد دعوتشان خانه درون به

 .شد

  ی سفره سالنشان کف
 
 انواع از پر  بود، پهن بزرگ

، و نان  حلوا،  آش، خورایک، ، و میوه پنت  یت    .خرما شت 

 و  سفره نزدیک مناست   جای کرد راهنمایشان خانم زهره

 .نشاندشان مادرش و نوشی    کنار

ت درباره زیبان   مداخ و بود آمده هم مداح آقای  حرص 

 .خواند یم سعبا

 .چرخاند نگاه خانه در دلتنگ تبسم

 یم نفس آن در روز هر ماهان که بود جان   همان اینجا

  .خوابید یم .خورد یم غذا .کشید

 از ردپان   دنبال سالن یگوشه گوشه در و چرخاند نگاه

  .گشت او حضور

  اومدی؟ که شده خ   :پرسید .و برد گوشش در رس نوشی   
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 نوشی    گوش به را هایش لب ادند جواب برای هم او

  .کرد اضار خییل مامان :داد پاسخ و کرد نزدیک

 

 هم حسان   :گفت و دوخت صورتش به چشم نوشی   

  .کردیا خوشکل

 

ی ازش هنوز :پرسید نوشی    باز و زد لبخند تبسم  خت 

  نشده؟

 

ک چهره بار ای  نه :گفت و شد هم در جواب وقت دخت 

ی هیچ شعورن     .نیست ازش خت 

 

 سفره همی    از هم تو انشاهللا  :گفت قلب ته از نوشی   

ییم حاجت   .گت 
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 یم ماهان عشق که همانجا قلبش ته از را آمی    تبسم

  .گفت  جوشید

بت های لیوان با دیگری دخت   سانازو  ها مهمان از رسر

 .کردند یم پذیران  

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۱۳ پارت

 

 یم شخض از که شنید رسش پشت را زن   صدای تبسم

ه اون :پرسید   کنه؟یم پذیران   داره ساناز همراه کیه دخت 
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 اون  پششونه، نامزد :داد پاسخ نظرش مورد شخص

خونه در نزدیک که هم خانومه  نشسته مبل  روی آشت  

ه مادر  .اسدخت 

 

  .شد اکو تبسم مغز در جمله

   !بود؟ پششان نامزد

  !بود؟ ماهان معروف نامزد همان دخت   این

  .ببیند اینجا را او کرد نیم فکر .هم درصد یک حت  

 او و زدیم ارشد آزمون یدرباره هایحرف داشت نوشی   

 !بود ماهان نامزد دخت   این کرد یم فکر این به فقط

 حواسش دانگ شش نشد نوشی    هایحرف متوجه اصال

  .بود ماهان نامزد به

  .نداشت شباهت   هیچ او به

ایک وجه هیچ   .ندنداشت هم با اشت 
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ک  قهوه مداد با را ابروهایش داشت ای قهوه چشمان دخت 

 در اش خرمای موهای از ای تکه و بود کشیده ای

  .بود افتاده صورتش

 و بود مشگ ابرو و چشم کامال تبسم او خالف بر

  .سیاه سیاه هم موهایش

 

بت و شد خم مقابلش دخت   همان   .کرد تعارف رسر

 لیوان و نکرد رد ار  دستش که بود خشک گلویش حدی به

بت   .برداشت سیت   توی از را پرتقال رسر

د صورتش از نگاه ای لحظه آنکه ن     .بگت 

 در قلبش و کرد یم تبسم ماهان کنار را او داشت یکشه

 .درید یم سینه  سینه،

 .داشت را ماهان مالکیت ادعای بیچاره داشت حق

بت از ای جرعه  هیچ نشد که باز گلویش راه .نوشید را رسر

ی شدت با بغض   .نشست گلویش بر بیشت 
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 تکه رسید که او به درست شد رد کنارش از کوچگ دخت  

 او لباس روی و شد کنده اش چون   بستت   از بستت   ای

  .افتاد

ک به عصت    کثیف ومانتو شد دور او از خیال ن   که دخت 

 کن تمت  ش برو پاشو  :گفت تند حنا و کرد نگاه اششده

  .مانتو  روی دهنش اب کاکائوش تا

 

بت لیوان  از وعصت   کوفت زمی    تقریبا را دستش توی رسر

  .شد بلند جا

 :پرسید و ایستاد کرد یم صحبت زن   با که زهره کنار

  کجاست؟ رسویس ببخشید

 

 خواست تا و کرد نگاهش تر تمام هرچه محبت با زهره

 و شد اششده لک مانتو ی لبه متوجه بدهد را جوابش

؟ تمت    ومانتوت میخوای :پرسید   کت 
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  .بله :داد پاسخ

 

 برو شما  رسویس، برده واشبچه مهمونا از یگ عزیزم_

خونه توی   .نشده لک خوشکلت مانتو تا آشت  

 

 چشم.باشه :گفت و زد لبخندی زهره مهربان   جواب در

 

خانه  سمت به را راهش   .شد وارد و کرد کج آشت  

ک همان و ساناز  به پشت سینک ارکن برانگت    تنفر دخت 

 دخت   این :پرسید یم ساناز از داشت .بودند ایستاده او

، شال که همون کیه؟ آبیه مانتو  و رسشه مشگ ان 

  .میگما داشت مشگ گل هم مانتوش
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 ۲۱۴پارت

 

 شنید یم را صدایشان راحت و بود شده قطع مداح صدای

 

؟ تبسم آهان :گفت و داد رستکان دنیا
 

  میگ

 

کدخ صدای ؟ راست :گفت و شد هیجان از پر ت 
 

 میگ

  اینه؟ تبسم
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 گوشش در زهره صدای و نشست اش شانه روی دست  

 تمت    ومانتوت برو  ایستادی؟ اینجا چرا عزیزم :نشست

ا .کن   .برسید خوشکلمون مهمون به دخت 

 

ی .عزیزم تو  بیا :گفت و کرد نگاه تبسم به ساناز  الزم چت  

  داری؟

 

 ومانتوم خواستمیم ببخشید :گفت و رفت جلو تبسم

  .بدین اجازه اگه کنم تمت   

 

 جلو بیا  حتما، :گفت و رفت کنار سینک مقابل از  ساناز

  .باش راحت

 

 مشغول و ایستاد سینک کنار و کرد زیرلت   تشکر تبسم

  .شد مانتویش یلبه شسی   
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 از .بود هایشدست شسی    مشغول و شد تمام کارش

ف دقیقا هک سینک باالی پنجره  ماهان  بود؛ حیاط به مشر

   .دید را

  .شد حیاط وارد و کرد باز را در

 لباس در پوشیده .ریخت فرو سینه در دیدنش با تبسم دل

  .المذهب بردیم دیل چه خلبان  

  .محبوب دیدار مشتاق و بود دلتنگ

 خارج دخت   دید از و رسید سالن در به که ای لحظه تا

  .نگرفت نگاه ثانیه یک

ک متوجه و بود پائی    رسش او   .نشد دخت 

خانه در کس هیچ ون برای پس نبود آشت    عجله رفی    بت 

خانه درون از خواست یم نکرد  نگاهش ست   دل یک آشت  

  .کند

 حضور درباره   و  افتاده هم جان به وقلبش مغز که هرچند

  .کردندیم بحث هم با ماهان نامزد

  رفع خواستیم فقط فعال اما
 

  .کند دلتنگ
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 قلبش و مغز هایحرف یدرباره و نشست یم مفصل بعدا

  .کردیم فکر

 گوشش به سالن همهمه در جوان مرد های یاهللا صدای

  .نشست

 برای دلخوری دنیا دنیا وجود با که نبود خودش دست

  .کرد ضعف صدایش

 نشان مانتو لبه مشغول را خودش الگ .رفت جلو کیم

  .داد

 

خانه در زدیکن داد نشان مانتو   .ایستاد آشت  

 سالم نامزدش مادر با و گذاشته سینه بر دست ماهان

  .کرد یم وعلیک

 حرص که کردیم ادب عرض او به متواضعانه چنان

ک   .درآمد دخت 

ام انقدر تحفه این مادر آخر   !داشت؟ گذاشی    احت 
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 و ایستاد شوهرش برادر کنار دست به خایل سیت   ساناز

ی   .گفت گوشش در چت  

  .کرد نگاهش متعجب ماهان

ی او حرف از   .نفهمید چت  

خانه وارد تا چرخید کیم ی اولی    اما شود آشت    در که چت  

  .بود تبسم زیبای صورت گرفت قرار دیدیش معرض

 زد ساناز که حرق   متوجه تازه و نشست برلبش لبخندی

  .شد

 صورت نگاهش با داشت که کوتایه فرصت در شد وارد

 .داد سالم تا کرد وجب را تبسم

 ویل ای خسته میدونم جان مامان :گفت و آمد مادرش 

احت اونجا باال برو  اتاقت، بری تون  نیم   .کن است 

د دلدار زیبان   صورت از نگاه شد مجبور  سمت به .و بگت 

ین با برود سینک  رد تبسم کنار از ممکن ی فاصله نزدیکت 

  .شد

ک مشام و    .داد شنواز  ادکلنش بوی با را دخت 
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 ۲۱۵پارت

 

ک مشام   .داد نوازش ادکلنش بوی با را دخت 

 نفس بست، یم را هایش چشم تبسم داشت جا اگر

  .کشید یم عمیق  

  .کوبید سینه بر پرتپش قلبش

 

م مامان باشه_   .باال مت 
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خانه از خروج قصد تبسم  اتو ماهان نامزد که کرد را آشت  

خانه وارد دست به  خسته ماهان سالم:گفت و شد آشت  

 .نبایسر 

 

 .بایسر  سالمت سالم،ممنون_

 

ک  خشک ومانتوت جان تبسم بیا :گفت تبسم به رو دخت 

  .کن

 

 میان را آن بسکه داشت الزم اتو واقعا لباسش دیگر االن

ود مشتش   .فشر

ک سمت به اکراه با  ایستاده ناهارخوری مت    کنار که دخت 

  .رفت بود

 تبسم دست به را آن زد پریز هب را اتو اینکه از بعد دخت  

 نداشت سینک با چندان   فاصله که گازاجاق نزدیک و داد
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 رو تو نشور سینک توی ودستت ماهان :گفت و ایستاد

 خدا

 

 :کرد فکر حرص با گذاشت مت    روی را مانتو یلبه تبسم

 بزار داده، دست بهش هم بودن خونه خانوم حس چه

  .بریس

 

یم هم به را اش کق   هایستد که حایل در جوان خلبان

 بشورم کجا برم تونم نیم که رسویس توی :مالیدگفت

  پس؟

 

 میگه راست دنیا :گفت و گذاشت مت    روی را سیت   ساناز

 خیالید ن   انقدر مردا شما چرا ما یخونه باال برو خوب

 .شستنه دست جای سینک اخه
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 دستمال با را دستهایش و کشید کنار سینک از ماهان

ی و کرد خشک کابیت روی یکاغذ یم تبسم حاال که دخت 

 بیست بعد پرواز اولی    :پرسید دنیاست نامش دانست

  بود؟ چطور روز

 

 زدیم اتو را مانتو ظاهرا که تبسم به کوتایه نگاه ماهان

  .عایل :داد پاسخ و انداخت

 

ی :پرسید و نشست صندیل روی تبسم نزدیک ساناز  چت  

  ؟باال  بیارم برات خورییم

 

 تبسم حوایل ساناز دیدن یبهانه به بار این ماهان چشمان

  .ممنونم خورمیم آره :وگفت کرد گویسر  بازی

 

 اینجا باال  برو زودتر بیا خوب خییل :کرد شیطنت ساناز

  .میارم غذا برات  نیست، درست نباش
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  .کشید نشان و خط ساناز برای نگاهش با ماهان

 آمدین خوش :پرسید و تادایس تبسم روی به رو مت    کنار

  .خانوم تبسم

 

  .دارید لطف .ممنون :گفت و کرد نگاهش گذرا تبسم

 .باشد دلخور دادیم حق

 راه سپس کرد نگاهش و ایستاد همانجا کوتایه لحظان  

 گرفت پیش در را خروج

ی آهسته و ایستاد کنارش رسید که دنیا به  در چت  

 .گفت گوشش

 پرو چهب:کرد زمزمه و خندید ریز دنیا

 

 .بود ناراحت بسکه ریخت نیم تبسم خون زدی یم کارد
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 نامزدش با ماهان سمت از را رفتار این توقع اصال

  .نداشت

 چه دنیا با دادنش قلوه و دل کردیم عاشق   ادعای که او

 بود؟

یم من دنیا :گفت دنیا به  برگشت آخر یلحظه ماهان 

م، دوش باال خوام   .بیار سولبا حوله برام لطفا  بگت 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۱ ۶ت  پار 
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  !کرد نگاهش متعجب دنیا

  .کرد نیم ها درخواست این از معموال ماهان

 و افتاده پائی    رس به دنیا صورت جای به ماهان چشمان

  .بود تبسم هم در هایاخم

 اگه البته :گفت که وقت   دادیم توضیح او برای انگار

 دیگه ویل.دادمنیم زحمت تو به اتاقم برم تونستمیم خودم

 امخسته خییل که بیار زود لطفا تو، گردن افتهیم زحمتش

 

 .ماند حرکت ن   تبسم دست

 باال یطبقه به را نامزدش حوله یبهانه به خواستیم

  .بکشاند

  .انگار داشت هم عجله

 عزیزش دنیان   با خواستیم و دلتنگ و بود خسته البد

  رفع
 

  .کند دلتنگ
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گ رقران   دل از خت   چه  حاال همی    قلبش که داشت دخت 

 از افتاده دور نوزاد چون سینه در او  صدای شنیدن با هم

  .کندیم قرارین   مادر

یم خارج خانه این از زنده و کردنیم سکته اگر که بخدا

 و کردنیم نگاه هم را رسش پشت دیگر ورفتیم شد؛

  .بریدیم رس را دلش خودش هایدست با خودش

 را دنیا او حضور در دادیم اجازه خودش به ورچط ماهان

د تحویل گونه این   .بگت 

  !بود؟ داده اشبازی مدت تمام مردک یعت  

 

 .باال بردم برات قبل از  خ   همه من :شنید را ساناز صدای

احت بگت   دوش برو راحت خیال با  دونمیم .کن است 

  .بود سخت   روز برات امروز

 

  .کرد نگاه ساناز به ماهان

  .بود خواهر  باشد، برادر زن اینکه از بیشت   او

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

  .کرد یم خواهری جوره همه

 مدت تمام .بود گذرانده را سخت   روز گفتیم راست

 سقوط یخاطره بازهم اما داشت که تالیسر  وجود با پرواز

  .کردنیم رهایش قبل

 .نکنه درد دستت :گفت و پاشید او روی به گریم لبخند

 کشیدی زحمت

 

 از و دوخت تبسم صورت به آخر بار برای را هشنگا

خانه   .شد خارج آشت  

 انتهای سمت به بود شده دوخته فرش به که نگایه با

  .رفت  هاپله به منتیه راهرون   و سالن

 

 آنکه ن   و گذاشت مت    روی و کشید پریز از را اتو تبسم

  .نکنه درد توندست :گفت کند نگاه دنیا صورت به
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 ادب رس از و کرد نگاه ساناز به نشد او جواب منتظر

  بدم؟ انجام من هست کاری :پرسید

 

  .ممنون گلم نه :داد پاسخ رون   خوش با ساناز

 

خانه از و کرد تشکر دوباره  .شد خارج آشت  

دست به بغض با و نشست نوشی    و مادرش میان درست

ه هایش   .شد خت 

 هم حنا و بود صحبت گرم نوشی    مادر با که مادرش

  .کردیم چت کش چه با نبود معلوم

  .شد اشحایل پریشان متوجه ویل نوشی   

 جمله یک هم پرسیدیم حالش از مدام که او جواب در اما

 .میگم برات بعدا :داد جواب
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 ۲۱۷پارت

 

 گرفت تصمیم اما نشست، جایش در حوصله ن   کیم

  .بگذرد زودتر زمان تا کند گرم گویسر  با را رسش

  .کوبیدیم رسش بر طبل چون مداح صدای

  .شود تمام زودتر فقط خواستیم

 حت   و کند نیم نگاه را رسش پشت دیگر برود بود مطمی   

  .آورد نخواهد هم را ماهان اسم

ی  دست   کیف از گشت را اطرافش و دور هرچه اما  خت 

  .نبود
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 من کیف دون   نیم تو :پرسید و کرد نگاه نوشی    به

  کجاست؟

 

 در دادیم گوش مداح به دقت به او خالف بر نوشی   

خونه توی رفت   وقت   :گفت پاسخش  خودت با آشت  

  .بردیش

  .بکوبد دیوار به محکم را رسش خواست یم دلش که آخ

خانه سمت به و شد بلند جا از   .رفت لعنت   یآشت  

  .بود تنها دنیا

 قصد و دستش میان مرصف بار یک کاسه عالمه یک

  .داشت خروج

 :پرسید رون   خوش با و زد لبخند رویش به دید را او تا

ی عزیزم   داری؟ الزم چت  

 

  .داد نیم را جوابش وگرنه نبود، ادب ن   که حیف

  .گذاشتم جا اینجا ودستیم  کیف کنم فکر آره ــ
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 صدای باز برداشت را آن و رفت بودش گذاشته مت    روی

؟ من به کوچولو کمک یک میشه گلم :شنید را دنیا   بکت 

 

 سایید هم به دندان  .شدیم خارج دود اش بیت   از

  ؟کنم چیکار :وپرسید

 

 و ها سیت   اون لطفا :گفت و کرد اشاره کابینت به دنیا

  .خلوت حیاط بریم بیار برام رو سفلون

 

 روان دنبالش به و برداشت را سفلون و سیت   رغبتن  

  .شد

 که داشت قرار پهن تقریبا راهرو یک سالن انتهای در

  خلوت حیاط ورودی در و باال طبقه های پله آن انتهای

  .نداشت دیدی هیچ سالن از و بود

  .شد خلوت حیاط وارد دنیا رس پشت
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 به ومهمون جان دنیا :گفت دنیا به و کرد نگاهشان ساناز

  .کشیدی کار

 

 وقت   دیگه :داشت لبخند یکشه تبسم خالف بر دنیا

  .شدم رو پر منم کنید صدام بود کاری اگه گفت خودش

 

 درد دستت :گفت و گرفت تبسم از را ها سیت   ساناز

 تقسیم تا کشیم یم رو ها آش باق   داریم جان تبسم نکنه

  .کنیم

 

  .داشت خون   حس ساناز به دنیا، خالف بر تبسم

 و زد لبخند طرح زور به و جنباند را هایش لب باالخره

  .باشه قبول نذرتون :گفت

 

 کمکتون نکنید تعارف هست کاری اگه :کرد ارفتع باز

  .کنم
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 حاوی .بود دستش میان  کوچگ سیت   آمد جلو ساناز

 میوه ظرف یک و سنگک نان کیم آش چیت   یکاسه یک

یت   و منده برم قربونت :گفت و شت   ویل ماهاتم روی یرسر

ی ماهان برای واین تو میشه داریم کار خییل اینجا ما  بت 

  باال؟

 

  !خورد جا ساناز خواست رد از

م؟ من :پرسید شده گرد چشمان   با   !بت 

 

  میشه؟ سختت  عزیزم، آره :پرسیدم تفاوت ن   ساناز

 

  .است تنبل او کند فکر خواستنیم

 نمیشه سختم نه نه، :وگفت برد جلو دست اراده ن   پس

 بت   رو سیت   شما خواییم .کنم یم کمک اینجا من ویل

  .باال
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 ۲۱۸ تپار 

 

  .بدهد پیشنهاد را دنیا نبود حاض   عمرا

 حال در آن روی ها داغ پیاز که گازی اجاق کنار ساناز

 بکش وزحمتش برم قربونت :وگفت ایساد بود شدن رسخ

  .باشم اینحا باید من
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 گفت ای باشه پس .اضارکند این از بیشت   کشید خجالت

ون خلوت حیاط در از دست به سیت   و  روی اپ و آمد بت 

  .گذاشت ها پله

  .نبود ناراحت ساناز پیشنهاد از هم خییل دلش ته

 باراین و شده عوض دنیا و او جای حاال کردیم حس

  .بزند آتش را دنیا که اوست نوبت

  .افتاد تپش به دوباره قلبش رسید که ها پله باالی

 اهمیت بدون و بگذراد را سیت   گرفت تصمیم خودش با

  .ودش خارج ماهان به

  .شد خانه وارد و کرد باز را در و کشید عمیق نفس چند

ی هجده حدودا سالن یک رویش به رو  سمت که بود مت 

خانه چپ   .اشت نقیل و کوچک ای آشت  

 در رسید یم بتظر  که کوچک در سه هم راست سمت

  .باشد تراس و رسویس  حمام،

 آمد یم درها همان از یگ از که  آن   صدای البته خوب

  .کرد یم تایید را بودنش حمام دسح
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 دو از نشان اتاق دو باز درهای هم ورودی در روی روبه

  .داد یم خانه بودن خوابه

خانه وارد   خوری ناهاری مت    روی را سیت   و شد آشت  

 .داد قرار جور و وجمع کوچک

  .شد خارج

 او کرد یم اضار ماهان دیدن و ماندن برای قلبش اینکه با

 یم عجله و شده همدست مغزش با خانه زا خروج برای

  .کرد

ه روی که دستش  حمام از ماهان همزمان نشست دستگت 

  .شد خارج

  .تبسم :خواند را نامش و افتاد او به چشمش تا

 

 تا آورد فشار بخودش و شکست گلویش در جانم هزار

  .ندهد را جوابش

 یم سینه دیوار به را خودش قفس در یپرنده مثل دلش

  .کوبید
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  .کرد باز را در او و خواند را نامش باز ماهان

 و گرفت قرار در روی ماهان دست بجنبد خودش به تا

  .بست را آن

  .کرد نگاه برتن پوش تن مرد به

  خیال ن  
 

 زور اما کرد تالش در کردن باز برای و شد دلتنگ

  تبسم؟ بری خواییم کجا :گفت  بود او از بیشت   ماهان

  .دارم حرف باهات بمون

 

ه از را دستش انکه ن   تبسم  رس حت   یا کند جدا دستگت 

 حرق   دیگه :گفت ببیند را کنارش ایستاده مرد و کند بلند

  .برم میخوام کنار برو نمونده

 

ک خالف بر ماهان  از دونمیم :گفت مالیمت با دخت 

 بیام بپوشم لباس کن صت   داری حق .دلخوری دستم

  .زنیمیم حرف
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  .کرد یم اضار نکردن نگاه برای نهمچنا تبسم

 بزنیم که نداریم حرق   تو و من ــ

 

 :گفت و کشید دست خیسش موهای میان کالفه ماهان

  .بزنیم حرف بده فرصت دقیقه دو کنم یم خواهش تبسم

 

ه تبسم  ماهان برم بزار :گفت و کرد پائی    و باال را دستگت 

  .اینجا بریزن همه زنمیم داد وگرنه

 

 :وگفت داد فشار بیشت   را در تبسم تالش برخالف ماهان

ارم نزنیم حرف تا بخدا  دنیا از دلیل ن   کت  یم فکر بری نمت  

  ...باال بفرستت کنه جور بهانه یک خواستم
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 ۲۱۹ پارت

 

 ماهان یجمله متوجه درست که بود عصت   انقدر تبسم

 در از دقیقه دو خدا رو تو :گفت عصت   جوان مرد و نشد

 ...بگت   فاصله

 

 لعنت   این برم بزار :گرفت دست در را اشحوله یلبه

  .زنیم یم حرف میام کنم عوض
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 :گفت لجبازی با ماهان و نخورد تکان جایش از تبسم

 منم باال بیان همه بزن داد اصال .بمون همینجا باشه

ت عاشق میگم مامانت به اشون همه جلوی  و شدم دخت 

 و جنگ حال در هم فعال نمک ازدواج باهاش میخوام

  .هستم پدرم با جدال

 

ه کرد بلند رس باالخره تبسم   .شد اش خت 

ی از امان آخ   .هایش چشم کردن دلت 

 موهای و صورت به داشت نم اشک از که چشمان   با

 روت ماهان؟ چندتاچندتا :پرسید و کرد نگاه ماهان خیس

 ابراز دیگه دخت   یک به مادرش و نامزدت جلوی میشه

؟ عالقه  تو جیک باهاش پائی    اون که جونت دنیا  کت 

  میدی؟ بازیش داری بفهمه شکنهنیم دلش بودی جیک

  !شکست دلم که من مثل

، بچ اون گوش توی من جلوی ن   میخوای اونم جلوی مت  

؟ ومن داشی    دوست ادعای   بکت 
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  .برداشت در روی از را دستش ماهان

ک به ناباور  خ   :پرسید و کرد گاهن مقاباش گریان دخت 

 
 

  کنه؟یم چیکار دنیا ما هایحرف وسط االن  تبسم؟ میگ

 

  .نبود خودش دست هایشاشک اما خواستنیم تبسم

 وسط دنیا :پرسید و داد تکیه رسش پشت در به را کمرش

 ماهان؟ پریسیم داری تو اینو  کنه؟ یم چیکار ما حرفهای

 از دم من گوش یرز  بیمارستان فرودگاه، کوه، توی که تون  

 زیر من چشمای جلوی ات خونه توی حاال و زدی عشق

  .اون گوش

 

 اش برهنه یسینه از قسمت   و شد باز کیم ماهان یحوله

  .بود نمایان

 ابراز من :پرسید و گذاشت اش سینه روی دست مبهوت

 واقعا تبسم برادرم؟ عقدی نامزد گوش زیر  کردم؟ عشق

اری زدم برادرم زن به که حرق   کلمه دو اسم  ابراز مت  
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؟یم تهمت راحت قدرهمی    همیشه  عشق؟  احمق من زن 

 کنه جور بهانه یک دلخوری ازم تو گفته یم بهش داشتم

  .باال بفرستت

 

  .ماند باز تعجب از تبسم دهان

  .شدنیم گرد این از چشمانش

  !بود برادرش نامزد دنیا

 خودم من ویل !برادرته؟ نامزد دنیا :پرسید شده مات

  .پششون نامزد گفت خانومه اون شنیدم

 

 

  .است قرار چه از قضیه فهمید تازه ماهان

 همی    پش هم برادرم خوب :گفت و رفت جلو دوباره

  .دیگه اس خانواده
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 آتیشت چرا بگو پس منم؟ منظورش کردی فکر تو_

  .تنده انقدر

 

 جوری اون  بودی؟ صمییم باهاش انقدر چرا پس_

؟ تحویل ومامانش   گرفت 

 

؟ تبسم :داد پاسخ ماهان  دوساله ها، برادرمه زن بابا  خون 

 برام  .اینجاست وقت ن   و وقت  .اشکانه یکرده عقد که

  .مونهیم خواهرم مثل

 

 :پرسید و داد فشار را تبسم بیت   آهسته برد جلو را دستش

  .خودیم حسود

 

 یبرهنه یسینه روی حواس ن   و برد جلو دست تبسم

 تموم نکن فکر .نکن عقب برو :گفت و گذاشت ماهان
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ی ازت روز بیست .شده  رابطه این یفاتحه منم نبود خت 

  .خوندم رو

 

 

 

 

  

 

  

 

 ۲۲۰ پارت

 

 وباز کرد نگاه اش سینه روی تبسم دست به ماهان

 جر یقه از خوب آره:گفت  و کرد لحنش قایط شیطنت

  .خوندی فاتحه چقدر که بود معلوم دادنت
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 انداخت پائی    رس و کشید عقب دست زده خجالت بسمت

ه دوباره دستش و  من :وگفت داد قرار هدف را دستگت 

  .میشه نگرانم مامانم برم دیگه

 

ب به بار این ماهان دست  تشر  و گرفت قرار در روی ض 

 دقیقه دو  .دارم حرف باهات میگم تبسم  تبسم،  :که زد

 بعدش نیمک صحبت بیام کنم عوض لباس بگت   اروم

 غر جونم به خواست دلت هرخ   خدمتم در من چشم

 صحبت اول کن صت   ویل بزن   غر داری حق اصال  .بزن

  .بری باید میشه تموم مراسم االن کنیم

 

ک   .شد تسلیم دخت 

 ساعت   و خواست یم شدن تسلیم دلش بخوایه را راستش

  .بود دلتنگش نهایت ن   که مردی کنار گذراندن وقت
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 شنیدن .و خواست یم را زدن وحرف او رکنا نشسی   

  .بود دلخور اندازه ن   اگر حت    صدایش،

طاقچه یگوشه بگذارد را هایشدلخوری توانست یم اما

  رفع کیم فعال و قلبش ی
 

  .کند دلتنگ

 که ماهان   جان به بیفتد و بردارد را هایش گالیه بعد

  .بود داده او به را زدن وغر گذاری گالیه حق هم خودش

 تا مون   یم :پرسید مردد ماهان و گرفت فاصله در از

  بیا؟ بپوشم لباس

 

ه جوان مرد و داد تکان رسد آهسته   صورتش در خت 

؟ ببینم نیام ماهان جان :گفت   رفت 

 

 :گفت و کرد نگاه محبوبش مرد داشتت   دوست صورت به

خونه توی باشه  مامانم تا بیا زود فقط منتظرم آشت  

  .نیومده در صداش

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ک خانه راه که دخت   جا مت    پشت و گرفت پیش در را آشت  

 لباس پرشتاب و رساند اتاق به را خودش ماهان شد گت  

 شانه کند خشک را موهایش اینکه بدون و پوشانید تن بر

 خودش به احسان اکلن از کیم عجله با و کشید انها میان

ون اتاق از زد خانه وارد و امد بت    .شد اشت  

 :وگفت زد تبسم به لبخندی مت    روی آش یهکاس دیدن با

  .اومدی که هم پر دست

 

  .بود عزیزتون داداش زن دستور بله ــ

 

 برداشت قاشق دو  سینک کنار چون   آبچکان از ماهان

  .نشست مت    وپشت

؟ چه مامانم از نوشی    :داد پیام نوشی    به تبسم  رساغ  خت 

  نگرفته؟ ومن

 

وع :گفت و گرفت تبسم سمت به را قاشق ماهان   .کن رسر
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 گذاشت سیت   یگوشه را ان اما گرفت را قاشق تبسم

م مریس :وگفت   .ست 

 

 خییل من اما :گفت و زد هم را کاسه محتوایت جوان مرد

  .بچسبه بهم بخور همراهم قاشق دو امگرسنه

 

 حسان   آش خوش بوی و بود گرسنه اتفاقا هم تبسم

 :وگفت درآمد جبازیل در از اما کرد تحریک را اشتهایش

م وقت   خوب   بخورم؟ چطوری ست 

 

  .کرد رها سیت   در را قاشقش ماهان

 خودش هایشدست با و داد تکیه رسش پشت صندیل به

 صحبت رس بریم پس خوب خییل :گفت و کرد بغل را

  .خودمون
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  .کرد نگاهش قرارن   تبسم

 :گفت و برداشت را قاشق بماند گرسنه آمد نیم دلش

   .بخور بیا میخورم بخو  خییل

 

 

 

 ب

 

 ۲۲۱پارت

 

ک  یم راست ماهان  گذاشت، دهان به را آش از کیم دخت 

  .بود خوشمزه واقعا گفت

سد خواست ین   روز بیست دلیل بت    .چیست خت 

 .کندیم کوچک را خودش کرد حس اما
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اض اف نبودنش، به زیاد اعت    به اعت 
 

 وقت   و بود دلتنگ

  .نتواند تبسم چرا نک تحمل بود توانسته ماهان

 دهان اما داشت، دلیل دانسی    برای که مییل یهمه با

ی و بست سید چت     .نت 

 عجله زدن حرف برای تبسم تصور خالف بر ماهان

  .داشت

  .بود نگذرانده را خون   روزهای هم او

 که روزه چند االن :مطلب اصل رس رفت مستقیم پس

 ویل .جنگمیم نم،کیم اضار  زنم،یم حرف بابام با، دارم

 میگه .خواستگاری بیاد نمیشه راض   داره پا یک مرغش

منده هنوز آورده ات عمه رس عموم که بالن   بابت  یرسر

ی هیچ اسم دیگه که داده مردونه قول و باباته  از دخت 

 برای وقت هیچ داده قول میگه .نیاره اون یخانواده

 مردونه دبای هم حاال و نزاره اشخونه توی پا خواستگاری

  .بایسته قولش رس

 هرگز بابت محاله که بیاد بشه راض   اونم اگه تازه میگه

  .نمیشه کاری همچی    به حاض  
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 جوری یک چرا :وگفت گذاشت چانه زیرا دست تبسم

ن   حرق   های کل بوده قرار انگار مت    ما خانواده دخت 

 عروس بود قرار هما فقط اگر  بشن؟ شما خانواده عروس

 قرار و قول هم با چرا دیگه .شده تموم هک بشه شما

 بابات چرا  نباشه؟ ای دیگه ازدواج بینشون که گذاشی   

 یا  نزاره؟ ما ئخونه به پا خواستگاری برای دیگه داده قول

اش از کدوم هیچ اسم دیگه که گرفته قول .بابام چرا  دخت 

  ؟نیارید

 

ک صورت از را نگاهش اینبار ماهان  :گفت و گرفت دخت 

های از دیگه یگ هما از غت    نبود، هما فقط ونچ  دخت 

  .بشه ما عروس بود قرار هم شما یخانواده

 

 نگاه مقابلش در نشسته مرد به منتظر و متعجب تبسم

  گ؟ :پرسید و کرد
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ه و کرد بلند ماهانش   !تو :زد لب تبسم چشمان در خت 

 

  !من؟ :پرسید ناباور تبسم

 

 پدرت و پدرم بی    موقع همون  آره، :داد رستکان ماهان

 هم تو شدیم، بزرگ ما وقت   شد گذاشته قرار و قول

  .کت   ازدواج من با و بشر  ما خانواده عروس

 من .بود مردونه و جدی کامال قرار و قول یک هم براشون

 دیدم وقت   رو تو من  .بودم ندیده درست رو تو موقع اون

 هجده، .ذشتگیم هارابطه خوردن هم به از سال چند که

 وقت   موقع همون .دیدمت باربد همراه .بود سالت نوزده

 .بزنم وقیدت باید گفت بهم خوامتیم گفتم پدرم به

 وقت هیچ دیگه داده قول  پدرت با سالها همون گفت

های سمت ما یخانواده از پشی هیچ   حت  .نرن اون دخت 

 خودتون که بود قراری و قول گفتم کردم اضار بهش

  .نکرد قبول ویل .یدگذاشت
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 رسیدن خوندن گوشم توی بابام انقدر اومدم کوتاه منم

 بخاطر و بیام کوتاه گرفتم تصمیم که محاله تو به

  .بزارم قلبم روی پا خانواده دو مصلحت

 

 

ان تبسم  نیم باورش در که هایحرف شنیدن از حت 

ی کس هیچ چرا پس :پرسید گنجید   نگفت؟ من به چت  
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 ۲۲۲ رتپا

 

 تو :وگفت چرخاند آش ظرف در هدفن   را  قاشق ماهان

 .شد منتق   خ   همه دیگه هم بعد  .نداشت   سایل و سن

 بهت بیاد بعد بیاره رو ما اسم اصال خواستنیم بابات

  !بشر  عروسشون بوده قرار تو بگه

 

 زدییم حرف ازش که نامزدی اون یعت   :پرسید باز تبسم

  بودم؟ خودم

 

  .داد رستکان نجوا مرد

؟ موقع همون چرا پس :پرسید رسدرگم تبسم   نگفت 
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منده قدری اینبار ماهان یم :داد پاسخ که وقت   بود رسر

 چند این  .بشم مطمی    خودم به احساست از خواستم

 اذیت  دونمیم تبسم .بود همی    برای هم دوری وقت

 بخصوص بود الزم دومون هر برای دوری این ویل شدی

  ....تو

 

  چرا؟ :پرسید طلبکار تبسم

 

ون خواستیم انگار و کرد اشاره در به دست با  ماهان  بت 

 اشکان با اولش بیت   یم رو دنیا همی    :گفت دهد نشان را

 اختالف برار در عشقشون ویل بودن دلخسته عاشق

 دوری طاقت  همن، با دوساله .نموندن پایدار نظرهاشون

 روزشون ی   نب همدیگه روز یک ندارن رو همدیگه

، از اومدن، کوتاه اهل ویل .شبنمیشه
 

  خودگذشتگ

  زنن،یم خودشون حرف هرکدومشون  .نیسی    هم صبوری

، توی ثابی    ن   انقدر  فداکاری توی نابلدن انقدر  عاشق 

 تونن نیم ها خانواده هنوز  .نامزدن هنوز دوسال بعد که
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 ببینم خواستمیم فقط من  .سقف یک زیر بفرستنشون

 امروز وقت    .هست   من پای ایستادن اهل واقعیه، عشقت

  از  دلخوریت، وجود با یعت   اینجا اومدی
 

 خودگذشتگ

 و روز دو و روز یک نیست قرار ما .بلدی صبوری بلدی،

  و اخالق که باشیم هم با ودوسال یکسال حت  
 
 ویژگ

 ، تبسم همینه من نظر از زنیت  .نباشه مهم هامون

  .تو هم گایه اما کنم شق  عا بکشم، ناز من همیشه

 به لحظه این از دیگه .تو هم گایه بیام کوتاه من همیشه

  .تو جز نمیخوام خ  هیچ بعد

 

 ونامزدی واقعیت :گفت رنجیده و شد بلند جا از تبسم

، م هم روز بیست  نگفت  ،یم کجای،چیکار نکردی خت   کت 

 زا ببیت   خواست  یم چون کت   امتحان تا  بد یا خوبه حالت

،
 

 من وقت اون بلدم؟ صبوری  اومدن، کوتاه  خودگذشتگ

 بزنم؟ محک چطوری  بشناسم؟ رو تو چطوری

 

  .ایستاد هم ماهان
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ک روی به گریم لبخند  بایستم، که پات :گفت و زد دخت 

 و بیام بار هزار و کنم اضار  بجنگم، برات که دنیا اخر تا

 مه تو خاطر واسه  تو، یواسه که فهیمیم برگردم

، از هم  بلدم، صبوری
 

 هم  اومدن، کوتاه هم خودگذشتگ

، هم ، بلدم عاشق     .عاشق   هم عاشق 

 

  .مات و کیش

ی یک   بگویم؟ واضح را چت  

  .نیست بد هم همیشه مات و کیش

  .ستداشتت   دوست و خوب  هم خییل اتفاقا اوقات گایه

 به را ماهان بود رفته تبسم که لحظه همان مثل درست

 .افتاد تور به خودش و ندازدبی تور

  .آمدنیم کوتاه هاراحت   این به اما

  .کند تنبیهش او که بود ماهان نوبت حاال

 کردی امتحان که حاال باشه، :وگفت خاست بر جا از پس

 .گرفت   هم جواب و
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 را خودش زودتر ماهان قبل بار مثل و رفت در سمت به

  .شود خروجش مانع تا رساند در به

ه و گذاشت در روی محکم تبسم رس باالی را دستش  خت 

 کردنیم نگاهش اصال که او یشده آرایش چشمان به

 بخاطر رو کار این من ویل  .بایسر  دلخور داری حق :گفت

 من به بخدا .بود الزم دومون هر برای کردم دومون هر

  .گذشت سخت تو از ببشت  
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 ۲۲۳ پارت

 

 ذهن در  تبسم که لسوا هزار و ناباوری و بهت میان

 آمده خلوت حیاط به مادرش داد پیام نوشی    داشت

  .گرفته را ورساغش

 یطبقه به و بگذارد بعد برای را هاحرف باق   شد مجبور

  .برگردد پایی   

 .داشت زدن برای حرف کیل و بود شایک هنوز چند هر و

 برم باید من ماهان :گفت کردو کوتاه را صحبت اما

  .گرفته ورساغم مامانم

 

  .شد جا به جا در روی جوان مرد دست

ک رفی    به راض    رفع خوب هنوز کردیم حس نبود، دخت 

 
 

  .نکرده دلتنگ

  .رفت نزدیک قدیم
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 هایشلب و چسباند تبسم موهای  یریشه به را اش بیت  

ک موهای به   زودی؟ این به :وگفت شد کشیده دخت 

 

ک مشام تمام  هم ماهان و شد پر ماهان تن عطر از دخت 

  .داد هدیه هایش ریه را تبسم موهای بوی

 بی    از کال توانستندیم کاش و بود ناچت    اشانفاصله

ندش   .بت 

 نفس موهایش میان ماهان وقت   شد قطع تبسم نفس

  .کشید عمیق  

  .رفت هوا و شد دود نازهایش و قهر و هاسوال یهمه

یم رزو  که ماهان یشده مشت دست برای کشید پر دلش

 نکشد آغوشش در  اورا تا زد

 .برم باید:گفت و گرفت فاصله و کرد باز را در رغبت ن  

  .رساند خلوت حیاط را خودش 

 

  .بودند رفته ها مهمان یهمه و بود شده تمام مهمان  
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 و نشستند هم دور کیم زهره اضار به حنا و آمنه تبسم،

 نبالشاند به باربد و داریوش باالخره اینکه تا زدند گپ

  .آمدند

  .رسیدند هم پشهایش و هاشم داریوش، با همزمان

 برای و شد خارج خانه از برادرش زن و مادر همراه تبسم

 آمده بدرقه برای مادرش همراه  که را ماهان بار اخرین

 .کرد نگاه بود

 گ اشان بعدی دیدار که بود این نگران لحظه همان از

  .خواهد

 

 به رو زهره شد تمام که هامرد با علیکشان و سالم

 خانومتون به هرخ   داریوش آقا :وگفت کرد داریوش

 االن .نکرد قبول بخوریم هم با رو شام بمونه کردم اضار

 خونه این توی امروز .بکنم خواهش یک شما از اومدم من

ت یسفره  حرمت به رو شما بوده پهن عباس حرص 

ت  دور یمشا یک داخل بریم بیا نگو نه من به عباس حرص 

 .بزنیم حرف ودوکلمه بخوریم هم
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  .گذاشت داریوش ضعف نقطه روی دست عمدا

  .است حساس ائمه روی او دانست یم

  .بگوید نه است محال

 را او  آمده پیش وضعیت در کرد نگاه همشش داریوش

  .دانستیم مقرص

 هم آقا نوکر من :گفت و داد رستکان زهره مقابل در اما

 .سعادته یمایه هم بودن جان هاشم و شما کنار .هستم

 نیست درست اینطوری که هرچند .رسمیم خدمت چشم

 اوردیمیم روشت   چشم براتون جدید یخونه برای باید ما و

 

 هایسال رفیق کمر پشت دست خوشحایل با هاشم

 چند دیگه نیست جدید یخونه :گفت و گذاشت جوان  

 و گل تاهزار  از شما حضور اینکه و .خریدیمش ساله

یت     ما، چشم روی قدمتون .چسبهیم ما دل به بیشت   شت 

  .بفرمایید
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 ۲۲۴ پارت

 

ها و آمنه به  بفرمایید خانوما :گفت و کرد نگاه دخت 

  .ما چشم روی قدمتون
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 او کمر پشت دست بود ایستاده باربد کنار که ماهان

  .تو بریم جان باربد :گفت و گذاشت

 

  .شدند خانه وارد هم با همه

  .نشستند سالن در هم دور

یت   و میوه با ساناز و دنیا  پذیران   ها مهمان از چای و شت 

  .کردند

 .شد زده معمویل حرفهای و گذشت که کیم

 :بازکرد را صحبت رس و زد دریا به دل باالخره زهره

 باهاتون حرف کالم دو من بدید اجازه اگه خان داریوش

  .دارم

 

 :گفت و گرفت دست به  را ایچ استکان داریوش

  .خدمتم در من کنمیم خواهش
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 هاشم هایرسفه و آمدن ابرو و چشم به توجه ن   زهره

 خوامیم فقط  :وگفت داد داریوش به را حواسش یهمه

 و بزنم وحرفهام اخر تا بدید اجازه و کنید برادری حقم در

  .شماست امر امر بعدش

 

 .بود برده بوهای داریوش

 تقریبا بود افتاده تکاپو به سینه در که قلت   با مه تبسم

 .بگوید خواهدیم چه زهره که زدیم حدس داشت

 

 با من گوش :گفت و کرد خم رس متواضعانه داریوش

  .شماست

 

حرف داریوش آقا :کرد آغاز را صحبتش دلهره  با زهره

 من، پش شما .بزارید  گرفی    اجازه حساب به رو من های

 که هایسال این تمام .شناسیدیم خوب گممی رو ماهانم

 امد و رفت شما یآقازاده با بچه این بوده کم ما ارتباط
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 یم رو غلطش و درست .و شناسیدش یم خوب .داشته

 به رو کم یک  خونه، برگشته که روزی از بچه این .دونید

 وقار، خانویم، اث حرفش اخر و حرفش اول .شده راه

 بعد شده بیدار که صبخ هر .شماست دخت   نجابت

 چان   بوده، خشک گلوش هنوز وقت   بخت   صبح و سالم

وع نخورده ناشتا و نخورده  خون   از زدن حرف به کرده رسر

 هاشم بتونه بلکه تا پدرش و من برای شما دخت   خانویم و

ه اجازه بزنه زنگ شما به کنه راض   رو آقا  گل دست با بگت 

یت   و   .خدمتتون بیاییم شت 

 اینکه نه .انکار پدرش از اضار من یبچه از هرخ   ویل

 و عیب شما گل دسته دخت   الل زبون  نکرده، خدای

ی همچی    ابدا و اصال  .هاباشه داشته ایرادی  نیست چت  

 عروسمون جانم تبسم که خدامونه از خان هاشم من و

 مردونه و مرد که قراریه و قول رس هاشم حرف ویل بشه

  .گذاشتید بینتون

 

  .کرد نگاه وهرشش به
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  .رسیدنیم نظر به ناراض   هم خییل هاشم

ی خاطر آرامش با اینبار زهره  دونمیم :داد ادامه بیشت 

 قرار و قول پای زنونه و کنم زنیت که اینه من یوظیفه

نه پرپر دلم اما .بایستم شوهرم  ماهانم بینمیم وقت   مت  

 شما بی    قرار و قول تنها این خان داریوش .زنهیم پرپر

 ازدواج قرار اونم و داشتید هم ایدیگه قرار شما .نبود

 به دل هم ما همه با دلشون که حاال .بود بچه دوتا همی   

  .اولمون قرار و قول همون رس برگردیم و بدیم دلشون

تون و شما حرمت گفتم صحبتم اول که طورهمون  دخت 

 حساب به رو من هایصحبت و واجبه ما برای زیاد خییل

 گل دسته با که ماست یوظیفه  نزارید، کردن استگاریخو 

یت   و  اجازه کسب دارم فقط من و برسیم شما خدمت شت 

 خوادیم خ   گفته و اومده ماهانم وقت   از آخه  .کنمیم

 اسم دیگه داده قول .اس کلمه یک فقط خان هاشم حرف

 قولش پای هم حاال و نیاره پشش برای رو شما دخت  

 برای ما دینیم اجازه شما خان یوشدار   .ایستاده

 برسیم؟ خدمت خواستگاری
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 ۲۲۵ پارت

 

 راحت توانست نیم .شد جا به جا اش صندیل در داریوش

  .بنشید

  .اصال نبود راحت

 دقیقا و گذاشت هاشم یخانه به پا سال همه این از بعد

 یارغار بخاطرش قبل سالها که شد روبهرو ایمساله با

  .بود گفته ترک را جهالت و جوان   هایسال
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 نیم دیگر او که آورد خواهرش رس به بالن   هاشم برادر

  .کند اعتماد روزگار این مردان به توانست

  .شد حادثه همی    فدای هم پرستو

،ازن   ترس از  از زرد تو هم پرستو شوهر اینکه ترس ابرون 

ک درآید؛ آب  یقی    که داد مردی به را اشبیچاره دخت 

 قبیل این یعرضه که پاست و دست ن   انقدر اشتد

 .ندارد را کارها

 نگران   بابت فقط کرد بدبخت عمر یک را بیچاره دخت  

  .بود انداخته دلش به هاشم برادر که

یم را حرفش ضاحت با مواقع این اش، ذان   حیای وجود با

  .زد

  .داد فرو چای یجرعه اخرین با را دهانش توی قند پس

ین قند حبه یک با که بود تلخ نقدرا دهانش   .نشود شت 

 دادیم تاب هم در دست و انداخته پائی    رس که تبسم به

  .کرد نگاه
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 صورت و شده دوخته زمی    به نگاه با هم را ماهان

  .گذراند نظر از محجوبش

نیم دوتن این برای که ها نقشه چه هاشم با روزی

  .کشیدند

 بطالن خط هایشان تقشه روی که بود وقت خییل حاال

  .بود کشیده

 بار برای .کرد باز دهان باالخره ویل .شد طوالن    سکوتش

  .شد جاجابه مبل روی اخر

 .داشتید وخواهرم حکم من برای همیشه شما خانم زهره_

ام و ارزش براتون هم همیشه  وقت   چه .بودم قائل احت 

 و آبرو با که زمان   اون چه نبود اختالق    هیچ بینمون

 
 
  ...شد بازی من خواهر زندگ

 

  و ابرو اسم عمدا
 
 کار حساب تا آورد را خواهرش زندگ

ی بدانند و بیاید اشان همه دست  .نکرده فراموش را چت  
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یم یاد به خوب را خواهرش تلخ روزهای هم هنوز بدانند

  .نکرده فراموش ایذره و آورد

 از سالها که االن چه و اومد پیش اختالف بیمون .و _

 که هرکاری بدی، دستور شما اگه .گذشته بدمون و خوب

 وسط جونم پای اگه حت   میدم انجام بسته چشم باشه

  ...باشه

 

  .شد گرم  داریوش حرفهای شنیدن  با زهره دل

 یادامه اما نشست ماهان و تبسم قلب بر و آمد امید

ین داریوش هایحرف   .نبود شت 

یف وقت هر ماش  .عزیزتره برام جونم از تبسم ویل_  تشر

 ویل .امخانواده و من چشم روی قدمتون ما یخونه بیارید

 و من فعال .امونهخونه تغاریته تبسم خانم زهره راستش

  .نداریم  ودادنش شوهر قصد  مادرش

 

مانه خییل   .نه گفت محت 
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نیم در به میدان از راحت   این به و نبود بیا کوتاه هم زهره

  .شد

یت   و گل با ما بدید اجازه شما_  یک .برسیم خدمت شت 

 وقت هر تا بعدش .بکنیم قشنگمون دخت   دست انگشت  

  .کنیمیم صت   ما باشید داشته تمایل شما که

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۲۶پارت
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 مقابلش آمنه که را ایگرفته پوست میوه بشقاب داریوش

  .یرداشت بود گذاشته

ی اینکه جای به  لمقاب را بشقاب بگذارد دهان به چت  

  .گرفت بود نشسته تر طرف ان کیم که تبسم

کش به حواسش  بودند نشسته که ایلحظه از بود دخت 

  .ننوشید هم را چای از ایجرعه حت  

د را بشقاب تا کرد بلند رس که تبسم  چشمانش به بگت 

ه   .شد خت 

  !خواست؟یم را ماهان هم او

  .بود خودش خوشبخت   برای گفتیم نه اگر که وهللا به

کش چشمان خواستنیم  چشمان مثل هم را دخت 

  .ببیند حشت از پر عمر یک خواهرش

 دیگر و بود خورده کاری زخیم خانواده این مردان از او

  .توانست نیم اعتماد

  .بابا ممنون کنمیم پوست خودم :گفت اهسته تبسم
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 بخور  باباجان، بگت   :گفت لبخند وبا زد پلک اهسته

  .جونت نوش

 

 و گذاشت دستش کنار مت    گل روی و گرفت را بشقاب

  .برد دهان به سیب ای تکه

  .شد تازه دهانش

 خانم زهره :گفت و کرد نگاه منتظر جمع به داریوش

 هت   به .گرفته ادبیات یرشته در رو لیسانسش تازه تبسم

 آموزشگاه توی تونسته مدته یک تازه و داره عالقه خییل

  ...بده آموزش سازی عروسک هم خواهرم

 

  !بود؟ نداده !بود داده را خواهرش پز هم کیم

 دو خانواده این مردان از مردی روزی که خواهری همان

  .رفت و کرد رهایش عرویس به مانده روز
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 حس هاآدم این مقابل در ویل بفروشد فخر که نبود ادیم

 .است خوب خواهرش دهد نشان  است الزم کردیم

  .است خوشبخت

  .شود کم روزهایش آن تحقت   از قدری شاید

 تصمیم مادرش و من .بده امتحان ارشد خوادیم تازه _

 ازدواج برای .برسه عالیقش به تا بزاریم آزادش گرفتیم

 هست وقت همیشه

 

 اگه جان داریوش :کرد باز دهان که بود هاشم باراین

 دخت   جای جان تبسم دانشگاهه، و درس فقط مشکلت

 هستم پشتش بخواد که وقت هر تا خودم  من، ینداشته

 .کنمیم وحمایتش

 

  امتیاز داریوش برای  هاشم کردن صحبت
 
 محسوب بزرگ

  .شدیم

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ی ضاحت با بودند طرف هم با مرد دو که حاال یم بیشت 

 .بگوید نه توانست

 با تا نچرخاند زهره سمت لحظه یک حت   را چشمانش

  .بدهد را هاشم جواب راحت خیال

یم رو همدیگه که سالهاست .ووت من جان هاشم_

 داری قبول و دون  یم من یاندازه به هم خودت  .شناسیم

 .نیست صالح به ازدواج این که
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 ۲۲۷ پارت

 

  .بود کشیده دراز تخت روی اتاقش در تبسم

  .کند چک را ماهان پروفایل عکس هرشب داشت عادت

 فعر  بود نشده روز به بود وقت خییل که عکش دیدن با

 
 

  .کرد یم دلتنگ

ه  که ایلحظه یاد اش داشتت   دوست مرد عکس به خت 

  .شد زنده کشید نفس موهایش میان

ک قلب و شد زنده لحظه آن یاد  همیشه از تر عاشق دخت 

  .تپید

  .بود دلتنگ هم شب آن

  .دید را او پیش ساعت چند همی    اینکه وجود با

 هایشان خانواده جمع در سقف یک زیر طوالن   دقایق

  .زدن   یم حرف آنها آینده درباره و .بودند نشسته

 که محکم نه یک جز نداشت رسانجایم  هیچ که صحبت  

  .داد آنها به مختلف روش هزار به داریوش
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  .نیامدند کوتاه اخر لحظه تا شوهرش و زهره چند هر

 تعجب کمال در که شود خارج ساپ وات از خواست

  .دید تایپ حال در را ماهان

  .شد نمایان چشمانش مقابل سالم یکلمه بالفاصله

 شده حالش جویای و  گفته بخت   شب هم بندش پشت

  .بود

  .گفت بخت   شب و داد سالم هم تبسم

ک جواب تا ماهان  نوشت دید را دخت 

  بزنم؟ زنگ .بزنم حرف باهات میخوام_

 

 با بفرست ویس نداره مشکیل اگه :داد پاسخ تبسم

  .نمک یم گوش هندزفری

 

ی  های روزنه از ماهان گرم صدان   که نگذشت چت  

ک گوش به هندزفری   .نشستند دخت 
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 چون  بزنم حرف باهات امشب همی    خواستم  تبسم_

ه کنم صحبت زودتر چه هر کردم حس درباره حرفم  .بهت 

 کامال من برای بابات هایحرف و رفتار این که اینه ی

 من نکت   فکر توق یک بگم خواستم بود بیت   پیش قابل

 هم قبال راهیم، اول تازه ما .کشم یم پس پا یا میام کوتاه

  .کنیم صبوری باید گفتم بهت

 

 و او فشاری پا به هم خییل ماهاپ خالف بر  تبسم

، کوتاه تو :نوشت برایش .نداشت ایمان اش خانواده   نیان 

؟ ات خانواده ن  نمیان؟ کوتاه هم اونا  خ   به پا حاض 

ن  بیان؟ پات  تو منظور تازه امشب من بشنون؟ نه حاض 

  .باشه سخت و سفت تونه یم چقدر بابام که فهمیدم رو

 

خانواده  .نباش خ   هیچ نگران :فرستاد ویس هم باز ماهان

  .پیشه در طوالن   راه که دونن یم اونا .میان پام به پا من ی
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 همچی    من یعمه با عموت چرا ماهان :نوشت تبسم

؟ یم کرد عموت که کاری دلیل وت کرد؟ کاری   دون 

 

 .کنیم یم صحبت مفصل اشدرباره بعدا :نوشت ماهان

  .شد ظاهر صفحه روی بالفاصله بعدی یجمله

 بدون بود سخت چه .شده تنگ برات دلم االن همی    از_

  روز بیست تو
 
  .کردن زندگ

ک قلب در  بت یکارخانه دخت   بودند انداخته راه سازی رسر

  .شد یم اب قند گون   گون   که بس
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 ۲۲۸ پارت

 

جمله که کردیم بازی بازی ایکلمه نوشی    برای انگشتش

  .رسید ماهان بعدی ی

  .بود تند تایپ در دستش

 بزنم زنگ باربد به امشب بایسر  موافق تو اگه  خوامیم_

   .ببینمت گایه کنم هماهنگ باهاش

  .ببینمت گایه بایسر  موافق تو اگه البته _

ه هردومون برای باشه برادرت یاجازه با _   .بهت 

 

 فکر :کند تایپ لرزان دستان با شد موفق بالخره تبسم

ام ام خانواده و من به که ممنون  .خوبیه اری احت   مت  
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 :فرستاد ویس زد یم موج ان در خنده که صدان   با ماهان

 شاید بعد برسه خدمتم دور یک اول باربد کنم فکر ویل

 برام و کرد نگام چپ چپ ذره یک گایه امشب .بده اجازه

  .کشید نشون و خط

 

 بر  ماهان یخنده شنیدن اثر در که لبخندی با تبسم

 من داداش  نباش، نگران:نوشت بود نشسته صورتش

  .حرفهاست این از تر مهربون خییل

  ماهان؟_

 

  جانم؟_

 

 تو درباره امروز که فکری بابت خوایه معذرت یک من_

  .بدهکارم بهت کردم ادرتبر  زن و
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 مدن   این بابت بدهکارم تو به خوایه معذرت یک منم_

ی ازت که  توی وقت   امروز  دون   نیم تبسم .نگرفتم خت 

خونه  .داشتم خون   حس چه دیدمت امونخونه یآشت  

  .اومدی که ممنون

 

  .فرستاد برایش لبخند استیکر تبسم

  .بنویسد چه جوابش در دانست نیم راستش

  .زدیم گیج هم قدری و کشیدیم خجالت  قدری

 شده علت بر مزید ها مکالمه گونه این در هم اشنابلدی

 این در را مخالف جنس با گفی    سخن اداب خییل که بود

  .نداند موارد گونه

 

 و خداحافیط   ماهان باالخره کردند صحبت دیگر کیم

 از  پیام ده با شودکه خارج ساپ وات از خواست تبسم

  .شد مواجه امرانک

  .کرد باز را هایش پیام
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 و حال پرسیدن و وعلیک سالم حاوی ابتدان   پیام چند

  .بود روزش

 .مطلب اصل رس بود رفته آن از بعد

ی حاوی که مطلت   اصل  مساله یک درباره جدید خت 

  .بود قدییم

 با یه اما کنمیم صحبت باهات خوامیم روزه چند تبسم_

 اتفاق برات که ایحادثه اون از کنم صت   گفتم خودم

  .بشر  تر دور افتاد

 جدی دیگه  تصمیمگرفتم امشب  و گذشته روز بیست _

  .کنم صحبت باهات

؟ پس انالیت   که تو تبسم_  به هم رس یک بیا بابا  کجان 

  (خنده استکت  )بزن فقرا فقت   ما

 بیت  نیم ومن های پیام گرمه دوستات با رست باز دخت  _

 که گرمه گروهتون با رسش هم مهناز این ماالاحت .دیگه

  .نمیشه کنده گویسر  از چشمش ساعته دو
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 رس سبک رفیق گرم رسش نه :کرد فکر خودش با تبسم

 یاد سالبهسال رفاقتش اذعای یهمه با که  .شهقلیون  

 .افتهنیم من

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۲۹ پارت

 

 باید .خوامیم قطیع جواب ازت تبسم :بود نوشته کامران

 بهانه از راستش چیه؟ آیندمون برای اتبرنامه بدونم

 کنم راض   رو اینا مامانم میخوام .شدم خسته هاتآوردن
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 خودم به تو احساس از باید قبلش ویل خواستگاری بیان

 .بشم مطمی   

 

 به و بزنیم حرف خودمون اول کردم احساس:بعد پیام

ه برسیم نهان   ینتیجه  .بهت 

  

ه کافیه کردن فکر دیگه بنظرم :بعد پیام  رو تکلیفم بهت 

  .بدونم

 

  .بدواند رس یا دهد بازی را کامران نمیخواست تبسم

 زندگیش دنبال را او و کند روشن را تکلیفش که بود بهت  

  .بفرستد

 مطمی    کامال ماهان و خودش احساس از دیگر که حاال

 بهت    .شد کشیده هم ها خانواده به بحث طرق   از و بود

  .کند راحت را کامران خیال بود
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 کامران :نوشت برایش اما بود کامران واکنش نگران اینکه با

 برات خییل من .عزیزی برام خییل .هست   برادرم عی    تو

  ...راستش ویل قائل، ارزش

 

  .رفتنیم حرف یادامه نوشی    برای دستش

  .باشد داشته تردید اینکه نه

  .بود کامران دل شکسی    نگران فقط

  .اش ناراحت   نگران

  .شود او یاندازهن   محبت احساس منکر خواست نیم

 تو گفتم که همونطور راستش :نوشت و زد دریا به دل اما

 ندارم بهت حش هیچ من کامران .مون  یم برادرم مثل برام

  .نداری فرق   هیچ باربد با برام تو

 

 آن   های تیک که کند فرار خواست و کرد ارسال  .نوشت

  .خوانده را ها پیام کامران ددا نشان
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ک سوی از پیایم منتظر و زده خیمه همانجا در انگار  دخت 

  .بود

  .کرد چک را بازدیدش اخرین

  .بود انالین بله

 تلفن زنگ صدای بعد کیم اما ننوشت هیچ دقایق  

ک   .پیچید خانه در دخت 

  .چسباند گوشش به را گویسر  حرف ن   و داد جواب

  .نشد تبسم ازسوی صحبت  و  حرف منتظر کامران

ک نام داشت ناباوری و بهت از دنیان   که صدای با  را دخت 

  !تبسم :خواند

 

 شب کامران سالم :گفت و کشید عمیق   نفس تبسم

  .بخت  

 

  .گفت بخت   شب نه و داد را سالمش جواب نه
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  !تبسم :گفت باز عوض در

 

  دقیقا؟ بیفتد اتفاق   چه خواندکه یم را نامش یه

 :پرسید ناباور ای،لحظه چند سکون   از پس نکامرا

  حرفا؟ این از چیه منظورت

 

ک صدای  .من ...من کامران :گفت منمن با لرزید یم دخت 

 از احسایس وسط این بگم بهت خوامیم وقته خییل من

  .نیست من سمت

 

 گذاشت   چرا پس :پرسید که وقت   بود خفه کامران صدای

؟ االن  گفت 
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 ۲۳۰ پارت

 

  .داشت وجدان عذاب تبسم

  .بود نشسته گلویش بیخ بدی حس

  .ببخشید :گفت ناراحت   با

 

ض کامران   تبسم؟ همی     ببخشید؟ :پرسید معت 

   ببخشید؟

 

    . یمیمزد  حرف  اهسته  تبسم 
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  .بود رفته دست از کامل  را نفسش به اعتماد

  .شده رسدش کرد یم حس

نیم من انکامر   :وگفت کشید اش شانه تاروی را پتو

  .بگم بهت مستقیم خواستم

  .بفهیم رفتارم از خودت بودم منتظر

 

  راست خوب آره :گفت دلگت   کامران
 

 از باید شاید میگ

 رفتارت بزنم گول خودمو یه اینکه نه .فهمیدمیم رفتارت

ونه های کردن ناز بحساب بزارم رو   .دخت 

 

 

  .شد جمع خودش در تبسم

  .کردیم سنگیت   هایشانهش بر گناه حس خروار خروار

 اگه  .کت   فکر اینجوری خواستمنیم من ببخشید کامران_

  ..باورکن .ببخشید انداختت اشتباه به رفتارم
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 من :شد آن یادامه مانع حرفهایش میان کامران صدای

 خداحافظ  .شلوغه تاالر تبسم دارم کار

 

  .یافت پایان تماس

 رسجایش باز .گذاشت رسش باالی و کرد قطع را گویسر 

 کشید دراز

  .سنگی    دیگر نیم و بود شده سبک قلبش نیم

 داشت خون   حس کرد روشن را کامران تکلیف اینکه از

  .بود ناراحت کردنش دلخور ازبابت ویل

  .رفت خواب به مشغول فکری با

 

  .شد باال یطبقه رایه سوال از کویه با بعد روز صبح

به چند و ایستاد هما یخانه در پشت   .نواخت ض 
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ت در پوشیده هما   وشلوار تیشر
 

 نیمه موهای با خانگ

  .کرد باز رویش به را در خیس

 

 بد :پرسید و شد خانه وارد اشعمه رس پشت و داد سالم

  کردی؟یم خشک رو موهات داشت    شدم؟ مزاحم موقع

 

 موهام بیا اره :گفت و رفت خواب اتاق سمت به هما

  .بخوریم صبحونه بریم بعد کنم خشک

 

 آینه در و نشست تخت روی و شد خواب اتاق وارد تبسم

 کرد یم خشک را بلندش موهای که اش عمه صورت به

  .کرد نگاه

  .نبود سیاه موهایش

  .نبود هم خرمان   یا ای قهوه،

ه زیتون   را اش عمه موهای رنگ نام توانست یم شاید  تت 

  .بگذارد
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  .شکل یلهال و پر رنگ، همی    به درست ابروهایش

  .داشت ای ساده، و ایقهوه چشمان

 و کوچک هاعمیل بیت   یاندازه به و زیبا اما اش ببیت  

  .بود فرم خوش

  .بودند زیبا اما باریک لبهایش

 خاض زیبان   چون  کرد؟ ترک را او چرا ماهان عموی

  نداشت؟

  .بزند حرف موضوع همی    یدرباره تا بود امده

  داده؟ رخ چه شتهگذ در بداند خواست یم،

ه و ایستاد هما کنار  رویش به اینه در که او صورت به خت 

 نامزدت و گذشته یدرباره کم یک اگه :پرسید زدیم لبخند

؟ ناراحت بزنیم حرف  میشر
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 ۲۳۱پارت

 

 همانجا و امد موهایش امتداد تا سشوار همراه هما دست

  .ماند

  .کرد نگاه را تبسم

 حرف اشعمه سابق نامزد از واستخ یم او که شده چه

  بزند؟

  !کند؟یم یاد هاگذشته از تبسم که افتاده اتفاق   چه

 کرد تماشا را اشزاده برادر سوال پر
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 و ایستاد تبسم روی به رو و نمود خاموش را سشوار

 حرف مورد این در خواییم تو که شده خ   :پرسید

  !بزنیم؟

 بود ایستاده اش عمه روی به رو  تبسم

ه زیتون   موهای   .بود خیس نیمه هنوز  اش تت 

 و من عمه،  :گفت و کرد نگاه اش عمه مهربان چشمان به

  .داریم دوست رو همدیگه ماهان

 

  .افتاد زمی    روی هما دست از سشوار

 را اشزاده برادر مبهوت  نه، که متعجب دیگر اینبار

  .نگریست

  .کوچک چه جهان و بود گرد چقدر زمی   

  بودن؟ گرفته قرار هم راه رس ماهان و تبسم

  !بود خون   کارگردان عجب روزگار
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 و مادر بودیم اشونخونه که دیشب :داد توضیح تبسم

 بابام حرف آخر و اول اما .کشیدن وسط رو بحثش پدرش

  .شده تو حق در که ظلیم و ماهانه عموی

، اونا هرخ    اونا خ   هر  .نه بود، نه بابام جواب  گفی  

 و بودی کینه بابام حرف .شده فراموش  گذشته، گفی   

  .کرد تو با ماهان عموی که کاری تلخ یخاطره

 

  مثل
 

ی که هایوقت همان  هایش، بچگ  خواست یم چت  

 کند؛ راض   را پدرش توانست یم که بود هما تنها و

 .کرد نگاهش

 برای التماس سبب به مظلومیتش از پر نگاه البته اینبار

  .نبود پدرش کردن راض  

  .است قرار چه از ماجرا اصل بداند تا بود آمده او

  .کرد نگاهش مستاصل هما

 !بدهد که داشت جوان   چه

  .بوده افتاده وکنارش شده رها دستانش
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  .کرد یم بازی تبسم چشمان در نگاهش

  .راست به جپ واز چپ به راست چشم از

  .رفت تخت سمت به

 که ای ساده شگم کش با و کرد جمع را موهایش کالفه

  .بست بود دستش مچ دور

  .شد خانه آشت    رایه و کرد کج اتاق در سمت به را راهش

  .افتاد راه رسش پشت اردک جوجه مثل تبسم

  .گذاشت مت    روی فنجان دو هما

ون یخچال از هم را خرما ظرف   .اورد بت 

  .هم را صبحانه شکالت

 در صبحانه بیسکویت مقداری و رفت کابینت سمت به

  .چید بشقاب

  .دارد را وقت کردن تلف قصد بود مشخص خون   به

  .نبود بیا کوتاه تبسم
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 و ریخت چای اش عمه و خود برای و ایستاد گاز کنار

  بود؟ سخت خییل سوالم جواب عمه :پرسید

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۳۲ پارت

 

  .شد شل هما دست

  .نشست و گذاشت مت    روی را نصفه بشقاب
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 جایش به و رفتیم طفره نداد جواب برای مغزش

  .کردند یم کار تند تند دستانش

  .کشید نان روی شکالت کیم

ه را تبسم  برد؛ که دهان به   .دید خودش یخت 

  .نزنیم حرف اشدرباره میشه :گفت و داد تکان رس کالفه

 

  .نوشید را داغ چای از  ایجرعه  تبسم

  نزنیم؟ حرف چرا :پرسید و سوخت گلویش و زبان

 

ک صورت به کردن نگاه از هما  :گفت و کرد یم فرار دخت 

  .کنه یم اذیتم گذشته از زدن حرف چون

 

 روی داره مستقیم تاثت   تو یگذشته ویل :کرد اضار تبسم

 من آینده
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 بزار :گفت و زد گاز شده مایل شکالت تست نان به هما

  وقتش؟ به

 

؟ دوستش :پرسید مصمم تبسم  داشت 

 

 یم خواهش تبسم :گفت و برخاست جا از قرارن   هما

نیم حرف بعدا بزار  کنم،  فعال  .شدم غافلگت   االن .مت  

 .قراره چه از قصه دقیقا اینکه و وماهانه تو گت   در مغزم

  چیه؟ ماجرا کن تعریف برام قشنگ

 

 هم و خرید یم وقت خودش برای کیم هم بود خون   فکر

  .است قرار چه از ماهان و تبسم ماجرای فهمیدیم

ک نیم مقاومت زدن حرف برای اشعمه خالف بر دخت 

 .کرد

  .کرد تعریف اشعمه برای را چت    همه حوصله رس

 .را ماجرا پیاز تا ست   از
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 خورده کامل را اشان صبحانه شد تمام که حرفهایش

  .بودند

 که شدند حرف رسگرم آنقدر بگویم است بهت   یا

 خوردندیم چه نفهمیدند

  .داد تکیه صندیل پشت   به  تبسم

 دلش و درد رس انگار تبسم عاشق   ماجرای شنیدن با هما

وع که شد باز  اول که اون   هم ما یرابطه مثتوی  :کرد رسر

 کارگاه رونق اوایل داداش موقع اون .بودم من شد عاشق

 مثل هاشم آقا .کمک رفتم یم گایه منم .بود داداش تریسر 

 مارش انقدر و ستادفر یم بار خودش وقتا بیشت   حاال همی   

  کلم، .خوایمیم که همونه چت    همه بدونیم که بود درست

ی همون وخ   همه خالصه .هویــــج کرفس، بادمجون،  چت  

  .خواستیم داداش که فرستاد یم

یحات بار من بود قرار روز اون م تحویل ست     ...بگت 

 

  لبخند
 
  .نشست لبش روی بزرگ
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 و زدم کمر هب دست واقیع یکارخونه رئیس یک مثل_

 رفتم کرده اخم رسید که رنیسان .ایستادم رق و شق

 رفت براش دلم افتاد اش راننده به جشمم تا اما سمتش

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۳۳پارت

 

ه اینقطه به هما  .شد خت 

  لبخند روزها آن آوری یاد با 
 
  .نشست برصورتش بزرگ
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ون بودنم رئیس ژست از و کردم گم وپام و دست_  بت 

 .اومدم

 زیادی که مردی به شد دوخته و شد چشم وجودم یهمه

 .بود من رویاهای مرد شبیه

 که وقت   هاشمژه تار تار میون خورد گره دلم بند بند  

ه ه که مت   از و کرد نگاهم خت   کردمیم نگاهش خت 

  .«آوردم بار  خوبه؟ حالتون خانوم»:پرسید

 بود رفته یادم  .بودم گنگ .بودم گیج .نبود خوب حالم

  .خ   برای و امورده خ   بار

 یم فقط شدم جذبش اینجوری چرا دونست نیم اصال

 خودم برای همیشه من که آدمیه اون شبیه زیادی دونستم

  .کردم یم تصورش

 و دیدنش دوباره برای انتظار بود شده کارم تمام ماه یک

 بشم یگ عاشق باید من چرا اینکه بابت از خوردن غصه

  .شناسمشنیم اصال که
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 همون  .رسیدیم بار هاشم آقا طرف از یکبار روز چند هر

 سینه توی از من قلب هرباراومدنش با و اومدیم نیسان

ی راننده از ویل شدیم کنده  .نبود که نبود خت 

 راننده از و رفتم جلو انتظار از خسته باالخره روز یک

  .نمیاد دیگه اومد روز فالن که اقای اون چرا پرسیدم

 پس بهش باید و گذاشته جا ایوسیله که ردمآو  بهانه

  .بدم

 اون و بوده اقا هاشم برادر آقا اون که داد توضیح برام

 و گرفته زایمانش درد راننده زن اینکه بخاطر هم روز

  .آورده رو ماشی    نبوده هم ایدیگه کش

 انقدر  هاشمه، اقا برادر که فهمیدم یم باید رفتارش از من

 اما .باریدیم ازش مدیریت و ریاست و بود باوقار و اقا که

 اومدنیم برادرش همراه گایه.دیدمش باز بعد مدت یک

ی .کارگاه  و رفت توی اونم که نگذشت زیادی چت  

 عشق که قسم بخدا .داد من به دل کارگاه به آمدهاش

  .شدنیم عاشقم نبود اگر که مشیه
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  .نداشت لب بر لبخند دیگر حرفها این گفی    زمان

 کار به رسش :گفت و شد خارج گلویش از عمیق آیه

ن   درد .اومدیم و رفت یم آدم یبچه مثل  .بود خودش

دار من درمون  ه و شد مبتال هم بیچاره او که بود واگت 

  .شد کشیده آتیش به  رو هردومون جوان  

 

حرف به دقت وبا گذاشته چانه زیر دست حایل در تبسم

  .دادیم گوش اشعمه های

  !بود؟ عشق اونم طرف از پس :رسیدپ

 

  .چکید هما چشم از اشک ایقطره

   :گفت مرتعش صدای با و بارید بعدی قطرات هم پشت

  .بود عشق رساپا اون .من نه بود اون  واقیع عاشق

 

  رفت؟ چرا پس :پرسید باز شد گیج تبسم
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  .کرد نگاه تبسم به هما

  و حشت از پر نگاهش
 

  .بود دلتنگ

 خواب اتاق به و برخاست جا از بار اشک مان  چش با

  .رفت

 هما روز و حال اما .بزند حرف باز داشت دوست تبسم

 وگوگفت این یادامه برای مییل که داشت این از خت  

  .ندارد

  .کند بندی دسته را هایشدریافته توانست نیم مغزش

 برای عرویس به مانده روز دو ویل بود واقیع عاشق او

  !فتر  همیشه

  بود؟ که او راست  

سد هما از را نامش رفتیم یادش چرا   .بت 
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 ۲۳۴ پارت

 

  .شد هم تر پیچیده هیچ نشد که حل معما

 اینکه یا نبوده میان این احسایس کردیم فکر قبل کیم

 خالصه خییل هما چند هر  حاال ویل بوده کار در اجبار

  .بوده عشق دانست یم اما .کرد تعریف

  در وقت هیچ
 
  .نبود آشفته حد این تا مغزش زندگ

  .پدرش مخالفت و ماهان و خودش طرف یک

 بابت ابن از و  شکسته را دلش که کامران   دیگر سمت

  .داشت بدی حس
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 بدجوری بود معلوم که همایش عمه دیگر سمت

 .ست دلشکسته

  گفتنش؟ از زدیم رسباز هما که افتاده اتفاق   چه وسط این

  .گفت خواهد وقتش به گفتیم ماهان و

ی هم این حتما اشان نامزدی مثل  بود قرار که بود چت  

 لزویم هیچ تبسم نظر از که چند هر شود مطرح بعدا

 ماهان طرف از نامزدی موضع دربیان تاخت   همه این برای

  .نداشت وجود

  .شد خانه وارد

خانه در برادرش و مادر و پدر   .بودند آشت  

 ضف دیرتر کیم صبحانه معموال انها یخانه در ها جمعه

  .شدیم

  .نشست مت    پشت مشغول فکری با و داد سالم

 پیش بود رفت   :پرسید و داد فرو را لقمه اخرین داریوش

  باباجان؟ هما
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  .خوردم صبحونه عمه با  .آره :زد لبخند پدرش به

 

 خوب :گفت و داد جواب لبخند با را لبخندش داریوش

 صحبت باهات موضوغ یک درباره اممیخو   .اومدی شد

  .کنم

 

 چه از کردن صحبت قصد پدرش دانستیم خون   به

  .دارد را موضوغ

ه و کرد گره هم در مت    روی را هایش دست   .شد اش خت 

 است ماهان صحبت موضوع بود مطمی    که انجان   از

  .بود افتاده جانش به دلهره

 همه ما انج تبسم :گفت و کرد نگاهش ارامش با داریوش

  ....خوادیم رو تو سالهاست کامران که دونیم یم

 

بان ک قلب ض    .رفت باال دخت 

  !نبود ماهان  صحبت موضوع پس

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

  .داد ادامه داریوش

  از خالته، پش_
 

 از .زرنگه و کاری  شناسیمش، یم، بچگ

 یک اتخاله  .باالتره گردن و رس یک فامیل جوونای خییل

 ناراض   هنوز و دلخوره مهناز و باربد ماجرای رس مقدار

 تو که شونه خدا از و هسی    راض   پدرش و کامران ویل

  .بشر  عروسشون

مادرت و خودم رضایت منم زد زنگ بهم پدرش که دیشب

 عاقیل و شدی بزرگ ماشاهللا دیگه هم تو .کردم اعالم و

 مطمئنم من وقت   بشه خ   که بمون   خونه توی میخوای

 و خودت یعهده به گذاشتم اخر جواب .الیقته کامران

ییم درست تصمیم که مطمئنم   .گت 

 

  .کرد نگاه را پدرش مات تبسم

  !بود؟ کرده اعالم را رضایتش او

سد نظری خانواده اعضا سایر از اینکه بدون   !بت 

  !داشت مخالفت ماهان با حد این تا یعت  
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 ویل بابا :کرد دخالت باربد بزند حرق   تبسم اینکه از قبل

 خواستگار کامران از تر الیق  تبسم واسه هم االن همی   

 هم بیشت   هیچ نیست که کم کامران از ماهان .هست

  .هست

 

 تلخ   کیم لحنش .چرخید باربد سمت به تند داریوش

ه؟ کامران از اون گفته گ  :پرسید و داشت  بهت 
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 ۲۳۵ پارت

 

ام با  و مالیمت با پدرش جواب در باربد  :گفت ملکا احت 

 اشخانواده از شما و کار خطار عموش اینکه جز جان بابا

  داره؟ ایرادی چه دارید دل به کینه

 

  .کرد نگاه تبسم به باربد جای به داریوش

  .بود کرده آماده قبل شب از را هایش بهانه او

کش چشمان در که ایلحظه همان قبل شب از او  دخت 

 آغاز را باق   بهانه کرد؛ درک را شدنش هوان   و کرد نگاه

  .نمود

ین_  سوار فردا پس  فردا، اگه  .شغلشه ایرادش بزگت 

؟ برنگشت وقت هیچ دیگه و رفت و شد هواپیماش   خ 

 معجزه  اومد؟ رسشون به خ    پیش، وقت چند همی    مثل
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 زنده و نشد معجزه بعد بار اگه  .موندن زنده که بود

؟ نموندن   بشه؟ بیوه جوون   توی من دخت   خ 

 

 دلت  آقا، نکنه خدا :گفت و گرفت گاز را لبش آمنه

  .مردم جوون به نگو اینجوری !میاد؟

 

 آقا این شغل واقعیت :گفت و کرد نگاه آمنه  به داریوش

 این شغل توی فرق   نگم یا بگم من حاال .من خانوم همینه

  .کنهنیم پشه

 

  .برآمد ماهان از دفاع مقام در باز باربد

، هیچ که کنیم حساب اینجوری اگه_ راننده هیچ خلبان 

ی، هیچ سواری، موتور هیچ ای،  نباید مهندیس هیچ دکت 

ن زن ه بیماری یک  بیمارش، از ممکنه دکت    .بگت   .بگت 

 تصادف ممکنه راننده .بیفته ساختمون از ممکنه مهندس

 بیفته اتفاق   یک ممکنه کش هر برای که خالصه  .کنه
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 هم حق  .داری کینه ماهان یعمو  از دونم یم .من پدر

 من  .نرون عموش چوب به رو ماهان جان بابا ویل داری

 کارش  .خوبیه یبچه  .شناسمیم رو ماهان سالهاست

 .کنه خوشبخت وخواهرم تونهیم که دونمیم .درسته

ه تصمیم خودش تبسم  بدین اجازه لطفا باباجان  با بگت 

  .قلبش

 

ش سمت به اینبار داریوش رس   .چرخید دخت 

  وقت   باشد منق   سوالش جواب که بود ایم از پر نگاهش

 تبسم؟ اونه با مگه قلبت :پرسید

 

  .شد قفل تبسم روی  چشمانشان

ک   .انداخت پائی    را رسش دخت 

  .بود مت    روی نان تکه به نگاهش

 همان کردن ریز مشغول و رفت پیش دستانش ناخواسته

  .شد نان تکه
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  باباجان؟ ماهانه پیش دلت :دپرسی دیگر بار داریوش

 

 آرام را تبسم اضطراب از پر وجود کیم گفتنش جان بابا

  .کرد

 در چشم پدرش با تا نکرد بلند رس ثانیه صدم حت   اما

  .شود چشم

  پرسید؟یم را سوال این چرا داریوش 

کش چشمان در گذشته شب اوکه  نسبت را محبت دخت 

  .بود دیده ماهان به

اف این خواستیم شاید  مطمی    تا بشنود زبانش را اعت 

 .داده دل واقعا تبسم شود

  .زدنیم حرق   هیچ اما تبسم

  .بود رضایت ینشانه سکوتش

 تبسم به را نگاه آخرین .شد بلند جا از کالفه داریوش

  .بزند حرق   که امید این به انداخت

  .شدنیم کنده مت    از لحظه یک حت   تبسم چشمان اما

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

  .ایستاد در کنار و برگشت دوباره .رفت چندگام

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۳۶پارت

 

  .ایستاد در کنار و برگشت دوباره اما رفت چندگام

 این با کال  .بشه هاشم عروس تبسم نیستم راض   من_

 هم بد  خوردم، خانواده این از بار یک مخالفم خانواده

 اعتماد بهشون که خوامیم نه تونم یم نه دیگه خوردم

  ...دستشون ادمد خواهرم .کنم
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 تموم که عاقبتش شد این :گفت و کرد اشاره سقف به

 چشم دل به حشت عمر یک .بگذره تنهان   توی جونیش

م نیستم حاض   دیگه .یکنامرد یرفته راه به بدوزه  ودخت 

 اونا به عزیزم دیگه یکبار خوامنیم دیگه  .دستشون بدم

  .بلرزه تنم یه و بدم

 

  .داد ادامه و گرفت نفش

 الزمه گایه .رفت دل پای به پا نیست الزم هم همیشه_

 آخر حرف این .عقل دنبال رفت و گذاشت پا زیر رو دل

  .من

 

خانه از پا ون که آشت    گلوی در و آمد بغض  گذاشت؛ بت 

ک   .نشست دخت 

  .کردنیم بلند لحظه یک  را رسش
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 را اشکش باربد و مادرش تا کند بلند را رسش  خواستنیم

  .ندنبیی

 نکنه درد دستت جان مامان :گفت و شد بلند جا از باربد

  .شده دیرم برم منم

 

 موهای روی شد خم اینکه از بعد و برداشت را کیفش

خانه از بوسید را تبسم ون آشت     .رفت بت 

کش دست و کرد دراز دست آمنه   .گرفت را دخت 

ه مادرش به خیس چشمان   با و کرد بلند رس تبسم  خت 

  .شد

  داری؟ دوستش واقعا :پرسید ناباور هآمن

 

  .چکید اشک بعدی قطرات و زد پلک تبسم

 ویل  .کنم ناراحت رو بابا نمیخواستم من بخدا مامان_

  .بدم بهش رو داشت دوست اون که جوان   نتونستم
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  کم لبخند آمنه
 

  .زد رنگ

  .برم قربونت نداره عیب_

 

 و گرفت را مادرش دست و چرخاند را دستش تبسم

؟ ازم :پرسید  به نتونستم وقت هیچ من مامان  ناراحت 

  .بدم دل کامران

 

 نیستم ناراحت ازت اصال من عزیزم :گفت مهربان آمنه

و همه  .نخوریا غصه  خ   برات اون تا  .خدا به بست   چت  

  .مادر باشه کرده مقدر

 

 

  .خوبیه پش خییل ماهان بخدا مامان_

 

  .خندید شیطنت با آمنه
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 بود انداخته گل هاتلپ برگشت   و رفت   یدمد دیشب_

  .کنه تازه دیدار بود رفته خانوم تبسم نگو

 

  .خندید خجالت با گریه میان تبسم

 مامان :گفت عجله با و شد جمع اشخنده دفعه یک

  .نکردیم بدی کار هیچ ما بخدا

 

ش دست پشت آهسته آمنه  به من :گفت و کوبید دخت 

م   .خانوم تبسم دارم اطمینان دخت 
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 ۲۳۷پارت

 

  .بود اردیبهشت زیبان   روزهای از یگ عرص

از و بود اردیبهشت  .بود عایل نهایت ن   هوا .شت 

 .باریدیم نم نم و ریز باران و بودند پوشانده را آسمان ابر

ازی باید را ها اردیبهشت   .شت 

از با را اردیبهشت اصال از و کنند یم معنا شت   با را شت 

  .اردیبهشت

از و نارج بهار عطر   ....اردبیهشت و شت 

 هایباغ کاهگیل های دیوار از خورده نم خاک بوی

 .بود کرده پر را آموزشگاه تمام و برخواسته قرصدشت

  .بود نشسته اموزشگاه  حیاط در تبسم

  .داشت خنگ کیم هنوز هوا

 پشت به کیم را رسش که حایل در و داد تکیه صندیل به

  .شد ازگیل درخت های برگ و شاخ یهخت   بود کرده خم
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یم صورتش روی درخت یشاخه روی از باران ریز قطرات

 .چکید

 با  بود تر طرف ان کیم که نارنج درخت نارنج بهار بوی

  .بود کرده پر را فضا تمام شده آمیخته کاهگل بوی

 .بود بهارنارنج عطر عاشق تبسم

 در یکنزد باغچه سمت ان های محمد گل و رز گل عطر

  .بماند دیگر که هم وردودی

 .خورد زنگ تلفنش که بود خویش حال و حس میان

  .خورد زنگ همراهش تلفن

 همان در و کرد پیدا را گویسر  بردو کیفش توی دست

  .گرفت صورتش مقابل را ان حالت

  .نشست جایش رس سیخ ماهان نام دیدن با

 .کرد لمس را ست    ایکون
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 قلبا که جانیم جای به و گذاشت گوش روی را گویسر 

 زبان بر را کند؛بله خط پشت مرد نثار را این داشت تمایل

  .ساخت جاری

  .پیچید گویسر  در ماهان دلنشی    و گرم صدای

؟  .خانوم سالم_  خون 

 

 .نشست اشخورده رژ های لب روی گریم لبخند

؟ تو .ممنون خوبم.سالم_  خون 

 

 بودم خسته شدم پیاده هواپیما از االن همی    .خوبم منم_

  یک گفتم
 

 .بره در خستگیم بزنم بهت زنگ

 

 .شد جاری تبسم هایرگ در خون   حس

  رفع او صدای شنیدن با تا بود زده زنگ
 

 !کند خستگ

به  ت.      این  از  چه 
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 !کردم تعجب کردی؟نیم کارا این از حاال تا :پرسید مشتاق

 

 .خندید نرم ماهان

 دادشتون آقا زدم زنگ .کنمیم بعد به این از ویل  اره_

 .ببینمت گایه اینکه برای حت   شد صادر اجازه

 

 اشتنه باال سنگیت   و گذاشت مت    روی را دستانش تبسم

 .انداخت آن روی را

ه و گذاشت بازویش روی کج را رسش  آ ورودی در به خت 

 گرفت   اجازه باربد به زدی زنگ واقعا :پرسید موزشگاه

 !من؟ دیدن واسه
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 ۲۳۸ پارت

 

 . دوستآوردم نیم طاقت که رو ندیدنت دیگه رهآ_

 ببینمت یواشگ نداشتم هم

 .خان باربد جناب به زدم زنگ که شد این

 

ین هیجان   ک قلب بر شت   .نشست دخت 

 !بود نیاورده طاقت را ندیدنش

 حاال بود خواسته خدا از را او قلبش تمام با روز که ماهان  

اف  .ندارد طاقت را او ندیدن که کرد یم اعت 

ی چه  باشد؟ توانست یم بهت   این از چت  
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 بود مشهود صدایش در آثارش  که لبخندی با ماهان

 کردمنیم فکر اصال .بود سخت خییل تبسم ویل :گفت

 .باشه سخت انقدر بزنم حرف باربد با تو درباره بخوام

 خجالت از اینجوری وقت هیچ  عمرم کل توی کنم فکر

 .بودم نکرده عرق

 

 .کرد تجسم را ماهان یزده خجالت چهره تبسم

 .نداشته همخوان   او با زیاد کشیدن خجالت

 .کند تصورش خوب توانست نیم

 گویسر  در ماهان داشتت   دوست صدای و خندید ریز

 .پیچید

 .داشته وارزش فهممیم خندییم اینجوری تو که االن اما_

 مجوز فعال خدمتتون بدم اطالع زدم زنگ که خالصه

 بانو شده صادر دیدارتون

 

 .وافر ذوق   با تبسم

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 .خوب حش

 .مریس :کرد زمزمه ناخواسته

 

؟ برای :پرسید متعجب ماهان  خ 

 

ک  .بست پلک آهسته دخت 

ایم برای _  .گذاشت   امخانواده و خودم به که احت 

 

 که حاال خوب :گفت و زد لبخندی شیطنت از پر ماهان

 .متندید روزه سه .کن خوشحالم هم تو شدی خوشحال

 ببینمت بیان   تون  یم گ

 

 .قرار اولی   

 .شدیم عاشقش بیشت   روز هر که مردی با دیدار اولی   

 .بگو تو دونمنیم_
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 همی    باشه من دست اگه خوب :گفت ضاحت با ماهان

 .االن

 

 .خندید باز تبسم

 شادی که کردیم وادارش جوان مرد هایحرف خوب حس

 .کند

ی کیم  بیان   راه همه این  .ایخسته االن ویل :کرد دلت 

احت خونه بری کنم فکر میشر  اذیت اینجا ه کت   است   .بهت 

 

ی در هم ماهان البته خوب  داشت مهارت کردن دلت 

ه در خستگیم کل ببینم رو تو بیام من _  دنبالت بیام .مت 

 بخوریم؟ نوشیدن   یک .بزنیم دوری یک بریم

 

 من بیا .اشهب :گفت قرار اولی    یتجربه برای مشتاق تبسم

 آموزشگاهم
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 ۲۳۹ پارت

 

 وسواس با و بود نشسته هما مت    پشت آموزشگاه دفت   در

ه  .کردیم تمدید را آرایشش آینه یخت 

 .کرد تجدید که را رژلبش

ون کیفش از را چشم خط  :پرسید هما از مردد و اورد بت 

 بکشم؟ هم چشم خط بنظرت

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 امروز چرا  :فتگ و گرفت دستش توی کتاب از نگاه هما

؟همی   یم کار تردید و شک با انقدر  بخدا هم االن کت 

 بکش داری دوست اگه ویل .مون  یم ماه عی   

 

 ولش نه :گفت و انداخت کیفش در را چشم خط تبسم

 .کنم شلوغش خوامنیم کن

 

 .داد تکان رس و خندید هما

 .کرد مرتب اینه در را زردش شال تبسم

 لباسم :پرسید هما از هزارم باز برای و برخاست جا از

 بنظرت؟ خوبه

 

؟ خییل بخدا آره :داد پاسخ و کرد نگاهش هما  تو خون 

؟ هیل اینقدر چرا  دخت 

 

س کم یک دونمنیم :داد رستکان کالفه تبسم  دارم است 
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 از داشت زرد های دوزی تکه که را تبسم مشگ مانتو هما

 .گذراند نظر

 و کردیم واریس را کدخت   تیپ که احتماال بود بیستم بار

 عی   .آرایشت هم خوبه، لباست هم :گفت و دادیم پاسخ

 .مون  یم گل دسته

 

 .بدهد را هما جواب نکرد وقت تبسم

 .بست نقش آن بر ماهان نام و خورد زنگ تلفنش

 .ماهانه :گفت و کرد نگاه اشعمه به زدههل

 

 تا مگه کت  یم اینجوری چرا :پرسید متعجب و خندید هما

 .بده جوابشو ندیدش؟ حاال

 

 روی را گویسر  و کرد عمل اش عمه یگفته به تبسم

 سالم :گفت و گذاشت گوشش
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ون بیا رسیدم من .سالم_  بت 

 

 .میام االن باشه _

 

 منتظرم_

 

 به را خودش بلند گامهای با و کرد خداحافیط   هما از

 .رساند آموزشگاه حیاط

 رنگ صورن   رز یغنچه و رز گل هایبوته به  چشمش

 .افتاد زیبان  

 .بچیند ماهان برای را غنچه زد رسش به

 نباشد خایل دست مالقاتشان قرار اولی    در کرد احساس

 .است بهت  

 .شد پشیمان کرد؛ جدا شاخه از که را گل
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 .بود شده دیر دیگر اما کشید خجالت

 صاحبش به را آن باید کرده جدا شاخه از را گل که حاال

 .رساندیم

 .ذشتگ کوچه به پا

 .باران نم نم به اغشته و ابری هوا.بود غروب دم

 .بود شده پارک در روی به رو درست ماهان ماشی   

ی اما ببیند کوچه در را ماهان بود منتظر  .نبود خت 

 .خورد ذوقش در کیم
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 ۲۴۰پارت

 

 .نداشت توقع

 .ندهد هم شدن پیاده زحمت خودش به حت   ماهان

 کرد باز را در و رفت تومبیلا سمت به سست   با هایشگام

ی ماهان از هم اتومبیل در تعجب کمال در اما  .نبود خت 

 رسش پشت از دست   بگردد دنبالش و بچرخد خواست تا

 .نشست چشمش روی و امد

ین به سالم :کرد زمزمه گوشش به چسبیده صدای  قشنگت 

 .دنیا دخت  

ک یشانه روی و آمد پائی    که ماهان دست  نشست دخت 

 مقابل دیگر دست با جوان مرد که گیل باکس به نگاهش

 .افتاد بود گرفته صورتش

 

 :گفت و کرد نگاه ماهان صورت به و چرخاند را رسش

 .مریس قشنگه چقدر
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 ..خانوماخانوم نداره رو شما قابل :زد لبخند مهربان ماهان

 

 تردقت با بار این و گرفت ماهان دست از را باکس تبسم

 .کرد نگاهش

ک هایشانه روی جوان مرد دست دو ره حاال  .بود دخت 

ه تبسم  چه وای :گفت ذوق با دستش توی گل باکس خت 

 !شکالته؟ قشنگه،

 

ک ماهان  :گفت و کرد هدایت اتومبیل سمت به را دخت 

 .نیست دار قابل بله،

 

دایره باکس به رفتیم اتومبیل سمت به که حایل در تبسم

 .کرد اهنگ دستش توی رنگ ایسورمه شکل ای

 .بود رسخ رز های غنچه از باکس دور تا دور
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 غنچه شکل به که های شکالت از بود شده پر وسط

 هم میانشان و بودند صورن   و سفید رنگ به شده درست

  توت
 

 .داشت قرار فرنگ

 .نشست من صندیل روی تبسم و کرد باز را در ماهان

 .شد سوار هم خودش

 :گفت و شد هخت   را جوان مرد صورت محبت با تبسم

 .اومد خوشم خییل نکنه درد دستت

 

 .داشت   دوست که خوشحالم :گفت و زد لبخند ماهان

 

ک دست میان که گیل شاخه به ابرو با  کرد اشاره بود دخت 

 نیست؟ من مال مگه اون :پرسید شیطنت با و

 

 چرا :گفت و کرد نگاه گل شاخه به خجالت با تبسم

 .هست
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ه ماهان   .کرد نگاهش خت 

ک دید قت  و   جلو را خودش کیم کند؛ نیم حرکت   دخت 

ون او دست از را گل شاخه و کشید  کشیده بت 

 .کشید بو عمیق  و کرد نزدیک اش بیت   به را آن

 .بوئه خوش چقدر .ممنون هووووم _

 

 به اصال :گفت و کرد نگاه ماهان زیبای یهدیه به تبسم

ی پای یت   و گل ترکیب...رسهنیم اومده برام تو که چت    .شت 

 

 داره، ارزش دنیا یک من برای :گفت و زد استارت ماهان

 ظاهرش مثل هم طعمش ببی    بخور بردار اشیکدونه

 .خوبه

 

 دلم قشنگن انقدر :گفت و کرد نگاهش لذت با تبسم

 .بزنم ترکیبش به دست نمیاد
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 .خندید ماهان

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۴۱ پارت

 

 

 اگه . بچش بردار یکیشون تو :گفت و خندید ماهان

م برات مدام میدم قول من بود خوب طعمش  .بگت 
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ک  زمزمه خودش با و چرخاند باکس در را نگاهش دخت 

 کنم؟ امتحان وکدوم :کرد

 

ک زده چانه زیر دست  ماهان  .کردیم تماشا را دخت 

 این کنم فک :گفت و داد نشان را هاشکالت از یگ

 .باشه خوشمزه

 .برداشت را بود گفته ماهان که شکالن   همان تبسم

 .بودند شده فیکس باکس در چون   سیخ وسیله به شکالت

 .زد آن به کوچگ گاز

 .بود دلپذیر واقعا طعمش

  با که رویش روبه در نشسته جوان مرد به
 

ه شیفتگ خت 

 .کرد نگاه بود اش

 .بخور بردار خودتم .اسخوشمزه خییل_
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ک مچ و برد جلو دست ماهان  همان گرفت؛ را دخت 

 .جوید لذت با و برد دهان به را تشکال 

 .کردیم نگاهش مات تبسم

 مزه دهانش در را شکالت تمام لذت با که درحایل ماهان

 .اسخوشمزه واقعا  :گفت کردیم مزه

 

 .شد داغ تبسم

م  .دوید پوستش زیر هم با هیجان و رسر

 کار این ماهان واقعا !بود؟ خورده را او خوردهنیم شکالت

 !کرد؟ را

 

 دیگه یگ :گفت و کرد اشاره باکس به ابرو با  نماها

 .امگرسنه خییل من بزنیم؟

 

م از شده داغ صورن   با تبسم یم کیم که دستان   و رسر

 .جونت بخورنوش :گفت و برد جلو را جعبه لرزید
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 بار مثل .نه اینجوری دیگه نه :انداخت باال ابرو ماهان

 .اونه به گیشخوشمزه اول

 

 .دکشی عقب دست تبسم

 .بود انداخته گل خجالت از هایشگونه

ی همان.کردیم نگاهش دقت با ماهان  میان شبیه که دخت 

 .چرخاندیم رنگ چطور حاال کرد عشق ابراز او به دره

 تبدارش یگونه روی ایبوسه و برود جلو آمد نیم بدش

 .خواست نیم را کردنش اذیت اما .بکارد

 .نشست من جایش رس صاف

 کجا خوب :پرسید تبسم به رو و داد رکتح را اتومبیل

 بریم؟
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 به متمایل .کند حفظ را اشعادی حالت کرد سیع تبسم

 صالح خودت هرجا .دونمنیم :داد پاسخ و نشست ماهان

 .ندارم وقت خییل من فقط دون  یم

 

 :کرد فکر کیم ماهان

 حافظیه؟ بریم_ 

 

 .ماهان پیشنهاد شنیدن از کرد ذوق تبسم

 .نرفتم وقته خییل اقااتف بریم آره_

 

 واسه حافظیه ویل :گفت که نگذشت بیشت   ثانیه چند

 .خونه برگردم زود باید من نیست خوب امروز
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 ۲۴۲پارت

 

 باشه :گفت و شد اصیل خیابان  وارد احتیاط با ماهان

 .بایسر  داشته وقت تو هم که زمان   برای زاریم یم حافظیه

 برام خوشگلم خانم تبسم خوامیم .نباشم خسته من هم

ه حافظ فال اونجا  میشه خ   ما عاقبت و اخر ببینم بگت 

 .خره باال

 

  نگران تبسم
 

 .بود دستش کنار مرد گرسنگ

 یک جان   یک بریم میخوای خوب :گفت و زد دریا به دل

ی ؟ گرسنه مگه بخوری؟ چت    نیست 
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 .آمد خوشش تبسم توجه از ماهان

 خوری؟یم غذا مه تو :گفت و زد رویش به گریم لبخند

 

م واقعیتش من :داد پاسخ وقفه ن   تبسم   .ست 

 

 ترجیح دارم دارم معده کم یک روز سه دو،  منم راستش_

ون غذای فعال میدم  .نخورم بت 

 

ک ؟ دکت   :پرسید نگران دخت   رفت 

 

 .بردیم لذت اشانمکالمه از بیشت   لحظه هر ماهان

ک های شدن نگران  .داشت دوست را دخت 

 .نیست خاض چت    داد دارو .رفتم بله :داد پاسخ دلبخن با
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 که عرصی :گفت تردید با تبسم سکوت کیم از پس

ون اومدم یم داشتم  .گذاشته لقمه یک برام مامان بت 

 .بخوری میخوای خودمه پخت دست کتلت

 

 را صورتش روی لبخند تبسم پیشنهاد از راض   ماهان

 .داد وسعت

 خانوم؟ تبسم پرسش و نیگ_ 

 

ون را لقمه کیفش توی از تبسم  مرد سمت به و آورد بت 

 .گرفت جوان

 و زد راهنما .انداخت خیابان به نگایه آینه توی از ماهان

 .کرد متوقف خیابان یگوشه را اتومبیل

ک از را لقمه  .کرد باز را دورش سلفون و گرفت دخت 

 تبسم سمت را نصفش نمود  تقسیم قسمت دو به را آن

 .گرفت

ی و تکتل بوی  .کرد پر را ماشی    تمام خوردن ست  
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م بخدا :گفت و کرد رد را جوان مرد دست تبسم  ست 

 .ماهان

 

 .بده مزه بهم تا بخور من بخاطر :کرد اضار ماهان

 

 .گرفت جوان مرد از را لقمه نصف تبسم

 .نداشت خوردن غذا برای زیادی میل

ه شیشه روی باران قطرات به  .شد خت 

 با داد فرو اینکه از بعد و زد راگاز اشهلقم اشتها با ماهان

 .داری پخت   دست عجب نکنه، درد دستت :گفت لذت

یم وخودت فقط زمی    بیاد آسمون شد اینطوری که حاال

م  .گت 

 

 .خندید ماهان شیطنت به تبسم

 .بود میل ن   او زدیم گاز اشتها با  جوان مرد چه هر
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 اما شد امتم زود خییل داشت که اشتهای با ماهان غذای

 .بود زده کوچک گاز سه دو، تبسم

ک اشتهان  ن   جوان مرد  واقعا :پرسید دید که را دخت 

ی؟  ست 

 

م واقعا آره :داد پاسخ تبسم  .ست 

 

ون دستش از ر لقمه تعارف بدون ماهان  .کشید بت 

 .بود کرده اشمعده مهمان را اش همه بعد دقیقه چند

ی لذت با اینبار  خییل یگ نای هوووووم :گفت بیشت 

 .بود تر خوشمزه

 

ک  .شدیم غافلگت   ماهان رفتار از بیشت   لحظه هر دخت 
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 ۲۴۳ پارت

 

ک  .شدیم غافلگت   ماهان رفتار از بیشت   لحظه هر دخت 

 و کرد نگاه بودند کرده توقف کنارش که پارگ به ماهان

 بزنیم؟ قدم جاهمی    :پرسید

 

 .داد تکان رس تبسم
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 دو هر دادیم نشان خودی داشت تازه بش وقت   بعد کیم

 از خت   چه:پرسید  تبسم از ماهان .زدندیم قدم هم کنار

ی دیگه بابات اتون؟ خونه  نگفت؟ چت  

 

 .کرد نگاه جوان مرد داشتت   دوست رخ نیم به تبسم

 .کرد مخالفت اعالم و زد حرف روز همون فقط نه_

 .نگفت خ   هیچ دیگه بعدش

 

 :گفت و کرد نگاه شد کاشته های گل ردیف به ماهان

ه اجازه اتونخونه بزنه زنگ قراره مامان  برای بگت 

 .خواستگاری

 

؟ نده اجازه بابا باز اگه :پرسید نگران تبسم  خ 

 

 این از تر سمج مادرم و من :گفت لبخند با ماهان

نیم زنگ انقدر .حرفهایم  .بده اجازه تا مت  
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 خوام نیم من :گفت و انداخت پائی    رس غمگی    تبسم

 ات خانواده نه خودت نه .ماهان بشر  اذیت من بخاطر

 

 کار خودم دل بخاطر دارم من :داد پاسخ مصمم ماهان

؟یم مقرص خودت چرا تو .خانوم میکنم  دون 

 

 

 

 .ایستاد رسجایش تبسم

 
 

 از دل بیشت   بودنش مشوش و نگران   اش،کالفگ

 .بردیم مردجوان

 خییل پدرت مکرد حس شب اون ویل ماهان دونم نیم_

 .خواستگاری بیاید شما که نبود راض  
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 تبسم :گفت و کرد بغل را خودش هایشدست با ماهان

 .نبود ناراض   بابام

 .بزاره داده پدرت به که قویل روی پا نداره دوست فقط

ا این رفته؟ یادت قرارمون  هیچ نگران .من به بسپار رو چت  

 لبخند بهم پیشت اومدم من وقت هر فقط تو .نباش خ  

 انرژی تا کن نگام خوشگلت چشمای با اینجوری .بزن

م ا باق   .بگت   .میشه درست چت  

 

 قلبش به ماهان حرفهای شنیدن از که را خون   حس تبسم

 .کرد نگاه جوان مرد به  ریخت نگاهش در بود کرده پیدا راه

ک کمر روی دست ماهان   بریم :گفت و گذاشت دخت 

  بخوریم؟ قهوه

 

 و کوچک یکافه سمت به ماهان دست انماه هدایت با

 .رفتند دنخ  

 خوری؟یم قهوه :پرسید ماهان نشستند که جایشان در

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 .کرد هم در را صورتش تبسم

  بده سفارش نسکافه من برای .نه قهوه نه،_
 
 .لطفا

 

ک بامزه صورت به ماهان  .خندید دخت 

  واقعا تبسم دیدن با
 

 .بود رفته در خستگ

گلدان با پوشیده رسارس دیوار دور  کی اینکه از بعد تبسم

 از را بودند شده پر پتوس گل با یکشه که کافه چون   های

ه را ماهان  .گذراند نظر  وقت   :گفت و نگریست خت 

 .بودی خسته خییل اومدی

 

 یک پرواز توی روزا این راستش آره، :داد تکان رس ماهان

 روی به خ   هر .کنم یم سیع خ   هر .میشم اذیت کم

س مغزم ته ته بازم ویل نمیارم دمخو   .دارم است 
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 مسافرات رسوندن سالمت به و خودت آرامش برای_

 کت   فراموش که الزمه

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۴۲ پارت

 

س با تبسم  .بود نشسته اتاقش در است 

  .گذشتیم ماهان با دیدارش از روز چهار
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 یاجازه اضار با و زده زنگ ماهان مادر پس ساعت چند

 .بود گرفته آمنه از را خواستگاری

 نباش نگران :گفت و نشست کنارش بغل به بچه پرستو

آسوده خیالش حتما داده اجازه مامان وقت   .برم قربونت

ی بابا که اس یم خوب رو بابا که هم ما .نمیگه چت  

ی جمع توی محاله  دونیمیم شناسیم  مامان که بگه چت  

 .بشه ناراحت

 

 .مالید هم به را اشکرده عرق هایدست تبسم

 من بخاطر اگه :گفت دلهره با و کرد نگاه خواهرش به

؟ بیفته اختالف ببینشون  با و بشه عصبان   بابا اگه خ 

؟ بشه دعواشون مامان  خ 

 

 رسزنش را خودش و رفت راه اتاق در و شد بلند جا از

 .کرد
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 گفت بهم ماهان که روز همون باید.کردم یم قبول نباید_

کنه فعال خواستم یم ازش  .صت 

 

ا :پیچید خانه در آمنه صدای  بابا پس؟ کجایید دخت 

 .من کمک بیاد یکیتون پاشید

 

 و رفت اتاق در سمت به مادرش صدای شنیدن  با تبسم

م من برس اتبچه به تو :گفت پرستو به  .مامان کمک مت 

 

 این :گفت و گذاشت تخت روی را نوزادش پرستو

 .کمک میام منم خوابه کوچولو

 

 .شدند خارج اتاق از واهرخ دو

 .بود داریوش آمدن نزدیک

خانه در دم تبسم  مامان؟ جانم :گفت و ایستاد آشت  

 کنیم؟ چیکار
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 .ریختیم آمنه رفتار از دستپاچگ

اجازه زهره به که کرده درست   کار دانست نیم هم خودش

 .نه یا داده خواستگاری ی

خانه در  یمهه .مامان دونمنیم :گفت و زد چرخ   آشت  

 .کردید رو کارها

 

 کجاست؟ باربد پس :پرسید و کرد نگاه تبسم به نگران

 نمیاد؟ چرا

 

  برو جان مامان :گفت پرستو به رو را صحبتش یادامه

 نیومدن؟ چرا اونا کجان؟ زنش و داداشت ببی    بزن زنگ

 

 .نشست مادرش کنار پرستو
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 جان مامان چیه :گفت و کرد حلقه اششانه دور دست

 رفتیمیم پشت گل واسه که پریشب بشم؟ قربونت

س همه این خواستگاری  .نداشت   است 

 

 اخه جان مامان :گفت و کشید اشپیشان   به دست   آمنه

 انجام مهیم کار همچی    بابات اجازه بدون باره اولی   

 زده زنگ زهره صبح ببینه بیاد که االن دونمنیم.میدم

 .کنهیم چیکار کردم قبول منم کرده اضار

 

یم مامان :پرسید و نشست مادرش دیگر سمت تبسم

ایط بگم بزنم زنگ خوای  .نیان نیست جور رسر
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 ۲۴۳پارت

 

ش دست روی دست آمنه  مامان :گفت و گذاشت دخت 

 با خواستم دفعه این نیست؟ پیشش دلت تو مگه جان

 هیچ که بابات عهده به بزاری بخوای اگه بیام راه تو دل

 ...وقت

 

 .گذاشت مت    یرو  دست

 توی باید بابات دونمیم من :گفت و شد بلند عجله با

ه قرار شده انجام عمل  خدا هم بعدش بیان بزار .بگت 

 لباس یک شو آماده برو پاشو مامان جان تبسم .بزرگه

 .بپوش مناسب
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 .بود نمایان رفتارش در وضوح به اشنگران  

 

 .شد بلند جا از تبسم

 .دارد را مادرشان هوای خودش برود کرد اشاره پرستو

 شماره و رفت گویسر  رساغ یکراست شد که اتاقش وارد

 .گرفت را ماهان

 

 .پیچید گویسر  در ماهان صدای که بود سوم بوق از بعد

ک حاال و گذشتیم دیدارشان از روز چند  همیشه از دخت 

 .بود دلتنگت  

 تبسم؟ جانم_

 

 ماهان؟ :نالید تبسم
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 چرا جان؟:پیچید گویسر  در ترگرم جوان مرد صدای

 اینجوریه؟ صدات

 

 .نشست خوابش غرق یزاده خواهر کنار تخت روی تبسم

 یم .بده نشون واکنشر  چه قراره بابام دونمنیم .نگرانم_

 .ماهان ترسم

 

 .من با خ   همه نگفتم مگه خوب؟ دخت   خ   واسه ترس_

 .نباش خ   هیچ نگران تو .دیگه من با خ   همه

 

 ماهان؟_

 

 جان؟_
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 :گفت و کشید نوازد ریز انگشت روی را انگشتش تبسم

ی یک ه آروم دلم بگو چت    .بگت 

 

 .کشید عمیق   نفس ماهان

 .دارم دوستت خییل_

 

 .قلبش

 .قلبش از آخ

 .افتاد کار از کامل طور به  بیچاره نگرفت آرام

اد به کردنش آرام مردک  .رفت نیم آدمت  

ک آخر س از که را عشق رساپا دخت   نمرد حال در است 

 کنند؟یم آرام گونه این است

؟ تبسم :خواند را نامش ماهان  هست 

 

ک  .هستم آره :گفت و کرد خایل تلفن در را نفسش دخت 
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 مادر علیک و سالم صدای که بود نزده حرق   ماهان هنوز

 .شنید را پدرش و

 .اومد بابام وای :گفت و ایستاد سیخ جایش رس

 

 بابات .یادب خوب :گفت و کند آرامش کرد سیع ماهان

 اومده یم ساعت همی    روز هر همیشه که همون دیگه

 خونه
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 ۲۴۴ پارت

 

 .شد اتاقشان وارد داریوش همراه آمنه

اهنش هایدگمه کردن باز حال در داریوش  همشش به پت 

؟ چه خانوم آمنه خوب :گفت و کرد نگاه  و اوضاع خت 

 راهه؟ به رو احوالت

 

س آمنه  .داشت است 

 .نشد پرسید همشش که سوایل متوجه تدرس اصال

 !داریم مهمون امشب آقا :گفت و ایستاد داریوش کنار

 

ه را همشش داریوش  .چشم روی قدمشون :شد خت 

 

اهن ون را پت   .انداخت تخت روی و آورد بت 
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 گذشته برخالف آمنه.شد پخش هوا در  رسکه بوی کیم

ی برایش دیگر .داشت دوست را بو این  .بود عادی چت  

اهن  .بیندازد ماشی    در تا زد چنگ تخت روی از را پت 

 .ایستاد حمام در دم داریوش

 :پرسید و کرد نگاه را همشش آمنه، رفتار از متعجب

ی  داریم؟ کش و کم چت  

 

 هست؟ خ   همه نه :داد پاسخ آمنه

 

 :گفت و برگشت باز اما برداشت دیگر قدیم داریوش

 .کیه مهمونمون سمبت   رفت یادم امخسته اینقدر  راست  

 

 کرد یط رسعت به را میانشان یفاصله قدم چند آمنه

 

 .گفت یم باید باالخره
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اهن یقه  :گفت من من با و چالند دستانش میان را پت 

 .زد زنگ زهره امروز.... امروز

 .داد تکیه حمام در چارچوب به را دستش داریوش

 .افتاد اشدوزاری

 را او حرفهای یادامه تا کرد نگاه همشش به منتظر

 .بشنود

  دست متوجه وضوح به
 

 .بود شده امنه پاچگ

سش همچنان آمنه اهن رس را است   .کرد یم خایل بیچاره پت 

 دیگر اما چسبانده خودش به کامل طور به را لباس انکه با

  .کردنیم استشمام را رسکه بوی

 .داد یم مانور داریوش العملعکس روی مغزش کهبس

 .جااین میان امشب بگه بود  زده زنگ_

 

 خوب :گفت و رفت حمام سمت به خونشد داریوش

 .چشم روی قدمشون دیگه هسی    مهمون .بیان
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 حمام درون را خودش آمنه که بود نبسته را در هنوز

 نشدی؟ ناراحت تو یعت   :انداخت

 

 .زد لبخند همشش به داریوش

 حاال تا شما :گفت و ببیند دلواپس را او خواستنیم

 بشم؟ ناراحت ام خونه به مهمون اومدن از من دیدی

 

 یم فرق این ویل نه :گفت و انداخت پائی    رس مظلوم آمنه

 .میان دارن خ   برای دون   یم که شما .کنه

 

 .کرد تنش سفید پوش زیر بند را دستش داریوش
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 ۲۴۵پارت

 

 :گفت و کرد تنش سفید پوش زیر بند را دستش داریوش

 قدمشون هسی    ام خونه توی مهمون عنوان به که تاوقت  

 چت    شون قصد اگه اما .امخانواده و خودم چشم روی

 .تمام و میگیم نه یک هم ما باشه ای دیگه

 

 تن از را لباس ندارد را حمام ترک قصد همشش دید وقت  

 .کند

 .بود تنش بر هنوز شلوارش
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 .کرد التماس چشمانش با آمنه

 ماهانه پیش تبسم دل ویل _

 

 نگران مگه :گفت و کرد باز را آب شت   کالفه داریوش

بحث نشده تلخ اوقاتم تا پس بشه؟ تلخ من اوقات نبودی

 خییل کنم حمام منم بزار برس کارت به برو .نده ادامه و

 ام خسته

 

 .شد خارج حمام از و انداخت پائی    رس آمنه

 .کند اضار این از بیشت   که نیست جایش دیگر دانستیم

 یم شکر را خدا باید نداشت مشکیل آمدنشان با هک همی   

 .کرد

دیم زمان و خدا به را اشباق    .ست 

 .شد خارج حمام از و کرد باز را در

 شد خارج اتاق از آمنه تا.بود رسیده باربد فاصله درهمی   

 .رفتند سمتش به هابچه
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 شده؟ خ   مامان :کرد دست   پیش کردن  سوال در پرستو

 کجاست؟ بابا

 

 .حموم توی :داد پاسخ فکر غرق آمنه

 

 کجا وقت همه این تو پس خوب :پرسید بالفاصله پرستو

 بودی؟

 

 

 .حموم توی منم :داد جواب دقت ن   آمنه

 

 .گرم دمت بابا:رسگرفت از را شیطنت و رفت جلو باربد

 دوتا شما وقت اون اینجا زننیم بال بال دارن دوتا این

  !دونفره حمام رفتی   
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 این با خواست   احتماال :گفت و گرفت چانه به دست

 داد؟ جواب ببینم بگو دیگه،حاال کت   رامش روش

 

 .خنده زیر زد و گذاشت دهانش جلوی دست پرستو

 .گفته چه بود شده متوجه تازه آمنه

اهن  حیاین   خییل :گفت و کوبید باربد یسینه به را پت 

؟ چیه هاحرف این .باربد ن   مت  

 

 کردم تعجب ادای و گذاشت شا سینه روی دست باربد

 شب که اون   ویل ببخشید واقعا؟ حیام؟ن   من :درآورد

ش خواستگاری  من نفره دو حموم رفته شوهرش با دخت 

 نبودما

 

 !باربد :کشید جیغ تقریبا بار این آمنه
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ها سمت به باربد  مامان چرا ها بچه :گفت و چرخید دخت 

 هم اشم حمامه بابا نگفت   خودت مگه کشه؟یم جیغ

 !بودی؟

 

 .بود شده رسخ خنده از پرستو

 .بود دلواپس بدجوری ویل تبسم

 بهش گفت؟ خ   بابا مامان، :پرسید و کرد نگاه مادرش به

؟  گفت 

 

ش به آمنه  .کرد نگاه دخت 

 بیان .خداست حبیب مهمون گفت .گفتم مادر آره_

 .چشم روی قدمشون

 

ک چشمان در امید هایبارقه  .درخشید دخت 

 یک .برم قربونت شو آمده برو :گفت مهربان   با آمنه

 .مامان نباشه مناسب وضعت و رس زشته رسنیم وقت
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 به کن کمک برو جان پرستو :کرد نگاه بزرگش دخت   به

 .بکش صورتش و رس به دست   یک .خواهرت

 

 خییل دونفره حموم انگار بابا نه :گفت آهسته مثال باربد

 میده جواب

 

 

 

 

 

 

  

 

  ۲۴۶ پارت 
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خانه در آماده و پوشیده لباس تبسم  کمک مادرش به آشت  

 .کرد یم

 بارداری روزهای اخرین حنا و رسید یم فرزندش به پرستو

 .بود شده سنگی    و گذراندیم را

خانه به داریوش جز همه درآمد؛ صدا به که در زنگ  آشت  

 .دویدند

 همان او که بود خایل هما جای فقط خانواده اعضای از

کت کرد اعالم اولش  .کند نیم رسر

 

 !اومدن وای ای :گفت و ایستاد سیخ جایش رس حنا

 

 .کند آرام را اوضاع کرد سیع آمنه

 نیان؟ بود قرار دیگه اومدن خوب :گفت و کرد نگاهشان

 خواستگار بارتونه اولی    اینجا؟ شدین جمع اتونهمه چرا

ون برید هابینید؟بچه یم  .کن باز درو برو جان باربد بت 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

خانه از اشانهمه مادر دستور به  .شدند خارج آشت  

 من مامان  :پرسید و کرد نگاه مادرش به دلواپس تبسم

 کنم؟ چیکار

 

  چادر آمنه
 

 و برداشت صندیل روی از را  اشمجلش رنگ

 .جان مامان دیگه استقبال بریم بیا هم تو :گفت

 

 برای  هومن وهمراه کرد باز ها مهمان برای را در باربد

 .رفتند پله راه به ها مهمان از استقبال

 و شنید راهرو در را وعلیکشان سالم و پا صدای داریوش

 .کرد نگاه خانه سقف به

 .دید یم را هما که انگار

 .نشست قلبش بر سنگی    غیم

 او خواستگاری برای خانواده همی    از تن چند هم روزی

 .بودند آمده
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م از گلگون صورت  پدر شادی از پر چشمان خواهرش، رسر

 .برد نیم یاد از وقت هیچ را مادرش و

 .بودند گذرانده را نشیت   دل شب چه

 همه و شده پیدا خانواده دخت   تک برای دلخوایه داماد

 .بودند راض   حسان  

 از دلخوری و حرص مبادا تا کشید صورتش به دست  

 بگذارد تاثت   اشنوازی مهمان بر گذشته

 

 .ایستاد همشش کنار در نزدیک

 

 پدر از فاصله کیم با برادرش همش و خواهر رکنا تبسم

 .بود ایستاده مادرش و

 .بود خایل همیشه مثل هم خانواده داماد جای

 .بودند کرده عادت هایش نبودن به همه دیگر

 که بودند آورده بهانه آن و این برای نبودنش بابت آنقدر

 .بود شده باورشان هم خودشان
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 .اشتگذ خانه به پا با همه از قبل زهره

  لبخند
 
 داشت صورت روی بزرگ

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۴۷ پارت

 

 و کرد پریس احوال و سالم مهربانانه و گرم تکشان تک با

 .شد خانه وارد

 .داشت ایویژه مهربان   تبسم با اشپریس احوال که البته
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 .شد وارد ماهان همه اخر و ساناز و احسان هاشم، اقا

یخ کوچک آتربسای البته و اشکان و دنیا از  .نبود ت 

 .شدندیم وارد و کردند یم علیک و سالم دانه دانه

 .بود مانده ماهان روی تبسم چشمان

 .همیشه از تر پوش خوش و تر شیک

انه نحو به را موهایش  و کت در پوشیده و آراسته ای دلت 

ک حواس و هوش شلوار  .برد را دخت 

 تر تمام چه هر زیبان   به  هم دستش میان زیبای گل دسته

 بافته بارها را لحظه این رویان   که  را تبسیم  توجه و دبو 

 .کرد جلب خودش به.بود

ین رویاهایش یاندازه به توانست نیم که هرچند  شت 

 .باشد

س با او و نبود ناراض   پدرش رویاهایش در  لحظه هر است 

 .کردنیم  یط را

 را گل دسته و داد سالم ایستاد،  رویش به رو ماهان

 .گرفت مقابلش
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 .نگریست را پدرش چشیم زیر تبسم

 .کند نگاه نخواست هم شاید یا کرد نیم نگاه را آنها

ک  .گرفت ماهان از را گل دسته دخت 

ینش سالم جواب در و کرد ماهان تقدیم را لبخندی  شت 

 داد سالم

 اعضا سایر به گذاشت گلدان در را هاگل اینکه از بعد

 .پیوست خانواده

 .گرفت جای حنا کنار

بش و خوش به بود چسبیده اشسینه به که ای چانه با و

 .دادیم گوش جمع های

 .رفت اصیل موضوع سمت به زود خییل حرفها

 برادرش زن به چسبیده که تبسم به گایه از هر ماهان

 .کردیم نگاه بود نشسته

ک سمت را نگاهش گایه قرار ن   و تنگ دل یم پرواز دخت 

د اینتیجه آنکه ن   و داد  .گشتیم بر بگت 
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به آهسته حنا  کجان   :پرسید و زد تبسم پهلوی به ایض 

؟نیم بلند رس لحظه یک کنهیم نگات هرخ   چرا پس؟  کت 

 .شد خایل بیچاره دل ته نشست   کرده بغ تو که اینجوری

 

 .کرد بلند رس تبسم

ه نگاه در نگاهش کردن بلند رس محض به  منتظر و خت 

 .افتاد گت   ماهان

 آهسته دید خودش روی را تبسم شمانچ  تا جوان مرد

؟ :زد لب  خون 

 

 سیاه موهای میان کشیدن دست برای کشید پر تبسم دل

 .زیبایش

 که ایلبه همان یگوشه بود ایبوسه حقش که خدان  

 .پرسید یم را حالش

 .بست پلک آهسته

 .است خوب که یعت  
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  کم لبخند
 

 .نشست مردجوان هایلب بر رنگ

 .رسیدیم بنظر  راض   ماا داشت نگران   نگاهش

 .شد شد،یم بدل و رد که هایحرف جمع باز تبسم حواس

 .گرفت دست به را سخن رشته رس قبل بار مثل زهره

ه بنظرم داریوش آقا خوب_  آقا و شما یاجازه با بهت 

 .مطلب اصل رس بریم هاشم

 

 

 

 

 

  

 

  ۲۴۸ پارت 
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 دو یگ، همی    من  :گفت و کرد نگاه زهره به داریوش

 که داد اطالع بهم خانم آمنه  خونه اومدم پیش اعتس

یف شما  هر خداست حبیب مهمون گفتم من میارید تشر

 دیدار مطلب اصل .من چشم روی قدمش بیاد هم وقت

 وام خونه به و گذاشتید من رس منت اینکه و بود شما

 اومدین

 

 .دریافت حرفها این از را داریوش قصد زهره

 .هستید معمویل مهمان یک فقط من برای شما که یعت  

 و بودید دار مردم همیشه شما :نبود بیا کوتاه هم او اما

 و آقان   ینشونه این بوده باز همه روی به اتونخونه در

نوازی مهمون و بودن دار سفره در .شماست منشر  بزرگ

 ما برای هم شما دیدار که یقی    .نیست شگ هیچ تون

 دیدارتون بر عالوه مزاحمت از ما غرض اما.سعادته باعث

 .هست هم ایدیگه چت   
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 خواستگاری اونم :داد ادامه و کرد نگاه تبسم صورت به

 جانه تبسم عزیزتون دخت   از کردن

 

ی اینکه برای زده هل آمنه  ها مهمان به رو باشد گفته چت  

ی یک خدا رو تو :گفت  خایل و خشک چرا بخورید، چت  

؟ یت   میوه، جان زهره نشست   .بخور شت 

 

 میوه چشم :گفت و گذاشت بشقابش در سیب یک زهره

 عروس دست از خوادیم دلمون ما  راستش ویل خورمیم

ین هم کاممون و بخوریم چای یک قشنگمون  با بشه شت 

 .ایشون از شنیدن بله

 

 .کرد نگاه شوهرش به معذب آمنه

 .زد هم بر پلک داریوش

ش به خیال آرامش با آمنه  بسمت :گفت و کرد نگاه دخت 

 .بیار چان   چندتا پاشو مادر جان
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 بر را هایش صدقه قربان زهره و برخاست جا از تبسم

 یم گل یدسته عی    ماشاهللا هزار ماشاهللا، :راند زبان

  جان آمنه مریزاد دست.مونه

 

 .داری لطف شما :گفت و زد لبخند آمنه

خانه در تبسم که زمان   تا ماهان نگاه  همراه شد پنهان آشت  

 .ودب او

ی  همه از و برگشت چای سیت   با تبسم که نگذشت چت  

 .کرد پذیران  

 .نشست جایش رس دوباره

 :گفتو گرفت دست به را کالم یرشته رس زهره باز

 آقا .کشید زحمتش قشنگم عروس که چای از اینم خوب

 مطلب اصل رس برم خوامیم شما یاجازه با من داریوش

 اگه .شناسنید یم خوب هاشم آقا و من شما بگم قبلش اما
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  پر من امشب
 

 نشسته ساکت هاشم آقا و کنم یم چگونگ

 .داشته شما با که قراریه و قول رس

 .تره مشتاق ازدواج این به من از هاشم آقا وگرنه

 

 

 و گذاشت رفیقش زانوی روی دست آهسته داریوش

 زهره .داریم ارادت هاشم آقا خدمت همیشه ما :گفت

  من حق در هم شما کاش خانم
 
 و قول به و کنید بزرگ

 .بمونید وفادار قرار

 

 آقا واال :گفت و کشاند خنده و شوخ   به را حرف زهره

 برای ندادم قول شما به وقت هیچ من داریوش

 .نیام خواستگاری

 

 گوش حرفهایشان به فقط افتاده پائی    رسی با باز تبسم

 .کرد یم
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س اینقدر  .دبر  نیم مراسم از لذن   هیچ که داشت است 

ی دیگری کس زهره و داریوش جز جمع در  .گفتنیم چت  

 بودند شنونده فقط همه

، 

 

 

 

 

  

 

 ۲۴۹ پارت

 

 داریوش آقا :داد ادامه دید که را داریوش  سکوت زهره

ه گذشته، ها گذشته  اتفاق   چه کنیم فراموش هم ما بهت 

 .بنده هم به  دلشون که هان بچه این مهم االن .افتاده
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 و پدر و اخالقش و کارش از شناسید یم ومن پش شما

 .دارید خت   کامل و مادرش

 ....نیست اضافه توضیح به نیاز

 

یت   یک و شد خم  دارم قند من :برداشت ظرف توی از شت 

یت   یدونه این خوامیم امشب اما دارم  منتظر.بخورم شت 

ین دهنم دین رویم بله داریوش آقا هستم شما جواب  شت 

 کنم؟

 

 .کرد تعارف آمنه

 .جونت نوش جان زهره بخور_

 

یت   زهره  .داشت نگه دستش میان را شت 

یت   این دارم دوست من نه_  یبله شنیدن از بعد شت 

ین  .بشه جانم نوش قشنگ تا بخورم عروس شت 
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 ساکت پدرش که حاال و چرخاند نگایه جمع میان احسان

 که حایل در.کند یاری را مادرش کیم گرفت تصمیم او بود

 دل داریوش اقا :گفت دادیم قرار مخاطب را داریوش

ه شما دخت   پیش من برادر  کنم یم تضمی    خودم من گت 

 عالقه تبسم به تونه یم ماهان اندازه به نه کس هیچ

 .کنه خوشبخت   نه و باشه داشته

 

 

 که شاءهللاان پشم :پرسید احسان از ضاحت با داریوش

 از من ویل .کی    عزت با عمر سال بیست و صد ماهان آقا

 که صبح فردا کت  یم تضمی    شما .دارم سوال یک شما

 برگرده سالم و صحیح عرص هواپیما توی  رفت برادرت

یم سفر رایه هامون بچه داشتیم ما که روزی اون خونه؟

 هیچ بعدش ساعت چند کردیم یم فکر کدوممون کردیم

 روزهای چه باشیم؟ نداشته بودنشون زنده به امیدی

 از هیچکدوم نه خودم نه خوامنیم من ذشت؟گ بهمون

 کی    تجربه رو روزا اون دیگه یکبار ام خانواده اعضای
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 .شد بسته احسان دهان

 .بزند که نداشت حرق  

 برای راه تنها که گذاشت اینقطه روی دست داریوش

 .بود زبانشان کردن کوتاه

 

 آقا :آمد حرف به رسعت به خودش ماهان عوض در

  و مرگ داریوش
 
 گ .نیست تضمیت   کس هیچ زندگ

 چند تا نشستم اینجا که االن همی    من کنه یم تضمی   

 با اومدم خودم پای با که مت   باشم؟ زنده بعد یدقیقه

 ها شغل یهمه مثل منم شغل برگردم؟ خودم پای

 همی    .همینطورین مشاغل یهمه .داره وخودش خطرات

 هرش توی نبود پیش سال چند مگه شما خود شغل

 پش شده خایل کارگاه وقت    مدرس  بلوار سمت خودمون

 وقت   ببنده رو رسکه ظرف یک درب رفت کارگاه صاحب

 ورود اثر در  همونجا و دبه توی رفته رس با دیدن برگشی   

 همچی    کردیم فکرشو گ .کرده تموم حلقش به رسکه
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 تنها نه .نیست تضمیت   دنیا توی چت    هیچ .بیفته اتفاقان  

 وجود تضمیت   هیچ کس هیچ شغل توی من غلش توی

 تضمی    تونم یم مطمئنم احساسم و خودم به من .نداره

تون پای اخرش تا که بدم  زنده برای اما مونم یم دخت 

 .بده قول تونن نیم کس هیچ موندن

 

 .شد بسته داریوش دهان اینبار

 .کرد رد را بهانه این محکم و سفت ماهان
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 ۲۵۰ پارت

 

 .شد بسته داریوش دهان اینبار

 .کرد رد را بهانه این محکم و سفت ماهان

 .کرد نگاه  ایشعالقه مورد مرد به چشم یگوشه از تبسم

 محکم گونه این ماهان که احسایس برای رفت در جانش

 .بود امده در پشتش

 دوست خییل زدن حرف موقع بنفسش اعتماد و صالبت

 .کرد ترش داشتت  

 .انداخت تبسم صورت به نگایه شد تمام که یش حرفها

 .بود محبت و عشق از پر نگاهش

 داریوش آقا :کرد استفاده داریوش سکوت از باز زهره

یت   این کنیم چیکار  ودهنم .ها کنه دست توی هنوز شت 

ین  .کنم شت 
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 .چرخاند جمع در را چشمانش داریوش

 .برگشت و رفت بار سه دو،  ماهان و تبسم میان نگاهش

کش  خانواده این به هرگز او و بود مرد این یدادهدل دخت 

 .نداشت اطمینان

 پس پژمرده و پرپر و داد امانت اینان به را یکبارعزیزش

 .گرفت

 تبسم مقابل در گرفت تصمیم لحظه یک  در همه این با

 .بیاید کوتاه

 یکینه بخاطر فقط نه باشد راض   خودش اینکه نه

کش قلب روی پا خودش  .نگذارد دخت 

 خواهر خواستگاری اومد روز یک شما برادر :گفت پس

 و تر دلداده اگر دوتا اون عاشق   ادعای  دنیا یک با  .من

 آقای همون اما نبودن هم کمت   ، نبودن اینا از عاشقت  

 همیشه برای ومن خواهر عرویس از قبل روز دو عاشق

 با آرزوهای و امیدها یهمه و رفت .رفت و گذاشت

 ابروی و شکسته دل خواهر یک با دممون من .برد خودش

  کنایه و نیش و حرف خروار یک و رفته
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 نتوانست اما سکوت برای تالشش یهمه وجود با هاشم

 به جان داریوش :کرد باز زبان باالخره و کند داری خود

 دل و جون با برادرم که مطمئنم هنوزم من خدا خداوندی

 اتفاق   چه و شد خ   دونم نیم .بود خواهرت خواستار

 یهمه نمیشه طرق   از .دارم ایمان عشقش به اما افتاد

 کار ماهان نیست قرار .کرد مقایسه هم با رو آدمها

 .کنه تکرار عموش

 

 .داد تکان رس آهسته داریوش

 گذشته به مربوط هایحرف به دادن ادامه برای ایعالقه

 .نداشت

 دل گفت بهم اتاق توی اومد آمنه شما اومدن از قبل _

 دل شکسی    به نشه راض   دلم گفت .ماهانه پیش سمتب

م  .دخت 
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 .نگریست را پدرش انتظار چشمان و کرد بلند رس تبسم

 و گذشته از مخالفم وصلت این با من :داد ادامه داریوش

 ریش اما  چرکینم دل رفت خواهرم و خودم از که آبرون  

 .ندارم حرق   منم بده بله اون اگه .تبسم دست قیخ   و

 

 .کرد نگاه را پدرش شوکه تبسم

 او به را چت    همه باز اما کرد اعالم کامل را اشنارضایت  

د  !ست 

 .چرخید سمش ه ها نگاه یهمه

 .بود کرده پر مهربان   و رنگ کم لبخند را ماهان صورت
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 ۲۵۱ پارت

 

 .بود اطمینان و آرامش از پر ماهان نگاه

  از
 

ک درون آشفتگ  .نداشت خت   دخت 

 او آنچه با تبسم جواب کرد نیم فکر هم درصد یک حت  

 .باشد داشته مغایرت کنید یم فکر

 .نداشت خون   حال هیچ ماهان خالف بر تبسم

  بغض
 
 .شد اشک از پر چشمانش و کرد پر  را گلویش بزرگ

 با باربد .داد فشار محکم و کرد قفل هم در را دستانش

ه را خواهرش نگران    .بود خت 

 :پرسید زیر به رس پوش خوش عروس از منتظر زهره

  نظرت خوای نیم شما قشنگ خانوم خوب
 

 ما ؟بگ

.م   جوابی  منتظر 
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 .کرد بلند رس تبسم

 .درخشیدیم چشمانش در اشک

 .دوخت ماهان به مستقیم ویل کوتاه را نگاهش

ک چشم که اشگ الیه ماهان  و دید بود پوشانده را دخت 

 .انداخت چنگ وجودش بر نگران  

 :گفت و کرد نگاه را زهره کوتاه مکث یک از پس تبسم

 ...راستش... راستش

 

 .بود سخت برایش زدن حرف

 چشمان مهربان   و ماهان از گذشی    بود سخت چه

 .اش داشتت   دوست

 

 .بگن ایشون هرخ   .منه بزرگت   بابام :گفت سخت   به
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 بغض هم کیم کردی یم دقت اگر و لرزید یم صدایش

 .داشت

 

ی قصد  واز نداشت عنوان هیچ به را رشپد از کردن دلت 

 .بود دلخور او

 کند حفظ را حرمتش که داشت اهمیت برایش اما

 

 برایش پدرش شکسی    قیمت به ماهان آوردن دست به

 .نبود بخش لذت

 .خواستنیم پدرش کردن کوچک با را ماهان عشق او

 .گذراند نظر از را ماهان و کرد بلند رس دیگر یکبار

ه ناباورش نگاه  احتما هم درصد یک حت   .بود تبسم یخت 

 .دادنیم تبسم سمت از را حرف این

ی همان تبسم این  و ترس اوج در دره میان که بود دخت 

 !کرد؟ عشق ابراز او به خراب حال و وحشت

 !برداشت را اول گام محبت ابراز در که نبود تبسم مگر
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 جواب با را جوابش و گذاشت قلبش روی پا چرا حاال پس

 .کرد یگ پدر

 .کردنیم درک را تبسم

 .فهمیدنیم هیچ

ایم ن   اگر یم و شدیم بلند جا از لحظه همان شدنیم احت 

 .رفت

 وجود کلمه یک فقط و فقط  مبهوتشو مات نگاه در

 چراااا؟ :داشت

 

 صورت کرد تبدیل نگاریسر  عالیم به را صورت شدیم اگر

 .تمام و بود بزرگ سوال عالمت یک ماهان

 

 تختش، روی اتاقش، در تبسم و بودند رفته اه مهمان

 و داده تکیه زانو به چانه و کرده حلقه زانو دور دست

 .بود نشسته

 .افتادیم زانویش روی و چکیدیم چشمش از هایشاشک
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 .بود اشک خیس شلوارش

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۵۲ پارت

 

 .بود اشک خیس شلوارش زانوی رس

  یکشه خداحافیط   وقت ماهان نگاه
 
 و داشت گلگ

 .دلخوری
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نیم نگاه هم را رسش پشت دیگر و رودیم که دانست یم

 .کند

 نه درآید پشتش داشت توقع ماهان که خواند نگاهش از

 .بزند تأیید مهر پدرش حرفهای بر اینکه

 از بود نگفته بارها مگر

 !بس و دارد همرایه و حمایت توقع او

 دیگه رفت، رفت، :کرد زمزمه  گریان   و لرزان صدای با

 هیچ دیگه .نمیاره زبونش به رو اسمم حت   وقت هیچ

 .دادمش دست از همیشه برای من کردهنیم بر وقت

 

 .شد اتاق وارد زدن در بدون باربد

 خودش در شده جمع تخت روی که دید را خواهرش

 .نشسته

 :گفت مهربان   باو نشست تخت روی کنارش و رفت جلو

 .باش پکر امزنگوله نبینم
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 .کرد دبلن رس تبسم

 .زدود صورت از را صورتش هایاشک

 .کرد نگاهش باربد

 با اما کشید یم خجالت .دزدید برادرش از را چشمانش

 نیم نگاه ورسش پشت وقت هیچ دیگه رهیم :گفت بغض

 .کنه

 

 .چکید دوباره هایشاشک

 .کرد نوازش را خواهرکش موهای باربد

م خ   هر گفت   اطمینان با اونجوری وقت   _  فکر بگه بزرگت 

 .کردی فکر نکنه نگاه رسش پشت و بره اینکه به کردمیم

 

 .کرد نگاه را برادرش مظلوم تبسم

نیم بابا رضایت بدون وماهان من باربد .کردم فکر بهش _

 .خواهم 
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ی رسعت با اشک بعدی قطرات بار این  .افتادند فرو بیشت 

 آغوش به را او و کرد حلقه خواهرش کمر دور دست باربد

 .شیدک

 .چسباند باربد یسینه به را خودش تبسم

 .بوسید را تبسم موهای باربد

 این به باشه عاشق واقعا اگه نکن، گریه بشم قربونت _

 .کشهنیم دست راحت  

 

 از پر چشماش  :گفت و کشید باال را اشبیت   تبسم

 گالیه دنیا یک نگاهش کرد نگام جوری یک .بود دلخوری

 .داشت

 

 .بدی جوان   همچی    تو ردکنیم فکر خوب _
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 خودم به رو دادن جواب بابا اگه کردم نیم فکر خودمم_

ه  .بدم جوان   همچی     بست 

 

 .کردی درست   کار من بنظر_

 

 هرچند همینطور خودمم بنظر :گرفت شدت تبسم گریه

  تاوان که
 
 داره بزرگ

 

نیم دست راحت   این به با؟شه عاشق واقعا اگه که گفتم_

 .کشه
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 ۲۵۳ ارتپ

 

 .بود نشسته حیاط در ماهان

 به را رسش که حایل در و کرده رها صندیل روی را خودش

 .کردیم نگاه را آسمان کرده خم پشت

 چشمانش مقابل از لحظه یک برای حت   تبسم صورت

 .شدنیم محو

 چه چشمانش داد، دستش به را گل دسته که ایلحظه

 .ریخت جوان مرد وجود به عشق  

 او یعهده به را دادن جواب پدرش وقت   هک شد چه پس

 !آمد؟ زبانش به نه، یکباره گذاشت

 !بود عشق رسارس که او

 .کند خایل را پشتش کردنیم هم را فکرش حت  

 خواسته فقط او با دنیا یهمه بود نگفته بار هزار مگر

 .بماند پشتش بود
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 دیگر واگذاشت، تبسم به را دادن جواب داریوش وقت  

 .دانست یم شده تمام را چت    همه

 .ریخت هم به را تفکراتش بدجور تبسم

 کنارش چای استکان دو حاوی دست به سیت   زهره

 .نشست

 .نگریست را او و نشست صاف

 بود پشکش دلخور صورت روی هم زهره نگاه

 

 .داد هل سمتش به را چای استکان

 .جان مامان بخور _

 

 .گرفت دست به را استکان سکوت در ماهان

  کم لبخند زهره
 

ی؟ تبسم از :پرسید و زد رنگ  دلگت 
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 کردمنیم باور اصال :گفت و کشید ایکالفه پوف ماهان

 !مامان بده جوان   همچی   

 

 بهش بار هزار :کشید موهایش میان محکم را دستش

 خایل ومن پشت تو فقط من به بست    روخ   همه گفتم

 .نکن

 

 :گفت و گذاشت ماهان دست روی را دستش زهره

ه، اونم مامان بشم قربونت  رو  پدر حمایت دخت   دخت 

 پدرش روی تو کاری اول همی    از تونهنیم .داره الزم

  .بایسته

 

 یم پام به پا .داشت ومن حمایت اون :گفت عصت   ماهان

 .ایستادم یم پشتش کوه مثل خودم اومد

 

  همه این از کرد ذوق زهره
 

 .پشش مردانگ
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 مادر :گفت و کرد جاری انزب بر را هایش صدقه قربان

 برای بشن جمع که هم دنیا یهمه .عاشقت دل فدای

 شایک تو خود از فردا پس فردا، .نمیشه پدر حمایت دخت  

ه پناه گ به شد  بلبل و گل همیشه که شوهر و زن .بت 

 نیسی   

 

 .کرد تازه گلو و رساند لب به را چای لیوان ماهان

اییط هر توی داره دوستم خییل کردمیم فکر_ یم پام رسر

 .....االن اما .ایسته

 

 یک انگار اصال مامان :داد ادامه و کرد کوتایه مکث

 .رسم روی ریخی    رسد آب سطل

 

 حال گفتیم نه داشت وقت   ماهان داره دوستت بخدا _

 .بود آشوب تو از بیشت   خییل اون
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م سمتش نه دیگه نخواد یا بخواد :غرید ماهان  نه مت 

 میارم اسمش

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۵۴ پارت

 

 .خندید زهره

 .نگفت هیچ و کرد نگاه را مادرش ماهان

 .بود دلخور تبسم از نهایت ن  
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 را پشتش راحت   این به تبسم نبود قرار .نبود این قرارشان

 .کند خایل

 

 

 .بود نشسته  کانت   پشت نوشی    آپارتمان در تبسم

  های فلفل نوشی   
 

یم خرد ریز های مربــع شکل به را رنگ

 .کرد

؟ خ   هیچ خواینیم :گفت و کرد نگاهش تبسم
 

 بگ

 

 .شد بلند جا از نوشی   

 هم اخه بگم خ  :گفت و ریخت تابه روغن در را هافلفل

 ...نبوده هم بوده تو با حق

 

 از ذره یک :ریخت تابه در و برداشت هم را قارچ ظرف

 آب تا چطوره؟ ببی    کردم درست خودم بخور بستت   اون

 بخور نشده
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 .برد فرو مقابلش بستت   ظرف  در را شققا تبسم

 .گردهبرنیم وقت هیچ دیگه :گفت و کرد نگاه نوشی    به

 

 اگه :گفت و نشست کانت   پشت تبسم مقابل نوشی   

 جلوشو تونه نیم کس هیچ باشه همدیگه با قسمتتون

ه  .ماهان خود حت   بگت 

 

یم پر براش دلم .کردیم نگام چطور بدون   اگه نوشی    آخ _

 .کشه

 

 و گذاشت دهان به تبسم ظرف از بستت   قاشق   نوشی   

 یم حاال رفته کردی رد اموبچه :گفت شوخ   به
 
 دلم گ

 .کشهیم پر براش

 

  کرد نگاه دوستش به ناراحت   با تبسم
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 زنگ شاید کردم چک وگوشیم بار هزار حاال تا  پریشب_

 .بزنه

 

 الاقل زودی این به تماسش منتظر نباید واقعا تبسم _

 .برخورده بهش اونم .یسر با

 

 دونم نیم .نوشی    دونم نیم...دونمنیم :کشید آه تبسم

 غلط یا بود درست کارم

 

 افسوس با و کشید اش پیشان   روی محکم را دستش

م الیه :گفت  .ماهان چشمای برای بمت 

 

 

 خدا گمشو :گفت کوبید دستش پشت آهسته نوشی   

 و ردیک زاری و گریه ساعت دو زده زنگ دیروز .نکنه
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 .کردی قربون   براش خودتو و رفت   پشه یصدقه و قربون

 .کت   یم خوری خود الگ داری فقط اینجا اومدی باز حاال

 

 ذره یک :گفت و گرفت تبسم دهان مقابل را بستت   قاشق

ین دهنت بخور  .دارم خوب خت   یک برات بشه شت 

 

 .کرد باز را دهانش تبسم

 و کرد مزه مزه را بود گذاشته دهانش به نوشی    که بستت  

ی؟ چه :پرسید حوصله ن    خت 

 

 همون توی دوستاشونه از یگ ازدواج سالگرد امشب_

 گرفی    کوچولو جشن یک بود باربد تولد جشن که کافه

 اونجا تونست   شاید میاد ماهانم زیاد احتمال بریم بیا

 بیاری در دلش از بزن   حرف باهاش
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 اگه کت   یم فکر :گفت و چرخاند ظرف در را قاشق تبسم

 .دارم بهش کردن نگاه روی بیام من

 

 و کرد ابکش را اش ماکارون   و شد بلند جا از نوشی   

 هم خییل حاال بخوره رست به هوان   یک بیا تو :گفت

 .بیاد ماهان نیست معلوم

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۵۵پارت
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 و کرد ابکش را اش ماکارون   و شد بلند جا از نوشی   

 خییل حاال بخوره رست به ان  هو  یک بریم بیا تو :گفت

 شاید معلوم کجا از اصال .بیاد ماهان نیست معلوم هم

 .اومد تو دیدن برای اونم

 

 .زد خند پوز تبسم

 .کنه نگاه من به عمرا دیگه اون _

 

 میشه؟ خ   ببینیم تا تو حاال :کرد اضار نوشی   

 

 .شد راض   تبسم بالخره که کرد اضار نوشی    انقدر 

 .ماهانش ماه روی دیدن امید به البته

 .نداشت  را خانه به ببازگشت یحوصله و حال خییل

 هم با مهمان   برای و بماند جا همان  داد پیشنهاد نوشی   

 .شوند آماده
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 .بود شده ضف چهار ساعت که اشاندونفره ناهار از بعد

 تا  رفتند؛ اتاق به هم با و گرفت را تبسم دست نوشی   

 .بپوشند مناست   لباس

کد  نیم اندازه تبسم بر هایش لباس بود تپل قدری خت 

 .شد

 زیبا تبسم بر عجیب که رنگ صورن   کت   مانتو یک جز 

 .نشست

 پوشیدن برای ایعالقه تبسم مانتو، کوتایه خاطر به 

 .نداشت

 .کرد اضار نوشی    اما 

 بود محال که بود شده زیبا مانتو آن در تبسم آنقدر

 .کند خارج تن از را آن دهد رضایت نوشی   

 قسم انگار .بود کردن اضار  نوشی    کار روز آن انگار کال

 .کند راض   خواهدیم که کاری هر به را تبسم بود خورده
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 از را خواهرش داده پیام باربد که بود خوردنشان رسناهار

 به آیدا همراه بود گفته  و کرده  مطلع شب مهمان  

 .رود یم دنبالش

 .است منتظرش نوشی    نهخا در که داد پاسخ وتبسم

 نوشی    صورن   مانتو در پوشیده تبسم که  شد تاریک هوا 

 .بود نشسته برادرش انتظار به مرتب و آراسته

 .داشت تردید رفی    برای

 نگران دلش یک و ماهان دیدن و بود رفی    به دلش یک

 .دهد نشان بود ممکن او که برخوردی

 

 .رسید امید آمدن از قبل باربد

 .داد همرایه پیشنهاد شی   نو  به تبسم

  ترجیح رسد،یم دیر امید دانست یم اینکه با نوشی    اما 

 .بماند منتظرش داد

ک  .کرد ترک را او یخانه نوشی    از تشکر از بعد دخت 
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 باربد سفید پارس عقب صندیل در و رفت پائی    ها پله از

 .نشست بود ایستاده منتظرش در دم  که

 .داد سالم

 نشسته جلو صندیل روی که آیدا به مه و برادر به هم 

 .بودند

 به  صندیل روی و گفت پاسخ را سالمش گریم به آیدا 

 دل شنیدم جالد؟ خت   چه :پرسید و چرخید تبسم سمت

 شکوندی؟ را خسته دل عاشق

 

 .کرد نگاه رسزنشگران را برادرش تبسم 

 صت   ذلیل زن  :گفت و رفت ای غره چشم شوخ   به 

و همه بعد بگذره روز  چهار میکردی   دست کف  چت  

 !زاشت  یم نامزدت
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 ۲۵۶ پارت

 

  کشیده اش پیشان    به دست   باربد 
ا
 .کرد پاک را عرقش مثل

 یه .نیستیم نامزدم نامزد همچی    حاال  :داد پاسخ و 

 هم روزها این تر ساده یبله یک و شده ساده خواستگاری

ا همه دهن توی که  بری اهرج .هست بله دخت 

 .دنیم بله فوری کمه شوهر بسکه خواستگاری
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 ببخشید آخ  :گفت و کوبید پیشان   بر دست ناگهان 

 تنها به .نبود دهنش توی بله هست نفر یه اینجا

 .گفت نه داشت زمی    یکره کل روی  که خواستگاری

 

 گردن    پس یک را برادرش و کشید جلو را خودش تبسم 

 .کرد مهمان  جانانه

 چته :گفت و آمد گردنش پشت بار این بدبار  دست

؟  بخورم؟  من رو کتکش .گفته نه  بابات دخت 

 

 .داد تکان رس تبسم

 .داشت غم نگاهش

 خدا رو تو بابا  :گفت ناراحت   با افسوس قدری صدایش

 .باربد نیار روم به یه

 درباره زدن حرف .نیست شوخ   برای مناست   مورد اصال

 .کنه یم ناراحتم  موضوع این

ت تریپ و کرد روشن را ماشی    باربد   .برداشت غت 
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 اینجا من دخت   یه  :گفت و کرد کلفت را صدایش 

 من جلوی خواستگارت دادن دست از برای  تو نشستم

؟ یم ناراحت   ابراز یم، یه بابا کت   .حیان   یک رسر

 

 .خنده زیر زدند  هم با دو هر آیدا  و تبسم 

 .داد تکان رس باربد 

 خواهرای خواهرم،  :گفت و  داد تان   را اشفرض   سبیل

 .قدیم

ه حساب آدم از  زن نه دیگه زمونه دوره این    نه میت 

 .برادر از خواهر

 

 .میشه دیر باربد بسه  :گفت و کرد نگاه را باربد آیدا 

 .نیار در بازی بامزه انقدر

 .کرد نگاهش متعجب باربد 

 در پشتت دیدی افتاده، شوهر خواهر  به چشمت تو _

 اومدم حاال کت   یم زبون   بلبل اینجوری اومده
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 شده راحت خیالت .شده رد پل از  خرت  خواستگاریت

  میخواد دلت هرخ  
 

 خونه  بری بفرستمت میخوای میگ

 بابات؟

 

 مهار را اش خنده نتوانست و داد تکان رس افسوس با آیدا

  هستم بابام یخونه االن همی    من :گفت و کند

 .نگفت هیچ و کرد  کج دهت   باربد 

  آهسته 
ا
 حال به فکری یه باید من نه  :کرد زمزمه  مثل

 .بکنم دوتا شما

 

 شدت با  تبسم قلب  رسیدند که کافه های نزدیگ 

ی  .تپید یم بیشت 

 اگر نه یا باشد آمده ماهان خواهدیم دلش دانست نیم 

 کار؟ چه بود نیامده اگر گفت یم باید چه بود آمده
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 ۲۵۷ پارت

 

 کل چشمانش با تبسم چت    هر از قبل شدند؛ که کافه وارد

 .گشت را کافه

ی ماهان از   .نبود خت 

 است ممکن که کرد یم هم را فکرش تبسم البته خوب

 .نیاید

ک قلب بر را سیاهش یپرده غم  .کشید دخت 

 با که حاال  اما  کرد؛یم بیت   پیش را نیامدنش که آن با

 .بود شده مواجه اش خایل جای
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 .داشت بدی احساس

 .خایل ماهان جای و بود جمع ها بچه جمع

یس و علیک و سالم  شوخ   و بخند  و بگو با   احوالت 

 .کردند

 گون   کردند، یم شوخ   و خندیدند یم و گفتند یم چنان

 .ندارد وجود برایشان جهان این در مشکیل

 راحت خیال با شود عاشق اینکه از قبل  تبسم گمانم به 

ک گمان به .خندید یم و فتگ یم  اینکه از قبل هم دخت 

 در مشکیل هیچ گون   خندید یم  چنان شود، عاشق

 .ندارد وجود  جهان

 .است تلخ اندازه همان زیبا که اندازه آن عشق که آخ 

 وقت   .خواستگاری شب در ماهان ادکلن بوی مثل درست 

 گل دسته تا ایستاد تبسم کنار  اش داشتت   دوست مرد

 .بدهد دستانش به را زیبا

 .شد ماهان عاشق همینجا بار اولی    
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 که گشت مردی چشمان است   دلش اینجا هم بار اولی    

 !کرد ردش احمقانه  نه یک با قبل روز دو

  و خودش با کرد چه
 
 اش؟آینده  زندگ

 داشت؟ ماهان و خودش برای که هان   نقشه با  با 

  و ظاهری که این از بعد 
 

 و علیک و مسال  خندید ساختگ

 سالگرد که نکیسا  و نشین شد،به تمام ک بش و خوش

 ماهان که صندیل همان روی درست گفت، را شان ازدواج

 .بود نشسته پیش دفعه

ین  جشن اذان .گزیده خلوت خودش برای   از پر و شت 

 بزرگ  لیوان یک و  شد سهمش کیک ای تکه خنده

 .داغ شکالت

 آن در ماهان های مچش و کرد مزه مزه را داغش شکالت

 .نمود تجسم دیدار اولی   

  .کشیدیم پر  ماهانش برای قلبش 

 این به پا و کند باز را در اینکه برای کشید یم پر قلبش

 .بگذارد کافه
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 .آمد یم  کاش 

 رفت یم .کرد یم پیدا جرأت هم تبسم آمد، یم اگر شاید

  ماها بدون گفت یم پدرش به  و
 
 .نیست زیبا برایش  زندگ

  .خندیده یم چگونه ماهان از قبل آید نیم ادشی

 .برده یاد از را خنده نبود با حاال 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۵۸ پارت
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ی  .کرد مستجاب را خدادعایش که نگذشت چت  

 .نمایان محبوبش مرد قامت و شد باز کافه در

 فقط دیدارشان اخرین از .کرد نگاه را او و شد چشم پا رسا

ک و گذشت یم  شب دو  ندیدن سالها یاندازه به دخت 

 .بود ماهان دلتنگ

 .شد وارد  پائی     رسی با ماهان

 .کشیدند هورا و زدند دست دیدنش با ها بچه

 خلبان باالخره :زد داد کوچکشان جمع میان از یگ

 .قهرمان نمیای شدی مشهور گفتیم .اومد هم معروفمون

 .کرد نگاه رفقیاش داشتت   دوست و کوچک جمع به ماهان

 .بود خایل میانشان تبسم جای و بودند یستادها همه

 برای فقط شب آن اصال آمد،یم هم او داشت دوست

 رفی    مهمان   یحوصله گ وگرنه بود آمده تبسم دیدن

 .داشت

 نا کامال تبسم آمدن از دیگر دید، هم با که را آیدا و باربد

 .شد امید
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 دوستان جمع به و نشاند هایشلب بر مصنوغ لبخندی

 .شد دوار 

 هم وباربد شد قدم پیش خودش باربد با دادن دست برای

د مردانه را دستش  هم آیدا با .کرد پریس احوال گرم و فشر

 .کرد بش خوش

 معروف حسان   ماهان؟ خت   چه :پرسید پشها از یگ

 رس که مجازی فضای و اخبار توی جا همه مدتها تا شدیا

 .قهرمانه خلبان از ف حر چرخونیمیم

 

 هم اینجوری بابا نه :گفت و خندید متواضعانه نماها

 .نیست

  

ی   دقیقا چرا :گفت بود ایستاده نشین کنار که دخت 

 و هواپیما دونن یم و شناسنتون یم همه دیگه همینطوره

 .کرده پیدا نجات شما درایت با مسافرت همه اون جون
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 یم کیف و بود نشسته کافه تاریک نیمه فضای در تبسم

 .شنیدیم را حرفها این وقت   کرد

 .گفتندیم هم راست

 .مشهور هم و بود شده محبوب هم روزها این ماهانش

 را محبوبیت این واقع به اما نداشت اهمیت   زیاد شهرت

 .دانست یم ماهان حق

 

؟ چه :پرسید و ایستاد باربد کنار ماهان  خت 

 

 .داد تکان رس باربد

؟ چه تو .سالمت   خت  _  به؟خو  احوال و  حال خت 

 

 خواهر واال :گفت تعارف ن   و کرد جیب در دست ماهان

 .بد یا باشه خوب که نزاشته حایل من برای جنابعایل
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 هم خودش :گفت و تعارف ن   هم او و داد تکان رس باربد

 .نیست راه به رو خییل

 

 

 حال از بیشت   خواست یم .کرد نگاهش دقت با ماهان

 .بداند تبسم

ی حال از  گرفته تصمیم وجود تمام اب شب آن که دخت 

 غروب به بعد روز و نیاورد زبان بر را اسمش حت   بود

 .بودند زده فریاده را خواستت   جانش و قلب تمام نکشیده

 از تواند نیم بودند کرده اعالم و شده متحد هم با همه و

 .بگذرند تبسم

 .بخوره رسش به هوان   یک آوردیشیم _
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 ۲۵۹ پارت

 

 اوناها آوردمش :گفت و کرد اشاره رسش تپش به باربد

 .نشسته اونجا

 

 .رسید تبسم به تا رفت باربد یاشاره همراه ماهان نگاه

 .کرد نگاهش دلخورو دلتنگ

ک که قسمت   بودن تاریک نیمه وجود با حت   چشمان  دخت 

ک صورت بود، نشسته ه سانت به سانت را دخت   .شد خت 

 .آید پیش کرد اشاره او به رس با
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ه را ماهان وقت   بسمت  اشاره متوجه و  دید خودش یخت 

  .شد اش

 .آورد در بال

 .برداشت قدم آنها سمت به و برخواست جا از

 کم هایشگام رسعت چند هر .کرد پرواز واقع در که البته

 .بود

 در جوان مرد هایاخم ایستاد تبسم که لحظه همان از

 .شد هم

ک هایقدم  کندتر دخت 

 چت    یا بود او رفی    بابت درهمش هایاخم ندانست

 .دیگری

 برادرش و ماهان سمت به اما داشت که تردیدی یهمه با

 .رفت

ک از لحظه یک ماهان چشمان واخم شدنیم کنده دخت 

 .خوردند یم گره هم در بیشت   لحظه هر هایش

 .رسید باالخره تبسم
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ون چاه ته از سالمش صدای  گوش به سخت   به و آمد بت 

 .رسید ماهان

 :گفت  ودلخور کرد وراندازش کامل دور یک ماهان

 .خانوم تبسم سالم علیک

 

 .کرد نگاهش چشیم زیر و زده خجالت تبسم

 

 عصبانیت با و  چرخید باربد سمت تندی به ماهان

 پوشیده؟ تبسم که چیه این :پرسید

 

 دیگه مانتوئه :گفت خونشد .کرد نگاه را خواهرش باربد

 کوتاهه؟ هم ذره یک جیغه رنگش ذره یک حاال

 

 باربد؟ ذره یک :پرسید عصبان   ماهان
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 شما دونستم نیم ما واال :گفت و انداخت باال ابرو باربد

 یک گفتیم گذشت   ازش کردیم فکر .هواخواهشر  هنوز

 ...یگ یکله پس زد خدا شاید بزنیم براش قشنگ تیپ

 

 

 .وغرید کند کامل را اشجمله باربد نداد اجازه ماهان

 تو که گذشتم ش از من گفت که کش اون کرد غلط_

 .گردی یم شوهر دنبال براش

 

 خودش واال :گفت و کرد اشاره خواهرش به رس با باربد

 .گفت

 

 .برگشت و رفت تبسم روی کوتاه ماهان نگاه

 .بود عصت   نهایت ن  

 چیه این میگم بهت دارم شوخیه؟ وقت االن باربد_

 ؟؟...که
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 دلش ماهان دادن خرج به حساسیت بابت این با تبسم

 .کرد ست   سینه بود، رفته خنج

 خودم با چرا :گفت و رفت جلو نمود قطع را ماهان حرف

؟نیم حرف م با داری  ها کوچولو بچه مثل زن   بزرگت 

؟ن   حرف  زن 

 

 .برداشت جلو به قدیم  هم ماهان

 .عزیزم ندارم حرق   شما با من :گفت و کرد خم را رسش

مه حرف ،من حرف نگفت   مگه  با دارم منم خوب .بزرگت 

ت نم حرف بزرگت   دیگه مت  
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 ۲۶۰پارت

 

ی کرد باز دهان تبسم تا  پارازیت باربد بگوید، چت  

 خواهرم به تو ایستادم اینجا من یارو هوون   :انداخت

 
 

 .کن رعایت ذره یک .عزیزما میگ

 

 :گفت و کشید صورتش به را دستش دور یک ماهان

 !شوخیه؟ وقت االن .من جان ن،ماها جان باربد،

 

 نه :گفت و گرفت خود به متفکر ایچهره کیم باربد

 .نیست کنم یم فکر که االن خدان  
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 این پس :گفت رودربایست   بدون و ضاحت با ماهان

 رو ما کن لطف  االن .بعد برای بزار هاتوبازی خوشمزه

 .بزار تنها

 

 به االن می   ه این .ا .ا :گفت و کرد نگاه آیدا به باربد

 ترشبزرگ با میخواد و نداره حرق   باهاش نگفت تبسم

 !نگذشته هنوز امدقیقه دو بزنه؟ حرف

 

 و گرفت را آیدا دست باربد و رفت اشغره چشم ماهان

 .ها نداری ثبات :گفت

 .مزاج دیم دم خورینیم خواهرم درد به تو که من نظر از

 

 

 حرق   فرصت کهاین از قبل باربد .شد باز که ماهان دهان

 .شد دور آنها از و بدهد او به
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 .شد دور که باربد

 .رفت جلو دیگر قدم دو ماهان

 آنها به کش تاریگ در البته بودو کم خییل اشانفاصله

 .کرد نیم توجه

 را همیشه از تر دلتنگ تبسم روح ادکلنش خوشش بوی

 .داد نوازش

 

 من بدون خت   چه خوب :گفت مند گله لحت   با ماهان

 گذره؟یم خوش

 

 

 .ورچیدم لب وملوس مظلوم تبسم

 بهم داره خوبه؟ من احوال و حال کنم یم فکر واقعا تو_

 گذره؟یم خوش
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 .کرد نگاه  را پایش رستا پائی    تا باال از دور یک ماهان

 خوش خییل رسهیم بنظر زدی تو که تیت   این واال _

 .خوشانته

 

 .کرد بغض هابچه دخت   مثل تبسم

 منم نداشت، اماندازه لباس بودم نوشی    یخونه ،ماهان_

 .نداشتم رفی    خونه  یحوصله

 

 عقب مت    پشت از را بود نزدیکشان که صندیل ماهان

 .کشید

 .بزنیم حرف دقیقه یک بشی    _

 

 .چرخاند اطراف در نگایه تبسم

 .نباشه زشت وقت یک_
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 چرا :گفت و کرد نگاه تبسم چشمان به مستقیم ماهان

 کنیم؟ پنهان بقیه از امون رابطه قراره مگه ه؟باش زشت

 

 دونم نیم:گفت تکه تکه و انداخت پائی    را رسش تبسم

 ...که حاال شاید....شاید گفتم

 

ک منظور متوجه ماهان  .شد دخت 

ک کمر پشت دست  .بشی    :گفت و گذاشت دخت 

 

 به رو صندیل هم جوان مرد و نشست صندیل روی تبسم

 .کرد اشغال را رویش

 شده جمع هم دور که هابچه سمت به را اشصندیل یمک

 آوردندیم در بازی مسخرهو زدند یم دست و بودند

 .چرخاند

ه رنگ کم لبخندی با  .شد اشانخت 

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۶۱پارت

 

 را آنها و چرخید صندیل روی او از تبعیت به هم تبسم

 .کرد نگاه

 بود جمع به دویشان هر چشمان که حالت همان در

 .کرد باز دهان سمتب

 ...من ماهان_
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 .چرخید سمتش به ماهان رس

ک صورت  .بود داشتت   دوست و زیبا همیشه مثل دخت 

 گذاشت قرار خودش با و دوخت چشم هایش، لب به

 .ببوسد وجود تمام با را ها لب این روز یک

 داشتنش دوست اما بود دلخور تبسم از که چند هر

 .شد یم محسوب جوان مرد قلب ناپذیر جدان   بخش

 .باشد دلخوری از در اگر حت  

 .خوامیم معذرت شب اون بابت من :داد ادامه تبسم

 

 :گفت و چرخاند مت    روی را اش گویسر  هدف ن   ماهان

ا این یدرباره خوامنیم ن اال  .تبسم بزنیم حرف چت  

 

ک نگاه به را نگاهش  یک بذار :داد ادامه و زد گره دخت 

 .نزنیم حرف بدی اتفاق هیچ ی درباره دقیقه بیست ربــع،

 مفصل باهات من بعدش .باشه آروم جفتمون اعصاب

 .دارم حرف
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 .بود خون   پیشنهاد

یم نظر به راض   پیشنهاد  پیشنهاد این از کامال تبسم 

 .رسید

 هم کنار از دقیقه بیست یا  ربــع یک الاقل ماهان قول به

 انکیس نشین ازدواج سالگرد  جشن در هم آن  بودنشان

 .بردند یم لذت

 .میخورد برش که شکالن   زیبای کیک از 

 .گرفت قرار مقابلشان که قهوه و نسکافه ها لیوان از

 .مشکالتشان رس بروند آن از بعد

ند تصمیم آینده برای  .بگت 

 کنند؟ چه هم بدون یا هم با است قرار که این برای 

 .باشد چه است قرار آینده برای هایشان برنامه

  تبسم
ا
ی برنامه اصل  .داشت بهت 

 .بزند غر جانش به کیم دادیم  وقت ماهان به اول باید
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 .کند گالیه 

 بعد .بود شنیده شب آن که  که منطق   ن   جواب بابت 

 .زدندیم حرف آینده درباره نشستند یم

  درباره 
 
 .شانزندگ

 زودی این به نبود قرار که مخالفت   درباره پدرش، درباره

 .برسد اتمام به ها

ی  شان روی کیک بشقاب دو که نگذشت چت    قرار مت  

 .گرفت

 رسشان باالی و گذاشت مت    روی را ها کیک نشین

یه؟ سالمت   به !بینمتونیم جفت  :گفت و ایستاد  خت 

 در داده هل سمتش به کیم را تبسم کیک بشقاب ماهان 

ی اگه نظرت به :گفت ضاحت با نشین به پاسخ  خت 

 ؟دیدیمونیم جفت نبود

 .خندید بلند نشین

 .بود شکت   دندان جواب

 .احمقانه سواالت  مخصوص های جواب آن از
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  .سالمت   به انشاهلل  :گفت خنده پر صدای همان با

 داد تکان رس زده لبخند ماهان 
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.ت نگف  چ   تی  اما  تبسم 

.د بو  تردید  از  پر 
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 .دشو  تمام چگونه است قرار ماجرا این  دانست نیم

 پا .بعد برای بزارید رو کردن خلوت حاال :گفت باز نشین 

 جمعمون توی بیایید شید

 .برد دهان به به را قهوه فنجان  ماهان 

 .میایم االن باشه :گفت و نوشید ایجرعه

 

 بیشت   بهتون اینجوری اگه حاال  :کرد شیطنت نشین

  .کنید اذیت خودتون  ما خاطر به نمیخواد میگذره خوش

 .زدند لبخند  نشین شیطنت به تبسم و انماه

ی ایستاد، نکیسا هم کنار تا شد دور  آنها از نشین  چت  

 .کرد زمزمه گوشش در

 و تبسم سمت به شیطنت با البته و تعجب  با نکیسا نگاه 

 .چرخید ماهان

 .نامرد نشین

 .خوردنیم خیس دهانش در نخود
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 با دبو  که کوتایه فاصله همان و شان جمع میان از

، به آقا  :گفت بلند صدای  تو که بینم یم .مبارکه سالمت 

 .دادی تله به دم هم

 .داد تکان رس نشین لق   دهن  بابت خنده با ماهان 

 .بود ماهان سمت باربد نگاه

 قرار یعت   کرد یم علت   را چت    همه راحت انقد ماهان وقت  

 .بایستد تبسم پای مشکالت همه وجود با است

 .ندارد نشیت   عقب قصد هاراحت   این به یعت  

 بابت را ماهان خواستنیم و توانستنیم حال هر به 

 .کند مواخذه تبسم با رابطه  کردن اعالم

 .بود طبییع ش نظر به 

 مشخص دیگران برای را اش عالقه مورد دخت   حریم که 

 .کند

 شد، تمام  که تبسم ینسکافه  و کیک

 بریم پاشو :گفت و کرد هنگا را تبسم شد بلند جا از ماهان

ون  .بزنیم دوری یک بت 
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 .شد جوان مرد گامهم تبسم

 کنار و داد را نکیسا و نشین کادون   اینکه از بعد ماهان

 یک اطراف همی    ریمیم تبسم و من :گفت و ایستاد باربد

 .بخوریم چرخ  

 

 نگاه بودند ایستاده هم کنار که ماهان و تبسم به باربد

 .کرد

 دیگه؟ گردینیم بر زود منتظرم، جا می   ه من .باشه_

 

 .اطرافیایم همی    کشهنیم طول زیاد آره_

 

 :گفت ماهان به و کرد نگاه را خواهرش عشق از پر باربد

؟ اذیت خواهرمو  نکت 

 

 .خندید کوتاه و مردانه ماهان
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 میاد؟ بر من از کار این بنظرت_

 

 !آمدنیم بر ماهان از کار این

 اذیت توان ماهان که داشت شارز  دنیان   تبسم برای

 .ندارد را کردنش

 .کردیم عاشقش بیشت   روز هر مرد این

 راندیم زبان بر ساده که کلمان   با سواالتش با حرفهایش با
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، نه :گفت جدی کامال و انداخت باال چانه باربد  تو خدان 

 .کت   نیم اذیت رو تبسم وقت هیچ

 

حس از پر نشست اشاننفره سه جمع لب بر که لبخندی

 .بود خوب های

 

 .شدند خارج شاپ ازکاق   هم با

 به تازه ندید را ماشی    وقت   چرخاند اطراف در رسی ماهان

 در را آن پارک، جای نکردن پیدا بخاطر که آورد خاطر

 .کرده پارک کناری یکوچه

 .شد عصبان   خودش دست از حوایس ن   بابت

 توی ماشی    تبسم :فتگ و مالید را چشمش یگوشه

 ماشی    برم من تا شاپکاق   توی برگرد خواییم  اس،کوچه

 بیارم؟ رو
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 .میام باهات نه_

 

 .زد رضایتمندی لبخند ماهان

 .بریم پس باشه

 

 .شدیم برداشته هماهنگ هایشانگام

 .زدند یم قدم هم کنار سکوت در

 

 مادرت و پدر :پرسید و شکست را میانشان سکوت تبسم

 شدن؟ ناراحت دستم از خییل بش اون

 

 .کرد نگاهش مهربان    ماهان

 خوششون خییل تو برخورد از بابا هم مامان هم اتفاقا نه_

 با قرارم و قول اینکه ارزش دخت   این گفتیم بابا .اومد
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 .داره خواستگاریش بریم  باز و بزارم پا زیر رو داریوش

ی  پای ببی    زارهیم دلش روی پا پدرش بخاطر که دخت 

 .ایسته یم چطور شوهرش

 

 .کرد ذوق تبسم

 .بود شعورشان همه این و ماهان مادر و پدر ممنون

 شب اون :گفت و کرد بغل را خودش هایشدست با

منده کیل اینکه بر عالوه  دنیا یک قد .شدم خودت یرسر

منده هم  .شدم مادرت و پدر یرسر

 

 .کشید عمیق   نفس ماهان

 .شدم دلخور خییل ازت من مادرم و پدر جای به ویل _

 

 .ایستاد جایش رس تبسم

 .شد متوقف تبعیت به هم ماهان
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 ماهان داشتت   دوست چشمان در تاسف دنیا یک با تبسم

ه  .خوامیم معذرت خ  همه بخاطر ماهان :گفت و شد خت 

 

ک بیت   و آورد باال را دستش ماهان  فشار آهسته را دخت 

  .نزنیم حرف خ   هیچ یدرباره فعال شد قرار :گفت و داد

 

 خوب :پرسید و کرد جیب در دست و ایستاد رق و شق

 خوب جای یک بریم بریم؟ داری دوست کجا خانم تبسم

 .امگرسنه خییل من بخوریم؟ شام

 غذای شد حالم شامل جنابعایل  لطف که پریشب از

 .نخوردم حسان   و درست

 

 

ک  .اشروزه دو نخوردن غذا و ماهانش برای مرد دخت 

 بالن   و درد و رفت اش صدقه و قربان قلبش در بار هزار

 .کوبید خودش رس در را جوان مرد
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 .بخورد غذا درست بود نتوانسته  هم تبسم چند هر

 کرد درست مالن   پر ماکارون   برایش نوشی    که ناهار حت  

ی و بندری تریسر  و  باز گذاشت، کنارش هم خوردن ست  

 .کرد بازی بازی، غذا با فقط هم

اف به لب  حسان   و درست غذای منم اتفاقا :گشود اعت 

 .نخوردم
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 کال :کرد زمزمه بشنود تبسم که طوری البته آهسته ماهان

 !بدی عذاب دومون هر داشت   قصد

 

 .رفت اشغره چشم تبسم

 تبسم کمر پشت دست و خندید مردانه و کوتاه ماهان

 .گذاشت

 .کرد باز برایش را ماشی    در و

ک اینکه از دبع  هم خودش و بست را در شد، سوار دخت 

 .شد سوار و زد دور را اتومبیل

 .بودند نشسته رستوران در دو هر بعد کیم

 دویشان هر برای ماهان که تبسم یعالقه مورد غذای از

 .خوردند یم بود داده سفارش

ی هر درباره  .کردند صحبت چت  

 .باید که انچه جز زدند حرف دری هر از
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 .خوردند ظاهری آرامشر  با را شانغذای

 تبسم از چه است قرار غذا اتمام از بعد دانستیم ماهان

 .نه یا کند قبول است قرار او دانست نیم اما بخواهد

 خواهد یم او از چه جوان مرد که دانست یم هم تبسم

 ...اما

 

ک دیگر خوردند، که ایلقمه چند  .نیاورد طاقت دخت 

ه ماهان صورت به  در مدام که را آنچه یکباره و شد خت 

ون چرخید یم ذهنش  خواست کار این با انگار و ریخت بت 

س با .کند پاک را مغزش  خ   بعدش قراره :پرسید است 

 کنیم؟ چیکار قراره بشه؟

 

 .بود تبسم تشویش متوجه ماهان

 دهد آزارش این از بیشت   نخواست
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  بعدش :گفت و چرخاند برنج بشقاب در را قاشق
 

 بستگ

 .کت   چیکار خواییم اینکه و تو به ارهد

 

 .کشید غذا از دست تبسم

 هم باز ویل زند یم را حرف این ماهان دانست یم اینکه با

 .نداشت ایایده هیچ ماجرا کردن درست برای

 در ایبرنامه هیچ رود پیش خوب چت    همه اینکه برای

 .نبود ذهنش

 .داشت مناست   حل راه ماهان اینکه امید به پرسید

 .باشد داشته

 کنم؟ چیکار باید یعت  _

 

ک  نوشیدن   لیوان اینکه از بعد ماهان  سمتش به را دخت 

 .داد هل

 دلشون به تو انقدر خودم مثل من بابای و مامان_

 .خواستگاری بیان دوباره تا  کت   اراده تو کافیه که نشست  
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 دو من که مخالفت   اون .ای کننده تعیی    که تون   این ویل

 شدن   تموم ها راحت   این به دیدم پدرت توی پیش شب

و همه وقت   اما .نیست  یم تو کنه یم واگذار تو به چت  

 .کت   تمام رو چت    همه و بدی بله یک راحت تون  

 

 آهسته را آنها و کشید عقب مت    روی از را دستانش تبسم

 .کرد قفل هم در پاهایش روی

 .دید نیم خودش در را کار این توانان   او

 خوایه نیم تو بگوید و کند نگاه پدرش چشمان در چطور

  .نخواه که

 .نباش که نیست   راض  

 .هستیم دلم و من مهم

 .بود مهم خییل برایش پدرش رضایت
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 ۲۶۵ پارت

 

 .بود مهم خییل برایش پدرش رضایت

 .داد فشار هم به را دستهایش

 و شد متوقف ماهان صورت روی سخت   به چشمانش

 !ماهان تونم نیم من :گفت

 

 .آمد باال تند ماهان رس

؟ یعت  _  !خ 
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 .آورد در خود یسلطه به را تبسم گلوی تمام بغض

 بایستم بابام روی توی تونم نیم من :لرزید یم صدایش

 .ماهان

 

 .شد شایک ماهان

ک  گفت؟ یم چه دخت 

 مقابل تون   نیم که تو:پرسید عصبان   و کشید هم در ابرو

 اونم .بیاری زبون به رو دلت یاخواسته و بایست   پدرت

  میشه پس .نمیاد کوتاه اشخواسته از که
 

 چیکار باید بگ

 کنیم؟

 

 مت    روی ساالد ظرف تا ماهان شایک صورت از تبسم نگاه

 .شد کشیده

 .بود درمانده

 .نداشت ماهان سوال برای جوان  

 .کرد پر را چشمانش اشک
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 هایش اشک کرد تالش پس .کند گریه خواست نیم

 .دنچک

 .بود فایده ن   تالش اما 

ون سینه از حرص پر را نفسش ماهان تا  اشک فرستاد، بت 

ک  .چکید دخت 

 مقابل در ایستادن نه و داشت را ماهان از گذشی    توان نه

 .توانست یم را پدرش

 رومن جواب میشه خانوم تبسم :پرسید دلخور ماهان

 کنیم؟ چیکار قراره چیه؟ پیشنهادت دقیقا بدی

 

 .کرد بلند رس ازب تبسم

ه را ماهان صورت  .شد خت 

 خ   برای :پرسید عصت   دید را تبسم های اشک تا ماهان

؟ یم گریه داری  !تبسم؟ بهت گفتم خ   من مگه کت 

 

ک  .کشید اشبیت   زیر و برداشت مت    روی از دستمایل دخت 
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 من :داد پاسخ دهد توضیح را کردنش گریه دلیل آنکه ن  

 سوالت برای جوان   ماهان نیمک چیکار باید دونم نیم

 .ندارم

 

 .چکید دیگر ایقطره و

 دلیل :پرسید خشم از پر چشمان   با و اورد جوش ماهان

؟ یم که رو کت  یم گریه داری چرا اینکه  من به االن  دون 

 ریزه؟ یم داره خ   واسه اشکات بگو

 

ک  .خ   هیچ :داد پاسخ مظلوم دخت 

 .کشید چشمش زیر را دستمال و

 .پرکرده را جایش بعدی ی قطره فاصلهبال اما

 

ک رویبهرو که صندیل روی از ماهان  .برخاست بود دخت 

 توی های آدم به توجه ن   و نشست او کنار صندیل روی

ک سمت به کامال را خودش  رستوران  .کشید دخت 
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 نگاه تبسم صورت به و گذشت صندیل پشت را دستش

 .کرد

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۶۶پارت

 

 نگاه تبسم صورت به و گذشت دیلصن پشت را دستش

 .کرد
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 کنار را تبسم از اش دلخوری و عصبانیت کرد سیع

 .بگذارد

؟ یم گریه داری چرا بگو بهم :پرسید مالیمت با  کت 

 

 .داشت اشک نم بلندش مژهای و بود خیس تبسم چشمان

 

 عاشق بیشت   را جوان مرد لحظه هر خیسش چشمان با

 .کرد یم

 ایستادن آدم من :گفت  که وقت   بود لرزان صدایش 

  .نیستم بابام جلوی

 

 هایش مژه میان از اشک از دیگر ایقطره و بست پلک

 .چکیده پایی   

 .کشید دست جوان مرد وجود بر عصبانیت باز

 .شد هم در ابروهایش
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 :داد ادامه  بگت   ماهان از چشم لحظه یک آنکه ن   تبسم

 .ماهان نیستم هم تو از کندن دل آدم ویل

 

 .بست پلک ایثانیه هانما

 :پرسید و کرد آرام را اشآشفته و ریخته هم به ذهن قدری

 یم فکر هستم؟ تو از کندن دل آدم من کت   یم فکر تو

  کنار؟ بزارمت تونم یم کت  

 

 .شد بچه دخت   باز تبسم

 خودت از ومن .نباش عصبان   پس :گفت و ورچید لب

سون   .نت 

 

 .تبسم زیبان   و خورده رژ هایلب برای رفت دلش ماهان

 .بود کرده جفا آنها حق در داریوش که بخدا

لب این روی عمیق ای بوسه که بود این االن او حق وگرنه

 .بکارد ها
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 بودن عصبان   وجود با  و کشید اش پیشان   به دست  

 .خندید

 و خنده هایمانده ته با و برد موهایش میان را دستش

 خوب :پرسید .تداش عصبانیت چاشت   که لحت   البته

؟ گریه تو که بکنم غلیط چه دقیقا من االن   نکت 

 

 دی؟یم فحش خودت به چرا :پرسید رنجیده تبسم

 

 یم گریه .نشست   جلوم اینجا کنم؟ چیکار :نالید ماهان

  .کت  
 

 نیست   حاض   ویل بکشر  دست ازم تون   نیم میگ

 .برداری قدم یک برام

 

اض تبسم  قدم یک برات نیستم حاض   گفتم من :کرد اعت 

 ماهان؟ بردارم

 

 .بود نمایان لحنش در ماهان خاطری آزرده
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 .نمیدی اونم که دادنته مثبت جواب تو قدم تنها  آخه_

 

 .نالید وار بیچاره تبسم

 روی زدن حرف .نمیاد بر ازم .ماهان تونم نیم  بخدا_

 .نیستم بلد بابام روی توی ایستادن .نیستم بلد بابام حرف

 

 .توانست نیم داری ودخ دیگر ماهان

 من :گفت و گرفت فاصله تبسم از کیم و زد پوزخندی

ا این یدرباره گفتم که  غذامون آرامش با .نزنیم حرف چت  

 .زندگیمون دنبال بریم هم بعد و بخوریم

 

 کنیم؟ چیکار بعدش زندگیمون دنبال بریم_

 

 باید دونمنیم دیگه من بخدا :داد تکان رس کالفه ماهان

  معجزه توقع من از انگار تو .تبسم کنم چیکار و بگم خ  

 خودت نه وقت   برمیاد دستم از کاری چه من .دخت   داری
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 روی بندازمت زور به تونم نیم .نیستی    بیا کوتاه بابات نه

م دوشم  .که کنم عقدت بت 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۶۷پارت

 

ک کنار از  .نشست اشقبیل جای رس و شد بلند دخت 

 هم در های اخم با و گرفت دست به را چنگال قاشق

 .بریم پاشیم کن تموم غذاتو :گفت
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 .کشید یش هاچشم زیر را دستمال تبسم

وع و گرفت دست به را قاشق  .کردن بازی غذا با کرد رسر

 در را قاشق  حوصله ن   ماهان گذشته که ایدقیقه چند

 خوردن غذا روزه چند این انگار نه :گفت و کرد رها ظرف

 .بریم پاشو .یومدهن ما به آرامش با

 

 

ه بود ایستاده که را ماهان   و کرد بلند رس تبسم  .شد خت 

 .شدند خارج رستوران از و شد بلند جا از هم او

من میشه :گفت مظلومانه تبسم شدند  که اتومبیل سوار

 ندارم رو کافه یحوصله من خونه؟ برسون   رو

 

 .کرد نگاهش ماهان

 . نبود بدی فکر
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 .داشتن حوصله هم خودش

 .خوابید یم کیم و رفتیم خانه به و رساندیم را تبسم

 به نیاز اش ریخته هم بهو آشفته مغز کرد یم حس

احت  .دارد است 

 .گرفت را باربد ایشماره و برداشت را گویسر 

 .داد که جواب

 اتونخونه برم یم رو تبسم دارم من .باربد سالم الو :گفت

م خودم هم بعدش  زدم زنگ  نمیایم کافه دیگه خونه مت 

 .نبایسر  منتظرمون بدم خت  

 

 اینجا؟ گردیم نیم بر چرا :پرسید متعجب باربد

 

 .نیست اشحوصله_

 

  باز؟ شده خ  _
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 نداری؟ کاری فعال خ   هیچ_

 

 .ریدنیم جلو آدم یبچه مثل چرا مرگتونه؟ چه دوتا شما_

 

 خداحافظ فعال .باربد زنیمیم حرف بعدا_

 

 

 .بود جدان   و خداحافیط   قتو  رسیدند،  خانه به

 .کرد نگاه را ماهان غم از پر چشمان   با  چرخاند رس تبسم

 .بود خواهد گ اشان بعدی دیدار نبود معلوم

 به را قلبش در نشسته اندوه و داشت بغض صدایش

 .کرد یم نمایان خون  

 خداحافظ :گفت که وقت  

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 قصد که تبسم به و کند رو به رو از دل باالخره ماهان

 .دوخت چشم و داشت شدن یادهپ

 .خداحافظ :کرد زمزمه اهسته

 

 .کرد باز را در  و انداخت قفل در را کلید تبسم

 تا بود منتظر همچنان که را ماهان و چرخید دیگر یکبار

 .کرد نگاه شود خانه وارد او

 .بود او به مستقیم هم ماهان چشمان

ک وضع و رس بخاطر چقدر پیش ساعت چند  حرص دخت 

 همان با که شد مشغول فکرش آنقدر بعد کیم و خورد

 .برد رستوران به را او وضع رس

 .شد  خانه وارد و کند دل سخت   به تبسم

 محبوب شدن دور و اتومبیل رفی    صدای بست که را در

 شنید را قلبش .قلبش
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 ۲۶۸پارت

 

 .رفت باال ها پله از حال ن  

 به منتیه های پله به نگایه و ایستاد اسان خانه در دم

 .انداخت هما یخانه

 .آورد یم در رس چت    همه از و زد یم حرف مفصلاو با باید

 .بود حرفها این از تر حوصله ن   شب ان اما

 هما زبان زیر از را چت    همه و رفت یم فردا صبح شاید

ون  .کشید یم بت 
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 . شد خانه وارد

 ار  اش عالقه مورد رسیال و نشسته تلویزیون مقابل آمنه

 .کرد یم تماشا

؟ چرا:پرسید تعجب با دید تنها که را تبسم  پس تنهان 

 کو؟ باربد

 

 شاپه کاق   نیومد باربد :داد پاسخ فکر ن   تتبسم

 

 وقت این یعت   :پرسید و کرد تعجب بیشت   بار این آمنه

 فرستاد؟ تنها رو تو شب

 

 .کرده خرابکاری فهمید تازه تبسم

 .بدهد جوان   چه دانست نیم

 .ایستاد رویش به رو آمنه

 .کرد نگاهش موشکافانه

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 بود نمایان خون   به روز و حال و جواب در تبسم تأخت   از

 .کرده همرایه خانه به آمدن در را او کش چه که

 بودی؟ ماهان با یعت   کردی گریه اینکه_ 

 

 

ک  .نداشت مادرش به دروغ   برای مییل دخت 

 .نبود گون   دروغ به هم نیازی البته

 همراه برادرش یاجازه با او و دانست یم را چت    همه باربد

 .شد ماهان

 .داد تکان رس آهسته پس

کش صورت آمنه  خ   همه :گفت و کرد نوازش را دخت 

 شناسم یم وبابات من.نخور غصه مامانم میشه درست

 .بشکنه رو تو دل که نیست کش اون
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 .زد حرف خرفش روی بشه که نیست هم کش البته_

 

 باشه هم با دوتا شما قسمت اگه :گفت ارامش با آمته

 منتظر باید. بندازه فاصله بینتون تونن نیم کس هیچ

 .داره بازی چه برات رسنوشت ببیت   بمونیم

 

ش دست  .نشاند مبل روی و گرفت را دخت 

 ها آدم یهمه کنه یم فکر بابا چرا مامان :پرسید تبسم

 حتما ردهک خطان   یک ماهان عموی که  حاال ان؟هم مثل

 بکنه؟ رو خطا همون قراره هم ماهان

 

 چشمش طرق   از .جان مامان ایکینه متاسفانه بابات_

  با هم ترسیده
 
 ابروی با هم شد بازی خواهرش زندگ

  .بزن حرف باهاش تو شنوییم من از ویل .خودش

 مادر میشه نرم دلش بزن   حرف که خودت
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 کی :گفت و گذاشت تبسم بشقاب در خیاری و سیب

خودت انتقدر برم قربونت بشه تازه گلوت بخور میوه کم

 .بخواد خدا اگه میشه درست خ   همه نکن ناراحت و

 

 چه؟ نخواهد خدا اگه :کرد فکر خودش با تبسم

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۶۹ پارت

 

 .شد خارج خانه از ماهان
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 .بود هما آموزشگاه مقصدش

 .کند صحبت هما با خودش خواست یم

نیم دیگر بود وسط او به قشعش و تبسم پای که حاال

 .بکند را کس هیچ مراعات خواست

ی تنها   داشت اهمیت برایش که چت  
 
 یآینده و زندگ

 .بود تبسم و خودش

 .راند مقصد سوی به رسعت به را اتومبیل

 برای دلش آورد، یم خاطرش که را تبسم دار نم چشمان

 .کشید یم پر او

 

 دلخوری این اما بود، دلخور تبسم دست از چند هر

 .شود رنگ کم قلبش در او عشق شدنیم باعث

 .رسید آموزشگاه به

 .شد پیاده ماشی    از و برداشت را اشگویسر 

 .رفت آموزشگاه دفت   سمت به مستقیم
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ان از ایعده کنار از  آموزشگاه سالن وسط که جوان دخت 

ی دور  یم نگاه آموزشگاه  کارهای نمونه به و زده حلقه مت  

 .گذشت کردند

  .ایستاد مدیریت در مد

 .شد وارد و زد در

 .کردیم صحبت او وبا بود ایستاده هما مت    کنار جوان زن  

ت افتاد ماهان به چشمش تا هما  .کرد حت 

 .دانست نیم را آمدنش دلیل

 .نداشت را او دیدن انتظار عنوان هیچ به

ون دفت   از و کرد کوتاه را خرفش جوان زن  .رفت بت 

 !سالم :ایستاد و شد بلند صندیل روی از هما

 .برداشت چشمش روی از را عینکش ماهان

 .سالم :داد تکان رس

 

 .ایستاد هما مت    کنار و رفت جلو
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 کامال بزنم حرف باهات خوامیم :گفت جانب به حق

 .جدی

 

؟ یدرباره :داد تکان رس هما  خ 

 

 .رفت جلو باز ماهان

 .بود حوصله ن   قدری روزها این

 .نداشت اصال که را یت  چ مقدمه یحوصله

ک وجه یک فقط روزا این تو و من_  خییل که داریم مشت 

 .بزنیم حرف اشدرباره مهمه برام

 

 :گفت نشست مت    پشت  و باشد محکم کرد سیع هما

 حرف باباش با باید .ندارد ربیط من به تبسم و تو مسائل

 .کت   راض   واون و بزن  
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 داشت  و گذاشت مت    روی را گویسر  و عینک ماهان

 راض   باباش چرا که دون   ی من :گفت شد یم عصبان  

 ....نمیشه

 

 .بود ساکت هما

 نداشت ماهان سوال برای جوان  

 خییل  من برای که دون  یم خودت هما :داد ادامه ماهان

ایم قابل زیاد  اتفاقا ماجرا این دون   یم خوب اما  .احت 

  که.بزن   حرف که وقتشه االن.داره ربط تو به کامال
 

 بگ

  .رفت عموم چرا
 
 اهمیت برات انقدر تبسم و من زندگ

؟ حرف که داره ؟ فاش رو رازها بزن   کت 
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 ۲۷۰ پارت

 

 .کرد یم نگاهش فقط سکوت در هما

 .بود جوان مرد اعصاب روی بیشت   او خونشدی

 .شد خم و گذاشت مت    روی دست

 که لحت   با و انداخت هایشدست روی را وزنش یهمه

 بخاطر سالها من هما :گفت بود آغشته گله و تهدید به

ام بخاطر .عموم و تو شما،بخاطر  داریوشآ و پدرم احت 

 از .گذاشتم تبسم به خودم محبتو عالقه روی پا خان

 اما .نشه فاش کش راز تا .نره کش آبروی تا گذشتم دلم

 پای.تره مهم خییل خودم از که واسطه آدیم پای االن

 خودم دل روی گذاشی    پا آدم شاید من .وسطه تبسم

 .نه تبسم دل روی گذشی    پا آدم ویل باشم
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 .داد یم گوش سکوت در فقط همچنان هما

 

 .بود عصبان   ماهان

 .شدیم خارج سینه از کشیده و بلند نفسش

 .شد وارد و کرد باز را دفت   در وقفه ن   تبسم

 .بود شده خم هما مت    روی ماهان

ی  !گفت یم صندیل روی رفته وا همای به چت  

 .کرد نگاهشان شده غافلگت  

 بود کرده باز را اتاق در که شخض تا  چرخاند رس ماهان

 .ببیند

 !شد غافلگت   هم او متقابال افتاد تبسم به که چشمش

 بود کرده راحت را خپالش او و کرده صحبت باربد با ظهر

 .ندارد کالس آموزشگاه در ها دوشنبه تبسم که

 بود؟ چه آموزشگاه در حضورش علت پس

 .داشت را سوال همی    دقیقا هم تبسم
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  کرد؟ یم چه آموزشگاه در ماهان اینکه

 نگرفته تماس یکبار حت   گذشته روز سه یط که ماهان  

 .بود

 

 .رفت جلو

 های مانده ته حت   تبسم دیدن با و ایستاد صاف ماهان

 .کرد فراموش هم را اش دلخوری

ک  .داد سالم کرد یم شنگاه کنجکاو طور همان دخت 

 .بود همراه گریم لبخند با ماهان سمت از ش سالم جواب

 .ایستاد ماهان نزدیک

 و کرد دعوت او ادکلن خوش  بوی ضیافت به را هایشریه

؟یم چیکار اینجا تو :پرسید  کت 

 

 بود آغشته ماهان های نفس به که ازهوای عمیق دیم

 .گرفت
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 .داشت ممنوعه هویس دلش

د آغوش در را مردجوان من بود کرده هوس  بگت 

 

 .آمده او دیدن برای بگوید ماهان داشت امید

 هما با صحبت   یک :گفت و کرد نگاه هما به ماهان اما

 .دارم

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۷۱ پارت
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 .رفت وا تبسم

 .نبود میلش مطابق ماهان جواب

 که شنید یم حاال و  آمده او دیدن برای کردیم فکر

 .بوده هما با دیدار هآموزشگا به آمدن از قصدش

 .ببیند را او اینکه نه بزند حرف هما با بود آمده

 مقابل مت    روی شده خم را ماهان شد، دفت   وارد وقت  

 !دید هما

 !نبودند؟ !بودند صمییم زیادی

 

 .شد آویزان کنارش هایش دست

 .ندهد نشان را اشناراحت   کرد سیع

 .کند رو هما و ماهان برای را خودش دست خواست نیم

 سمت به و کرد پشت ماهان به و انداخت پائی    را رسش

 .برداشت قدم در

 .کرده یخ تنش تمام کرد یم حس که درحایل
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 شدن ناراحت متوجه که بود آشفته انقدر ماهان ذهن

 .نشد تبسم

 با خواست یم که حرفهای و هما پیش او حواسم یهمه

 .بود بزند او

 عشقش و دخو  پای محکم و سفت داشت قصد بار این

 .بایستد

ک تا ون اتاق از دخت   .رفت بت 

 و کرد نگاه هما های چشم در و شد خم مت    روی دوباره

 اون   بگو بهش .هما بزن حرف خان داریوش با برو :گفت

 تو کرد دبه که اون   .بودی تو نخواست رو من عموی که

 خراب رو تبسم و من یآینده داره تو سکوت هما .بودی

 .کردم سکوت سالها این تمام من .باش ما فکر به .کنه یم

 بزن، حرف من بخاطر تو االن کردم سکوت تو بخاطر

، حرف خواینیم من بخاطر  .بزن حرف تبسم بخاطر بزن 

 

  .داد جرات خودش به هما
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 .ایستاد مت    پشت

 بگم باید خ   من :گفت و کرد ست   سینه ماهان مقابل در

 من فقط شتهگذ از زدن حرف بزنم؟ حرف خ   از ماهان؟

 .دون   یم خوب رو این خودتم .کنه نیم خراب رو

 

 :گفت و برد فرو اشمشگ شلوار جیب در دست ماهان

  رو چت    همه نیست   مجبور
 

 یبیچاره عموی بگو فقط .بگ

  .نکرده نامردی من

 

ون مت    پشت از هما  .آمد بت 

اضش ایستاد ماهان مقابل  ماهان خواست در به را واعت 

 به برم من سال همه این بعد ماهان :کرد یانب گونهاین

 فکر تو که جوری اون ؟.گفتم دروغ بگم بگم؟ خ   برادرم

 پدری  ویل بودی برادرم که تو به سال چند .نبوده کت   یم

 گفتم؟ دروغ کردی
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 .بردداشت گام کالفه ماهان

 و برگشت دوباره و رفت پیش اتاق در هدف ن   قدم چند

 هما، نیست مخالف من چت    هیچ با خان داریوش :گفت

 روز دو پیش سال چند من عموی که اینه مشکلش فقط

 مشکلش تنها .رفته کرده ول وخواهرش عرویس به مونده

 .نامرده عموم که اینه

 

 

 

  

 

 ۲۷۲پارت

 

  .نشست هما چشمان به اشک

 .گرفت پیش در را هایشگونه راه زود خییل
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ی متمالی که لحت   با و ایستاد تر نزدیک ماهان  بیشت 

 .میشه باز تو دست به فقط قفل این  :گفت داشت

 سالهاست .شده خانواده دو نامه بد من عموی سالهاست

 که وقتشه االن .کشهیم داره اون فقط رو خطا این جور

 ....بشه برمال واقعیت

 

 

 .گرفت شدت هما هایاشک

  :کرد اضار بیشت   ماهان
 
 ماجرا این به من یآینده و زندگ

 .وردهخ گره

 

 اما رفت در سمت به کند، نگاه هما صورت به آنکه ن  

ه روی را دستش  را نافذش نگاه و برگشت و ماند دستگت 

 دارم دوست من هما :گفت و دوخت هما چشمان به

ی  به خودت زبون از افتاده اتفاق گذشته توی که چت  

 خرابت هم ایدیگه کس خوامنیم در .برسه برادرت گوش

  .کنه
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 !کرد یم دیدته داشت

 خواهد تعریف را ماجرا خودش اینکه به را هما هم  داشت

 !کرد یم تهدید کرد

 داشتند همه که حاال اما نبود نامردی اهل ماهان

 .کند خودخوایه خواست یم هم او کردند یم خودخوایه

 

 در سمت به و شد خارج دفت   از شتابان های گام با

 .رفت خروخ  

جوها از یگ با و بود ایستاده در کنار درست تبسم  هت 

 .زدیم حرف

 که زن   با تبسم صحبت تا ایستاد فاصله کیم با ماهان

 .شود تمام بود ایستاده کنارش

  پر ماهان حضور به توجه ن   زن
 

 .کردیم چانگ

 و کرد نگاه را سمت ام و سمت این کیم حوصله ن   ماهان

 و گذاشت جلو قدم  شود نیم خیال ن   زن دید که وقت  
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 با دقیقه چند من بدید اجازه اگه خانوم ببخشید :گفت

 .دارم کار ایشون

 

 تبسم از حوصله با و انداخت ماهان به کنجکاوی نگاه زن

 .رفت و کرد خداحافیط  

ک نزدیک ماهان  چرا :پرسید و کرد نگاهش و ایستاد دخت 

ه؟ چه زد؟یم حرف انقدر   خت 

 

د را زبانش نیش جلوی نتوانست تبسم  .بگت 

  .کرد اشاره اتاق در به

 .کشید طول بیشت   خییل که شما صحبتهای_

 

ک حرف ایکنایه ماهان  .گرفت زود را دخت 

 .کرد  کمت   را فاصله

 .نشاند لبش کنج کخ   لبخند
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 ۲۷۳پارت

 

 

 طعنه چاشت   هم او کالم و برد باال را ابرویش لنگه یک 

 گایه بجنگم باید هم تو جای به وقت   باالخره  :داشت

 .کنم صحبت تنهان   کسان   یک با الزمه

 

 .انداخت پایی    رس تبسم
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 لحنت ببینمت جان   یک اگه یا نیست   اصال یا روزا این_

 نیست داشی    دوست رسم این آ گالیه و  داره نیش فقط

 .خان ماهان

 

 .بود عصت   قدری هما با مجادله بخاطر ماهان

 خوریدل یهمه دیده که را تبسم کرد یم فکر که اگرچه

 .نبود گونه این نه اما شده دود هایش

 باید که گونه آن تبسم اینکه بابت قلبش ته هم هنوز او

 .بود ناراحت او از نیامد در پشتش

 رسم :پرسید و داد گره هم در سینه روی را هایش دست

 طرف پشت اینکه خانوم؟ تبسم چیه داشی    دوست

  بهش و کت   خایل و مقابل
 

 ودتخ کنم نیم کاری من بگ

؟ همه با باید تنه یک
 

 بجنگ

 

 .کرد نگاهش ماهان کالم از آزرده تبسم
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 جلوی تونم نیم گفتم فقط .نکردم خایل وپشتت من _

 .همی    بیارم حرف حرفش، روی تونم نیم .بایستم بابام

 

 .انداخت حیاط در به هدق   ن   نگاه ماهان

 .کشید عمیق   نفس

 کنم بحث وعموض این درباره دیگه خوامنیم خوب خییل_

ه .تبسم  .ندیم ادامه بهت 

 

 .بشود اشکنجکاوی خیال ن   نتوانست تبسم

 هما با صحبت   چه ماهان بداند بود مشتاق نهایت ن  

 امعمه با :پرسید و کرد اشاره هما اتاق در به رس با .داشته

؟ چیکار  داشت 

 

 سپس کرد مکث بسته در روی ثانیه چند ماهان نگاه

 .میگم بهت :گفت
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 تو :پرسید و شد تبسم صورت چشمانش مقصد ارهدوب

؟ یم چیکار اینجا امروز  .نداری کالس کردم یم فکر کت 

 

 

 خونه توی کنم؟ چیکار خوب ویل کردی فکر درست_

 خودم با .بود رفته رس حوصلم خونه توی ام حوصله

 بچه باالخره اینجا .بزنم  آموزشگاه به رس یک بیام گفتم

 البته .میشه گرم رسم  .هسی    ها خانم .هسی    ها

 .بشم غافلگت   اینجوری قرار نمیدونستم

 

 عوض را دویشان هر هوای و حال کرد سیع  ماهان

ایط این تو بده :گفت و خندید.کند  کردم؟ سوپرایزت رسر

 

 .زد لبخند هم تبسم

 دیگه؟ بودی اومده من کردنسوپرایز قصد به فقط_
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ک دست مچ ماهان  هر به حاال  :گفت و گرفت را دخت 

 .شدیم سوپرایز هردوتامون اینجام االن اومدم که دلییل

ه پس  باهم بریم نکنیم خرابش وقشنگ  سوپرایز این  بهت 

 .بزنیم هم دور یه

 

 به را او .کند اعالم رضایت تبسم باشد منتظر آنکه ن   و

 .کشید خود دنبال
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 ۲۷۴ پارت

 

ک  .کشید خود دنبال به را دخت 

ی؟ داری کجا بگو بهم داقلح :پرسید تبسم   مت 

 

 قراره کجا ببینیم بریم نمیدونم :انداخت باال رس مامان

 کنار برای  رو  کجا رسنوشتمون امروز ببینیم بریم .بریم

 .زده رقم برامون همدیگه

 

 .افتاد راه او همراه موافق تبسم 

 شدن؛ ماشی    سوار جای به که بود؛  خودش پیشنهاد

 روزهای آخرین در ار  قرصدشت های باغ کوچه

 .بزنند قدم ماه اردیبهشت

 .بود خون   پیشنهاد

 .کرد قبول ماهان 
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 در خاض مقصد آنکه بدون شانه به شانه هم با دو هر 

 .افتادند راه ها کوچه میان باشند داشته نظر

ی اما گذشت سکوت به اشانرویپیاده آغازین دقایق  چت  

 .شکست را سکوت تبسم که نگذشت

 .داد نیم او به را بیشت   ماندن ساکت جازها کنجکاوی 

 

  خوای نیم :پرسید سوم بار برای پس 
 

 داشت   چیکار بگ

 هما؟ پیش اومدی

 

ه ماهان گ خت   یم بازی یل یل شان خانه در مقابل که دخت 

 بگم؟ باید حتما :پرسید کرد

 

 .شد ناراحت بود پرسیده ماهان که سوایل با تبسم

 .ندهد بروز را اش ناراحت   کرد سیع اما

 .نتوانست هرچند 
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 .کرد آشکار را اش ناراحت    درهمش های اهم 

 و نمیدون   محرم ومن اگه خوب  :گفت ماهان جواب در 

 .نمیکنم اضار این از بیشت   من نگو نداری دوست

 

 .بود کرده گت   رایه دو میان ماهان

 نه؟ یا بگوید دانست نیم

 .بگوید تبسم به را ماجرا گرفت تصمیم لحظه یک در اما 

ک شاید ی فکر  دخت   .داشت بهت 

 .کنند حل را مشکل هم با توانستندیم 

ان   یه میدون   راستش  :گفت تبسم درجواب 
 هست چت  

 خت   ازش  هاخییل تو تنها نه .نداری خت   ازش تو که

  .ندارن

 

 .کرد نگاه را ماهان دقت با و منتظر تبسم
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 به عموم و  هما طهراب خوردن هم به  :داد ادامه ماهان 

 .نبود  عموم خواست

 

 .ایستاد جایش بود،رس شنیده که حرق   از شوکه  تبسم

 .شد متوقف جا در او از تبعیت به هم ماهان 

 :پرسید  ماجرا اصل دانسی    برای مشتاق  و کنجکاو تبسم

 شد؟ جدان   باعث گ پس

 .انداخت پایی    رس ماهان 

 به بود افتاده زمی    روی که را کوچگ سنگ کفش نوک با

 .هما :داد پاسخ و .گرفت بازی
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 ۲۷۵ پارت

 

 صورت به اش جمله مثل و کنده سنگ از چشمانش

 حت    .بود هما خواسته جدان   این   :شد کوبیده تبسم

 برادرش به نداره جرات خودش گفت عموم به هما خود

 خجالت برادرش از بود گفته .خواد نیم رو ازدواج این بگه

 هم به را ازدواج اون که خواست عموم از خودش.همیکش

 ن   و میل ن   وقت   که بود، عاشق آنقدر  عموم .بزنه

 
 

 .کرد بدنام  وخودش دید ازدواج این به را هما عالقگ

 فقط .برد بی    از خودش به نسبت رو  خانواده دو اعتماد

 .نشه اذیت هما اینکه برای

 

 !کرد نگاه را ماهان شده مات تبسم 
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 همه به دیگران، به پدرش، به هما سالها این تمام ت  یع 

 !بود؟ گفته دروغ

 !بود؟ داده بازی را همه هما  سالها این تمام یعت  

 بد را دیگری خودش رهان   برای که بود کش هما یعت  

 !بوده عاشقش که مردی هم آن !کند؟

 ذهنش در هایش مهربان   و ها خون   تمام با هما یکباره به

 گذاشته کار دینامیت زیرش که ساختمان   مثل .شد ویران

 .اند

  همه آن میان
 

 اینارو نباید تو ویل :پرید دهانش از  آشفتگ

  بابام به
 

 .بگ

 

 را آنها گوشهایش که ای جمله شنیدن از متحت   ماهان 

 .کرد نگاه را کرد؛تبسم نیم باور

ک   !گفت؟ یم چه دخت 

ی   نگوید؟ چت  
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ت همان با   یم خ    :پرسید صورتش در نشسته  حت 

ی نباید خ   یعت   تبسم؟ شنوندم  بگم؟ چت  

 

 .انداخت پایی    رس وار بیچاره تبسم

 

 .شد عصبان   ماهان

 .رفت عقب به گام چند 

 .کرد زیاد تبسم با را اشفاصله 

 خوبه حالت  :گفت و داد تکان هوا در را دستهایش 

؟ داری خ   معلومه تبسم؟
 

 که بابات حرف روی میگ

ی نباید که منم .بزن   فحر  نمیتون   عمه دروغ مورد در چت  

  میشه دقیقا میشه .بگم بهش ات
 

 غلیط چه باید من بگ

 خودمون؟ فکر به جز هست   همه فکر به تو وقت   بکنم

 

 .کرد مکث لحظه چند
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ک چشمان جستجوگر با و آمد جلو قدم دو ه را دخت   خت 

 شدی؟ پشیمون اصال نکنه ببینم کن صت    :گفت و شد

 شدی پشیمون زدی بهم دره توی شب اون که رفهان  ح از

  آره؟

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۷۶ پارت

 

 که صدان   با باشد، تبسم جواب منتظر آنکه ن   ماهان

 .شد یم تندتر لحظه هر و بود رفته باال کیم
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 دل نمیخوای .بشه خراب اتعمه نمیخوای  :داد ادامه 

  یه تو بزنم در  اون به در این از مدام من بشکنه بابات

  .پام جلوی بنداز سنگ

 تبسم؟ چیه ماجرا واقعا

؟راحت نمیشه روت شدی پشیمون  نکنه 
 

 من بگو بگ

 درسته .کنم تحمیل کش به خودمو که نیستم آدیم

 .نیستم تحمیل اهل اصال  راحت خیالت اما .دارم دوستت

  و شدی عاشق روزی یه  اتعمه مثل  توهم بگو راحت

 .پشیمون بعد

 فکر .آوردم کم بخدا .کنم چیکار نمیدونم دیگه خدا به 

  .باشه بهت   کنیم تمومش جا همی    کنم

 

ون حرص پر را نفسش  من نیستم بلد معجزه  من :داد بت 

 نیست قرار جور هیچ که پدرت به کنم اضار بلدم فقط

 بشر  راض   نیست قرار جوره هیچ که تون   به .بیاد کوتاه

             

          

حقیقت نیست  را  ض  که  هما  ن  به  پدرت،  با  زدن  حرف  به 
که شماها  ن  مقابل  در  بلدم  کردن  اضار  ن  م.  بگه  رو 
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 جدا راهمون بهت   پس .نمیده جواب روتون کردن اضار

 .بشه

ی یه اصال   به  کردم شک روزیه چند بگم، بهت چت  

 االن اما .بودم کرده شک بود روزی چند .داشتنت دوست

 .خوای نیم منو که شدم مطمی    .شدم مطمی   

 

 .شد گرد سمتب چشمان

 .آمد فرو رسش بر پتک چون ماهان جمالت

 .رفت یم پیش و کرد یم قضاوت زود چه

 کرد؟ یم داوری پیش راحت انقدر ماهان یعت  

 ندیده تند همه این وقت هیچ آشنایشان مدت در را او

 !بود

 دوست رسم این نگفتم بهت  :داد ادامه وقفه ن   ماهان

 نه .نداری دوست منو واقعا نیست؟ عاشق   داشی   

ه عاشقیم  خوام نیم من .شه جدا راهمون االن همی    بهت 

 کنم مجبورت نمیخوام من کنم قالب بهت زور به خودمو
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 .بابات دل رو گذاشی    پا به نداری دوست که کارهان   به

 بدون .خویسر  اتخانواده  با تو .اتعمه کردن خراب به

 ن   من اضار پس .خوبه حالت من بدون .خویسر  من

 مثل جوری یه منم خونوادت کنار باش خوش برو .هخودی

 دلم رو گذاشتم پا بابام خاطر به که هان   سال این تمام

ارم پا تو خواست خاطر به حاال  دارم عادت من دلم رو مت  

 یه  رو عشق اینکه  به دارم عادت من آمدن کوتاه به

 که نیارم خودم روی به اصال .دارم نگه قلبم از گوشه

خانواده و اتعمه و پدرت کنار باش خوش برو .عاشقم

 تورو که بود هم ماهان   یه که کن فراموش باش خوش ات

 فقط تو اما بجنگه برات میخواست دلش که میخواست

 بهت که بود هم ماهان   پاش جلوی به سنگ بودی بلد

 وپشتش راحت خییل تو اما تو با من .بامن همه گفتم

 .کردی خایل

 

 

 !کردیم نگاه را ماهان باز ان  ده با ناباور تبسم
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 !میکرد؟ رو حاال و بود پر دلش انقدر

 داشت؟ قلبش در حرف انقدر 

  

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۷۷ پارت

 

ک نداد امان اصال  .بزند حرف دخت 

.د           کن  مطرح  را  ماجرا  او  نخواسته  چرا  بگوید  نداد  امان 
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 حجم که صدان   با و بود ایستاده خلوت  یکوچه وسط 

 هان   حرف  و بود کرده دار خش را آن عصبانیت و خشم

ک رس بر بود شده تلنبار دلش در انگار که را  یم آوار دخت 

 .کرد

 فکر نمیخوای تو که حاال :گفت هم  را جمالتش آخرین

ه کنم  بریم هرکدوم و بشه جدا  هم از مونراه همینجا بهت 

  دنبال
 
 به انداخت   اتیش که بودی تو .خودمون زندگ

 یگوشه بودند گذاشته که من رنهوگ عشق این خاکست  

 تو .بودم ایستاده بابام قرار و قول و عهد پای و قلبم

 روز چند دون   یم .رینگ وسط انداخت   من دوباره اومدی

 حرف چقدر دون   یم بیاد؟ شد راض   تا جنگیدم بابام با

 و قول به چقدر دون   نیم شنایس نیم ومن  بابای تو زدم

 ...بیاد شد راض   که  زدم حرف درانق من ویل وفاداره قرار

 

 .کرد بغل محکم را خودش تبسم

از بهاری خوب هوای در  !کرد یم رسما احساس شت 

 گذاشت؟ یم منت کش چه رس ماهان
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  تبسم؟ رس

 تبسم رس بود کرده شدنشان یگ برای که تالیسر  برای

 .گذاشتیم منت

سدجناب نبود یگ  کت   یم تو که کاری این خان ماهان بت 

 ست؟ عاشق   مرس

 

 این به دونستم نیم شناسم؟ نیم باباتو کت   یم فکر_

 . اومدم و ایستادم خ   همه پای اما کنه؟ نیم قبول راحت  

 برام خواستنت تبسم .میخوای ومن هم تو دیدم چون

 بجنگم دنیا اخر تا که انقدر داشت ارزش خییل

 

 .شد خشک گلویش

 جز هست   همه فکر به خ   تو ویل :ادامهو زد رسفه چند

 بهم کردم یم فکر من که انقدرهم یعت   حرفت این من؟

 .نداری عالقه
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ی هشت زلزله چون اش جمله   رس بر را چت    همه ریشت 

 .آوارکرد  تبسم

 نفس توانست نیم و بود مانده آوار زیر انگار واقع به 

 .بکشد

 .بزند حرف نه 

اض حت      .کند اعت 

 .اندبرس ماهان به را صحبتش مفهوم و

  و دلخوری با را نگاهش آخرین ماهان 
 

 به غضب با  دلتنگ

ک  او به آنکه ن   و انداخت روبرویش مانده مات دخت 

 را خلوت کوچه دهد راب خودش به دفاغ یا سخن اجازه

 .کرد ترک

 ادکلنش و خوش بوی اش، باقیمانده تنها که رفت جوری

 .بود
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 رد تبسم کنار از رهگذری فقط پیش دقیقه  چند انگار  

 یادگار به او برای کوچه در ادکلنش  خوش عطر و شد

 .رفت ماهان   نه و آمد ماهان   نه گذاشت

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۷۸پارت

 

 .نکرد پیدا را ماهان حرفهای کردن حالخ   فرصت

 .بود کرده هنگ مغزش

 .کرد یم نگاه را کوچه انتهای و ایستاده همچنان
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 کرده رگذ آن از ماهان پیش ساعت یک  حدود که جان  

 .بود

ک  .کرد یم نگاه او رفته راه به و ایستاده مات همچنان دخت 

 او به زدن حرف فرصت و رفته که ماهان   بابت قلبش

 .کرد یم درد بود نداده

 یکجا که طوالن   مدت بابت و افتاده گزگز به پاهایش

اض بود ایستاده  .کردند یم اعت 

 .شد خارج کوچه از سست های گام با

 .ریخت فرو او اذن ن   اشک و شد پر نشچشما یکاسه

 .خواست یم زدن حرف دلش

 .خواست یم کردن گریه و زدن زار

 یم را ماهان از کردن گالیه و کردن دل و درد دلش

 .خواست

خانه رفت یم مستقیم بود، گذشته های ماه و روزها اگر

 .زدیم حرف مهناز با و اشخاله ی
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 را مهناز جان   هم و خودش جای هم نوشی    روزها این اما

 .بود کرده پر

خانه راه باشد خانه امید است ممکن اینکه به توجه ن   پس

 .گرفت پیش در را او ی

م من مامان :فرستاد پیام یک مادرش برای  نوشی    پیش مت 

 .نباش نگرانم بکشه طول کم یک شاید

 

 داد، او یخانه به را رفتنش خت   و زد زنگ که نوشی    به

ک خراب حال متوجه صدایش از نوشی     .شد دخت 

 شده پیاده آسانسور از که را تبسم و ایستاد واحد در دم

 .کرد یم نگاه بود

 و گریه زیر زد رسید؛ نوشی    به اینکه محض به تبسم

 :نالید و انداخت صمییم رفیق آغوش در را خودش

  .شد خراب خ   همه نوشی   
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 شده خ   :پرسید و گرفت آغوش در را تبسم نوشی   

 بشم؟ تقربون

 

 .شد دعوام ماهان با :زد زار تبسم

 

 رابطه توی .برم قربونت :گفتو بوسید را صورتش نوشی   

 .شده خ   کردم فکر ترسیدم .عادیه چت    یک دعوا

 

 .شدند آپارتمان وارد هم همراه

 .گرفت پیش در را تراس راه مستقیم تبسم

 .بود کوچک یگلخانه یک شبیه بیشت   که ترایس

 در مختلف های گلدان از را تراس تمام ایقهسلی با نوشی   

 .بود کرده

 گلدان به اشک از پر چشمان با و نشسته صندیل روی

 .کرد یم نگاه نوشی    زیبان   های
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ی  ک که نگذشت چت    یک و چای سیت   یک با دخت 

 تبسم روی به رو و امد تراس به یزدی کیک بشقاب

 .نشست

 .بشم ربونتق بخور :گفت و داد دستش به را چای فنجان

 

 .گذاشت مت    روی و گرفت را فنجان تبسم

 

 شده؟ خ   ببینم کن تعریف قشنگ خوب :پرسید نوشی   

 من خوشگل دوست چشمای که کرده چیکار ماهان

 .شده بارون   اینجوری
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 ۲۷۹ پارت

 

 گفت بهم :گفت و کرد پاک را صورتش دستمال با تبسم

 هما .زده  هم به ماهان عموی با رو نامزدی خودش هما

 که حاال خواست یم .نخواسته و ماهان عموی که بوده

 ....چیه ماجرا اصل بگه بابام به بره نمیشه راض   بابا

 

 .ماند باز تعجب از نوشی    دهان

 رو پشه خودش هما !واقعا؟ وای :پرسید ناباور

ی کش به چرا پس !نخواسته؟  !نگفته؟ چت  

 

 تعریف به .بدهد را نوشی    سواالت  جواب آنکه ن   تبسم

 .پرداخت هان  صحبت یادامه کردن
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 گفتم بهش من :داد ادامه هایش گریه میان و کرد هق هق

 .نگه

 

 .شد عصبان   نوشی   

 نگران اگر و گذاشت مت    روی محکم را چای فنجان

  نبود شکستنش
ا
 :گفت و کوبید مت    روی را آن احتمال

 .شهمی عصبان   که معلومه نگه؟ گفت   چرا دیوونه خوب

 .درآوردی شورشو دیگه تو داره حق بیچاره بابا

 

 

ی شدت تبسم  گریه  .گرفت بیشت 

 نبود واضح زیاد گریه میان کلماتش

 بگم بهش خواستم یم....خواستمیم فقط من...من...من_

ی اون ی...نگه چت   نم حرف هما با خودم نگه چت    مت  
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 حرف بابام با کنم یم راضیش خودم.... کنم یم راضیش

 ...هبزن

 

ی آرامش با و گرفت نفش  فقط من نوشی    :گفت بیشت 

 نیم .بشه بد دیگران یا بابا پیش ماهان خواستمنیم

 خواستم یم .بشه مطرح اون طرف از ماجرا این خواستم

 .بوده خ   قصه و کرده چیکار بگه خودش هما

 

 گفت   بهش هم رو اینا خوب :پرسید کنجکاوی با نوشی   

 شد؟ ناراحت بازم ویل

 

 امون اصال نه :گفت و انداخت باال چانه کنان گریه تبسم

ی تو گفتم تا .بزنم حرف من نداد  یک شد عصت   نگو چت  

 .رفت و کرد بارم حرف خروار

 

 .رفت باال تعجب از نوشی    ابروهای
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 !گفت؟ خ   مگه !کرد؟ بارت حرف خروار یک_

 

 :گفت و داد تکان هوا در را دستش عصت   حالت   با تبسم

 پشتمو تو .جنگم یم تو عشق برای دارم من .مچمیدون

 وبابام تو بخاطر من .نکردی حمایت ازم تو .کردی خایل

 تمام روز چند .بزارن قرارش و قول روی پا کردم مجبور

 ...بیاد شد راض   تا زدم حرف باهاش

 

 .رفت تبسم حرف میان نوشی   

  لبخند
 
 گذاشته نمایش به را هایش دندان تمام که بزرگ

 .قشنگه هم کردنتون دعوا الیه، :گفت و داد شانن بود

 !اس عاشقانه حرفهای اش همه  دعواتونم توی

 

 خ   :گفت و زد کنار را صورتش توی موهای کالفه تبسم

 
 

؟ میگ  رس داشت ماهان عاشقانه؟ حرف کدوم نوشی  
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اشت منت من خواسته به رسیدن و عشق برای اینکه .مت  

 اخه؟ داره منت کرده تالش دلش ی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۸۰پارت

 

  توخ   :گفت و برداشت بشقاب توی از کیگ نوشی   
 

 میگ

ی یک بوده عصبان   چیه؟ منت دیوونه؟  خوب .گفته چت  
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 تایید وبابات حرف که خواستگاری شب بده حق بهش

 بعد .شد کوچیک اشخانواده پیش جوران   یک  کردی،

 خوب بیاری حرف بابات حرف روی نشدی حاض   که هم

 یم کرده فکر بد ال هم دفعه این .شد دلخور زتا بیشت  

 و دعوا توی .شده عصبان   کت   دفاع اتعمه از خوای

ات حلوا هم عصبانیت  .گلم کی    نیم خت 

 

ات حلوا_  منت من رس نبود قرار ویل .قبول کی    نیم خت 

 حرف جوری یک اینکه از .نوشی    شکسته ازش دلم .بزاره

 .بوده من بخاطر فقط کرده هرکاری انگار زد

 

 .شد مالیم نوشی    لحن

 .درآمد مالیمت و داری دل در از 

د را میانه  خواست جورهان    یک   .بگت 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 دل بر ماهان از  که دلخوری هم .کند آرام را  تبسم هم 

 کار اول همی    خواستنیم .بشوید  را نشسته تبسم

 .باشد ناراحت   و کینه میانشان

ی یک .هبود ناراحت برم؛ قربونت که گفتم _   .گفته  چت  

 چه بیچاره  .داشته حمایت توقع میدم حق بهش خدا  به

  بهش میخوای تو که میدونستم
 

  .نکنه بد خودشو بگ

  میخوای کرده کرده فکر
 

ی بگ   که دیدی خودت .نگو چت  

 مت   شدم؛ ناراحت ازت .کردم فکر همینجوری منم اولش

 داخ ماها حال به وای .امساله چند و چندین دوست که

 ازت چقدر و کرده خوری خود چقدر بیچاره اون میدونه

 براش و زدمیم زنگ یه بودم تو جای من اگه بخدا .دلخوره

 .باشه ناراحت من از اون زاشتمنیم دادمیم توضیح

 .شد تر عصت   تبسم 

 از را هوا در مزاحیم موجود که انگار و داد تکان دست   

 زیاد قدر انیتشعصب چاشت   که لحت   با کند یم دور خود

 بابت که ماهان   به بزنم زنگ بهش من  :گفت بود

 خاطر به میگه که ماهان   به .داره منت من رس عشقش
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گوشه رو عشق داشی    نگه اون گرنه و گذاشته جلو پا من

 بدون هم  راهور یادامه تونستهیم و بود بلد قلبش  ی

 به من .داره نگه قلبش تو عشقم فقط و کنه رس من

 کوچیک امروز اگه  که احمق   من !بزنم زنگ نماها

اف  بخاطر  شدم؛  !بود دره توی روزم اون یاحمقانه اعت 

 

 

 .کرد یم درک را تبسم ناراحت   نوشی   

انه بکر روح دانست یم  برخورد این از چقدر اش دخت 

 .شده ناراحت ماهان

م خواست نیم اما  .بریزد تبسم دلخوری آتش زیر هت  

ک کردن آرام توق حاال دانست یم  خراب نه است دخت 

 .بیشت   کردن

 

  تو که اینجوری .کت   یم بزرگش داری  به خییل_
 

 میگ

 رو تو بخواد که  نیست آدیم ماهان .نبود و نیست دیگه
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 باهات زدن حرف هست   عصبان   االن ویل .کنه ناراحت

 مفصل است فرصت رس میشه رسد بخور چایتو .بیخوده

 معلوم که عشقتون این و آقا این  و تو مورد در شینیم یم

نم حرف بشه خ   رسانجامش نیست  مت  

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۸۱ پارت

 

 .بود شده تاریک هوا
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 .زد زنگ برادرش به تبسم 

 :داد جواب مهربان همیشه مثل اما خسته صدان   با  بار

 دلم؟ جون  جونم،

 .نشست تبسم های لب روی لبخندی ساعت چند از بعد

 وسط را او پیش ساعت چند نماها که داشت اهمیت   چه

 نداشی    تمام به  باربد داشی    !رفت و کرد رها کوچه

 .ارزید یم هایش

 .خواستیم دیگرچه بود؛ باربدش دل جان

 غم هرچند .باشد نرژی ا پر برادرش مثل کرد سیع هم او

 .بود هویدا صدایش از

 

 داداش؟ کجان   .نبایسر  خسته داداشم سالم _

 

 میام تمومه کارم دیگه ساعت یه ویل .عزیزم بیمارستانم_

ی داری؟ کاری .خونه  میخوای؟ چت  
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 و پیشم بیان   خوامیم .خوامیم خودتو :گفت هوا ن   تبسم

 .نوشینم پیش .نیستما خودمون خونه البته .بایسر  کنارم

 

 .شناخت یم را خواهرش باربد

 .است ناراحت که بود مشخص کامال لحنش و صدا از

  خوای نیم باربد قشنگ_
 

 مردک اون باز شده؟ خ   بگ

 من یزنگوله چشای و صدا که کرده چیکار ماهان

 بارونیه؟

 

 .کرد بغض تبسم

ی :داد پاسخ مرتعش صدای با  تموم کارت .نیست چت  

 دنبالم؟ میای بشه

 

 

.د         ز  راه  آن  به  را  خودش  باربد 
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 :گفت انرژی با و کرده باور را خواهرش دروغ کرد وانمود

 .داداش بره قربونت ولهزنگ میام که معلومه

 

 باربد ماشی    در تبسم و باربد بعد نیم و ساعت یک

 .بودند نشسته

 کنار را شام نکردند قبول نوشی    و امید اضارهای وجود با

 .بمانند آنها

 آهنگ به که حایل در هم تبسم و راندیم حرف ن   باربد

هیم گوش شد یم پخش سیستم از که زیبان    یداد؛خت 

 .بود رویش به رو خیابان

 

 .کرد نگاه را خواهرش چشم یگوشه از باربد

 .بود نمایان خون   به صورتش از اش ریخته هم به حال

 و کرد باز را آن در و کرد دراز داشبورد سمت به را دستش

 .کارگاه رفتم رس یک صبح امروز راست   :گفت
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ون را ترشک ظرف  تو برای اینو :گفت و کشید بت 

  .برداشتم

 

 

 .گرفت را ظرف و زد لبخند تبسم

نیم که مامان .بایسر  من فکر به تو مگه نکنه درد دستت_

 .خونه بیاره برام بابا زاره

 

  بشه ضعیف بدنت ترسه یم .نگرانه همیشه مامان_
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 ۲۸۲پارت

 .نگفت هیچ  تبسم

 .داد ادامه باربد

 پیش هواپیما برای که ایحادثه اون از بعد بخصوص_

، دور خونه از قدم دو .نگرانه خییل دیگه که اومد  میشر

 .بدتر دیگه هست   هم تغاری ته .برگردی تا دره به چشمش

 .ان وابسته بهت بدجور بابا و مامان

 

ک ببیند کرد اشاره هواپیما یحادثه به عمدا یم حرق   دخت 

 .نه یا زند

 .نبود ها آنجا حواسش اما تبسم

 .نشنید را برادرش هایحرف خوب خییل

 .گذاشت دهان به را ترشک از ق  قاش
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 .نفهمید طعمش از هیچ

گالیه از پر چشمان و خایل یکوچه حوایل جان   حواسش

 .چرخیدیم ماهان ی

 

 خواهرش داشتت   دوست صورت به کوتایه نگاه باربد

 .انداخت

وت در بود مشخص کامال  .کند یم ست   هت 

؟ تبسم_  اومده؟ پیش مشکیل خون 

 

ک  .بست را ظرف در دخت 

  برادرش سوال جواب بودن مثبت منظور به حرف بدون

 .داد جنباند رس آهسته

  بهم خواینیم خوب :پرسید باز باربد
 

 شده؟ خ   بگ
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 و گرفت بازی به را دستش پشت پوست  ناخن با تبسم

 بعدا میشه :داد پاسخ و دوخت دستش هم را چشمانش

 بزنیم؟ حرف اشدرباره

 

 .میشه که معلومه بله :گفت کشیده و رسا باربد

 

ک  .زد لبخند تلخ دخت 

 بزنیم؟ بستت    بریم :پرسید باز باربد

 

؟ نه،نارتحت بگم اگه_  میشر

 

 پاسخ و بود چرخش در تبسم و خیابان میان باربد نگاه

  اگه :داد
 

م خرابه خییل اوضاع کنم یم نه،فکر بگ  گردن مت 

 .شکنمیم لندهور ماهان اون
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 .نه گمنیم پس خوب :فتگ و خندید اششوخ   به تبسم 

 

 هم انقدرا شکر رو خدا :گفت و انداخت باال ابرو باربد

 .نیست خراب اوضاع

 

 !کرد نگاهش پرسشگرانه و متعجب تبسم

 وگردنش من خوادنیم دلت وقت   :داد توضیح باربد

 .نرسیده باریک جاهای به کارتون هنوز یعت   بکشنم

ک ذهن در  .گذشت دخت 

 واقعا دیگه دفعه این رسیده ریکبا جاهای به کارمون_

 .کنه نیم نگاه هم رسش پشت و رفت

ک لحظه آن هرچند  دلگت   ماهان دست از حدی به دخت 

 هم را رسش پشت و برود ماهان اگر کرد یم فکر که بود

 .ندارد اهمیت برایش خییل نکند نگاه

 گران خییل برایش این و بود گذاشته منت رسش ماهان

 .آمد
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 که عشق   بابت بود گذاشته منت شرس  خودش نظر از 

 .بود کرده رخنه دویشان هر قلب در

  

 

 

 

 

  

 

 ۲۸۳ پارت

 

 اولی    که دانست یم خاطر این به را منت این بیشت   او اما 

اف عشق این به که نفری  .بود خودش کرد؛ اعت 

  شدن قدم پیش بابت بارها االن تا پیش ساعت چند از 

اف در  .کرد تلعن را خودش عشق به  اعت 
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 انگت    نفرت جان   به برایش ب داشتت   دوست دره آن حاال

 بود شده تبدیل

 حاال و کند عشق ابراز ماهآن به بود شده باعث که جان  

ت رسش گذاشی     پیش پا بابت
ّ
   .بگذارد من

 .بود توانسته خوداری که  جوان مرد  حال به خوش

 و انداخت خواهرش درهم صورت به چشیم گوشه باربد

م خیال ن   اصال :گفت  یقیافه این با بخوریم بستت   نمت 

  .میشه تلخ هم بستت   تو زهرماری برج

 

 شب یک میدم قول داداش ببخشید :گفت مظلوم تبسم

 .کنم مهمونت خودم  بودم رسحال که

 

 اون بهبه :رفت خانه سوی به مستقیم و خندید باربد

 .داره خوردن بستت  

 

 .داشتند مهمان خانه در
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 .شوهرش و پرستو .حنا و هومن

 بودنشان؛ هم دور روزهای یهمه مثل و بود شلوغ خانه

 .بود راه به بخندشان بگو بساط

 کرد یم شیطنت باربد پای پابه که همیشه برخالف تبسم

خانه به  گرفته عهده به را شام کردن تهیه و اورده پناه آشت  

 .بود

 .نداشت را چت    هیچ و کس هیچ حوصله

  کباب شام برای
 

 .داشتند دیگ

خانه وارد پرستو که بود کردنشان رسخ رسگرم  و شد آشت  

 .ایستاد کنارش

 عشقه؟ خاصیته :پرسید و کرد نگاه را رخش نیم

 

 .کرد نگاهش متعجب و رسچرخاند

؟_  خ 
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 .داد تکیه کابینت به پرستو

 به گذاشته پا ماهان وقت   از . میگه راست مامان_

 .ارونیهب چشات و فکری توی همیشه زندگیت

 

 دستم :گفت خجالت با و کرد جا به جا را ها کباب از یگ

 .شده رو اتونهمه برای

 

 که نبود این ماهان قبل تبسم اخه :گفت مهربان   با پرستو

 باربد .بشه قایم بره تبسم و هم دور بشیم جمع همه

 .نره آسمون تا جیغش و زنگوله بگه بهش همه جلوی

  کباب دیس کنار واسه
 

 درست شکوفه خیارشور با دیگ

 من واسه مامان وقت   حت    .نکنه درست گل گوجه با نکنه

 رسمون جفتمون ما و خریده شکل یک رورسی حنا و

 مامان اتاق کل و کو من مال که نکنه جیغ جیغ کردیم

 .کنه پیدا خودش رورسی تا بریزه بهم
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 .گفت نیم هیچ تبسم

 حرفهای هب بود چسبیده را گلویش بیخ که بعض   با فقط

 .کرد یم گوش خواهرش

 .گفت یم درست خواهرش

 .زد هم به را زندگیش روتی    هایبرنامه یهمه و آمد عشق

 .بود دیگری آدم عشق از قبل

  راحت .گذراند یم خوش راحت خندید، یم راحت
 
یم زندگ

 .کرد

 با زندگیش یلحظه هر یمقایسه بود شده کارش حاال اما

 یم بود،چگونه کنارش انماه لحظه آن در اگر که هم

 .گذشت
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 ۲۸۴ پارت

 

 شده خیس هایگونه انگشت پشت با رفت جلو پرستو

 هم خیسه چشمات اینکه :گفت و کرد نوازش را خواهرش

 تجربه وقت هیچ من .قشنگیه چت    عشق .عشقه خاصیت

 .نکردم اش
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 اینکه از :گفت حرص با و کشید عمیق   نفس تبسم

 جالت   چت    هم خییل .نباش راحتنا نکردی اش تجربه

 یم عذاب دارم فقط شدم گرفتارش وقت   از که من نیست

 .کشم

 

 نیست؟ قشنگ یعت   :پرسید و آمد تر جلو کیم پرستو

 

 .رفت فرو فکر به دخت  

 نیم که خودش به داشت که عصبانیت   یهمه وجود با

 !بگوید دروغ توانست

 قشنگ تگذشیم ماهان کنار که هایلحظه شد یم مگر

 نباشد؟

 .رفت آموزشگاه در شکالت و گل جعبه با که روزی

 دلش تبسم اول دوتان   یگ، همان جز که  شکالتهای

 .بزند دست اش باق   به بود نیامده
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 و نخورده دست همانطور باکس و شده خشک ها گل

 .بود اتاقش در شیک

 و خودش میان را او برادرش یخانه در ماهان که روزی

 گرفت دم موهایش از عمیق طور ان و ختاندا گت   در

 .نباشد قشنگ شدیم مگر

 خوشمزه و خوردند هم با روز همان که ایرشته آش

 .بود دنیا یرشته آش  ترین

 .بودند نشسته هم کنار بیمارستان در که روزی

 هر زیبان   به بودن ماهان کنار لحظات و روزها تمام کال

 از هم نهایت ن   راگ حت   دخت   و بود گذشته تر تمام چه

 منکر توانست نیم بود؛ عصبان   جوان خلبان دست

 .شود او کنار در حالش بودن خوب و داشی    دوست

 

 و شد خوردن رسگرم و برداشت را ها کباب از یگ پرستو

؟یم لبخند که بینم یم شده؟ خ   :پرسید خبیث  زن 
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 .چرخید تابه سمت به تبسم

 در که را انچه دهانش ویل .داد نشان کار رسگرم را خودش

 خون   منکر تونمنیم :آورد زبان بر گذشت یم ذهنش

 .بشم هاش

 

ه خواهرش صورت به حشت با پرستو  .شد خت 

 .نکرد تجربه وعشق وقت هیچ من_

 

 میان آیدا صدای بدهد جواب خواست تبسم تا

 .انداخت پارازیت حرفهایشان

 .گرایم های شوهر خواهر به سالم_

 

 سالم:پریس متعجب تبسم و چرخیدند سمتش به دو هر

؟ یم چیکار اینجا تو  !کت 
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 .دنبالم اومد عشقم :داد پاسخ و آمد جلو رسخوش آیدا

 

 مثل پشه این :گفت متعجب و کرد نگاه پرستو به تبسم

 !نبود؟ حیاط توی مگه االن همی    ها مونه یم جن

 

 دادن دستور عزیزم شوهر مادر :گفت و خندید آیدا

 .دنبالم اومد رسیــــع و کرد اطالعت مادر امر عشقم

 

به تبسم به پرستوبابارنج  چه :گفت و زد خفیق   ایض 

  رو پر بچه انداخته راه عشقیم عشقم

 

خانه در و خندید آیدا  بقیه پس :پرسید و چرخاند رس آشت  

 کجان؟
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 .داد پاسخ پرستو

  کجاست؟ باربد .حیاط توی_

 

 

 

 

 

 

  

 

  ۲۸۵ پارت

 

 علیک و سالم یک برم من کرد یم کپار  ماشی    داشت _

 کمک میام کنم
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 .خورد باربد یسینه به اششانه چرخید تا

 سالم حیاط بریم باربد :گفت و کرد نگاهش عشق از پر

 کنم؟

 

 .کرد گل اششوخ   باز باربد

؟ سالم  فقط یم بری میخوای راه همه این_  خوب کت 

ه نگن کن احوال و حال قشنگ  .ندارن معرفت دخت 

 

 

 .کرد نگاهش چپ چپ یداآ

 .ادب ن   بود همون منظورم_

 

 قبل .نکن عجله حاال خوب خییل :گفت و خندید باربد

 .دارم مهم کار باهات من اتاق بریم بیا حیاط
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  خ   :شد گرد آیدا چشمان
 

 !باربد؟ میگ

 

 کارت اتاق بریم بیا میگم :گرفت را آیدا دست مچ باربد

 بیا دارم دوست خییل بچه گفت   نیم همیشه مگه تو .دارم

  .بدم بچه بهت خوامیم بریم

 

 !کرد نگاه را نامزدش شوکه آیدا

؟ داری خ   رسم به خاک باربد_ 
 

 !میگ

 

ک خونشد  باربد  خواهرهایش سمت به وراندازکرد را دخت 

 غت   حرف من کرده؟ تعجب چرا این :گفت و چرخید

 بدم بچه بهش خوامیم اینکه مگه زنم؟یم دارم عادی

 دوست بچه گفتیم همیشه خودش بخدا داره؟ جبتع

 .داره
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 :رفت غرره چشم برادرش به تبسم و خندید یم ریز پرستو

 .نکن اذیتش

 

 خودش گفت؟ خ   من مگه خدا ای :جنباند رس باربد

مش خواستم منم داره دوست بچه میگه همیشه  اتاق بت 

 .بدم بچه بهش

 

ون باربد دست از را دستش مچ آیدا  :زد تشر  و کشید بت 

 .بخدا زشته کن تمومش خدا رو تو باربد

 

 :گفت و چرخاند خواهرانش میان متعجب نگایه باربد

 ...کرد لطف بهش نمیشه ها ندارم تعادل

 

م خودم نیا اصال :گفت و رفت اتاق طرف به  رو بچه مت 

 .میارم
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ها به گیج آیدا  یم چیکار داره این :پرسید و کرد نگاه دخت 

 .کنه

 

ی :گفت و یدخند پرستو  بازی دیونه به کم کم نیست چت  

  .کت   یم عادت هاش

 

 .بده بچه بهت نرفت   :گفت بریده بریده خنده همراه بعد

 .بیاره رو بچه خودش رفت

 

 .شدنیم آنها حرفهای متوجه اصال آیدا

 میل را پرستو پشک که حایل در باربد بعد ایدقیقه چند

خانه به داشت آغوشش  .آمد آشت  

اض پرستو ؟ یم چیکار خدا رو تو باربد :کرد اعت   کت 

  کردی؟ بیدارش
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 نامزدش آغوش میان کوچک نوازد به و رفت جلو آیدا

 ذره یک وای نازه چه عزیزم :گفت ذوق پر و کرد نگاه

 .دیدنش که دفعه اون از شده بزرگت  

 

 .رفت اش صدقه قربان و کرد نوازش را اش چگونه

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۸۶ پارت
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 ببی    :گفت و کرد نگاه را نامزدش اشتیاق از رپ باربد

 و اتاق توی بیای که این ارزش خدان  .اسخوشمزه چقدر

 .کردی تنبیل نداشت؟ رو کت   بغلش

 

 .انداخت باربد به کوتایه نگاه آیدا

 مرد جواب در و شد آغوشش توی نوزاد رسگرم دوباره  

 .رسوندی بد  منظورت تو نیستم تنبل من :گفت جوان

 رو منظورم  :پرسید و آورد در را گیج آدمهای ادای دبارب

 توی االن اینکه از غت    مگه دیگه بدم بهت بچه !رسوندم

  داره هم ای دیگه مفهوم بغلته

  ؟

ی و زد زدهخجالت لبخند ایدا  !نگفت چت  

 .کرد مکث دقیقه چند باربد

 .گرفت خودش به را متفکر های آدم  ژست

 .آوردنیم در رس آیدا های حرف از اصال که انگار

 .پرید عقب  یکباره بعد  یثانیه چند
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ها   !کردند نگاهش متعجب دخت 

 چگونه دغلباز مردک دانستند یم که پرستو  و تبسم حت  

 جا حرکتش این از هم گذارد، یم بیچاره آیدای رس به رس

 .خوردند

 

ت ایدا ؟ یم اینطوری چرا !شده؟ خ   :پرسید زده حت   کت 

 

 تو از :گفت و داد صورتش به زده حشتو  حالت باربد

سم .ترسیدم  .کت   تجاوز بهم میت 

 .رفت ریسه خنده از پرستو

 .شدنیم گردتر این از آیدا چشمان

 .کرد درازی زیان باربد

؟ یم نگاه اینجوری چرا_  تو که منحرق   فکر این با کت 

 تو فهمیدم تازه من با   !نیست بعید ازت خ   هیچ داری

 .کردییم مقاومت اتاق بیان   خواستم زتا که موقیع چرا

 .داد خجالت حسان   راه بیچاره دخت   شیاد مردک
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 .گفت نیم هیچ و بود انداخته پایی    رس فقط آیدا

 .بگوید باید چه دانست نیم اصال 

 .آمد حرف به پرستو

 مردم دخت   نکن کاری یه .باربد نکن اذیتش توروخدا _

 .نکنه نگاه رسشم پشت بره بزاره

 .داد ادامه شیطنت  به بدبار 

 گونه  و زدهخجالت آیدای حواله را اش عاشقانه نگاه و

 نکنه؟ نگاه رسشم پشت چرا  :گفت و کرد انداخته گل

  این به شوهر
 
یت   و خوشمزگ  در میخواد کجاش از شت 

 بیاره؟

 .ماند باز تعجب از آیدا دهان 

 .رفت زمی    در و شده قطره یک خجالت از

 دانست؟ نیم او و بود منحرف و ادب ن   اینقدر پشک 

ل را هایش خنده توانست نیم دیگر پرستو  .کند کنت 
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 ۲۸۷پارت

 

 .بود مصنوغ هم هایش خنده حت   اما تبسم 

 چشمانش و انفجار حال در مغزش رسدرد شدت از

 .کرد نیم کار درست

د پناه اتاقش به داشت دوست   بکشد دراز تختش روی بت 

ایط از شاید بدبخوا ساعت   و  موقع ن   رسدرد این رسر

 .شود راحت
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 .داشت تشویش 

 دست از آنقدر کردیم  وانمود خودش پیش آنکه وجود با 

 با ببیند، را رویش خواهد نیم حت   که است دلخور ماهان

 هر اما گفت،یم هم خودش به حت   که  های دروغ یهمه

 مت    روی که تلفنش سمت به نگاهش بار یک دقیقه چند

خانه  یا تماس ماهانش از شاید رفت یم داشت، قرار آشت  

 .باشد داشته پیام

 .بود نگران کیم گشت   یم اگر را قلبش ته

 .نشست فرمان پست عصبانیت با که ماهان   برای 

 بنشیند ماشینش پشت تا رفتیم وقت   که ماهان   برای 

 .بودند  رسخ رسخ چشمان

 .باشد افتاده اتفاق   برایش مبادا 

 که چقدر هر نگران، که هم چقدر هر حال هر به اما

 همه از بیشت   اش وجودی عصبان   قسمت دلتنگ،

 .کردیم خودنمان  
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 .کردند پهن انگور درخت زیر حیاط در را اشانسفره

 بود اشانجمع در هم هما

 حرف مفصل او با است الزم بود مطی    تبسم که همان  

 .بیاورد در ماجرا از رس و بزند

 .بود معج جمعشان

 نشسته سفره رس جفتشان با خانواده اعضای یهمه

 .هما و تبسم از بودند،غت  

ک  .کرد فکر ماهان به دخت 

 او خانواده اعضا سایر مثل .بود نشسته زانویش به زانو

 احسایس چه داشت حضور جمع در جفتش با هم

 داشت؟

 .بود دهان به و زد چنگال رس کباب ای تکه

 صدا به در زنگ که بود طعمش ارزیان   و جویدن حال در

 .آمد در

 ساختمان به و برخاست جا از دادن پاسخ برای هومن

 .رفت
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 شوهر و خاله کامران، و مهناز همراه که نکشید طویل

 .گذاشت حیاط به پا اشان خاله

 .شد بلند تبسم نهاد از آه

  .نداشت واقعا را اینها یحوصله

 ؟.خواست یم تنهان   دلش

 آمنه قلب بر نگران   اش؛خانواده و نشین حضور با

 .نشست

 یم نشین دارنیش زبان و جمعشان در آیدا حضور از

 .ترسید
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 ۲۸۸ پارت

 

 خانواده حضور از اش خانواده و آمنه که قدرهمان

 حضور از هم خانواده و نشین شدند؛ متعجب نشین

 !خوردند جا آنها جمع در  ایدا

 شام آنکه وجود با آنها و آورد بشقاب برایشان تبسم

 اضار با ویل کردند مطرح را موضوع این و بودند خورده

 .نشستند سفره رس داریوش و آمنه

 هایکدورت یمانده ته رفع امید به بیشت   نشین آمدن

 دام به برای شانسش ایدوباره کردن امتحان و گذشته

 .بود باربد انداخی   

 دامادش باربد داشت، دوست مهناز کودگ زمان از او

ش که را الابایل مردک حال و شود  کرده انتخاب دخت 

 .بپذیرد توانست نیم جوره بود،هیچ
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 خوب خواهرش با اش رابطه کرد یم سیع اینکه با آمنه

  از اما باشد
 
ی او به پشش خصوض زندگ  .گفتنیم چت  

 تا .بماند مسکوت چت   همه رسیم عقد تا بود داده ترجیح

 های خانباخ   خاله حرفهان   از دور و آرامش در فرزندش

 .دهد سامان را زندگیش فامیل

 .برگشت و رفت آیدا صورت روی بار چند نشین چشمان

 .تر پشت پر موهایش و بود تر سفید مهناز از پوستش

 بیت   نه و داشت را مهناز زیبان   و درشت چشمان نه اما

 .را اشدادی خدا باالی رس

 رعایت را انصاف طرسر  خواست یم اگر البته خوب

لب و بودند ترپست پر و ترحالتخوش آیدا کند،ابروهای

 .زیباتر هم هایش

 

 نگاه بود آیدا پیش حواسش یهمه که نشین به پرستو

 .هاتبسمه پخت دست خوری؟نیم چرا جون خاله :کرد
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 تبسم یروانه داشت مهر چاشت   که را نگاهش نشین

 عروسم پخت دست بسکه .داره خوردن غذا این پس :کرد

 .خوبه

 

 .خورد جا نشین حرف از تبسم

خاله الخصوص اشانهمه نظر از موضوع این کردیم فکر

 !شده تمام اش

ک تعجب متوجه نشین  .شد دخت 

  از را او
 

 .شناختیم را حاالتش یهمه و کرده بزرگ بچگ

 که تبسم با میگم کامران به همیشه :داد ادامه توجه ن   اما

ییم وزن اضافه حسان   سقف یک زیر بری  این بسکه گت 

 .داره سلیقه و خوبه دستپختش دخت  

 

 .زد خند پوز کامران

 قرار او نه و کرد یم تعریف تبسم از روزها این مادرش نه

ک با بود  .رود سقف یک زیر دخت 
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 اما داشت، تبسم با ازدواج برای زیادی تمایل هنوز قلبا

خاله وقت    دیگر بود میل ن   مامات او خالف بر اشدخت 

 .ماند نیم رایه

 گدان   و غرورش گذاشی    پا زیر آدم هم او که اگرچه

 .نبود عشق

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۸۹پارت
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 یهمه دید؛ یم چشیم گوشه تبسم سمت از اگر ویل

 .کردیم رسیدن او به برای را تالشش

 جلب او سمت را همه حواس باز نشین بعدی یجمله

 .کرد

 رو ما ویل گرفت   پشتنامزدی واسه ا،دارم گله ازت ابخ  _

 نکردی؟ دعوت

 

 .کرد نگاه آیدا و باربد به آمنه

 .بود خواهرش سوی از گالیه و جمله این منتظر

 یگ خانه هاقدییم قول به پیش ماه چند همی    تا آنها

 .بودند

 کف پوکشان و جیک یهمه و داشتند سوا هم از رسی

 .بود هم دست

 عقد تاریــــخ روزا همی    ویل .فتیمنگر  نامزدی خواهر نه _

 .خدا امید به کنیمیم مشخص رو
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 آخه :کرد تعجب مثال و برد باال را ابرویش تای یک نشین

 !کردن نامزد شاید گفتم اینحاست عروست دیدم

 

 دو بی    جون خاله آره :گفت مادرش جای به پرستو

 قراره چون منتیه .شده رسیم نامزدیشون که خانواده

 .نگرفتیم نامزدی جشن دیگه کی    عقد روزا همی   

 

 .داد تکان رس نشین

 به:گفت و نداد بروز را بود نشسته قلبش در که خصومت  

 .بشی    بخت خوش که شاءهللاان .باشه مبارک .سالمت  

 

 .کرد تشکر کوتایه لبخند با آیدا

 داشت را انتظارش آمنه که ایشب،گونه آن شکر را خدا

 .نگرفت قرار نشین زبان نیش هدف کش

 اتاقش رایه درد پر رسی با تبسم و رفتند هامهمان باالخره

 .انداخت تخت روی را خودش و شد
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 .کند باز را موهایش کش نداشت حوصله حت  

 چک بار هزارمی    برای و برداشت پاتخت   روی از را گویسر 

 .کرد

ی پیام یا تماس از  .نبود خت 

 .کرد چک را جوان مرد وی ن   و زد رس ساپ وات به

 .بود پیش یدقیقه یک همی    بازدیدش اخرین

ه چتشان یصفحه به بیقرار  .شد خت 

 .کرد خراب را چت   همه نامناسب یجمله یک با

 همه این ماهان بود، رسانده بهت   را منظورش اگر شاید

 .شدنیم عصبان  

 منظورش دهد توضیح او بود داده فرصت جوان مرد کاش

 .چیست

 را اشپیشان   سمت دو و شتگذا تخت روی را گویسر 

 .داد ماساژ
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 بر خواب که امید این به داد قرار بالشت روی را رسش

 اعصاب و رسدرد این رس از را او و بزند خیمه چشمانش

 .کند راحت ریخته هم به

 .برد موهایش میان را انگشتانش

 .بخوابد کرد سیع و داد ماساژ را آنها یریشه قدری

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۹۰ پارت
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 .گذشت روز هس دو

ی هیچ آن در که روزی دو،سه  هرچه نبود ماهان از خت 

 البته و تر دلتنگ و شد یم تر آرام تبسم گذشت یم بیشت  

 گذاشته رسش ماهان که منت   بابت قلبش ته همچنان که

 .دلگت   بود

 .دهد پیام یا بزند زنگ او به گرفت تصمیم باری چند

 .ترسید یم ماهان برخورد از اما

 .کند ردش یا نپذیرد را  او هاینک از

 .ترسید یم برخوردش از و باشد عصبان   هنوز بود نگران

 به باز تردید رفت، یم گویسر  سمت به دستش که هربار

 .کند صت   دیگر کیم گرفت یم تصمیم و افتادیم جانش

 

 .داشت کالس آموزشگاه در تبسم

 ساخت دادن آموزش و دوخی    با را خودش  رس روزها آن

 .بود کرده گرم عروسک
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  رسگرم همیشه مثل آموزشگاه در هم هما
 

 به رسیدتگ

 .خودش کارهای

 از یگ یکاره نیمه عروسک شد؛ تمام که تبسم کالس

جوها  برداشت بود نیامده بر کردنش تمام پس از که را هت 

 .رفت سالن به و

 کارهای به و بود ایستاده سالن وسط مت    کنار  جوان زن

ی جوها هت   نمونه عنوان به مت    روی و شده ادهآم که هت 

 .کردیم نگاه داشت قرار

  .گرفت رونق آموزشگاه این تا کشید زحمت خییل

 کریستال، گل سازی، شمع سازی، عروسک خیایط، حاال

یو یم داده آموزش دیگر هت   نمونه چند و آران   سفره آشت  

 .شد

اب جامع صورت به که را شمع جام  بود شده درست رسر

 .فتگر  دست به

 .آمدیم خوشش خییل ها شمع مدل این از

 .ایستاده مت    کنار تبسم
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ه اشعمه صورت به  .شده خت 

 .کرد نگاهش دقت با

 کشیده اش بیت   .داشت باریک های لب و کشیده صورت

 ابروهای و داشت گرد ای قهوه چشمان .بود قلیم و

 وجود پودری کرم هیچ گونش گندم پوست روی .هالیل

 .نداشت

  کم آرایش
 

 ایشقهوه موهای میان و بود صورتش بر رنگ

 .شدیم دیده سفید تارهای

 .بزنم حرف باهات خوامیم عمه :کرد باز لب تبسم

 

 .دانست یم

 .بود آید رساغش به تبسم اینکه منتظر

ک دانست یم اصل باالخره دخت   .شد خواهد ماجرا پیگت 

 .کرد نگاه اشزاده برادر به

 .بگوید را سخنش یادامه تبسم تا منتظر
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ک ه اشعمه چشمان در مستقیم دخت   :پرسید و شد خت 

 تو زده هم به رو نامزدی که اون   میگه راست ماهان

 بودی؟

 

 !کرد تعجب وضوح به هما

 !نبود تبسم سوی از سوال این منتظر

 .کند سوال ماجرا یادامه یدرباره تا آیدیم او کردیم فکر

 .بود گفته را چت    همه و کرد دست   پیش ماهان انگار اما

 

 

 

 

  

 

  ۲۹۱ پارت 
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 .برود طفره خواست نیم

 .نداشت تبسم از کردن پنهان برای ایعالقه

 یک رسبسته توانست یم اما گفت،نیم را چت    همه شاید

هان  
 .دهد توضیح را چت  

ی  یشده بافته های مهره به و برداشت را کریستال رومت  

 .کرد نگاه هم کنار

ی رو ستالکری هایمهره با  کرده درست ستاره شکل مت  

 ک.بودند

 تبسم جواب در و کشید هامهره روی آهسته را انگشتش

 من درسته آره :داد پاسخ کرد یم نگاهش منتظر که

 بخوره؟ هم به موننامزدی خواستم

 

 چرا؟ :پرسید و کرد نگاه اشعمه صورت به دقت با تبسم

 که تو ؟بزن   هم به رو نامزدی گرفت   تصمیم که شد خ  

 .بودید هم عاشق دوتا شما گفت   من به
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 .دیگه نشد ویل آره :رسجنباند هما

 

 و رفت جلو گام یک .گذاشت مت    یلبه دست تبسم

 خ   همه چرا اصال زدی؟ هم به که شد خ   چرا؟ :پرسید

 اون؟ گردن افتاد

 

ی رس از دست هما  .برداشت رومت  

 جواب  جای به کرد سیع و کرد جیب در را هایشدست

 ..نبود هم با قسمتمون .تبسم نشد :برود طفره دادن

 

 چرا :کرد اضار اشعمه به دانسی    بیشت   برای تبسم

 خ   بگو خدا رو تو عمه .نبود هم با قسمتتون چرا نشد؟

 شد؟

 

 .کرد اختیار سکوت زدن حرف جای به هما
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 بود؟ وسط ایدیگه کس پای :پرسید شک با تبسم

 

 که رسید نتیجه این به تبسم کشید؛ طول که هما سکوت

 .بوده درست حدسش

 به دل که شد خ   پس بودی اون عاشق تو :پرسید ناباور

 !دادی؟ ایدیگه کس

 

 این تبسم :داد پاسخ و کرد تند پا اتاق سمت به هما

 بدتر جز خ   هیچ گذشته زدن هم .نده ادامه رو حرفها

 ماهان بدون   تو خواستم فقط من .نداره چت    همه شدن

 از بیشت   دیگه زدم هم به رو نامزدی من و گفته استر 

 .نیست کس هیچ صالح یه کردن کنجکاوی این

 

 بود عصبان   کیم که لحت   با و شد اشعمه گام هم تبسم

  نکنم؟  کنجکاوی من عمه :گفت
 
 شما یگذشته زندگ

  تمام داره
 
 به بابام .ریزه یم هم به رو من یآینده زندگ
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 نه گفته شما یگذشته اطربخ عاشقسم من که مردی

 دعوام ماهان با .نه بگم شدم مجبور بابام بخاطر خودم

ی هیچ روزه چند و شده  بخاطر اش همه .ندارم ازش خت 

  تو که ای گذشته
 

 .نکن کنجکاوی میگ

 

 .ایستاد اتاق در دم هما

 زدن هم با  :گفت و کرد نگاه اش زاده برادر چشمان در

 .تبسم زن   یم آسیب تاطراف های آدم به فقط گذشته

و همه ویل نه گفت من یگذشته بخاطر بابات  به چت  

د خودت  بگو دیگران نظر و گذشته به اهمیت ن   تو ست 

 آره
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 ۲۹۲ پارت

 

 .شد خشک تبسم گلوی

 .بگوید چه اشعمه منطق   حرف جواب در دانست نیم

 .کشید هایشلب روی را زبانش

 وقت   نبود، خودخواه مه انقدرها شناختیم را اشعمه

 مسائل پای یعت   کردیم فرار حقیقت گفی    از گونه این

 .شود مطرح خواست نیم هما که بود وسط، دیگری

 .گرفت پیش در را حیاط راه

 .شد درگت   ذهنش

 .نداشت خت   او که بود رازهای وسط این
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  جای رس
 

 .نشست حیاط در اشهمیشگ

 .کرد فکر نوع هزار و جنگید خودش با مغزش در

 رسید نتیجه این به کردن فکر ساعت دو نزدیک از بعد

 .باشد نداشته کمک انتظار کش از که

 از و بزند حرف پدرش با و برود خودش گرفت تصمیم

 .کند دفاع عشقش

د تماس ماهان با هم سو آن از  از قصدش بگوید و بگت 

ی گفته اینکه  .بوده چه نگو چت  

 .برداشت ابلشمق مت    روی از را تلفن و برد دست

 که کند لمس را آن خواست و کرد پیدا را ماهان یشماره

 .بست نقش گویسر  یصفحه بر باربد نام

 جانم :داد را برادرش جواب و کرد لمس را ست    آیکون

 باربد؟

 

 .داشت وال و هول باربد

 .زدیم موج نگران   صدایش در
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 زدنش حرف از اما باشد خونشد کردیم سیع اینکه با

 .باریدیم یشتشو 

؟ تبسم سالم_  .دارم کارت دنبالت بیام خوامیم کجان 

 

ی داداش آموزشگاهم_  شده؟ چت  

 

ی نشو نگران نه_  دوری یک بریم دنبالت میام نیست، چت  

 نداری؟ که کاری .بزنیم

 

 

 خدا رو تو باربد .ندارم کاری نه :پرسید دلواپس تبسم

ی  شده؟ چت  

 

 باش آماده تو .میگم بهت میام حاال_
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ک  .بازگشت ساختمان به دلهره با دخت 

 خداحافیط   هما از رسرسی .برداشت را وسایلش و کیف

 .ایستاد برادرش منتظر حیاط در و کرد

 .رسید زود خییل باربد

 به باربد یپریده رون   و رنگ و بودند نشسته ماشی    در

های حامل جوان مرد که بود این نشانگر خون    خون   خت 

 .نیست

 

 خدا رو تو باربد :پرسید و کرد نگاهش دلهره از پر تبسم

 ای؟ریخته هم به جوری این چرا تو شده؟ خ   بگو

 

 .کرد نگاه را رسش پشت آینه توی از باربد

 چاقو نوشی    و امید رساغ رفته .شده پیداش دوباره اهورا_

ه باهاشون با داشته  ...شده درگت 

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 :داد شخواهر  به ثانیه چند برای را تاسفش از پر نگاه

 .بوده همراهشون هم ماهان

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۹۳ پارت

 

 .ایستاد تپش از سینه در تبسم قلبم

 :پرسید تا کند جان و خورد گره  اشسینه در نفسش

 خوبه؟ حالشون شده؟ طوریشون دیدن؟ آسیب
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ک رس بر را دنیا و گفت کلمه یک باربد  :کرد آوار دخت 

 بیمارستانن

 

 .مرد واقعا دیگر اینبار

 .کرد یخ پایش و دست و شد جدا تنش زا روح

؟یم حرف تلگراق   چرا باربد :پرسید عصت   ی زن   چت  

 خوبه؟ حالشون شده؟

 

 بود عصت   هم باربد

 یم گریه .زد زنگ نوشی    فقط .بخدا دونم نیم...دونمنیم_

ان   یک بریده بریده .کرد
 .کرد قطع و گفت چت  

 

ون را گویسر  و برد فرو کیفش در دست رسیــــع  .شیدک بت 

د را نوشی    یشماره خواست تا  وخودت :گفت باربد بگت 

 هم امید و نوشی    .خاموشه ماهان  گویسر  .نکن خسته

 .دننیم جواب
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ک  .کشید صورتش روی دست قرارن   دخت 

 این .رسیمیم گ پس خدایا وای :کرد زمزمه خودش با

 .شده دور انقدر چرا لعنت   بیمارستان

 

 .امید و نوشی    یا اشدب ماهان نگران دانست نیم

 از جان باشد افتاده کدامشان هر برای اتفاق   اینکه فکر

 .برد یم تنش

 .رسیدند بیمارستان به تا کشید طول

 .بود زیاد فاصله بیمارستان ساختمان تا در دم از

 .دویدند تقریبا را مست   باربد و تبسم

 صندیل، روی نشسته که دیدند را نوشی    ساختمان نزدیک

 .کردیم گریه و کرده بغل ار  خودش

 .بود خون   دستانش

 .داشت خون های لکه رنگش زرد مانتو آستی   
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 .نت    شالش های دنباله

 هراس و هول با را نامش و دوید دوستش سمت به تبسم

 .خواند

 .بود شدن متالیسر  حال در سینه در قلبش

هان   از
 وحشت آورد زبان بر نوشی    بود ممکن که چت  

 .داشت

 آغوش به را خودش افتاد تبسم به شمشچ تا نوشی   

 گریست بلند صدای با و انداخت
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 ۲۹۴ پارت

 

 .شد زنده و  مرده تبسم

 بود مشخص کامال نوشی    صورت حالت و پریده رنگ از

 .افتاده ناگواری اتفاقات

ک  ی داد ترجیح و گرفت آغوش در را دخت  سد چت    . نت 

ی ن   در دقیقه چند الاقل  بود بهت   برایش بردیم رس به خت 

 .مصیبت یک با شدن مواجه تا

 .شد باز دلش و رسدرد دقیقه چند از پس نوشی    

 .بود زده وحشت چشمانش زدن حرف موقع

 .غلتید یم صورتش روی درشت هایاشک

 .بود ریخته چشمش زیر ریملش از کیم

 !اومد چطوری نمیدونم .بود زندان توی !اومد اهورا_

 !آمد کجا از نمیدونم
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ون ماهان و امید و من    توی امید و من یعت   .بودیم بت 

 معلوم اومد اهورا وقت    .دیدیم و ماهان که بودیم خیابون

 امید دست .شد درگت   ماهان و امید با کرده تعقیبمون بود

 م نمیخواست جلو انداخت خودشو ماهان شد زخیم

به  اهورا بزاره  درست چاقو .بزنه امید به ایدیگه یض 

 .نشست ماهان سینه یتو 

 

 .کرد گریه های های

 چاقو ماهان  :داد ادامه بریده بریده و زنان نفس

 چه. کنم چیکار نمیدونم بده خییل به  حالش...خورده

 نمیدونم اصال بگم خ   مادرش و پدر به بریزم رسم تو خایک

 .بایدچیکارکنم

 .شد تا تبسم زانوهای 

 تنش تمام از  هم و ها پا از هم جان رفی    پاهایش از جان

 .رفت

  !بود خورده چاقو ماهان 
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 چقدر؟ یعت    بد بود؟ بد حالش و 

 چگونه؟ یعت  

 کرد؟ یم باید  چه حاال یعت   

 .شد خواهر باید حال متوجه باربد

ک بازوی زیر انداخت دست   .انداخت گرفت را دخت 

ک گلوی بر سنگیت   بغض  .نشست دخت 

 .افتاد مارهش به تبسم نفس که بود سنگی    حدی به

 .فرستاد یم هایش ریه به را هوا زور به

 .شدند بیمارستان ساختمان رایه هم با 

 .داد جان بار هزار تبسم سند بر تا 

 صندیل روی سالن در شده پانسمان دست با امید 

 .بود نشسته

 خرابش حال از حکایت اششده سفید  رون   و رنگ

 .داشت

.د       ب  تس  چ   تی  نتوانست  که  تبسم 
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 ماهان  :پرسید امید از رسید دادش به که بود  دبارب 

 چطوره حالش کجاست؟

 

 .بود ناامیدکننده زیادی امید جواب 

  نیست خوب اصال حالش  .عمل اتاق توی _

 

 

 

 

 

  

 

 ۲۹۵ پارت

 

 .رفت پیش باربد
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 .گذاشت امید یشانه روی دست

 خوبه؟ حالت خودت .امید باش آروم_

 

 .جنباند رس کالم بدون امید

 کرده گت   گلویش میان کویه داد،انگار فرو را دهانش اب

 .بود

 از لحظه یک افتاد زمی    روی که وقت   ماهان صورت

 .شدنیم دور چشمانش مقابل

 :پرسید و کرد بدل و رد همشش و امید میان نگایه باربد

 اینجاس؟ ماهان دونن یم دادی؟ خت   اشخانواده به

 

 .شیدک صورتش روی دست احوال پریشان امید

 ...ندادم خت   من نه :داد تکان را اشخشکیده هایلب
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 به کردن نگاه روی من بگم؟ خ   بزنم زنگ :نالید مستأصل

 ندارم صورتشون

 

 باید بزنیم زنگ اشخانواده به باید امید؟ حرفیه چه این_

 .افتاده اتفاق   چه ماهان برای بدونن

 

 :داد ادامه هق هق با و شد بیشت   نوشی    یگریه صدای

 اتبچه بگیم مادرش؟ به بگیم خ   .شد رسم به خایک چه

ه دست از داره اینجا  پوچ و هیچ رس  .مت 

 

 .نیاورد تاب را نوشی    یجمله این تبسم

 .خورد رسش پشت دیوار به و رفت عقب گام چند

 .شد خواهرش العملعکس متوجه رسیــــع باربد

 که مان  چش با و داد تیکه دیوار به وار بیچاره که تبسم به

ه عمل اتاق در به بود لبالب اشک از  .کرد نگاه شده، خت 
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 قربونت خون   :گرفت دست در را خواهرش دست دو هر

  بشم؟

 

 

 .بود شده خشک چوب تکه یک مثل تبسم زبان

 .کردیم زیادی دهانش در

 .دهد تکانش توانست نیم که سنگی    آنقدر

 را شانکدام دانست نیم و بود افتاده گت   میانشان باربد

 .کند آرام

د را خواهرش دست  من .جان تبسم نمیشه خ   هیچ :فشر

 عمل اتاق از سالم و صحیح دیگه ساعت یک تا مطمئنم

ون میاد  .بت 

 

ک  امیدوار ماهان دلداری با نکرد فرصت بیچاره دخت 

 ساعت چند عملش :گفت بالفاصله امید چون شود؛

ش .کشهیم طول  .گفت دکت 
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 ۲۹۶ پارت

 

 .بود لحظات همان برایش نمجه

 دانست نیم و گذشت یم عمل اتاق در پشت که لحظان  

ون سالم و زنده آنجا از ماهانش  .نه یا آمد خواهد بت 

 جاری پیش و رگ تمام در خون مثل وحشت اضطراب

 .بود
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 یم حس وجودش تمام با را هراس و ناامیدی تلخ طعم 

 .کرد

 گرفت را نهان   یمتصم باربد که شد تروخیم وقت    اوضاع 

 .بدهد خت   ماهان خانواده به تا

 .سازد مطلع او وضعیت از را آنها 

 تلفن با و نشست امید کنار رنگ نارنخ   صندیل روی

 .گرفت را اشکان یشماره همراهش

 .جان باربد سالم :داد جواب اشکان بوق دومی    با

 

 .کرد صاف را گلویش باربد

؟ سالم، :بدهد اناشک به آرامش با را خت   کرد سیع  خون 

ا چه  .خت 

 

؟ تو .سالمت   خت  _  خوبن؟ خانواده خون 
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؟ .خوبن همه_  کجان 

 

 .میدون بابا پیش_

 

سیدن  رس بسکه .است میدان در که بود مشخص هم نت 

 .بود شلوغ و آمدیم صدا و

 .کرد نگاه امید به مردد

 .شد پشیمان بود گرفته تماس اینکه از

وع که بود رایه اما  .رفت یم اخر تا باید و دهکر  رسر

 بگم،ماهان شدم مزاحمت راستش...راستش جان اشکان_

 . بیمارستان االن ما داشته کوچولو تصادف یک

 

 کجاست؟ االن :پرسید و شد هراس از پر اشکان صدای

  خوبه؟ حالش
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 دو یگ، احتماال فقط خوبه آره آره، :گفت دروغ باز باربد

  مورد
 

 .داره شکستگ

 

 .بیمارستان میایم االن ما .خدا یا :دنالی اشکان

 

 .کرد قطع را تماس خداحافیط   بدون

 :کرد واگویه خودش با و کشید صورتش بر دست باربد

  کرد فکر این .کن کمکمون خودت خدایا
 

 داره شکستگ

 خ   چیه ماجرا اصل بفهمه اگه  !خورد جا اینطوری

 .کن کمکمون خودت خدایا میشه؟

 

محوطه  در ماهان پدر و رادرهاب و مادر بعد ساعت نیم 

 .بودند بیمارستان ای

 اصل آرام آرام تا رفتند استقبالشان به هم با همه ها بچه

  .بگویند را ماجرا
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 خیس صورتش و دانست نیم را ماجرا اصل هنوز مادرش

 .بود اشک

 .بوده چه ماجرا اصل فهمید یم که روزی به وای

 را هایش انهش رفت، جلو افتاد تبسم به چشمش تا زهره

 همراه ماهان جانم؟ تبسم خون   :پرسید نگران   با و گرفت

 .چطوره حالش االن کرده؟ تصادف که بوده تو

 

د را اشگریه جلو توانست نیم تبسم  .بگت 

 .نبودم همراهش من نه، :داد جواب گریه با

 

ک صورت تردید با زهره  هنوز انگار .کرد نگاه را دخت 

 .بود نشده نوشی    و امید وضعیت متوجه

 خوبه؟ ماهان حال...حال_
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 ۲۹۷پارت

 

 .داد تکان رس حرف بدون تبسم

 .است تر وخبم شنیده که آنچه از اوضاع فهمید زهره

 تازه .کرد نگاه بودند ایستاده هم کنار که وباربد امید به

 ماهان :پرسید و شد امید یشده پانسمان دست متوجه

 کجاست؟

 

منده امید  .بود رسر
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 .بگوید چه دانست نیم الاص

 ماجرا دادن توضیح برای و رفت جلو قدم چند باربد

 .شد دواطلب

 پشش رس بر چه و بود چه ماجرا اصل فهمید وقت   زهره

 .گریه زیر زد بلند صدای با امده

 .کنند آرامش تا کردند را تالششان یهمه نوشی    و تبسم

 .رفت عمل اتاق در پشت تا آنها کمک با

 .گذشتیم سخت خییل 

 و بود نشسته خودش در شده جمع صندیل روی  تبسم

 فیلمها توی مثل درست  بارها بارهاو را احسان های قدم

 .شمرد یم رفت، راه را سالن

 حال به توجیه که بود خراب خودش حال انقدر اما

 .نداشت ماهان مادر جز البته سایرین

 .نیاورد طاقت باالخره

 .دنیاور  تاب را زهره های اشک 
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  و مرگ با آن در جوان مرد که اتاق   در پشت ماندن 
 
 زندگ

 .نیاورد  تاب هم را کردیم نرم پنجه و دست

ون بیمارستان و سالن و رو راه از   به را خودش و رفت بت 

 .رساند بیمارستان محوطه

 .آمددریم میان در یگ نفسش 

 .تپیدن یم نامنظم و بود رفته یادش را تپیدن درست قلبش

 کارش هم خودش دهد ادامه همینگونه اگر کرد یم سح 

ی به  .کشیدیم شدن بست 

 رگش در آرامبخش آمپول یک و بیاید یگ آمدنیم بدش 

 که کند باز چشم وقت   و بخوابد ساعت چند کند تزریق

اق و رسحال همیشه مثل ماهانش  .باشد ایستاده قت 

 .باشد دلخور او از اگر حت  

 پشت همیشه برای و برود اگر حت   باشد قهر اگر حت  

 .نکند نگاه هم را رسش

 .باشد خانواده کنار حال رس و سالم اما 

 .خواست یم را ماهان لبخندهای دلش 
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  دل
 

 شدیم روزی چند که مردی چشمان برای کرد یم تنگ

 در که بود کرده اعالم و آمده یگ حاال و بودش ندیده

  و مرگ میان تر دقیق مت   چندین اتاق  
 
یم پا و دست زندگ

 .زند

 .شد یط حیاط در چقدر ندانست 

 .برگشت و رفت را طوالن   حیات آن چندبار ندانست

ش که حیایط  اقسام و انواع از بود در و بود باغچه بیشت 

 .هاگل

 نام اگر برد لذت حسان   و نشست آنجا در شد یم

 .نداشت خود بر را بیمارستان

 نیم بیمارستان زیبان   از هیچ بیماران از نییم مطمئنا

 بردن لذت مساعد کش حال اینجا معموال چون فهمیدند

 .نبود فضا از

ی آید یم سمتش به که دید را باربد وقت     دلش در چت  

 .ریخت فرو

س و نگران   ین با است   .شد آوار رسش بر ممکن حجم بیشت 
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 .باشد افتاده اتفاق   مبادا

 اص نرفت جلو پس برود جلو توانست نیم پاهایش  
ا
 ل

ی ماهان مورد در نداشت دوست  .بشنود چت  

 .داد نیم خون   گوایه دلش 

  

 

 

 

 

  

 

 ۲۹۸ پارت

 .ایستاد مقابلش رسید باربد

 .دوخت  خواهرش مغموم چشمانم در را نگاهش
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ون؟ آوردنش عمل اتاق از :پرسید نگران دل تبسم  بت 

 

 .داد تکان رس باربد

 

ون  درد پر سینه از نفسش  .آمد یم بت 

 .باشد خوب حالش اینکه بود  جمله یک منتظر فقط

سد نتوانست    .بت 

 . داد جواب و خواند چشمهایش در را  سوالش باربد اما 

 لبخند عنوان به مزخرف و معت  ن    و کوله و کج خطوط

 از که کسیه مردک اون بابا  گفت  و نشاند صورت بر

ی که این کرده فرار حتیم سقوط  .نیست چت  

 

 .لغزیدند صورتش روی اراده ن   متبس های اشک 

 فرار حتیم سقوط از تا کند جان هم آنجا شک ن   ماهان 

 .بود کرده
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 .دهد نجات را دیگران جان تا بود زده  بال بال آنجا  ماهان

ک  او خاطر به جا این  کاش کرد آرزو خودش با دخت 

 .برگردد

ک مقابل محکم و قرص دیگر بار یک کاش  .بایستد دخت 

 .ندبز  لبخند 

 .کند زمزمه گوشش زیر عشق از و 

  
ا
 .ندارد  عیت   نکرد سخن هم عشق از و نیامد اگر اصل

 و سالم و رسحال .بایستد پایش روی  دیگر بار یک اما

ک  که بخدا ی دیگر دخت   .خواهدنیم خدا از چت  

 

 .گرفت آغوش در را او دید؛ را خواهرش زار حال که باربد

 اش گریه  صدای و نشست   بابد  یشانه روی تبسم رس

 .شد بلند خجالت ن  

 مطمئنم من  :گفت و کرد نوازش را  خواهرش باربدکمر

 قول تو به میگرده بر که مطمئنم من میشه خوب حالش

 .میدم
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 :گفت بود نشسته صدایش در که وحشتنایک درد با تبسم

  .گردهبریم آره

 

 از تبسم و بودند نشسته کت نیم روی هم کنار دو هر

 .نوشید یم بود خریده برایش برادرش که ایمیوهاب

 

ون بیمارستان ساختمان از دوان دوان نوشی     .آمد بت 

 .جهیدند جا از باربد و تبسم

 پایش به پا هم باربد و کرد تند پا نوشی    سمت به تبسم

 .رفت

 .ایستاد تبسم رون   به رو نوشی   

 .گرفت دست در را دستانش

 .بود صورتش بر ندلبخ و چکید یم چشمانش از اشک
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ون آوردنش عمل اتاق از :گفت خوشحایل با  رو خدا .بت 

 حالش .نشد طوالن   بود گفته دکت   که انقدر عملش شکر

 .خوبه هم

 

 جا از نوشی    و تبسم و دوید ساختمان سمت به باربد

 آغوش در را همدیگر و کشیدند کوتایه جیغ و پریدند

 .گرفتند

 .کردند یم شادی و دندپری یم هم اغوش در ها بچه مثل

 .شدند بیمارستان وارد کردند خوشحایل کیم اینکه از بعد

 

 

 

  

 

 ۲۹ ۹ت  پار 
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  روزمره از خسته هما و بود شده تاریک هوا
 
 پر هایگ

 .شد پیاده تومبیلش از تکرار

 .بودند حرفهایش و تبسم ذکرش و فکر

 نه و داشت اش زاده برادر دل شکسی    برای ایعالقه نه

 .بکشد پیش را گذشته حرف خواست یم

 .بود مانده رایه دو رس

 .کند انتخاب را کدام تبسم و خودش بی    خواست نیم

 .نداشت پارکینگ به هم را ماشینش بردن یحوصله حت  

 را کار این برایش کند خواهش باربد از توانست یم بعدا

 .دهد انجام

 قفل در را کلید و ایستاد در دم فکر از سنگی    رسی با

 هما؟ :خواند را نامش رس پشت آز کش اما تانداخ
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 .آمدیم آشنا بنظرش صدا

 .کرد نگاه را رسش پشتو برگشت

 .بود ایستاده تاریگ در شخص

 .گذاشت جلو پا و نکرد معطل را او زیاد اما

 .ایستاد چراغ نور زیر درست

 .خورد جا دیدنش از هما

 .نداشت را او دیدن توقع

 .داشت خاطر هب را صورتش زوایای تمام

 .بود ثبت ذهنش در موهایش تار تار نقش

 اول نگاه همان در که اورد یم خاطر به را او واضح انقدر

 .شد سفید اش ایقهوه موهای از تار چندین فهمید

 .بودند رفته گود کیم هم چشمانش

 مثل.بود دانه دانه و زیبا گذشته مثل هنوز هایشمژه

 .برد یم دل اول های روز همان
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 ایوسوسه بارها بارها هما که همان اشچانه عمیق لچا

 .بود جایش رس هنوز هم داشت را بوسیدنشان

 .بود خودش

 پت   بودش ندیده که سایل چند یاندازه به فقط کوروش،

 .تر

 .شوند پت   هم با بود قرار

  .نشد اما شوند پت   هم پای به

؟ یم چیکار اینجا تو کوروش :گفت ناباور  کت 

 

ه مرد  .کرد نگاهش خت 

 .کرد یم واریس را هما صورت زوایای تمام هم او

 .همیشه از تر عاشق و تر دلتنگ

 دیر خییل اومد رست به خ   اینکه و حالت پرسیدن برای-

 اومدم؟
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 .زد حلقه هما چشمانش در اشک

 .بود اما باشد دلگت   نداشت حق

 بود آلوده بغض به که صدای با و داد تکان رس آهسته

 .خییل :داد پاسخ

 

 .گذاشت جلو دیگر گام یک کوروش

 .انداخت پائی    رس هما

 .برم خواست   تو :کرد گالیه مرد

 

 .رفت   یم نباید تو ویل خواستم من :کرد گالیه هم هما

 

 .داشت درد کوه یک کوروش صدای

 .شدی عاشق گفت   تو-

 

 .گزید لب هما
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 .بود جاری صورتش روی اشک درشت قطرات

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۰۰پارت

 

 .کردی باور وهاتشنیده تو .نگفتم من :گفت آمت    هگالی

 

 .کشید هم در ابرو کوروش

 گفت؟ یم چه هما
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 ادامه باهام نمیخوای نگفت   تو برم؟ خواست   نبودی تو_

 وقت   داره ایفایده چه گذشته از زدن حرف دیگه بدی؟

 .نمیشه قبل مثل خ   هیچ و رفی    سالها

 

ون گونه آه را نفسش هما  .داد بت 

 .بود جاری هایشکاش

 .نداشت خت   ماجرا اصل از که کوروش

 

 .کرد نگاه اشجاری هایاشک و هما صورت به

 .نکردی ازدواج شنیدم-

 

 .داد تکان رس هما

 .کشید عمیق   نفس کوروش

چهار یک کردم، ازدواج من_   .دارم ساله دخت 
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ش از زدن حرف وقت  لبهایش روی دلنشیت   لبخند دخت 

 هما چشم از بودن رنگکم وجود با لبخندش .نشست

 .نماند دور

ینه خییل .ببینیش بیارم روز یک شاید- خامه نون مثل .شت 

 یم هم با که های ای

 .بودی شدنت چاق نگران بعدش همیشه تو و خوردیم

 

 .درید را هما حنجر و شد خنجر بغض

 .بود یادش را هایشانخاطره کورش

 .کشید تت   قلبش

 .سوزاند ار  استخوانش مغز تا دردش

د را هایشاشک جلو کرد سیع  .بگت 

 .نشاند صورتش روی سخت   به را لبخند

 .باشه مبارکت-
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 .داد عمق لبخندش به و کشید اشبیت   زیر دست

یک برای کنم فکر البته-  وقت   .باشه دیر خییل گفی    تت 

ت   حتما سالشه چهار دخت 

 .گذرهیم ازدواجت از سایل هفت شش،

 

 .گرفتنیم هما صورت از نگاه ایثانیه کوروش

 پشیمان بود نشسته صورتش بر که اشگ بابت جوان زن

 .بود

 کورش که کند باور  بود نخواسته  وقت هیچ راستش

 .دارد هم دخت   یک حت   فهمید یم حاال و کرده ازدواج

 .بود گذرانده او داشی    حشت در را سالها این تمام او

 اومدی؟ گ :پرسید ناغافل
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 آسمان به و گرفت مقابلش زن صورت از گاهن کوروش

 ...امخونه برم خواستم یم اولش .دیشب :داد

 

خونه بگم باشه بهت   شایدم :داد ادامه و زدی نیشخندی

 .امون

 

 که همونجان   :داد ادامه سپس و کرد مکث ثانیه چند

 با که همونجان   .باشه آرزهامون و امید یخونه بود قرار

 ....خریدمش تو یسلیقه

 

 .کرده سکوت کیم باز

 .برگشت و زد کوتایه گذر گذشته به انگار
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 ۳۰۱ پارت

 

 خواست؟ یم چه کوروش

 را گذشته خاطرات و بود آمده ناغافل سال چند از بعد

 چه؟ که زدیم شخم

 دوم یصفحه در دخت   و زن یک نام که زمان   هم آن

 !کرد؟ یم چه آنجا داشت وجود اش شناسنامه

 

 .برود و بکشد بیچاره دخت   به اتش بود آمده

 .داد ادامه کوروش

 رفتم .خانمشه و ماهان دوست دست اومد یادم ویل-

 توش مادرم و پدر جای .بود خایل خونه  بابا، یخونه
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  هایسال تموم مثل .بود خایل
 

 دزدا  عی    .جوون   و بچگ

 .. باال کشیدم حیاط در از خودم

 

 .خندید تلخ

 بود مادرش و پدر نبود برای تلخش یخنده ندانست هما

 .خودش به دادن دزد نسبت برای یا

 دیگه .نیومد بر دستم از کاری هال در قفل برای ویل-

 .هتل بریم شدیم مجبور

 

 !بود بسته جمع

 !برویم شدیم مجبور بود گفته

 !نبود تنها یعت   این

 کوروش دخت   و همش از را فکرش اینکه برای هما

 برادرت؟ خونه نرفت   چرا :پرسید کند منحرف
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 .باشم تنها روز دو یگ، دادم ترجیح-

 آموزش

 میل آن به نه بستنش جمع آن به نه بود شده رسدرگم هما

 .گفتیم که تنهان   برای

 اومدی؟ تنها :پرسید و زد دریا به دل

 

 .نه-

 

 از که ایدقیقه چند همی    در کوروش بودن متاهل

 .شدیم دهکوبی صورتش به یه گذشت یم حضورش

 .کرد فرار قصد

 .داخل بریم بیا .داشتمت نگه پا رس بخشید-

 

 رو اینجا آدرس .ببینمت بودم اومده فقط ممنون نه-

 یم .بودم بلد رو پدریت سابق یخونه ویل نداشتم
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 دوست شاید کردم فکر .کارت محل شده اونجا دونستم

 مجبور ببینه رو ما کارت محل توی کش بایسر  نداشته

  بیام دنبالت همونجا از شدم

 

 .ریخت فرو سینه در هما قلب

ین و تلخ حش  .شد جاری جانش در شت 

 و گذاشته وقت همه این او دیدن برای اما بود متاهل

 .بود کرده خرج حوصله

ل را لبخندش نتوانست  .کند کنت 

 .پرد یم شاخه آن به شاخه این از چرا ندانست

ت اسم :پرسید  چیه؟ دخت 

 

 پونه :کرد نگاهش یممستق کوروش
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 ۳۰۲ پارت

 

 .زیباست اسمش مانند کوروش دخت   دانست یم ندیده

 دوست و زیبا و باشد کوروش دخت   شدیم مگر اصال

 .نباشد داشتت  

 .کرد جیب در دست مرد

 .چرخید عقب به کیم

 :گفت میل ن   و کرد نگاه را بود منتظرش که تاکش

 .برم ایدب دیگه من .شدم مزاحمت اگه ببخشید
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 .بماند بیشت   او داشت دوست هما

 .بود نشده ست   دیدنش از هنوز

  و زن کورش اما
 
یم آنها به و رفتیم باید و داشت زندگ

 .رسید

 .نبود بیکار و تنها که هما مثل

 جایش رس بود افتاده اششانه روی از که را کیفش بند 

 .سالمت به برو :برگرداند

 

 سمت به و کرد مزمهز  لب زیر را خداحافظ کوروش

 .شد اتومبیل سوار.چرخید تاکش

ون پنجره از را دستش  هما با دیگر بار و آورد بت 

 .کرد خداحافیط  

 نگاه شد خارج کوچه از رنگ زرد تاکش که ایلحظه تا

 .رفت او همراه هما

 .آمده چه برای کوروش ندانست
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 نمک اینکه یا کند تازه دیدار سال چند از بعد بود آمده

 .بپاشد بیچاره زن زخم روی

 خانه وارد کشیدشان یم خودش همراه زور به که پاهای با

 .شد

 .کرد یم حس اشبیت   زیر هنوز را کورش ادکلن بوی

 .کشیدیم پر او برای دلش

 نامزدیشان دوران در که بود هایشب حال درست حالش

 .کرد یم سفر قصد کوروش

 از بیچاره ت  دخ برگردد و دهد انجام را کارش برود او تا

 
 

 .زدیم بال بال دلتنگ

 .زدیم لهله ببیندش دیگر یکبار اینکه برای باز حاال

 بیخ وجدان عذاب است متاهل او آمدیم که یادش

 .چسبید یم گلویش

 .نشست کاناپه روی و درآورد را لباسش گ نفهمید

 .زدیم پا و دست گذشته در یکشه
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 از که حاال جوان مرد و بود ایستاده باربد کنار تبسم

 رفی    عزم بود شده راحت خیالش ماهان حال بودن خوب

 .داشت

 مامان بریم؟ دیگه :پرسید و کرد نگاه خواهرش صورت به

 .زده زنگ بار بیست

 

 .بود ناراض   خواهرش نگاه

 .بماند همانجا ماهان آمدن هوش به تا خواست یم دلش

 .خواند را نگاهش حرف باربد

 باز چشماشو تا خواییم :رسیدپ و زد ای خسته لبخند

 .بمونیم همینجا کنه

 

 .انداخت رسپائی    و زد لبخند زده خجالت تبسم

 

 درست برام رسی در چه ببی    تحفه :زد از آهسته باربد

 نبودین؟ قهر مگه اصال دوتا شما .کرده
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ک  .خندید آهسته دخت 

 همینجوری همیشه داداش بشه قربونت :کرد ذوق باربد

 .بخند

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۰۳ پارت

 

 .بودند کرده کرده منتقل اتاقش به را ماهان
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 یاجازه کش مادرش و پدر از غت   و امده هوش به تازه

 .نداشت ازنزدیک را او دیدن

 .ببیند را او لحظه یک تا زدیم بال بال تبسم

 شود بخش وارد یافت اجازه باالخره تا ؛ کرد اضار آنقدر

 .ببیند را او لحظه چند اتاقش شیشه پشت از و

 

ه را ماهان   تابن    و ایستاد شیشه پشت  رسش که شد خت 

 .دادیم گوش او هایحرف به و بود کج مادرش سمت به

ی زن  .گفت فرزندش به چت  

 تبسم که جان   سمت به باال و قد خوش خلبان   رس

 .چرخید بود ایستاده

 .خورد گره هم در بود میانشان که ایفاصله از نگاهشان

  لبخند ماهان یخشکیده ایهلب روی
 

 .نشست کمرنگ

 ماهان یپریده رنگ صورت دیدن با تبسم اشک یچشمه

 .جوشید دوباره

 .داد تکان رس سالم اینشانه به خیس چشمان با
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 .آورد باال آهسته داشت رسم که را دستش همان ماهان

 شیشه روی دست  زهره حضور به توجه ن   تبسم

 لمس را جوان مرد تدس خواست یم که انگار .گذاشت

 .کند

 .بود حال ن   ماهان

 .فهمید شدیم راحت خییل راا اشخایلن  

 

 .کشید اشخشکیده هایلب روی زبان

 دیگر ساعت چند  تا که مردی برای شد کباب تبسم دل

 .نداشت غذا و آب خوردن اجازه

 .بود خشکیده چنی    این هایشلب حاال همی    از و

ی ماهان  .گفت مادرش به چت  

 .رساند تبسم به را خودش و برخاست پشش کنار از زهره

 را جگرش یپاره آمدن هوش به خت   که ایلحظه از

 .شدنیم دور هایشلب از لحظه یک لبخند بود، شنیده
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ک مقابل  .ایستاد دخت 

 ماهانم به .موندی االن تا که ازت ممنونم جانم تبسم-

 بری بخوام ازت خواست اینجان   چندساعته گفتم

احتا   متوجه فاصله وجود با .کت   ست 
 

 چشمات خستگ

احت خونه برو .شد  .عزیزم کن است 

 

د را زهره دست تبسم  .فشر

 فردا نداره اشکایل اگه اما .رمیم من اتون اجازه با چشم-

 .میام

 

 .گرفت وسعت زهره لبخند

 ماهان مطمی    بیا حتما فردا داره؟ اشکایل چه برم قربونت-

 .بری خوادیم که نگرانیه رس از مه االن .منتظرته هم

 

 .گزید لب خجالت با تبسم

 .بخت   شبتون .رمیم فعال من پس باشه-
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 .دوخت ماهان به در الی از را نگاهش

ه هم جوان مرد  .بود او یخت 

 .گرفت آتش سینه در تبسم دل و نداشت رو به رنگ

 .خداحافظ :زد لب

 

 خدانگهدار :زد لب هم ماهان
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 ۳۰۴ پارت

 

 پیش در را خروج راه و کرد خداحافیط   زهره از دیگر بار

 .گرفت

 .بود منتظرش باربد

 حال بودن خوب از اطمینان محض به را نوشی    و امید

 وضعشان و رس کیم تا بودند کرده اشانخانه رایه ماهان

 .دهند سامان و رس را

 .بود ایستاده منتظرش سالن در   دم درست باربد

 به و کرد حلقه اششانه دور دست رفتجلو که تبسم

 .زد لبخند رویش

  وجود با حت   حایل همه در باربد
 

 بمب چشکانش خستگ

 .بود دنیا خوب انرژیــهای یوهمه محبت بمب

 از دوان دوان مردی که رفتند یم خروخ   در سمت به

 .شد رد کنارشان
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 این:پرسید تبسم از زده بهت و کرد نگاهشان متعجب

 !نبود؟ ماهان عموی

 

 !خورد جا تبسم

 .بشناسد که بود ندیده را ماهان عموی  وقت هیچ او

 کوروش از غت   ماهان چون دانست یم را سوالش جواب

 :پرسید شود مطمی    اینکه برای اما نداشت دیگری عموی

 ماهان؟ عموی کدوم

 

 .بود کوروش یرفته راه به باربد نگاه

 !کنه ازدواج هما با بود قرار که همون:داد پاسخ

 

 اما دیدیم را او و ماندیم بیشت   داشت دوست تبسم

 اما کنجکاوی وجود با هم ؟باربد.بود خسته خییل برادرش

 .داد ادامه خروج برای راهش به
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 که بود نشسته صندیل روی پشش اتاق در پشت هاشم

 .آیدیم او سمت به دوان دوان دید را مردی

 .ایستاد رسپا

 .دش متوقف برادرش مقابل کوروش

 .زدیم نفس نفس

 اومدنم خت   ماهان زدم زنگ:گفت رگباری و تشویش از پر

 بهم ایرانم فهمید تا .داد جواب اشکان جاش به بدم رو

 .اومده ماهان رس بالن   چه که گفت

 

 .کشید یم نفس تند تند زدن حرف زمان

 .چطوره حالش-

 

 اوال :داد پاسخ و کند آرامش تا زد لبخند برادرش به هاشم

 .برادر نبایسر  خسته .آمدی خوش بخت   رسیدن پوما .مسال 
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 همی    .خوبه حالش شده رفع خطر شکر رو خدا سوما

 .اتاق همی    توی .جاست

 

 

 .کرد نگاه را اتاق داخل کوروش

 .نشد او متوجه و بودند بسته ماهان چشمان

 .خورد جدا شوهرش برادر دیدن از زهره اما
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 ۳۰۵ پارت

 

 .شد خانه وارد داریوش که بودند ناهار مت    رس بعد روز 

 در ناهارش و آید خانه به ظهرها نداشت عادت معموال

 .خوردیم کارگاه

 !کرد تعجب روز از ساعت آن در همشش دیدن از آمنه 

 لبخند خانواده اعضا سایر و همشش تعجب به داریوش

 .زد

 با و نشست مت    رس و شست را صورتش و دست

 ناهارتون برای امروز خونه اهل :گفت لب بر لبخندی

 خواید؟ نیم اضافه مهمون

 

 غذا دیگه نفر یه  یاندازه به :پرسید و کرد نگاه آمنه به

 داریم؟
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اندازه به خوبه که نفر یه اندازه به  :داد پاسخ لبخند با زن

 وقت هیچ من  من دون  یم که  تو .داریم غذا نفر چند ی

ه کم به دستم  .نمت 

 رفت خودش شد  بلند تبسم شود، بلند جا از خواست تا 

 .کشید  پلواستانبویل از پدرش برای

 .شدند شانغذای خوردن مشغول همه

 

 یم چیکار  اینجا ساعت این آقا :پرسید شوهرش از آمنه

؟  کت 

 

 .انداخت تبسم و هما به نگایه داریوش 

 حتما :داد او صورت به را نگاهش آمنه جواب در سپس 

 چه هاشم پش ماهان برای دیشب  یشنید هابچه از

  خونه بیام رس یه امروز گفتم .اومده پیش مشکیل
 

 همگ

 .مالقات بریم باهم
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 !کردند تعجب داریوش حرف این از همه

 مالقات برای همراهشان بخواهد هم او اینکه انتظار 

 !نداشتند را بیاید

 !میاید؟ هم شما :پرسید شود مطمی    اینکه  برای باربد

 

 خونشون پیش شب چند .رفیقمه پش نیام؟ راچ آره-

  .نیام نیست درست .بودیم مهمون

 

 .نشست تبسم و باربد های لب برای لبخند 

 .بیام منم بدین اجازه اگه داداش  :کرد حضور اعالم هما

 

 .بود سوپرایز روز روز، آن انگار

 .شدند متعجب مت    رس در حاض   نفر چهار هر باز

  آن دوباره سالها از بعد ستخوایم هم هما  واقعا 

 !ببیند راه خانواده
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 .بود گذشته رسش در چه گذشته شب از داندیم خدا

 .دیده را کوروش  قبل شب او  دانستنیم کس هیچ 

 بودنش متاهل و دخت   درباره کوروش حرف دانست نیم 

 .بچزاند را او تا گفت دروغ   یا بود راسته

 .باشد دروغ کرد یم آرزو  یکشه افقط

 .شود مطمی    تا  برود خواستیم 

  داشت وجود کوروش از همشی اگر
 
ایط این در یقینا  رسر

 .بود بیمارستان در او همراه

 در همشی که داشت اطمینان تقریبا هما که چند هر 

 در متاهل مردی بود ممکن چطور وگرنه نیست  کار

 را شانخانواده هنوز وقت   وطن به بازگشت شب دومی   

 .باشد آمده سابقش نامزد و عشق دیدن یبرا ندیده

 مورد در فرزند و همش  از بود این بیانگر خودش این 

ی کوروش  و هما سوزاندن برای کوروش و نیست خت 

 .دارد فرزند و همش که  گفت او از گرفی    انتقام هم شاید
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 ۳۰۶پارت

 

 مخالفت خواهرش آمدن  با داریوش  تعجب کمال در

 .نکرد

 غافلگت   بیشت   لحظه هر تبسم بود قرار روز آن  رانگا

 .شود

 .بود مالقات ساعت دو ساعت
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 .شوند آماده تا رفتند همه ناهار از بعد 

 .راندندیم بیمارستان مقصد به اتومبیل سوار بعد کیم 

 

 .شدند بیمارستان یمحوطه وارد

 روی در دم هما نگاه اما بود رویشان به رو به همه حواس

 .کرد تهسک کوروش

ی و جوان زن  اینکه از قبل و کرد تاکش سوار را دخت 

ک صورت شوند سوار  .بوسید محکم را دخت 

 .کرد حساب هم را کرایه خودش و بست را ماشی    در

 .رفت فرو چشمش در مستقیم هما نگاه تت   برگشت وقت  

 سمت به دید خودش به معطوف را کوروش نگاه تا هما

 .کرد تند پا اشخانواده اعضای

 و در به را خودش و افتاده فغان و ناله به سینه در قلبش

 .کوفت یم سینه دیوار

 .کرد مشت را دستش
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ن   همه این تا چالندیم مشتش میان را قلبش که انگار

 .نکند قراری

 به پا کرد،یم سنگیت   گلویش در که بغض و لرزان پاهای با

 وارد تبسم پای

 .شد ساختمان

 .داشت فرزند و همش واقعا ه،نگفت دروغ کوروش پس

 .زد نیشخند خودش خام خیالت به

 شدن زده پس از پس هم آن سالها بعد کوروش اصالچرا

وع او با دیگر یکبار تا آمدیم باید او طرف از  .کند رسر

های مثل احمقانه چه گذشته شب  ساله چهارده دخت 

 کرده تجسم کوروش کنار را خودش و کرده پردازی خیال

 .بود

ان شبیه فهمید یم کرد یم فکر عاقالنه که حاال  نابالغ دخت 

 .بود کرده رفتار
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 آغازین سالهای دیگر که کوروش سن به مردی وقت  

 اشبچگانه های کردن لجبازی دوران و کرده رد را جوان  

ند حرق   همچی    رسیده پایان به است وقت خییل  .مت  

 نامزد که اندیشیدیم این به حماقت کمال در بایداو چرا

 .دارد را چزاندنش قصد سابقش

 علت چه به دقیقا پس .داشت همش مالحظه ن   مردک

 .بود رفته او دیدن برای

 .رسیدنش شب دومی    در هم آن

 .کردند یم بازی یلیل مغزش در هم با کودک چند انگار

 .کوبیدیم گرومپ گرومپ رسش در یگ

 ندبتوا گرفت رسگیجه اگر تا رفتیم راه دیوار نزدیک

ید دیوار به دست  .بگت 

 .شلوغ بیمارستان و بود مالقات ساعت

 شد بیمارستان وارد هما دیدن از پس  دقیق چند کوروش

 .ندید را او دیگر  اما

 .شد بخش وارد اشخانواده همراه تبسم
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 .بود شلوغ ماهان اتاق

 .داشت اضطراب دخت  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۰۷پارت

 

 .نداشت ماهان اب دیگری برخورد کذان   روز ان از بعد
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وت در جوان مرد که هم را قبل روز  و بردیم رس به هت 

ک  برخورد چگونه او با است قرار ماهان دانست نیم دخت 

 .کند

 اتفاق منتظر هم خییل  نباید شلوغ   این در که البته

 .بودیم خاض

 توجه و کرد سالم رسا صدان   با داریوش هرکس از قبل

 .شد بجل آنها به اتاق داخل افراد

 .!خوردند جا آنجا داریوش حضور از اشخانواده و هاشم

 وارد رسش پشت هم بقیه و گذاشت اتاق به پا داریوش

 .شدند

یس و سالم بازار  .بود داغ اشاناحوالت 

 .ببیند را ماهان و کند بلند رس کردنیم جرات تبسم

 جدا او از لحظه یک که ندید را تخت روی افتاد مرد نگاه

 .نشد

 و خانواده اعضای از بیشت   بودند اتاق داخل که یافراد

 برای اشانبعض   چهره که ماهان اقوام از هم نفری چند
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  و آمد یم آشنا تبسم
ا
ت سفره روز را آنها احتمال  حرص 

 .بود کرده مالقات ابوالفضل

 رسگرم زهره با هم آمنه و زدیم حرف هاشم با داریوش 

 .بود شده

 هایحرف به و ایستاده ایگوشه اوقات اکت   مثل  تبسم

  .دادیم گوش دیگران

 نگاهش جمع چشمان پیش تا کرد یم را تالشش یهمه 

 کار اول پریس احوال همان جز و نکند پرواز ماهان سمت

 بود، شده انجام معمویل خییل آدم همه آن حضور در که

 .نزند هم با دیگری حرف

 از ناما و پایید یم را او گایه چشیم زیر که هرچند 

 
 

 .بود گرفته را گلویش به بدجوری که دلتنگ

 .باشد تنها ماهان با داشت دوست 

 بهشت مهمان دیگر بار احسان خانه در روز آن مثل

 .شود آغوش
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  از ساعت چند بگوید و کند جانانه خوایه معذرت یک

 پشت  جهنیم چه در را آن قبل روزهای و  گذشته روز

 .گذاشته رس

 

 .ستادای  تبسم کنار  زهره

ک دست  او روی به مهربانانه و گرفت دست در را دخت 

 .زد لبخند

 گوش  به خواستنیم و بود بلند خییل که صدان   با 

 امروز برم قربونت ب :برسد اتاق در ایستاده اعضاء سایر

ی؟  که بودم ناراحت ماهانم برای انقدر دیروز خدا به بهت 

  .کنم مراقبت ازت حسان   و درست نتونستم
ا
 به رنگ اصل

 آشت   ند رو

 

 .زد لبخند زهره روی به تبسم 

 یدک را شوهرش مادر نام زن این اگر شد یم خوب چه

 .بکشد
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 .خواست یم چه دنیا این از دیگر دادیم رضایت پدرش اگر

ک گوش به بیشت    را دهانش زهره   وباز کرد نزدیک دخت 

 میام دوباره بشه رسپا که ماهان :کاست صدایش ازتن

 و زبان هر به بابات کردن راض   دفعه این اریخواستگ

 راضیش  تا چیه میدون   اصال خودم با باشه که گویش

ون خونتون از نکنم  شمادوتا دلش وقت   .رمنیم بت 

 مانعتون نمیتونه دنیا تو هیچگ دیگه همه بند اینجوری

ارم من.بشه  فاصله  تونبی    شده باعث هیچکس نمت  

 .بیفته
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 ۳۰۸ پارت

 

ک   .نشاند لب بر  ایزدهخجالت لبخند دخت 

 اما بود رفته غنج قلبش ته زهره حرفهای شنیدن با اینکه با

 .نباشند کردنش ذوق شاهد دیگر و کرد سیع

 .انداخت گل هایش گونه که اگرچه

 هم زیاد که افتاد  زدن نق به مغزش یگوشه جادوگر و

ه رابطه از زهره احتماال .نکن ذوق  و وپشش وت تار و تت 

 گونهاین وگرنه ندارد خت   شکست   را قلبش چگونه اینکه

 .دادنیم سماجت قول

 کندی با هم آن رو تو همچنان ماهان معلوم کجا از اصال

 بخواهد؟ زدی که

 نگذاشت که دنیا نقوی نق جادوگرهای یهمه بر لعنت

ک  .بود شنیده که حرفهای از کند کیف بیچاره دخت 

 .پایید یم را اش عالقه مورد دخت   و مادر ماهان
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 شد یم مگر اما بود دلخور تبسم از هم هنوز که اگرچه 

 
 

د نادیده را او برای دلتنگ  .بگت 

 نسبت عشق هایش دلخوری همه وجود با توانستنیم 

ک به  .کند انکار را اتاقش در ایستاده روی زیبا دخت 

 لبخند و انداخته گل صورت  آن با لحظه آن بخصوص

 .هزدخجالت

 .بنشیند راحتت   تا شد جاجابه جایش در کیم

 هایاخم او، اخم همراه و کشید تت   هایشبخیه جای

یم ماهانش که دردی برای دلش و رفت هم در تبسم

 .آمد درد به کشید

 .شد اتاق وارد کوروش که بود شده خلوت گ اتاق

 دیدن از بود هاشم هایحرف ن   حواسش که داریوش

 .خورد جا بیمارستان اتاق در شخواهر  سابق نامزد

 کردیم را تالشش یهمه و چسبید اشسینه تا هما یچانه

 .نچرخد او سمت چشمانش
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 اما داشت خت   خودش گنایهن   از اینکه وجود با کوروش

منده داریوش روی از هم باز  .بود رسر

 برای را دستش و داد سالم و ایستاد او نزدیک زیر به رس

 .برد پیش دادن دست

 .کرد نگاه را برادرش مضطرب ماه

 اما بودند خورده گره هم در ابروهایش اینکه با داریوش

 .نکرد رد را مرد دست

 .شکست را جمع سکوت صدایش

 .برگشت   دونستمنیم-

 

نیم بیمارستان این به پا دانستمیم اگر بگوید آمدنیم بدش

 .گذاشتیم

 .گرفت کام به زبان اما

 نیست بیشت   روزی سه دو، :داد پاسخ زیر به رس کوروش

 .برگشتم
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 .شد خارج سینه از آسوده خیایل با  هما نفس  

 اشاره قبلشان شب دیدار به که بود ممنون کوروش از

 .نکرد

 ماهان تخت کنار و گرفت فاصله داریوش از کوروش

 .ایستاد

ی؟:پرسید کند بلند رس انکه ن    شد؟ کمت   دردت بهت 

 

یم هما با شدن چشم در چشم از چون کرد نیم بلند رس

 .هراسید

 .بود دیده بیمارستان در   دم را هما امید نا نگاه  
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 ۳۰۹پارت

 

یم هایشانخانه به باید و شده تمام بیمار مالقات   ساعت

 .رفتند

 .بود آشفته نوغ به کدامشان هر مغز

 .هما و داریوش همه از بیشت  

 پیش  داریوش حواس یهمه شد اتاق وارد کوروش وقت  

  متوجه و بود خواهرش
 
 .شد او رنگ پریدگ

 را اشحایل آشفته بیمارستان به ورود یلحظه از چند هر

 .دریافت

ایش مثل هما هایشت   زود را حاالتش تغیت   و بود عزیز دخت 

 .یافتیم در

 کامران با در دم که بودند بیمارستان از خروج حال در

 .کردند برخورد
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 علیک سالم و ایستاد دید، را اشهخال یخانواده تا کامران

 .کرد

 

؟ یم چیکار بیمارستان توی :پرسید باربد  کت 

 

 بودم اومده کرده تصادف دوستام از یگ :شنید پاسخ

 کنید؟یم چیکار اینجا شما .عبادتش

 

یه اینجا .ماهان مالقات اومدیم :داد را پاسخش باربد  .بست 

 

 .جنباند رس کامران

ی علت حت   سید هم را انماه شدن بست   .نت 

 .نداشت اهمیت   برایش

 .بود دنیا منفور موجود تنها او زندگیش در
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 راه رس ماهان اگر بود مطمی    و داشت خت   خواستگاری از

خاله نیم او خت   از وقت هیچ تبسم شد،نیم ست    اشدخت 

 .گذشت

های با هم حاال همی    هرچند  داشت برایش او که خت 

خ توانست یم راحت خییل  که کند قانع را اشالهدخت 

 .نیست مناسبش ماهان

 .گشتیم فرصت دنبال فقط

 داشت تصمیم و دانستنیم جایز را تعلل این از بیشت   اما

خاله رساغ به روزها همی     آگاه رازی از را او و برود اشدخت 

 .کند

د تصمیم و کرده قضاوت خودش تبسم بود بهت    .بگت 

 

 حواسش یهمه زد، یم حرف  آنها با که را ایدقیقه چند

 .بود تبسم پیش

ک  دیگر بار خورده رکت   چه هاغریبه از بفهمد وقت   دخت 

 .گرددیم باز خود فامیل به
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 کرده، پنهان او از را مهیم  یمسائله چه ماهان بفهمد اگر

 داشت؟ خواهد تمایل او با ازدواج برای هم باز

 .نمود خداحافیط   و کرد کوتاه را صحبت

 .دادیم سامان و رس را کارهایش کیمو رفت یم باید

 .زدیم حرف او با مفصل باید داشت کار تبسم با بعد روز

 نداشت بر رازش از پرده و گرفته کام به زبان روز آن تا اگر

 .بود داریوش منق   جواب به امیدش چون

 خانواده پایپابه خودش داریوش که حاال نظرش از  اما

 و داد نشان را صلح پرچم اقعو  در آمده ماهان دیدن برای

 .کرده اعالم ازدواج برای را رضایتش نوغ

 درک فقط داریوش کار از سطخ برداشت این که اگرچه

ام برای فقط داریوش و بود او کار از کامران  رفاقت به احت 

 هم با قبل روز چند که نمگ و نان حرمت و اشچندساله

 .بودند خورده

 .کرد ماهان عیادت عزم
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یم هم تبسم نگاه التماس خت   از و بود خودش به اگر

 .دهد رضایت ازدواج این به بود محال دنیا آخر تا گذشت

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۱۰ پارت

 

 بیدار همچنان وهما گذشتیم شب نیمه سه  از ساعت

 .بود

 .کردیم دین احساس خودش به نسبت
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 حشت و وجدان عذاب به او جوان   هایسال یهمه

 .گذشت

 از فارغ و داشت فرزند کرده، ازدواج کوروش که درحایل

 .بود ساخته را زندگیش گذشته عشق

 کار و گرفت پیش در را درست راه کوروش که البته

 .داد انجام را درست

 با دیگر بار کوروش دادن دست از از، پس که بود او

 .کرد تباه را اشجوان   نادان  

 .خوابید پهلو به و شد جاجابه جایش در

ه رویشبهرو سفید دیوار هب چشمانش  انگار اما بود خت 

 .بودند زده نقش دیوار روی را  کوروش زن عکس

 .کرد نگاهش دقت با

یم بخاطر را جزئیاتش تمام اما بود دیده را او کوتاه اینکه با

 .آورد

ون سدری شال زیر از که اش شده رنگ موهای  .ریخته بت 

 .داشت تن بر جی    شلوار و سفید کوتاه تونیک
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 بود معلوم و رسیدیم باسن زیر تا  زور به تونیکش بلندی

 روی مهاجرت از قبل وگرنه ساخته، کوروش به غربت

 .داشت حساسیت خییل همشش پوشش

کش اما ببوسد را همشش نتوانست مألعام در  را دخت 

 او به را دنیا عشق یهمه  انگار که بوسید محکم چنان

 .کرد تزریق

 .رفت موهایش میان و چکید هما چشم از اشک ایقطره

 .بود بوسیده محکم گونههمی    یکبار هم را او

 .یواشگ البته و هوان  

 بله شب وقت   شد آب هما دل در قندی چه که اخ

خانه به پا یکبار کوروش برانشان  و گذاشت خلوت یآشت  

 که رسعت همان به و گذاشت هما یگونه روی ایبوسه

 .رفت بود آمده

ک  و رفت سکته مرز تا هیجان و خجالت و مرسر  از دخت 

 .برگشت
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 .بود دیگری زن به متعلق مرد آن حاال

 .بوسید یم را او

 .بوئیدیم

 .گرفتیم آغوش در

 .کردیم عشقبازی

 و ببیند را کوروش دیگر یکبار کاش کردیم آرزو همیشه

 .بود پشیمان نهایت ن   شده برآورده آرزویش اینکه از حاال

 .برگردد قبل یهفته به داشت دوست

ی هیچ که زمان    نیم و نداشت رویاهایش مرد از خت 

 شده دیگری زن به متعلق او دانست

 خودش یدلبسته همچنان را او خودش خام   خیال در و

 .دانست یم

 

 .بود سن کم

 .کند حماقت شد باعث و داد دستش کار هم همان
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 .بود سوخی    عمر یک تاوانش و کرد حماقت

د بشخوا کرد هرچه  .نت 

 .رفت کمدش رساغ و برخاست جا از

ون را قدییم آلبوم  .کشید بت 

 .زد ورق صفحه به صفحه

  .داشتند عکس بودند رفته کوروش با که جا هر

 حوض کنار دو هر بود، شاهچراغ به متعلق عکس اولی   

 .بودند ایستاده

 زار و کشید وارنوازش کوروش صورت روی را انگشتش

 .کردم چیکار عشقمون با خودم با کردم؟ چیکار من :زد

 .احمق من   به لعنت من، به لعنت
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 ۳۱۱پارت

 

 .بود رفته عقد خرید برای باربد و آیدا همراه تبسم 

 انجام رسگرم و شدیم برگزار عقد مراسم دیگر روز چند

 .بودند کارهایشان

ده که کارهای  .شدیم انجام وقفه ن   و فشر

ده شمادر  به را فرزندش پرستو  .کردیم شانهمرایه و ست 

همرایه هایش شوهر خواهر داشت اضار خودش آیدا

 .کنند اش

  یخانواده  و نداشت برادر و خواهر او
 
 باربد شلوغ نسبتا

داشت     دوست  خییلیل  را 
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 دیگری از هرکدام و چرخیدند یم هانامزدی لباس میان

 .بود زیباتر

 چطوره؟ این رتبنظ آیدا :داد نشان آیدا به را لبایس تبسم

 .بیاد بهت  کنم فکر

 

 .آمد خوشش لباس از آیدا

  نبان   لباس
 

ی رزهای گل با دامنش که رنگ  آراسته شت 

 مایه مدل و داشت نبان   سنگدوزی اشسینه روی و شده

  و بود
 
 .آمدیم آیدا یکشیده و باریک اندام به یقینا

 .بیارن همی    میگم .قشنگه خییل این :گفت لبخند با

 

ها از یگ به را خواست در  کردن مرتب مشغول که دخت 

ی و آورد زبان بر بود مانکن تن بر لبایس  که نگذشت چت  

گ  یشیم مانتو یک در را خودش زور به که نام، پان   دخت 

 ماندن جا بر پا برای بیچاره مانتو پود و تار و بود چپانده

 .آورد را لباس کردند،یم را تالششان یهمه
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 تا که صدان   با مقابلش دخت   سه به و برد وجل رس باربد

 هس پاندا اسمش احتماال :گفت بود آهسته ممکن حد

 .پان   میگن بهش همی    واسه

 

 پاندا خرس :داد ادامه شیطنت با و انداخت باال ابرو 

 

، :رفت غره چشم وپرستو گزید لب آیدا و خندید تبسم  ا 

ونمون کت  یم کاری یک ببینم باربد  .کی    بت 

 

 .کند پرو را لباس تا رفت آیدا و کرد سکوت اربدب

 کردیم بدرقه را آیدا لبخند با که برادرش کنار   تبسم

 .ایستاد

ی نامزدی لباس پاپیون دنباله بند دستش  کنارش که ست  

 نوک یه که را سوایل آن لمس رسگرم و شد بود ایستاده

سد کشیدیم خجالت اما آمد،یم زبانش   .بت 

 .راند زبان بر
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 .زد صدا را برادرش

 باربد؟-

 

 باربد؟ جان :کرد نگاهش و برگشت جوان مرد

 

 .بود آیدا به کردن کمک رسگرم پرستو

 

؟ چه ماهان از-  خت 

 

 .زد لبخند باربد

 دیگه خانواده همراه بار همان از غت   اشبیچاره خواهرک

 .برود ماهان دیدار برای بود نتوانسته

عمه کردند، اعالم و دزدن زنگ آیدا یخانواده شب همان

 برای است بهت   و وخیم حالش و است بیمار آیدا ی

 .کنند عجله عقد مراسم انجام
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 آسوده آنها افتاد، اتفاق   زن پت   برای ناکرده خدای اگر تا

 .باشند خاطر

بت   انجام به روزشان چهار این تمام  مراسم برای کارها ض 

 .گذشت شود انجام زود خییل بود قرار که عقدی

 برای که داشت را امکانش نه و توانست نه دیگر تبسم

 .برود ماهان دیدار

 بیمارستان در او دوست عنوان به نوشی    همراه را اول بار

 .داشت حضور

 به ماهان مالقات برای اشخانواده همراه هم دوم بار

 .رفت جوان مرد پدری دوست   یخانواده دخت   عنوان
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 ۳۱۲پارت

 

 بود، داده خواستگاری شب که نق  م جواب وجود با

 و خانواده که جای در هم  آن بعدی های دیدار بنظرش

 .آمدیم مسخره کیم داشتند حضور ماهان اقوام

ک و   نظر در را خودش  بیمارستان در حضورش با دخت 

 .دادیم جلوه کوچک و مغز سبک آنها

 دیدار به نه اشمنق   جواب به نه :گفتندیم خودشان با

 .اشزهرو  هر

 مالقات و رفی    برای شدیدش میل برابر در  ناچار پس

یم برادرش از را او حال کرده، مقاومت محبوبش مرد  

 .پرسید

 دیگر که بود پرسیده هم باربد از انقدر که هرچند

 .کشیدیم خجالت
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گونه شد؛ راحت خیالش اطراف بودن خلوت از وقت   باربد

 با و داد فشار اشاره و شست انگشت دو میان را تبسم ی

 طورهمون .خوبه حالش :داد پاسخ لب بر مهربان   لبخند  

  که
ا
 امروز بودم گفته خوشگلم خواهر خدمت هم قبل

یفش و شد مرخص  .... و خونه برد رو تشر

 

ه را خواهرش شیطنتش از پر چشمان با  اینکه و :شد خت 

ف در داد قول  .بیاد عقد برای باشه که هم مرگ رسر

 

 .گرفت گاز را لبش تبسم

 !دهد نسبت او ماهان   به را مرگ  آمدیم دلش چطور باربد

 .شد خوشحال  نهایت ن   آمدنش خت   شنیدن از 

 .کردیم شماری لحظه کنان عقد روز تا

 .بود تنگ ماهانش برای دلش چقدر که اخ
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 همراه اشپشخاله که بود شده آگاه مهناز طریق از کامران

 .روند یم عقد سلبا  خرید برای هایش خواهر

 .بزند حرف تبسم با تا بود خون   یبهانه

 حرف برای مناسب زمان دنبال که شدیم روزی چهار سه،

   .گشتیم او با زدن

 .کردنیم پیدا آزاد وقت و  داشت کار خییل اما

 و پرسید تبسم از هم را آدرسش و پاساژ نام مهناز توسط

 .رساند آنجا به را خودش

 .خریدند را همان و پسندید را تبسم ن  انتخا لباس آیدا

 دخت   سه سمت به کرد حساب را پول اینکه از بعد باربد

 گروه خوب :گفت و چرخید همراهش داشتت   دوست

 بعد یمرحله واسه بریم که بیفتی    راه باربد عشقای الفبا،

 .بیاد من زبون ن   کارت این رس بالن   چه قراره ببینم

 

ها  و کرد نگاه را برادرش دقت با پرستو  و خندیدند دخت 

 بود؟ خ   منظورت گفت   که الفبا گروه اون :پرسید
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 کشفیات از این آهان :داد تکان هوا در را انگشتش باربد

 ما اسم اول که بودید کرده دقت حاال تا شما .جدیدمه

 الفباس؟ حرف ترتیب به نفر چند

 

ها ی باربد هایحرف از دخت   .نفهمیدند چت  

  مردک
ا
 .آورددریم بازی مسخره داشت دوباره احتمال

 و کرد اشاره آیدا به شد  آنها نفهمیدن متوجه که باربد

 ..الف :گفت

 ب :کرد اشاره خودش به

 پ :پرستو به

 ت :تبسم به و

 

ها دید وقت    از دیگر یکبار اند نشده متوجه هنوز دخت 

 پ، ب، الف، :گفت هم پشت و کرد اشاره تبسم تا آیدا

 .ت
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ها  .گویدیم چه او فهمیدند تازه دخت 

 .کردم کشق   چه دید :گفت ها بچه پش مثل باربد

 

؟ بزرگ گ تو :داد تکان رس افسوس با پرستو  میشر

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۱۳پارت

 

 .رفتند بعدی خریدهای برای و شدند خارج مزون از هم با
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 نت    پرستو و تبسم و داشتندبریم گام هم کنار آیدا و باربد

 .هم با

 را آنها مثال که گرفت قرار راهشان رس جوری کامران

 .دیده اتفاق  

 .شدیم خون   بازیگر

 .کرد بازی خوب خییل که را خوردن جا الاقل

 کردن علیک و سالم و دیدنشان از تعجب اظهار از پس

 .شد همراهشان

 او با ازدواج برای باربد اینکه و جمعشان در  آیدا حضور

  .دادیم نشان اشتیاق همه این

 .بود چشمش در ارخ

 خودش یخانواده داماد باربد داشت، دوست همیشه او

 .باشد

 وجود با و بود خراب مهناز روخ حال که هم روزها این

 در کارش از رس کامران دادنیم اجازه وقت هیچ اینکه

 .بیاورد

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ک که بود فهمیده او اما  .زده کند جای دخت 

، فرصت در  و تک انتخاب رسگرم همه وقت   مناست 

ن با و ایستاد تبسم کنار بودند داماد شلوار
ُ
 که صدان   ت

 یک یدرباره باید :نرسد دیگران گوش به داشت سیع

 .بزنم حرف باهات مهیم موضوع

 

 .کرد نگاهش کنجکاو تبسم

 ...بدون   که الزمه و مهمه خییل :گفت خونشد کامران

 

   چشمان در
ه کنارش ایستاده دخت   یدرباره چون :شد خت 

 .اهانهم

 

ه با سپس و کرد مکث لحظه چند  خت 
 
 چشمان به گ

ک  دوستش دونمیم .خواستگارته دونمیم :داد ادامه دخت 

 این که هم وقت   از .کت   ازدواج باهاش خواییم و داری

 زندگیت از رو خودم گرفتم تصمیم فهمیدم رو موضوع
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ان   یک اما .کنار بکشم
 .بدون   باید تو که هست چت  

ان  
 .نگفته بهت ماهان مطمئنم هک چت  

 

 .گفتنیم هیچ تبسم

 .دادیم گوش فقط

 .رسیدنیم مشامش به خون   بوی کامران هایحرف از

 هم تو کنم یم جور ایبهانه یک :داد ادامه وقفه ن   کامران

 همه بزنیم دوری یک بریم هم با تا کن موافقت اینا جلوی

 .میگم برات رو چت   

 

 .نکرد مخالفت

 .کند مخالفت توانست نیم بود وسط اهانم پای وقت  

 .میام .باشه-
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  کریم شلوارو کت کنار که آیدا و باربد به کامران
 

 رنگ

 چند خوشبخت زوج :گفت و کرد نگاه بودند ایستاده

 تولد دین؟ یم قرض من به رو خانوم تبسم این دقیقه

 .بخرم کادو براش بیاد همراهم دوستمه خانم

 

 .کرد نگاه را خواهرش باربد

 .ندید صورتش در مییلن  

 زود ویل نداریم مشکیل ما که بخواد خودش تبسم اگه-

 .باشیم هم با ناهار برگردید؛

 

 

 .کرد موافقت کامران

ک و کرد رس به دست را هابچه خالصه  خودش با را دخت 

 .نمود همراه

 .رفتند کامران اتومبیل سمت به و شدند خارج پاساژ از
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 نمود سوار را تبسم جنتلمنانه هاینک از بعد جوان مرد

 .نشست ُرل پشت خودش

 بریم؟ کجا :پرسید و زد استارت

 

س تبسم  .داشت است 

 .بشنود بود قرار که آنچه نگران

 بگو بهم شده؟ خ   .خوبه جاهمی    -

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۱ ۴ت  پار 
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 چرخید تبسم سمت به کامران رس

س از پر صورت به  .کرد نگاه اشخاله دخت   است 

 .نداشت را وا اذیت قصد

 بینداز چشمش از را ماهان خواستیم فقط

 تا کند آگاه ندارد خت   بود مطمی    که  ایمسأله از  را او و

د تصمیم باز چشم با  .بگت 

 جا یک بریم خواییم.نیست   راحت که اینجا آخه -

 .بخوریم نوشیدن  

 

 

 روی کامران خونشدی و بود دانسی    تاب  ن   تبسم

 .رفتیم رژه اعصابش

 .اینا باربد پیش برگردم باید .نه :داد پاسخ کالفه
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 .کرد خاموش را ماشی    کامران

 گاه تکیه را دستش و گذاشت فرمان روی را آرنجش 

  لبخند با و کرد صورتش
 

 برای پس آهان :پرسید کمرنگ

 .داری عجله رفی    زودتر

 

 .نداد بروز دانسی     برای را اشعجله این از بیش تبسم

 تا زشته .دیگه آره :کرد بهانه را برادرش اب شدنش همراه

 .کنم ولشون راه وسط اومدم اینجا

 

 .زد پوزخند کامران

خاله  اندیشید؟ یم چه او یدرباره اشدخت 

 شناخت؟نیم را او

ک حاال و بود کرده بزرگ را تبسم خودش  چه دخت 

 را اشنگران   و بزند گول را او تواند یم کردیم فکر احمقانه

 .دنده بروز

ه تبسم چشمان به  .شد خت 
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 هم به دو اهل نه من تبسم گفتم بهت هم پاساژ توی-

 اینا اگه .اسدیگه کس دنبال که دلیل دنبال نه .هستم زن  

و بشنایس بهت   رو ماهان که اینه واسه فقط میگم بهت رو

ی تصمیم باز چشم با  جدان   یقصه از دونمنیم .بگت 

 داری؟ خت   چقدر اتعمه از ماهان عموی

 

  .کشید راحت   نفس تبسم

 او اینکه خیال به بگوید را موضوع این خواستیم کامران

 ندارد؟ خت  

 .زد پوزخند او به دلش در

 .دارم خت   آره-

 

 .کرد مکث دقیقه چند کامران

ک  .گذاشت خوردنش جا حساب به را سکوتش دخت 

 شدن؟ جدا چرا دون  یم-
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 ول رو عمه ویسعر  به مونده روز دو ماهان عموی آره-

 ماهان به کدومهیچ اینا  من نظر به کامران ویل رفته کرده

 نوشته اون پای به ماهان عموی گناه باید ندارهچرا ربط

 .بشه

 

 ماهان جدایشون دلیل چون :داد پاسخ ضاحت با کامران

 بوده

 

 .کشید هم در ابرو تبسم

 گفت؟یم چه کامران

ه کامران صورت به  .بشنود را رفهایشح یادامه تا شد خت 

 در که اون    دونننیم بیشت   نفر چند :داد ادامه جوان مرد

 به کورش .کورش نه بود هما زد هم به رو ازدواج واقع

 و رس ن   نکن شماتتش اینکه برای و هما التماس و اضار

 واقعیت که حایل در گردنش افتاد چت    همه و رفت صدا
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 توی رفت شباها و بست دل ایدیگه کس به هما اینه

 .ماهان جز نبود آدیم هم شخص اونم و رابطه

 

ون سینه از تبسم قلب  .پرید بت 

 .شد قطع ثانیه چند برای نفسش

 درآمد تنش از جان اصال

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۱۵پارت
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 .آمدنیم باال تبسم نفس

 .داشت مرگ حس و بود خراب حالش

یم هم در چت    همه و شدیم کثیف داشت زیادی بازی این

 .پیچید

 .گذاشت اشسینه روی را دستش

 .کندیم درد قلبش کردیم حس

 دون  یم کجا از...کجا از تو...تو...تو :پرسید پته تته، با

ی همچی      بوده؟ چت  

 

 .داد قورت را دهانش آب

 سوال این برای ایکننده قانع جواب کامران کرد آرزو

 .باشد نداشته

یم دعاا کامران دانستنیم هیچ کس هیچ وقت   چرا اصال

 است؟ آگاه ماجرا اصل از کرد

 خودم :شد آوار رسش بر چت    همه کامران جواب با 

 .خودم هایگوش با .شنیدم
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 داشتم من .زد هم به کوروش با هما عمه که روزی همون

 گوشه یک کوچه توی دیدم وقت   .اتونخونه اومدیم

 و راز همون کردم فکر زننیم حرف هم با دارن یواشگ

 .ایستادم گوش و کرد گل شیطنتم .اساشقانهع نیازهای

 قایم رو خودم نارنج درخت پشت و شدم نزدیک وقت   اما

 چشم با  هما رسیدم من تا .دعواست فهمیدم تازه کردم

 یک که بود نگذشته دقیقه چند .خونه توی رفت گریون

ون اومد خونه از  دخت    اسمش و بود گ نیست یادم .بت 

 .گفت خ   کوروش به یادمه قشنگ ویل بود خ  

 که روزی از درست .بریده تو از دل هما »:گفت بهش

 زندگیش از برو عاشقشر  واقعا اگه.ماهان به داده رو دلش

ون  ترین مهم این نره آبروش که برو جوری یک ویل بت 

ی برای تون   یم  که کاریه  «بدی انجام عاشقشر  که دخت 

 

 !زد خشکم جام رس

 خم که دیدم کوروش هایشونه نارنج درخت پشت از  

 .شد
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 .شد خم هم تبسم هایشانه

 .نداشت تاب را کامران حرفهای

 .باشد دروغ بود امامحال

 .شناختیم خوب را کامران

 .بودند شده بزرگ هم با آنها

 .برود پیش اینجا تا دیگران کردن خراب برای که نبود آدیم

 .داد تکیه صندیل پشت   به را رسش

 هایشریشه به را هوا و کشدب عمیق نفس کرد سیع

 .برساند

ک یپریده رنگ صورت به کامران ه دخت   .شد خت 

 .آورد زبان به را هایشحرف باق  

 گنج یک مثل من دلم توی هاسال هاحرف این تبسم-

ها این من .شده مخق    که باربد حت   کس هیچ به رو چت  
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ین  زمان اون  .نگفتم خودم مادر حت   یا بود رفیقم بهت 

 گ با بدون   که اینه برای میگم تو به دارم اگه هم ناال

 رو ماهان با ازدواج قصد تو شدم مطمی    چون من .طرق  

 پیش عمرم آخر تا که وگرنه برداشتم راز این از پرده داری

 ابروی راز این شدن برمال با دونمیم چون .موندیم خودم

یف با جز من بنظر که تو پدر جمله از رهیم هاخییل رسر

 .دنیاست هایآدم ترین

 

 .کرد نگاهش چشم یگوشه از تبسم

 .نباید را خودش او مقابل که کردیم را تالشش یهمه

 .خونه بریم میشه :گفت جانن  

 

 .بود نگران کامران

 برود خانه به روز و حال این با تبسم نداشت تمایل اصال

 .کند آگاه داده رخ گذشته در که اتفاق   از را همه و
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مت بزار .نیست خوب لتحا تو- ی یک جان   یک بت   چت  

 خونه برمت یم شدی که راه به رو بخور

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۱۶پارت

 

 .داد فشار را اشپیشان   گودی توی ابرویش باالی تبسم

 .بود افتاده جانش به بدی رسدرد

 دنیا هایعاشق   و عشق یهمه از و داشت تهوع حالت

 .خوردیم هم به حالش
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 .کامران خونه بریم-

 

 .زد استارت اجبار روی از کامران

ک بتواند مست   در که امید این به البته  کند راض   را دخت 

د خانه به را او شدنش آرام از بعد تا  .بت 

، شدن روشن محض به  ایخواننده مزخرف صدای ماشی  

 .پیچید ماشی    در

ک  رس  آمدنیم بدش و داشت درد انفجار حد به دخت 

 .کند پرت دور جان   در و آورد ونبت   جایش از را سیستم

 نشان ضعف  این تا کامران مقابل نداشت دوست اصال

 .دهد

 .توانستنیم اما

 .بود خورده صورتش به سنگ مثل واقعیت

 درد رسم .کن خاموشش  :نالید و داد ماساژ را اشپیشان  

 .کنه یم
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 .انداخت صورتش به کوتایه نگاه کامران

 اصال بخدا تبسم :گفت نپشیما و کرد خاموش را سیستم

 اشتباه رو راه خواستم فقط من  .بدم آزارت خواستمنیم

 .نری

 

ک  
 .کرد نگاه را کامران شکسته قلت   با بیچاره عاشق   دخت 

ی و داشت باریدن هوس چشمانش  سد بود نمانده چت  

 .بشکند مقاومتش

 گفت   که هایحرف اگر :گفت بغض به آلوده صدای با

 صورت توی هیچوقت دیگه بخدا باشه داشته واقعیت

 .کنم نیم نگاه ماهان

 

 .خواستنیم او

 و شدند ماهان دیدن دلتنگ لحظه همان از چشماش اما

 .افتادند داری عزا به

 .کردیم نوازش را صورتش پوست که بود اشک
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 درد به قلبش و شد متاسف تبسم اشکهای دیدن با کامران

 .آمد

 .شد پشیمان هاحرف آن گفی    از حت  

 .بود نگفته دروغ که داندیم خدا اما

ون جعبه از دستمایل    به و کشید بت 
 .داد محبوبش دخت 

 

نیم اصال .درآوردم رو اشکت که متاسفم :گفت زدهغم

 .بشه اینجوری خواستم

 

 

 .کرد پاک را هایشاشک تبسم

 .دهد فرو را بغضش کرد سیع و کشید عمیق   نفس

 .نزد حرق   کامران جواب در

 میشه تبسم :کرد باز گذشت،دهان که یقهدق چند

ی یک بریم کنم خواهش  با اگه بشر  آروم تا بخوریم چت  
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ی یک فهمهی من حتما مامانت بری روز و حال این  چت  

ون رو خ   همه زبونت زیر از و شد  اونوقت .کشهیم بت 

 .رهیم نفر چند ابروی

 

ک  داشت احتیاج تختش البته و  اتاقش به اینکه با  دخت 

 .بود موافق هم کامران با ماا

 .کرد اعالم رسش دادن تکان با را موافقتش

 .زد رضایتمندی لبخند کامران

 شدیم مطمی    داردیم نگه را رازش تبسم اینکه از اول باید

 که .کرد یم اش رایه بعد
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 ۳۱۷پارت

 

 .ایستاد برادرش رویبهرو هما

 .کردیم ازیب کیفش بند با دستانش و افتاده پائی    رسش

 .نگریست یم را خواهرش داریوش

 ایستاده برادرش رویروبه دست به چمدان کوچه توی

 .گرفته تصمییم چه که دادیم خت   تازه و بود

منده  اینکه از قبل باید دونم یم ببخشید، داداش :گفت رسر

 دلم یکهو بخدا ویل کردمیم مشورت شما با کنم سفر عزم

 .کرد مشهد هوای

 

 که دون  یم جان؟ هما رفتنه وقت االن :کرد هگالی آمنه

 .باربده عقد دیگه روز چهار سه،
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 .گذاشت جلو گام یک هما

 عقد روز میدم قول :گرفت دست در را برادرشزن دست

 .باشم اینجا

 

  کم لبخند آمنه
 

 .زد رنگ

 .نبود کار همه این میان هم آن هما رفی    به راض  

 

  و کشید اشندیموگ جو هایریش به را دستش داریوش

ی :پرسید  افتاد؟ رست به سفر هوای یکهو که شده چت  

 

ه برادرش صورت به هما  .شد خت 

 دادیم از هم را او اگر .نداشت را کش دیگر او از غت  

 .شدیم یتیم دیگر یکبار

 .بود گرفته را تصمیمش اما
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 .عواقبش به کردن فکر بدون

 باهاتون مهم مسأله یک یدرباره خوامیم برگردم وقت  -

 .داداش کنم صحبت

 

 .کرد نگاه را ساعتش سوایل هر از فرار برای

 .برم باید میشه دیر داره-

 

 .کن خداحافیط   هابچه از من طرف از :کرد نگاه آمنه به

 .خدانگهدار .باشید خودتون مواظب

 

 رفت بود منتظرش که تاکش سمت به و چرخید

 برسونمت خودم زاشت  یم الاقل  :خواند را نامش داریوش

 .برسونمت

 

م اینجوری منم ایخسته شما داداش ممنون-  راحتت 
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 .شد سوار و رفت ماشی    سمت به و کشید را چمدانش

ریخته هم در ذهن روزی چند تا بود گرفته سفر به تصمیم

 .کند آرام را اش

 .گفتیم را چت   همه و گشتبریم سپس

 .شود تبسم خوشبخت   مانع خواستنیم

 .کند خراب برادرش پیش را خودش اگر حت  

 .شد کنده جا از اتومبیل

 .بست را چشمانش و داد تکیه شیشه به را رسش

ش و همش و کوروش  .بود دیده هم قبل روز را دخت 

 .نبود اتفاق  

ل در دم ماشینش بر سوار ساعت یک حدود  هاشم مت  

 و همش همراه باالخره او و ببیند را کوروش تا ماند منتظر

 .شد خارج خانه از فرزندش

 .شدند ماهان اتومبیل سوار هم با سه هر
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  جمع
 
 .شکافت را هما قلب و شد خنجر اشانخانوادگ

 .رفت دنبالشان کنجکاوی رس از 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۱۸ پارت

 

 شدند، پیاده ماشی    از نماجهان باغ نزدیک آنها وقت   اما

 بشود کردنشان تعقیب خیال ن   گرفت تصمیم جوان زن

  دنبال و
 
 .برود خودش زندگ
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 .بود مطمی    کوروش بودن متاهل از دیگر حاال

 هما و رفتیم گردش برای فرزندش و همش همراه به او

 .کردیم تعقیبش هادیوانه چون البته و عاشق همچنان

 .زدیم پا و دست کامل ناامیدی در و 

 . کند تجربه او روز و حال هم تبسم خواستنیم

 اصل سفر از بازگشت محض به بود گرفته تصمیم پس

 .کند تمام را چت    همهو بگوید برادرش به را ماجرا

 

 .شد خانه وارد خراب حایل با تبسم

 و گرفت معجون بزرگ  لیوان یک برایش کامران اینکه با

 اما شود بهت   حالش کیم و بخورد را آن تا کرد مجبورش

 .نبود شدن   بهت   او حال

 واحد در   پشت را خودش و رفت باال هاپله از رسعت به

 .رساند هما

 .کند تکذیب را کامران حرفهای هما کردیم خدا خدا

 .نشنید پاسخ   زد در چه هر
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 .نیست آموزشگاه در اشعمه دانست یم

 .باشد مسلط خودش بر کیم کرد سیع و آمد پائی    را هاپله

 .شد خانه وارد و کرد باز را در و کشید عمیق نفس چند

 تماشای مشغول و نشسته مبل روی مادرش و پدر

 .بودند تلویزیون

 دون  نیم :پرسید مادرش از و داد سالم و ایستاده همانجا

 .نکرد باز زدم در هرخ   باال رفتم کجاست؟ عمه

 

 .کرده حرم هوای دلش یکهون   گفت .داشت مشهد بلیط-

 

ک  انقدر چرا :کرد  نگاه را مادرش متعجب .خورد جا دخت 

؟ن    !خت 

 

 وقت چه االن آخه !کردیم تعجب هم ما .مدوننیم-

 .رسونهیم عقد برای رو خودش گفت اما رفتنه؟ مسافرت
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 .گرفت را اشعمه یشماره تبسم

 .بود خاموش اما

 خاموشه؟ گوشیش چرا :پرسید و کرد نگاه را مادرش

 

 :داد هاشم دست به را کنده پوست یمیوه بشقاب آمنه

 یه دو، این کال تگف البته .هواپیماست توی چون خوب

 خوادیم نباشیم نگرانش کنهنیم روشن رو گوشیش روز

 .کنه خلوت خودش با کم یک

 

 .رفت اتاق سمت به عصت   تبسم

 .بکوبد خودش رس در را خانه اثاث یهمه داشت دوست

 یا تایید را کامران حرفهای توانست یم که کش تنها

 .بود او کند تکذیب

 .بزند حرف باره این در ماهان با خواستنیم
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 این یدرباره دادیم ترجیح و داشت او به نسبت بدی حس

 .بزند حرف هما با کسهر از قبل موضوع

 تخت روی را خودش و کرد قفل را در و شد اتاق وارد

 .انداخت

 .کردیم درد اندازهن   رسش

 چت    هیچ به دقیقه چند کرد سیع و بست را چشمانش

 .نکند فکر

 .داشت درد هم مغزش

 

 .بود باربد عقد روز

 را تلخ حقیقت آن کامران که روزی از روز چهار درست

 .گذشتیم کرد بازگو برایش

 .گذراند را سخت خییل روز چهار
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 ۳۱۹ پارت

 

 .رسیدند آیدا پدر باغ به که بود عرص شش حدود ساعت

 .دشت قرص در زیبا باغ  

 .گیالس درختان و گیل کاه بلند دیوارهای با

 کم ِ  ان   حریر   جنس از بلندی لباس در پوشیده تبسم

 تا گرفته رسآستی    از لباس تمام که  سفید آست   با رنگ

 .بودند کرده دوزی مروارید  را دامن

 .بود ساده شدیم کشیده زمی    روی که آن یدنباله فقط
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 .بود شده ماه مثل صورت بر ملیخ آرایش و

 مهمانو صندیل و مت    از پر که  بزرگ باغ   از  نفری چهار

 عقد اتاق به تا گذاشتند ساختمان به پا و گذشتند بود

 .بروند

 .بود شلوغ هم ساختمان  داخل

 اسپند دود بوی همراه به ارایشر  مواد و ادکلن و عطر بوی

 .بود شده ترکیب

 صدان   از رسید یم گوش به هم صدان   جور همه و

 .نوزاد یگریه و بخند و بگو تا گرفته موزیک

خانه در   نزدیک سالن  لداخ  دوره را باربد نفری چند آشت  

 .بودند کرده

 و کت در پوشیده را برادرش و ایستاد ای لحظه تبسم

ه دامادی کریم شلوار  .رفت اشصدقه قربان و شد خت 

 .داشت را روز این دیدن آرزوی چقدر

ک و چکیدیم برادرش چشمان از خوشحایل  این برای دخت 

 .دادیم جان برادرش خوب حال
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 هم را ایستاده باربد رویبهرو و او به پشت که مردی

 .شناخت

 .بود ماهان

یم قرارین   و کوفتیم سینه دیوار و در به قلبش اینکه با

 .بود گرفته را گلویش بیخ هم بدی حس اما کرد

 
 

 چنگ وجودش به دیگری حس هر از بیشت   دلتنگ

 .انداخت

 گزنده حش آوردیم خاطر به که را کامران حرفهای اما

 .کردیم تلخ را کامش

 خالصه :داد نوازش را گوشش ماهان یخنده از پر صدای

 .خودمون پیش بیا هانری غریبه پیش اینکه

 

درباره اینکه یا چیست اشجمله این مخاطب دانستنیم

ی چه ی  .کنندیم صحبت چت  

 .رفت ضعف ماهان ازشیطنت پر صدی برای دلش اما
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 روی خران   حایل با قبل روز ده حدود ار  او بار آخرین

 .بود دیده بیمارستان تخت

 

 جلو داد،ناچار تکان رس برایش و شد اشمتوجه که باربد

 .کند علیک و سالم تا رفت

 .گرفت آغوش در  را او مهربانانه همیشه مثل برادرش

 خوشبخت   آرزوی برایش و رفت اشصدقه قربان تبسم

 .نمود

 .نکیسا با همچنی    ردک علیک و سالم امید با

 .چرخید ماهان سمت به سپس

 شدیم مگر اما بود نکرده دقت هیچکدامشان لباس به

 برتن  ماهان که دوخت   خوش ایقهوه شلوار و کت

 نیاید؟ چشمش به داشت

 .داد سالم کوتاه

 .کرد خالصه ساده سالم یک به را جوابش هم جوان مرد

ک ین؟ :پرسید دخت   بهت 
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 کم پوزخند ماهان
 

یس از :زد رنگ  .شما احوالت 

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۲۰ پارت

 

 .انداخت پائی    رس تبسم

 بود انداخته اششده شنیون موهای روی که را سبگ شال

 .کرد مرتب

 .رفتو گفت ایبااحازه
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 مرتبو کارها انجام درحال فامیل هایخانم از تن چند

 .بودند عقد یسفره کردن

 که  هما صورت به نگاهش عقد اتاق به ورود محض به

 .افتاد ریخت یم نقل ظرق   در و نشسته سفره کنار

 !برگشت سفر از خره باال پس

 .داشت عجله او با زدن حرف برای

 .کرد تند پا هما سمت به و گرفت را لباسش یدنباله 

 .ایستاد اشعمه کنار و کرد علیک و سالم هامهمان با

 اما کرده پرهت    رفی    آرایشگاه از دیگری وقت هر مثل هما

 به خودش که را ارایشر  و داشت تن بر زیبای ست    لباس

 .کردیم اشراض   بود نشانده صورتش

 حت   که داشت عجله سوالش پرسیدن برای انقدر تبسم

 .بگوید قبول زیارت رفت یادش

 هم با داری وقت عمه :پرسید و نشست او به چسبیده

 .بزنیم حرف
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 !االن؟ :پرسید تعجبم و کرد نگاه را اشزاده برادر هما

؟ یدرباره  خ 

 

  .بزنم حرف باهات ماهان یدرباره خوامیم-

 

 .زد لبخند هما

 را ماجرا این و بگوید برادرش به را چت    همه تا بود آمده او

 .دهد فیصله

 دیگه .نباش خ  هیچ نگران :گفت و کرد حفظ را لبخندش

 بابات هم تو هم بشه تموم عقد بزار.شد تموم هاتغصه

 و  بزنم حرف برادرم با خوامیم من .فهمیدیم رو چت   مهه

 از که تلخ   روزای اون خوامنیم .بگم بهش رو ماجرا اصل

یم .بگذره هم ماهان بهدتو گذشت کوروش و من رس

  .نیست مهم برام دیگه اما میشم خراب خودم که دونم
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 .ماهان و هست   تو مهم :گرفت را اشزاده برادر دست

 چشماش با صدبار گذاشته اینجا به پا وقت   از که ماهان  

 از پر نگاهش دید رو تو تا که اینه مهم .گشته دنبالت

 خراب خودم .بیفته جدان   تونبی    زارمنیم .شد عشق

 .کنم یم درستش خودم کردم

 

 !کرد نگاه را اشعمه ناباور تبسم

 !لنگیدیم کار جای یک

 !لنگیدیم کار جای یک که خدا خداوندی به

 از علت همی    به و شده ماهان عاشق هما گفتیم کامران

 .گذشته کوروش

 کرد؟نیم حس هما کالم در حسادت ایذره تبسم چرا پس

 از پرده هم به دو آن رسیدن برای میخواست هما چرا پس

 .کندیم خراب را خودش دانستیم که بردارد رازی

 .بزند حرف ماهان با هما از قبل بود بهت   شاید

 .باشد گفته دروغ کال کامران امباد
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  .زدیم حرف ماهان با و رفتیم باید

 و گرفتیم تصمیم سپس و شنیدیم را ماهان هایحرف

 .ایستاد یم تصمیمش پای

 ذهنش در او بودند مشغول عقد اتاق در که مدن   تمام

 .کردیم کتاب و حساب

 خییل داشت باربد عقد برا که ذوق   و شوق یهمه با

 .نشد یچت    متوجه

 که وقت   تا و شدند وارد داماد و عروس که ایلحظه از

 گذشت کوتاه خییل برایش همه خواند را خطبه عاید

 .بود مشغول فکرش بسکه

 ماهان با و بردارد تردید از دست گرفت تصمیم باالخره

 .کند صحبت

 حل او خود با را مشکلش و کرده رفتار عاقالنه بود بهت  

 .کند
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 ۳۲۱ پارت

 

 .رفت حیاط به و شد خارج عقد اتاق از

 .شدیم برگزار حیاط در اصیل مهمان  

 .بود پر ها مت    بیشت  

 آنها کنار تا گشت یم پرستو یا نوشی    دنبال چشمانش با

د جای  .بگت 

 .افتاد ماهان مادر چشم در چشمش

یم موج تحسی    نگاهش در و کردیم نگاهش محبت با زن

 .زد
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 خوش و کند علیک و سالم و برود جلو کردیم حکم ادب

 .بگوید آمد

 از بود توانسته فقط اتاق شلوغ   بخاطر هم عقد اتاق در

 .کند پریس احوال دور

ک و بود نشسته مت    رس هم ماهان  توانستیم شاید دخت 

 .دارد حرف که بفهماند او به همانجا

 .کرد مرتب را شالش کیم

  لبخند
 

 به  و گرفت را لباسش دامن و نشاند لب بر کمرنگ

 .رفت آنها مت    سمت

س کیم  .داشت است 

ک هایقدم از ایلحظه مادرش و ماهان نگاه  کنده دخت 

 .شدنیم

 .ایستاد مت    کنار

ام به برادرش خانم دو هر و مادر و ماهان  بر جا از او احت 

 .خواستند

 .کرد علیک سالم و داد دست زهره با کش هر از قبل
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ک محبت با و گرم چنان زهره  که گرفت تحویل را دخت 

 .کرد پیدا راه او قلب به کم کم آرامش

 خوش و داد دست دنیا هم آن از بعد و ساناز با سپس

 .گفت آمد

دن و ماهان سمت به شدن دراز برای هایشدست  فشر

 لبخند با و کرد مشت را آنها اما کردندیم التماس او دست

ه ماهان به  .گفت آمد خوش هم او به و شد خت 

 خانواده مقابل اشداشتت   دوست خلبان کرد آرزو دل رد

د تحویل را او و کند داری آبرو  .بگت 

 .کرد رفتار همینطور دقیقا هم ماهان

 پشاتون آقا و هاشم آقا :پرسید و کرد نگاه زهره به تبسم

یف  نیاوردن؟ تشر

 

 .پدرت پیش رفت هاشم آقا .عزیزم چرا :داد پاسخ زهره

 زدن صداش هم اشکان .برقصه هبرد رو آتریسا احسان

 .کنه جاجابه ماشی    رفت
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 شد آماده رفی    راه برای و گرفت باال کیم را دامنش تبسم

 اجازه با .چشم روی قدمتون آمدید خوش خییل :گفت و

 .میشم مرخص من اتون

 

 .شد مانع زهره کند حرکت خواست تا

 ...زودی این به دلم عزیز کجا-

 

 ماهان و خودش بی    صندیل اقعو  در و کنارش صندیل به

 کمیک .بشی    اینجا دقیقه یک بیا :گفت و کرد اشاره

 داری؟ عجله ما از شدن دور یواسه .بشه باز دلم ببینمت

 

  .دارید اختیار کنمیم خواهش نه :انداخت پائی    رس تبسم

 

 .نشست کنارش و رفت زهره سمت به
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 .گرفت قرار زهره و ماهان بی    واقع در

 .نشستند مت    دور همه

 .شدی ماه عی    عزیزم ماشاهللا :کرد نگاه تبسم به زهره

 

 .زد لبخند زده خجالت تبسم

 .داری لطف شما ممنون-

 

 از تر تند دلتنگ و قرارن   قلبش و بود نشسته ماهان کنار

 .کوبیدیم سینه در همیشه

 را ماهان بوی و نبود هایشانصندیل میل ایفاصله تقریبا

 حایل به حایل  مدام و کردیم حس فاصله ترین نزدیک از

 .شدیم
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 ۳۲۲ پارت

 

 بهت   دردت ماهان :داد قرار مخاطب را شوهرش برادر دنیا

احت ماشی    توی بری خواست  نیم مگه شد؟ ؟ است   کت 

 

ی شیطنت لبخند حرفش بند پشت  لبش یگوشه آمت  

 .چسباند

 چشم از که رفت ترسنایک یغره چشم دنیا به ماهان

 .نماند دور تبسم

 .کرد نگاه ماهان به نگراندل تبسم

 .ندهد نشان را اشدلواپش و کند ظاهر حفظ کرد سیع
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 بیارم؟ مسکن خواییم دارید؟ درد-

 

ک چشمان در جوان مرد  .کرد نگاه دخت 

 .داشت دوست را نگاهش در نشسته دلواپش و عشق

  لبخند
 

یم گشبزر  داره دنیا .خوبم نه :نشاند لب بر کمرنگ

 .کنه

 

 .کرد گرم را تبسم دل لبخندش

؟ آرایشگاه کدوم جان تبسم :پرسید تبسم از ساناز  رفت 

 .هابودی ناز البته شدی؟ ناز خییل ماشاهللا

 

 دوست آرایشگاه :داد پاسخ و زد لبخند  زده خجالت تبسم

 آیدا یخانواده چون راستش.پرستو یخونه نزدیک پرستو

 آرایشگاه خواستیمنیم ما هباش مختلط مراسم خواسی   

 واسه گفت پرستو ویل داریمنیم بر رورسی چون بریم

 .ندازیمیم شال هم باق   .الزمه هاعکس و فیلم
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ک ماهان  ی اینطور البته حاال :گفت و کرد نگاه را دخت 

 هم خییل انداخت   شال و کردی درست رو موهات تو که

 .نداره فرق   برداشتنش با

 

 .کرد هشنگا متعجب تبسم

 و کرد فراموش را ماهان یخانواده حضور لحظه یک

 پوشیده کامال هم لباس شاله زیر که موهام یهمه :گفت

 کجاست؟ ایراد االن اس

 

 .برد جلو را دستش ماهان

 زیر تا و ریخته اششانه روی که را تبسم موهای از قسمت  

 ایراد اینا بنظرت :پرسید و گرفت بود آمده اشسینه

 نیست؟
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 مقابل هم آن  ماهان توسط موهایش لمس از تبسم

 .کشید خجالت خانواده

ل لبش گزیدن با را احساساتش  .کرد کنت 

 هایدادن گت   باز برسه داد به خدا وای :گفت عصت   دنیا

وع ماهان  کنم یم صت   آرزوی برات جان تبسم .شد رسر

 به وای میده گت   مدام هستیم برادرش زن که ما به این

 .خودیسر  زن که تو حال

 

 .کرد تجربه را آزاد سقوط تبسم قلب

 .کرد وصله ماهان به را او ساده چه دنیا

 .ماجرا و مشکل همه این وسط هم آن

 .پائی    رسش و بود زده خجالت لبخندش

 .رفت جفتشان یصدقه قربان و کرد نگاهش زهره

 که بره پشم قربون .بشم زنش و ماهان فدای من الیه-

تیه انقدر  .غت 
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مله :زد غر آهسته و انداخت پارازیت دنیا
ُ
 .ا

 

 .کشید نشان و خط برایش هایشچشم با ماهان

 

 .شد پرت اشانسه هر حواس زد ساناز که حرق   با

ی  این ببی    مامان... مامان :گفت و داد نشان را دخت 

ه همون  داداشم برای گفتم پیش ساعت نیم که اسدخت 

 .باشه مناسب کنم فکر

 

ک سمت که دنیا و زهره حواس  .رفت نظر مورد دخت 

 میشه ماهان :گفت آهسته و کرد نگاه ماهان به تبسم

 بزنیم؟ حرف هم با دقیقه چند

 

 .کشید هم در ابرو جوان مرد

؟ یدرباره :پرسید و کرد نگاه را تبسم دقت با و متفکر  خ 
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 .خودمون درباره :داد تاب هم در را هایشانگشت تبسم

 

 :زد خند پوز دیدنیم اشانمتوجه را کش نگاه که ماهان

 عجب؟ چه

 

 خییل :کرد نگاه اشخورده گره هم در انگشتان به تبسم

 .مهمه
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 ۳۲۳ پارت

 

 

 .داره وجود برات خودمون هنوز که خوبه :زد کنایه ماهان

 این با کردم یم فکر .ما بشیم خوادیم دلت هنوز که خوبه

 من قید همیشه برای دییم اتخانواده به تو که اهمیت  

 .زن  یم رو

 

 .داشت تلخ   لحنش

 .زدیم کنایه

 با برایشان که شوندیم ناراحت کسان   از همیشه ها آدم

 مقابلش مرد برای هنوز تبسم یعت   این و است ارزش

 .داشت اهمیت

 .کرد نگاهش ناراحت   با تبسم
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 حرف باهات باید ویل .بایسر  دلخور داری حق ماهان-

 اشدرباره باید حتما که هست مهیم ان  چت    یک .بزنم

  رو تو منم کن، قانع رو من تو .کنیم صحبت

 

 .داد باال را ابرویش تای یک ماهان

 رو تو باید من جالب چه  :بردگفت اشچانه به دست

 !کنم؟ قانع

 

 .کرد نگاه مقابلش مرد متعجب صورت به تبسم

 برام نتون   اگه  که شنیدم حرفهای یک آره :گفت محق

 بیابون به رس خیال و فکر از کت   قانعم و بدی توضیح

ارم  .مت  

 

 .خاراند را لبش یگوشه ماهان

 .کند پنهان را اشخنده کرد سیع

 .خانوماخانوم پره خییل که هم توپت -
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ان   اون اگه  آره -
 بشنوی هم تو رو شنیدم من که چت  

 میشه پر توپت

 

 من :فتگ دلخور و کشید پر جوان مرد صورت از لبخند

 یک حت   اتفاق اون بعد نداشتم توقع .پره توپم االنم همی   

یس رو حالم نزن   زنگ  برات دیگه انقدرا کردم یم فکر بت 

 پریس احوال یک و زنگیک حد در .دارم ارزش

 

 گره هم در هایدست تا ماهان صورت از تبسم نگاه

 .شد کشید اشخورده

 .بود ماهان با کامال حق

 

 رفت   دلخور تو که روزی اون از بزنم نگز  نشد روم بخدا-

 توضیح رو چت    همه برات و بزنم زنگ خواستم چندبار

 .نتونستم ویل بدم
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 .کرد نگاهش  عشق از پر ماهان

 ترشخواستت   همیشه از نازش پر صدای و مظلوم صورت

 .بود کرده

 .بگذرد دخت   این بتوانداز بود محال

 .داد ادامه طلبکار تبسم

 ناراحت خییل روزت اون هایحرف از گماب بهت البته-

 من رس رو محبتتو عشق منت نداشتم توقع .شدم

 بزاری؟

 

 .کرد نگاهش متعجب ماهان

 !گذاشتم؟ رست منت من-

 

 !تبسم؟ من :پرسید باز و کرد اشاره خودش به دست با
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 رفته یادت دیگه آره :کرد نگاهش و کشید باال چشم تبسم

 جنگیدم خییل تو بخاطر من انگار؟ زدی هان  حرف چه

 ...بهمان من فالن من کشیدم دردرس خییل من

 

ه متعجب که همانطور ماهان  فقط من :بود اشخت 

 تالش برات چقدر مهیم، برام چقدر بگم بهت خواستم

 .کردم

 

 .هاتحرف با روز اون شکوندی دلم .گفت   بد-
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 ۳۲۴ پارت

 

 خت   خودم و شدم بدهکار پس عجب :داد تکان رس ماهان

 .منم بکشه ناز باید که اون   بازم نداشتم

 

 عاشقانه هایحرف و شوخ   برای را موقعیت اما تبسم

 .دیدنیم مناسب

 .بود جواب ن   های سوال از پر او مغز

 کردیم تایید را کامران هایگفته یکیشان اگر که هایسوال

 .زدیم را ماهان قید همیشه برای باید او

 

ی یک .دارم باهات مهیم یلخی صحبت ماهان-  چت  

 فکرم بخدا .بدی توضیح برام اشدرباره باید که هست

 .مشغوله خییل
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 .شکست هم در را خلوتشان دنیا صدای

 منم تا بگید بلند الاقل .دوتا شما دارید حرف چقدر آخ  -

 .بشنوم

 

 .چرخاند رس یکباره تبسم

مزده  .کرد نگاه هایش عروس و زهره به رسر

خانواده مت    رس  است دقیقه چند که بود شده متوجه تازه

 .زندیم پچ او با ماهان ی

 .شد بلند جا از  فرار برای

 من خدا رو تو ببخشید :گفت و کرد نگاه مت    دور افراد به

 از شدم خوشحال خییل .بزنم رس هامهمون باق   به باید

 .دیدنتون

 

 دیدنت از هم ما عزیزم :زد محبت   از پر لبخند زهره

 .بیا ما پیش بازم شد خلوت رست .شدیم شحالخو 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 .کشید خجالت زهره از همه از بیشت  

 .کردیم خودش با فکرهای چه زن داند خدا

 

 .حتما چشم-

 

 .گرفت فاصله مت    از و انداخت کوتایه نگاه ماهان به

 تبسم؟ :کرد صدایش شد بلند مت    رس از جوان مرد

 

ک  .ایستاد دخت 

 خواست  نیم مگه :پرسید و ایستاد رویشروبه ماهان

 کنیم؟ صحبت

 

 .داد مثبت پاسخ رس با تبسم
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 تبسم شده باعث که شده خ   ببینم بریم پس خوب خییل-

 .برداره صغری قهر این از دست خانوم

 

 .گرفت اشخنده تشبیه این از تبسم

 .خلوت جای یک بریم پس :داد رسعت هایشگام به

 

 .دارم دوست ،خوبه خلوت جای آره :کرد شیطنت ماهان

  روز چند بعد
 

 و درست کنون اشت   یک الاقل دلتنگ

 .باشیم داشته حسان  

 

 .کرد گرد چشم تبسم

ون حدقه از چشمان به ماهان ک یآمده بت  ه دخت   شد خت 

 .کرد آزاد را اشخنده صدای و

 .شد متعجب خودش از تبسم

 .نداشت خودش از را برخورد این توقع
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 را ماهان وقت   کردیم فکر کامران هایحرف شنیدن با

 .باشد داشته تندی خییل برخورد ببیند

 هایش چشم به کردن نگاه با بود دیده را او که حاال اما

  و عشق فقط
 

 .جوشید وجودش در دلتنگ

 .برد خاطر از را چت    همه آن از غت  

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۲۵ پارت

 

 .ایستادند تاریک و خلوت نسبتا جان   در
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 ایستاده مقابلش که تبسم به و کرد جیب در دست ماهان

 که شنیدی خ   شده؟ خ   بگو خوب جانم؟ :گفت و بود

 ریختت؟ هم به

 

ک وجود در کامران هایحرف یادآوری از بدی حس  دخت 

 .نشست

 یهمه کننده قانع دلیل یک با ماهان کاش کردیم آرزو

 کند تکذیب شنیده که را آنچه

ی  هر  مخترص و دمفی بود شنیده کامران از که  را چت  

 .داد توضیح  اشداشتت   دوست مرد   برای

 .شد خشگمی    ماهان

 .کرد مشت جیبش در را دست

ون حرص پر را نفسش  یک تبسم :گفت متفکر و داد بت 

ان  
 من الزمه رسیده اینجا به کار که حاال که هست چت  

 بخواد هما که وقت   تا هاحرف این اما بدم توضیح بهت

 هایحرف ببیت   اینکه برای فقط .بمونه دوتا ما بی    باید
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صحبت اینکه از بعد االن همی    تون  یم کامران یا راسته من

 رو چت   همه بخوای خودش از و بری شنیدی رو من های

 من .افتاده اتفاق   چه وسط این ببیت   تا کنه تعریف برات

 بد .شنیده اشتباه اون ویل میگه دروغ کامران نمیگم

  .شنیده کم .شنیده

 

 .کشید عمیق   نفس

 .شد مجبور اما بود تلخ برایش گذشته آوری یاد

 زیر زد هما روز یک اما .بودن هم عاشق کوروش و هما-

 اون خودم من .ببینتم خوادیم که داذ پیغام من به خ  همه

 به گفت بهم دیدنش رفتم .نداشتم سایل و سن موقع

 ردیف توضیح و قصه و حرف کیل .خوادشنیم بگم عموم

 اشخالصه و بدم تحویل عموم به برم که خواست کردو

 قائیل ارزش براش واقعا اگه و خوادتنیم هما که بود این

 کردمنیم قبول اولش .برو ریزی آبرو و صدا و رس بدون

 .گفتم عموم به رو خ   همه ورفتم کرد اضار هما وقت   اما
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 هماحرف خود با رفت .بود شده شوکه .شدنیم باورش

 ویل گفت بهش خ   روز اون هما یدونمنم من .بزنه

 رسش زیر ماجرا این کل واقع در که کش متی    متاسفانه

 پشت و رفت کوروش که زد حرق   یک وسط این بود

 یریشه به بزنه تیشه اینکه برای متی    .نکرد نگاه هم رسش

 ایبیچاره من   .شده ماهان یدلداده هما بود گفته کوروش

 به تبسم قسم بخدا .بودم واسطه یک فقط وسط این که

 هما و من عزیزتره برام دنیا یهمه از که چشمات جوون

 این عمدا متی    .نداشتیم هم با ایرابطه هیچ وقت هیچ

 .مزارع برگشت   راه هیچ کوروش برای تا بود زده رو حرف

 

 راض   رو  کوروش تا برد زمان خییل :گفت حشت از پر

 کوروش رفی    از سال دو .گفته دروغ متی    که کردم

اف متی    که بود گذشته  که کرده چه و گفته خ   کرد اعت 

 باهام عموم سال دو .زد رو هما قید اینجوری کوروش

 خییل هم سال دو بعد چرا دونستمنیم من و بود قهر

 .کنه باور  رو  حرفم شد راض   تا برد زمان
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ت  تبسم خاله چرا :پرسید شنید یم که ایقصه از زده حت 

 زیر زد یکهو من یعمه چرا اصال زد؟ رو هاحرف این ات

؟ همه  خ 

 

  از متی    چون :زد تلخ   لبخند ماهان
 

 کوروش عاشق بچگ

یم متی    وقت   بودن کالیس هم و دوست متی    و هما .بود

 ناراحت خییل کی    ازدواج قراره کوروش و هما که فهمه

 بهش هما یخونه رهیم نفت دبه یک با روز یک .میشه

دبه .زنمیم آتیش رو خودم یا بگذر کوروش خت   از ای میگه

 االن یا میگه بهش و خودش روی کنهیم خایل رو نفت ی

  و زن  یم زنگ کوروش  به
 

 رو خودم یا خوایشنیم میگ

 زنگ متی    خودسوزی ترس از هم بیچاره هما .زنمیم آتیش

 .کرد رو خواست اون که کاری و من به زد

 

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 

  

 

 ۳۲۶پارت

 

 

 .کردیم نگاه ماهان به مبهوت تبسم

 .بود گذرانده را تلخ   روزهای چه اشعمه بیچاره

 یم فکر کرد تعریف برام خودش بعدها :داد ادامه ماهان

 چشم به خودش که کنه کاری هما از بعد تونهیم کرده

ی کش به اینکه بدون یکهو عموم ویل بیاد عموم  بگه چت  

  .رفت و گذاشت
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ه را ماهان خیس چشم و بغض از پر گلوی با تبسم یم خت 

 .نگریست

 آرایشش خواستنیم نریزد؛ فرو هایشاشک کردیم تالش

 .شود خراب مهمان   اول همان

منده همیشه من پدر :داد ادامه ماهان  برادرش رفتار یرسر

 حت   ما که داده قول بابات به گفتیم ما به همیشه .بود

ی چند از هاش کیلومت   همه از بیشت   .نشیم رد دخت 

منده  قطع باربد با روابط من دونستیم.بود هما یرسر

 و نشم هما مزاحم جوره هیچ داشت اضار و نکردم

 برخوردی فهمیدیم وقت هر .نریزم هم به رو آرامشر 

 باعث ما دیدن گفتیم و شدیم ناراحت داشتم باهاش

 .بیفته آورده رسش کوروش که بالن   باد اون میشه

 .کرده رو درخواست اون هما چرا دونهنیم هنوزم کوروش

 با اما .شده ایدیگه کس عاشق واقعا هما کنهیم فکر

 نداد اجازه وقت هیچ هما آبروی حفظ برای وجود همی   

 .رفت کوروش که شد خ   بگم خانواده یا بابا به من
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 .کشید چشمش زیر دست تبسم

 .گرفت را اشک نم

 
 

 .بود ستایش قابل برایش کوروش مردانگ

 بوده؟ خ   قصه اصل نگفت   کوروش به چرا تو :رسیدپ

 

 .زد تلخ   لبخند ماهان

اجازه حت   و بود قهر من با سال چند کوروش که گفتم -

 هم با سال هفت نزدیک ما .دادنیم رو خودم از دفاع ی

 بهش و کرد باور رو من حرف وقت   .نداشتیم ارتبایط

 از ایهم چند بود دروغ  من یدرباره خ   همه شد ثابت

 .گذشتیم نامزدش با آشنایش

 چت   همه دوباره نخواستم رسیده آرامش به دیدم که منم

 .بریزم بهم رو
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 با و دهد فرو را بغضش تا داد قورت را دهانش آب تبسم

 رسنوشت چه کوروش بیچاره هما، بیچاره :گفت ناراحت  

 !تلخ  

 

ون گونه آه را نفسش ماهان  .متاسفانه آره :داد بت 

 

 و کند خارج گذشته هوان   و حال از را تبسم ردک سیع

 .بگذارد رسش به رس کیم

 چطوری ببینمبگو شدی قانع که حاال خانوم تبسم خوب-

 بیاری؟ در دلم از  بیجا قضاوت بابت خواییم

 

 .کرد باز را دستهایش

 .زد ایزده خجالت لبخند تبسم

 اشاره آغوشش به مستقیم غت   که فهمید را ماهان منظور

 .کردیم

 .نمود رعایت را ایمت   یفاصله و رفت عقب گام سه دو،
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 .خندید صدا با ماهان

 .شد گم موسیق   صدای در اشخنده صدای

ی که انگار اما  را خودش زود خییل باشد آمده یادش چت  

 .کرد جمع

 هم تو کنمیم فکر بگو؟ تو خوب :پرسید جدی صورن   با

 .کت   قانع رو من روز اون حرفهای بابت بود قرار

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۲۷ پارت
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 .دوخت چشم ماهان های کفش به تبسم

 روی خ  هر بزنم حرف من ندادی فرصت روز اون تو-

 .رفت   و گفت   بود مونده دلت

 

 روز اون بابت بخوای اینکه تبسم :خندید عصت   ماهان

 .انصافیه ن   خییل کت   مقرص رو من هم

 

 بد روز اون مدار  قبول .کنم مقرص رو تو خوامنیم من -

 بد خییل هم تو ویل نرسوندم خوب رو منظورم زدم حرف

 .زدی حرف

 

 .خورد گره هم در جوان مرد ابروهای

 منظورت زدی؟ حرف بد :پرسید و برد جلو را رسش کیم

 بود؟ خ   منظورت مگه نرسوندی؟ خوب رو

 

 .برآمد دفاع مقام در تبسم
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 .شد کنده هاکفش و زمی    از نگاهش

 

ی تو بگم خواستم یم فقط روز ونا من ماهان-  نگو، چت  

 یا کنیمیم گفی    به وادار رو هما یا بزار نکن، بد رو خودت

 ندادی م امون اصال تو ویل .میگم بابا به خودم اینکه

 .بزنم حرف

 

 .نشست جوان مرد هایلب بر لبخند

ک کالم صداقت  .بود هویدا خون   به  دخت 

 کش این از بیشت   را بازی این خواستنیم هم طرق   از

 .دهد

 .بود تردلتنگ همیشه از روز چند این در

 و داد تکیه بود کنارش که درخت   به را دستش جوان مرد

 .کرد حفظ لبش بر را لبخندش

ون دل راز هوان    .ریخت بت 

اف-  .بود شده تنگ برات خییل دلم که کنمیم اعت 
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 .چکید اشکش چرا ندانست هم خودش تبسم

 دلتنگش و رنجور کردیم فکر که آنچه از بیشت   دوری این

 .بود کرده

  !چرا؟ گریه ا  ....ا   :گذاشت جلو قدم ماهان

 

ک  بیشت   قدم دو که رویش بهرو ایستاده مرد   به دخت 

 :داد پاسخ مرتعشر  صدای با و کرد نگاه نداشت فاصله

 از برام امخانواده بگم بهت نخواستم وقت هیچ من ماهان

 بابام روی توی نتونستم فقط من هسی    ترمهم تو

 شدم زنده و ُمردم من خوردی چاقو که روزی اون .بایستم

ون عمل اتاق توی از تو تا  بیام نتونستم ویل اومدی بت 

؟ چه با آخه مالقات  بزنم نداشتم جرأت هم زنگ نسبت 

 .کت   برخورد چطوری قراره دونستمنیم اخه
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 من میشه مگه :گفت و گرفت را تبسم بازوی ماهان

 کنم؟ برخورد بد بتونم و بشنوم رو تو صدای

 

ک  .زد لبخند بغض با دخت 

 برام کت   فکر که اونچه از بیشت   خییل کن باور ماهان-

 .مهیم

 

 

یم رست دور لقمه چرا دخت   :کرد شیطنت باز جوان مرد

ه هم .دارم دوستت خییل ماهان بگو چرخون    هم قشنگت 

 .شینهیم دلم به بیشت  

 

 

 مرد یسینه روی زده خجالت و آورد باال را دستش تبسم

 .کوبید جوان

 .گرفت را دست همان ماهان
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 .شد باز تبسم مشت

 یکشیده و بلند هایانگشت تک تک بر جوان مرد

ک  .دارم دوستت خییل منم :زد بوسه دخت 

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۲۸ پارت

 

 

 یکشیده و بلند هایانگشت تک تک بر جوان مرد

ک  .دارم دوستت خییل نمم :زد بوسه دخت 
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 .شد آوار سینه در تبسم قلب

 .باشند داده هلش پائی    به رساشیت   یک از که انگار

 .نشست پوستش زیر داشتت   دوست هیجان  

 .شد اشک دوم یقطره با همراه لبش روی لبخند

ک صورت روی آزادش دست با جوان مرد  با حت   که دخت 

 .کشید دست بود دیده را اشکش هم نست   تاریگ وجود

 .نکن گریه وقت هیچ :گفت عمیق محبت با

 

 .داد تکان رس تبسم

 فشار و گذاشت قلبش نزدیک جان   را دستش ماهان

 .کرد وارد آن به خفیق  

ب-  .زخمم روی زدی درست قویههم دستت ض 

 

 .رفت جلو تبسم
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 اخ :پرسید دلواپس و گذاشت ماهان یسینه روی دست

م الیه  .نبود حواسم بخدا کنه؟یم درد خییل بمت 

 

 

 .کشید عمیق   نفس ماهان

 تبسم کشیدن آغوش به برای وحشتنایک میل مقابل در

 همه این و اینجان   تو که االن نه :گفت و کرد مقاومت

م همیشه از نزدیک  باهام وات فاصله انقدر که االن .بهت 

 .خوبم کنم،خوب یم حس بینیم توی موهات عطر که کمه

 

یز تبسم قلب  .شد شقع از لت 

 از و بود شده شاعر شب آن مقابلش در ایستاده خلبان

 .شدیم جاری عشق شعرهایش یکلمه به کلمه

 .داد پیشنهاد اشقلت   میل خالف بر جوان مرد

 

ه -  .بشه طوالن   غیبتمون خوامنیم .دیگه بریم بهت 
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 .بریم آره-

 

 .رفتند بودند نشسته هامهمان که جان   سمت ه هم با

 .میام من بعد برو تو :گفت و ایستاد درخت   زیر ماهان

 

 !نریم؟ هم با چرا :پرسید متعجب تبسم

 

 در را تبسم یشانه روی افتاده موی ایتکه جوان مرد

 نیست درست :گفت و زد بوسه آن بر و گرفت دست

،  بودیم تنها تاریگ توی کنه یم فکر ببینه یگ حاال دخت 

 .کردیم چیکار

 

 .شد آب خجالت از تبسم
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 پا هامهمان سمت به و گرفت دست به را لباسش دامن

 .کرد تند

 .بود بهت   همیشه از حالش

د لذت مهمان   از میل کمال با توانستیم حاال  .بت 

 

 و گرفت قرار بود نشسته تنها که نوشی    کنار  مت    رس

؟ تنها چرا :پرسید  نشست 

 

 پیشم امید هم االن همی    تا :داد پاسخ و خندید نوشی   

 با هم دقیقه چند .رفی    جفتشون هر ویل مامانم هم بود

 دبگو.زدیم چوب رو وماهان تو زاغ و نشستیم پرستو

 کردی؟یم چیکار تاریگ توی ماهان با ببینم

 

به نوشی    دست پشت تبسم  داشتیم :گفت و زد ایض 

 .منحرف زدیمیم حرف
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 هم شنان   رو توی که رو حرف :خندید خبیثانه نوشی   

 .تاریگ توی رفت باید دیگه کارای سهوا .زد میشه

 

به بار این تبسم  :گفت و کوبید نوشی    گردن پشت را ض 

 منحرق   که واقعا یعت  

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۲۹پارت
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اض نوشی    ؟ یعت   منحرف شعور ن   ا   :کرد اعت   خوب خ 

 شنیدی؟ خ   گفت   خ   پرسم یم ازت دارم آدم مثل

 

 .کرد تعریف رسخویسر  با تبسم

 چه کوچه توی روز اون که دادم حتوضی براش هیخ  -

 احوال بابت داشت گالیه هم کمیک .داشتم منظوری

 .کردم قانعش کال من ویل .نکردنم پریس

 

ی متی    و کوروش و هما یقصه از  .نگفت چت  

 .بماند مسکوت فعال دادیم ترجیح

 

 رو خدا پس :گفت و مالید هم به را دستهایش نوشی   

 .ونهکم آشت   و  وصال شب امشب شکر

 

  پر لبخند تبسم
 

 .زد رنگ
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 .بود وصال شب هم واقعا

درباره کامران از که حرفهای با پیش ساعت چند همی    تا

همه حاال و کردنیم که فکرهای چه بود شنیده ماهان ی

 .بود شده رجوع و رفع هایشدلخوری ی

 .بود چسبیده رفقایش جمع در ایستاده ماهان   به نگاهش

 تبسم لب بر لبخند آمدیم که نجوا مرد یخنده صدای

 .شدیم نقایسر 

 یجعبه در و بردار را هایشخنده از یگ خواستیم دلش

  وقت و بگذارد جواهراتش
 

ی و دلتنگ ون را آن درگت   بت 

 .دهد هدیه خودش به و آورد

  وقت توانستیم ایشخنده صدای
 

 کند معجزه دلتنگ

 

 که ربدبا به و بودند  نشسته ایگوشه داریوش و هاشم

 .کردندیم نگاه رقصیدیم مثال دوستانش میان

 از قلبش ته از و کرد نگاه ماهان و خودش پدر به تبسم

 .شود نرم ماهان یخانواده با داریوش دل که خواست خدا
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 .کرد نگاه داریوش به هاشم

  لبخند
 
 .بود یار غارش لبهای روی روی بزرگ

 کنم فکر .بینمب رو ماهان ازدواج خوادیم دلم خییل منم -

 .پشم خویسر  دیدن از بره  غنج دلم تو االن مثل

 

 و افتاد اشدوزاری رسیــــع ماهان،داریوش اسم آمدن با

 .بگوید چه خواهدیم هاشم فهمید

 بخت یک خدا شاءهللاان :کرد نگاه را او چشم یگوشه از

 .کنه پشت نصیب خوب

 

 .نگریست یم را او مستقیم رفیقش خالف بر هاشم

 .رفیق یکنفره پیش فقط من پش دل -

 

 رفته اشتبایه پشت دل :چرخاند رس غیض با داریوش

یم گم رو خونه راه بودن کوچیک هاتبچه وقت   .رفیق

 میگفت   کردییم که پیداشون رفی    یم اشتبایه کردن
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یم رو دستشون رفیق نه بده؟ ادامه راهت به کردی خوب

 دل هم االن .خودشون یخونه گردوندیبریم و گرفت  

 .کرده گم راه .رفته اشتبایه پشت

 

 

 .کشیدی لبش بر را زبانش

 .نبود او رسم زدن حرف ضیــــح و خون   تند

 .هاشم چون گلستان   و گرمابه رفیق مقابل در هم آن

 .گذاشتندنیم برایش دیگری راه اما

 کن پیداش بگرد کرده گم راه .رفته اشتبایه اتبچه دلت-

 .خودش یخونه برگردون

 

 .شد داریوش گلون   خشگ متوجه هاشم

بت لیوان    .ریخت برایش رسر

 .داد هل سمتش به را لیوان
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 .کشید رس الجرعه را لیوان داریوش

 .بود ناراض   زدیم حرف هاشم با گونهاین اینکه از

 داریوش نبودی ایکینه تو :داد کش را صحبت باز هاشم

 ذربگ گذشته ایکینه خت   از و بیا گذشته هاسال

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۳۰پارت

 

 و انداخت صندیل پشت   روی را وزنش سنگیت   داریوش

 .نشست ترراحت قدری
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ون سینه از محکم را نفسش  .داد بت 

 .زدیم حرف فرامویسر  و گذشت از هم باید هاشم

 .بود شده خوشبخت برادرش که او

 .داد را خودش فرزند و همش

 .دیدن چشمانش مقابل را عزیزش سوخی    عمر یک که او

 

 دارم ویل برادر نیستم ایکینه رفیق، نیستم ایکینه من-

 نگاهش سالهاست که.مجرده هنوز که بینم یم روخواهرم

 من خواهر .نیست خوشبخت .داره غم .حشته از پر

نیم دیگه نخوام اینکه نه .شد تو برادر خوایه خود قربان  

 نشه، خوشبخت خواهرم که وقت   تا .کنم اعتماد تونم

 دیگه نره چشم از حشت .هاشلب روی نیاد ندلبخ

 .برنمیاد ازم کردنم اعتماد

 

 .شد دوخته مقابلش مت     به هاشم نگاه
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یم باید چه مقابلش صندیل بر نشسته مرد   جواب در

 گفت؟

 .کند اضار توانستنیم این از بیشت  

 از پس که هم را نیمه و نصفه رفاقت همی    خواستنیم

 .دهد دست از ؛ آورده دست به دوباره سال چند گذشت

 .زد هایشلب بر سکوت مهر

 .کردیم حمایت او از و رفتی من پشش پایپابه باید

 .داشت وجود  دیگری هایراه حتما خوب اما

 

************* 

 .بود ماه خرداد روزهای از یگ صبح

 .رفتیم گریم به رو هوا

 یا تبسم محبوب   درخت نزدیک آموزشگاه حیاط در هما

جویان کارهای نمونه و بود نشسته ازگیل درخت همان  هت 

 .گذاشتیم  ایسنتاگرامش یصفحه در را
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 .شدیم محسوب آموزشگاهش برای تبلیغات نوغ هم این

 .کرد جلب را اشتوجه آشنان   سالم صدای

 .دید رسش باالی را ماهان و کرد بلند رس

 .داشت را آمدنش انتظار

 .شناختیم وبخ را صبور و سمج ماهان  

 .نشست و کشید عقب را صندیل تعارف بدون جوان مرد

 کنده ماهان چشمان و صورت از لحظه یک هما چشمان

 .شدنیم

ه و کشید جلو زنرا مقابل یمجله مرد آن  عکس  به خت 

 .بزنم حرف باهات اومدم :گفت جلد روی عروس

 

؟ یدرباره :داد تکان طرفی    به را رسش  خ 

 

 ...تکراری پر سوال چه :خندید ماهان
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 خودم یدرباره :دوخت هما چشمان در مستقیم را نگاهش

 کوروش و تو .تبسم و

ین اینجاست کوروش که حاال کنمیم کنم فکر  زمان بهت 

 .باشه واقعیت گفی    برای

 

 رس بغض از پر ماهان انتظار از دور البته و وقفه ن    هما

ین االن درسته :داد تکان  و میگم رو چت    همه .زمانه بهت 

 کنم یم راحت رو همه
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 ۳۳۱پارت

 

 .نشست صندیل روی ماهان

 .انگیخت بر را اشدلسوزی هما یریخته هم به حال

 

 گناه بار گذاشی   .امونههمه نفع به اینطوری کن باور -

 قول به ویل راحته خییل کشیدن کنار و یکنفره دوش روی

؟یم چیکار نگرانیش و وجدان عذاب و ترس با خودت  کت 

 

خودم تصمیم روزه چند من  کت   توجیح رومن خوادنیم-

 که بود این بخاطر فقط نزدم حرق   اگه .گرفتم رو

 سه دو، گذاشتم .کنم خراب رو خوششون حال نخواستم

 .بگذره باربد کنون عقد از روز

 

 .شد بلند جا از ماهان
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 هایش حرف یادامه گرفته را تصمیمش گفتیماو وقت  

 را حقیقت خواهدیم که بود این مهم  نداشت لزویم

 .بگوید

 .کند عمل اشگفته به هما بود امیدوار

 .زد چشم بر را اشآفتان   عینک

ه را جوان مرد و کرد بلند رس هما  .نگریست خت 

 توانستنیم و خوردیم چشمش به مستقیم خورشید نور

 .ببیند درست را او

 .رفت و کرد خداحافیط   کوتاه مرد

یم و داشت تردید حقیقت گفی    برای همیشه مثل هما

 .ترسید

 .نداد اهمیت حالش و حس به اما

 حرف باهات خوامیم :زد پیامک برادرش به لرزان دست   با

 .منتظرتم مادرمونو پدر قت   رس  توی ظهر از بعد .بزنم
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  هایترس آنکه از قبل
 

 را پیامک شود اشمانع همیشگ

 .فرستاد برادرش برای

 .ماند سینه در اما نفسش

 مادرشان و پدر رسخاک به لحظه همان از را خودش

د آرامش کیم بلکه رساند  .بگت 

 گذرانده آنجا را ساعت   چند هما رسید داریوش که وقت  

 .بود

 بود نشسته مزار رس چنان همان شده خشک تت   با

 به و نکفت پاسخ را هایشتماس زد زنگ برادرش چه هر

 .نداد جواب هاییشپیام

 .برسد راه از او تا نشست منتظر

 از همیشه برای است ممکن حرف این گفی    با دانستیم

 .بیفتد مانده برایش زندگیش در که کش تنها چشم

 .بود ماندن تنها و داریوش دادن دست از نگران

 .هایشبرادرزاده دادن دست از دلواپس
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 خود از این او بخاطر داشت حال که تبسم همان اصال

 گ
 

 .فهمیدیم را ماجرا اصل وقت   کردیم را ذشتگ

 کرد؟یم فکری چه او یدرباره

 شد؟نیم دلخور گفتنش دروغ عمر یک از

 چه؟ کوروش

 کند؟ رفتار چگونه بود قرار واقعیت فهمیدن از پس او

 .داشت را ترسو هایبزدل حس

 .بود نشسته خودش در شده جمع قت   رس

 .کرد بلند رس ستهآه ایستاد، رسش باالی که داریوش
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 ۳۳۲ پارت

 .بود نشسته خودش در شده جمع قت   رس

 .کرد بلند رس آهسته ایستاد، رسش باالی که داریوش

 او درست هم باز ویل کرده چشمانش بانسایه را دستش

 .ندید را

 حلقه زانوانش دور دست که حایل در و انداخت پائی    رس

ه قت   روی ینوشته به کردیم  .شد خت 

 ....مهربان و دلسوز مادری

 

 .زد حلقه چشمانش در اشک

 .بود مهربان و دلسوز مادری هم واقعا

 .داشت را او کاش

یم گرم هایشحمایت به را دلش و بود کنارش حاال کاش

 .کرد

 .نشست خواهرش رویروبه و قت   کنار نگران داریوش
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؟یم چیکار اینجا روز از ساعت این جان هما-  چرا !کت 

ی .شدم نگرانت نمیدی؟ جواب تلفی     شده؟ چت  

 

 .کرد نگاه را برادرش خیس چشمان با هما

 .بود مرتعش صدایش

ی هشت ایزلزله که انگار  شده پا به وجودش در ریشت 

 .باشد

 که خوردی قسم خاکش به رفت مادرمون وقت   داداش-

اییط هیچ تحت و وقت هیچ  ذارینیم تنها رومن رسر

 درسته؟

 

 .کشید مادرشان نام روی دست داریوش

 

 (کرییم زهرا)

 خواهرم؟ دیدی کوتایه من از :پرسید نگران   با

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 .چکید مادرشان قت   روی هما اشک

 هیچوقت نه :گفت وجدان عذاب با و داد تکان رس

 ..نکردی کوتایه

 

 :گفت بریده بریده گریه میان و شد بلند اشگریه صدای

 .نذاری  تنهام  وقت هیچ بخوری قسم  همینجا باید ویل

 هیچ دیگه تو بدون من نکت   ولم بازم بیفته که اتفاق   هر

 .داداش نیستم خ  

 

 .شد نگران مرد

 گونه این را خواهرش که آوردنیم خاطر به وقت هیچ

 .باشد دیده درمانده و مستأصل

 افتاده؟ اتفاق   بگو؟ بهم هما؟ شده خ   :پرسید دلهره با

 

 .کرد نگاه را برادرش رس پشت هما
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 .آمدیم دور از مردی

 .دوخت چشم هایش گام به

 .دید آمدیم آنها سمت به که را کوروش و برگشت داریوش

 این :پرسید عصبانیت با و ایستاد رسجایش و شد شایک

 کنه؟یم چیکار اینجا

 

 .کرد التماس چشمانش با هما

 .بشنوید جفتتون هر باید داداش، بزنم حرف بزار-

 

 حرکت از برادر و هرخوا به مانده قدم چند کوروش

 .ایستاد

 را خودش داریوش و شد گم باد صدای در سالمش صدای

 .نباشد پاسخ به مجبور تا زد نشنیدن به

یم چیکار اینجا تو :پرسید و کرد نگاه را او غضب از پر

؟  کت 
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  ۳۳۳پارت

 

 کنمیم خواهش داداش :داد پاسخ کوروش جای به هما

 .بیاد واستمخ من بزنیم حرف بده اجازه

 

 هما؟ باشه اینجا باید چرا این :پرسید عصت   لحت   با
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 .افتاد التماس به زن

 اشنشده خشک صورت و جوشید دوباره اشک یچشمه

 .کرد خیس را

 .بزنم حرف بده اجازه مادرمون خاک به  رو تو داریوش-

 .بشنوید باید جفتتون هر رو بزنم خوامیم که حرفهای

 

 مادرش قت   کنار دوباره و بایستد پاهایش روی نتوانست

 .شد آوار

 .کرد نگاه خواهرش به و چرخاند رس ناچار داریوش

 .آمد جلو هم کوروش

 .خواند ایفاتحه زیرلب و نشست دوپا روی

 دستش کنار عصبان   مرد موازات در رسجایش سپس

 .ایستاد

وع اما لرزیدیم هما صدای  .کرد رسر
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 به البته خوب .ودمب من شد کوروش عاشق اول که اون  -

 .منم شده عاشقش که کش اولی    کردمیم فکر اشتباه

 توی دوتامون هر .داده دل بهم اونم تا نگذشت زیاد

 یک که نداشتیم خت   و کردیمیم رس مونقشنگ روزهای

  از دخت   یک شهر همی    از گوشه  دخت  
 

 به رو دلش بچگ

 ....داده کوروش

 

 .شد دوخته هما خشک هایلب به مرد دو هر چشمان

 .بودیم کالیسهم متی    و من-

 جونم به و شد آتیش شد مطلع ما ازدواج قرار از وقت  

 اینکه از .گفتیم بهم کوروش به عشقش از یکشه .افتاد

 رو عشقش و شکستم رو اون دل چون بینم نیم خت   من

 انقدر حالم .کردمیم مقاومت ویل من.درآوردم چنگش از

اچ این با که بود خوب  ....شدنیم بد ت  

 

ه کوروش به خیس چشمان با  .شد خت 
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 .افتادندیم فرو وقفه بدون دیگری از پس یگ اشک قطرات

 .نگریست یم را او و شده چشم  مرد وجود تمام

 .شنیدیم را او و شده گوش

 .رساغم اومد نفت ظرف یک با بودم تنها که روز یک-

 رو خودش هک خوردیم قسم .زدیم زار .بود شده دیوونه

 خودش نگذرم کوروش از اگه خوردیم قسم .زنهیم آتیش

 زنگ بهت شدم مجبور که کرد تهدیدم انقدر .کشهیم رو

 چند مگه  بودم ترسیده خییل .خوامتنیم بگم و بزنم

  بود؟ سالم

 

 نداشت ست   اونم .ترسیدم .نداشتم ست   :کرد هق هق

 .کرد یم رو کار این واقعا

 

 .کردندیم نگاهش زده هتب کوروش و داریوش

 .نبود کردن   باور برایشان هایشحرف

 !بود گفته دروغ آنها به هما
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 !سالها این تمام

 به وقت هیچ من :دوخت چشم کوروش چشمان به هما

 ....گفتم دروغ بهت روز اون ندادم دل ایدیگه کس هیچ

 

 .ریخت فرو مرد رسخ چشمان از اشک ایقطره

 اینکه از .ترسیدم فقط من :ددا ادامه اشک سیل با هما

 زنده من جلوی اینکه از .ترسیدم بکشه رو خودش متی   

 ...ترسیدم بسوزه زنده

 

 بود هایشحرف مبهوت که برادرش به و چرخاند را رسش

 ....بره خواستم کوروش از من داداش :کرد نگاه

 

 خودش متی    ترسیدم یم چون بره خواستم ازش من :زد زار

 رو خودش متی    و بگم شما به رسیدمت من.بزنه آتیش رو

 ترسو من   تقصت   .منه تقصت   چت   همه داداش .بزنه آتیش

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۳۴پارت

 

 .شد جاجابه برادرش و کوروش میان دردش از پر نگاه

 

 و رس ن   گفتم بهش من .بره خواستم کوروش از من-

ی .بره صدا   .نشه بازی من آبروی با تا نگه چت  

 

 .نشست کوروش روی و چرخید خت  س به داریوش نگاه

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 .آمدیم پائی    عرق اشجوگندیم یشقیقه از

  .بود کرده قضاوت را کوروش سالها این تمام

 .بود کرده قضاوت هم بد

ی چنی    ماجرا اصل کردنیم را فکرش هرگز  .باشد چت  

 

روبه زن   صورت از ایثانیه برای حت   کوروش چشمان

 .شدنیم کنده رویش

 .کردنیم باور شنیدیم که را آنچه

 رسشان را بال این متی    که گذشتنیم هم ذهنش از حت  

 .باشد آورده

 .بود خون یکاسه دو چشمانش

 .داشت خش هما صدای

 .کردیم اشهمرایه اشک همچنان و لرزیدیم

 فقط من .کوروش بشه اینطوری خواستمنیم من-

 که فهمیدم شدم بزرگت   وقت   گذشت؛ زمان وقت   .ترسیدم
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 درست راه کردمیم فکر .بودم بچه اما ترسیدم احمقانه

 و عشق از دوستم قلب و جون نجات بخاطر من که اینه

 .بگذرم امآینده

 

ون را نفسش کوروش  .داد بت 

 تحمل و بود کرده پر را اشسینه هوا از زیادی حجم

 .توانستنیم را کردنش

 .سوختیم چشمانش

 .نچکد اشکش باز تا زدیم زور

 .بودند ماسیده دهانش در تکلما

 .کرد پشت آنها به داریوش

 .رفت برادرش قدم همراه هما نگاه

 ...داداش :خواند را نامش هراس پر

 

 .آورد باال دست مرد
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 .بزنم قدم میخوام-

 

 ترسیده من بخدا داداش :بود التماس از پر هما صدای

 .بودم

 

ها میان  داریوش  .افتاد راه قت 

 .شد دور آنها از و رداشتب گام آهسته اما محکم

 داشت دوستش وار دیوانه هم هنوز که مردی و ماند هما

 .بود متاهل او ویل

یم بودنش صاف برای که تالیسر  یهمه با کوروش صدای

 هما؟ دیر انقدر چرا :داشت بغض کرد

 

 .داد تکان رس زن

 .تاسف از پر

 .اندوه از رسشار
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یس بهت-  .بودن هم گفتنش روی البته .نداشتم دست 

 

 .داد قورت را دهانش آب کوروش

ی انگار  .بود بسته را اشحنجره راه چت  

  .کردی ظلم دوتامون هر حق در-

 

 .بست پلک هما

 .چکید فرو اشزده باران های مژه میان از اشک

 همون چرا آوردی؟ رسمون به بالن   چه :نالید کوروش

؟ نگفت   بهم موقع  لعنت 
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 ۳۳۵ پارت

 

 .دبو  عصت   هما

 .انفجار به رو مغزش و داغان اعصابش

 .نداشت را کوروش فریاد تحمل

 شد بلند جا از

 .کردیم چکه خون چشمانش از

اف  .بود سخت کردیم فکر که آنچه از بیشت   اعت 

  با کوروش فریاد از دلخوری
 
مندگ  شد توامان اشرسر

؟یم داد چرا تو :وگفت  توی .شدی خوشبخت که تو زن 

فته کشور یک   پیشر
 
 شنیدم .داری بچه و زن کردی، زندگ

 .راهه روبه هم زندگیت اوضاع
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 خییل .خوشبختم من آره :داد تکان رس کوروش

 تنهان   هاسال بابت تو از نمیشه دلیل این ویل .خوشبختم

 .نباشم طلبکار رنج و

 

 .باشد عصبان   داشت حق کوروش

 .بود حقش هم داشی    گله

منده باز هما  .شد رسر

 .متاسفم بگم تونمیم فقط من :گفت و داختان پائی    رس

 

 .برد فرو جیب در دست کوروش

 .کرد پشت سابقش نامزد   به

 .بودند افتاده هایششانه

ها میان هم او  .رفت جلو قت 

 .شد محو دیدش از که کرد نگاهش آنقدر هما
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 صدای با و انداخت مادرش قت   روی را خودش غریبانه

 .گریست بلند

ستان از کوروش  .شد خارج قت 

 .نداشت مشخض مقصد

 .برود کجا دانستنیم

 .زدیم قدم خیابان در هدفن  

 .رفتیم رژه فکر هزار مغزش در

 دور اشزده نم چشمان مقابل از لحظه یک هما صورت

 .شدنیم

 .مردانه ایوگریه خواستیم خلوت جای یک دلش

یم هما صورت به  را  محکم سییل یک  زدن جسارت دلش

 .خواست

 .بود خورده فریب سالها

 .نمود یم داشتت   دوست فریت   که البته
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 عاشقش هما کردیم فکر که فردی پیش همیشه هم او

 چنی    هرگز فهمیدیم حاال و داشت حقارت احساس بوده

 .نداشته وجود آدیم

 مهمان هم خون   حس داشت؛ که بدی حال میان

 .بود وجودش

 حس شدیم ثباع خواسته را او فقط همیشه هما اینکه

 .بندد بر رخت وجودش در نشسته حقارت

 به رساندن آزار ن   برود و کند گم را گورش هاسال از پس

 .دیگری شخص

 .بود تلخ زیادی رفته دست از جوان   افسوس اما

خرید یک بود راهش رس که ایدکه از   .دلست 

 حرارت از کیم شاید کشید رس نصفه تا و کرد باز را درش

 .ودش کاسته درونش

 .ایستاد و زد تکیه دکه همان کنار

 .مالید را اشخسته هایپلک پشت
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 .بود شده تکه هزار شکسته، بلوری لیوان مثل فکرش

 گرمعجزه هایدست به را  دردش پر رس   رفت یم باید

دیم پونه  .ست 

 یهمه داد یم ماساژ را اششقیقه  دستهایش با وقت  

 
 

 .کردندیم گم را گورشان هاخستگ

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۳۶ پارت

 

 .زد قدم خیابان در هاساعت
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 .رفت راه هدفن  

 .رفتیم رژه چشمانش مقابل گذشته لحظات تکتک

 کامل ناامیدی با وقت   حدودا بود پیش سال شانزده پانزده،

 وفان  ن   از قلبش که حایل در گرفت پیش در را غربت راه

 .بود آمده درد به محبوب

 .شد رسپا دوباره تا کند جان

 ....حاال و انداخت پوست مار مثل عمال

 .بود دروغ چت   همه

 بازی یک فقط شد عذابش هاسال باعث که آنچه یهمه

 .بود بچگانه

 

ستان به داشت دوست  هما رس بر چه ببیند و برگردد قت 

 .آمده

 رفت؟ یا ماند همانجا

 .بود نگرانش
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ستان از که داشت را گذشته اخالق اگر  .ترسیدیم قت 

نیم فرمان او از و رفتندیم را خودشان مست   اهایشپ اما

 !گرفتند

 .بود ایستاده برادرش یخانه در   دم   آمد که خودش به

 .کرد باز را در و انداخت کلید

 .شد وارد افتاده ایشانه و خسته تت   با

 هم دور و  کرده پهن فرش خواب بهار روی خانواده اهایل

  یکاسه .بودند نشسته
 
 قرار میانشان دوانههن از بزرگ

 .داشت

 و برخاست آتریسا کنار از افتاد پدرش به چشمش تا پونه

 .دوید کوروش سمت به

کش و نشست زانو دو روی د آغوش میان را دخت   .فشر

ک نشود اذیت یا نبیند آسیب او که جان   تا  به را دخت 

 .کشید ریه به را موهایش خوش عطر و چسباند خودش

ک یت   دخت   شده؟ تنگ دلم بوی؟ کجا بابان   :دکر  زبان   شت 
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 .بوسید را موهایش روی

ون-  .بابا عزیز بودم بت 

 

 خریدی؟ برام خ  -

 

 .کشید دردش پر پیشان   به دست  

 بشم؟ قربونت نبود حواسم ببخشید بابا آخ-

 

 .کرد جدا آغوشش از را پونه

 کردی؟ نقایسر  آتریسا با ببینم بگو-

 

  بدم؟ نشونت ریمب میای کشیدیم قشنگ نقایسر  یک آره-

 

 .شد بلند جا از
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کش دست  بخورم چای یک بزار :گرفت دست در را دخت 

 .عزیزم ریمیم بعد

 

ش زیبای صدای بریم گ بابا :پیچید گوشش در دخت 

 رو نقایسر  آتریسا مثل خوامیم منم امونخونه گردیم

 .اتاقم دیوار به بچسبونم

 

ش ست    چشمان به  .کرد نگاه دخت 

 .بمونیم جاهمی    یا برگردیم داری دوست تو .عزیزم ریمیم-

 

ین و گذاشت لبش روی انگشت فرزندش  زبان   باشت 

 .دونمنیم :گفت

 

 .بودند رسیده جمع به

 انرژی پر و کرد نگاه اشخانواده داشتت   دوست جمع   به 

 .داد سالم
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 ۳۳۷ پارت

 

 .بود گریم از پر سالمش جواب

 هندونه بشی    .نجا کوروش آمدی خوش :گفت زهره

 .بخور

 .داشت دوستش همیشه زهره

 .بود کرده مادری هم او بری احسان یاندازه به
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 بود؛ گرفته دستش  در گ از دانستنیم که را اشگویسر 

 .کرد رها خواب بهار یلبه

 !دارد سنگیت   وزن چه فهمیدیم تازه

 

 .دارم کار ماهان با داداش، زن ممنون نه-

 

 بزنیم؟ حرف  میشه ماهان :کرد نگاه اشزاده برادر به

 

 ایچهره از ماهان کردنیم باز دهان اگر هم کوروش

 .افتاده اتفاق   فهمیدیم عمویش

 هم گلستان و گرمابه رفیق و داشتند کیم ست   اختالف

 .روزی بودند،

 .برخاست جا از سوایل هیچ پرسیدن بدون

 متس به و کرد هندوانه از پر را بشقان   عجله با ساناز

 بزارید هندونه تکیه یک عموالاقل :گرفت کوروش

 .بشه تازه دهنتون تا دهنتون،
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 به و شده رد هم بلوری بشقاب از حت   هندوانه خنگ

 .رسید دارشتب دست

 .نکرد رد را ساناز پیشنهاد

ی باید  .کاستیم درونش حرارت از و خوردیم خنگ چت  

 وارد ماهان همراه و کرد تشکر و داد رستکان ساناز برای

 .شد ساختمان

ی نگاه مدت تمام ه تشویش از پر و نگران ست    بود اشخت 

 .نفهمید هیچ او و

 .شدند ماهان اتاق وارد

 .نداشتند را وزنش تحمل دیگر پاهایش

 و داد قرار کنارش را بشقاب و کرد سقوط تخت روی

 هما امروز که هایحرف از تو :پرسید توضیخ هیچ بدون

؟داش خت   زد بهم  ت 

 

 .کردیم نگاهش ماهان
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 هیچ پای وقتهیچ دونست  یم :داد توضیح بیشت   کوروش

 نبوده؟ میان در مردی

 

 را سوال این وقت   داشت درد خروار خروار صدایش

 .پرسید

 اینقطه در اشفرمانده ترس از سالها که رسبازی مثل

 تمام سالهاست جنگ که فهمیده حاال و داده کشیک کور

 .شده

 .نکرده مفیدی کار هیچ عمال او و رفتهاو جوان   هایسال

 با تو که فهمیدم وقت   من :داد تکان رس متاسف ماهان

 ازدواج قرار بعد روز چند و بودی کرده نامزد یاسمن

 .داشت  

 

 من، به لعنت ماهان :کوبید اشپیشان   به محکم کوروش

، بهم چقدر تو من به لعنت ماهان  یک گفت   چقدر گفت 

 .نکردم باور احمق من   لنگهیم کار جای
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 اجازه .گرفتم تصمیم عصبانیت روی از و کردم حماقت

همه و امعالقه مورد دخت   متوهم یبچه دخت   یک دادم

 ازم رو بشن خوشبخت کنارش تونستمیم که سالهای ی

ه  ...بگت 

 

 :داشت هم با را  عصبانیت و حشت و حرص صدایش

 تو .زندگیم با کردم چیکار .بودم احمقم چقدر من ماهان

 باید تو .بگت   نظرش زیر بمون روز چهار گفت   بهم چقدر

 .رسیدیم بیشت   عقلت و بودی کوچیکت   من از

 

 ردیف متهم موقع اون خودم من :زد تلخ   لبخند ماهان

 .بودم اول

 

 .کردیم چکه نگاهش از که بود حشت و درد
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 ۳۳۸ پارت

 

 .شد وارد و کرد باز را آموزشگاه در   هما

 .بود رفته فرو  تاریگ و سکوت در آموزشگاه

 .نبود آنجا کش و بودند مرخض شوهرش و کریمه

 .کرد باز را در و رفت ساختمان سمت به

 زودترهرچه داشت عجله و ترسیدیم تنهان   و تاریگ از

   از را ساختمان
 .کند خالص تاریگ رسر

 .آمدبرنیم دستش از کاری اما تنهان   برای

 .نداشت را خانه به برگشی    روی
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 .برادرش با شدن چشم در چشم از ترسید؛یم

 .کرد باز را پنجره و رفت خودش اتاق به

 .کرد پر را اتاق  کل حیاط در موجود هایگیاه و گل عطر

ه رایانه خاموش یصفحه به و نشست مت    پشت  .شد خت 

 .کرد مرور را گذشته روز چندم بار برای

 

 .بود نشسته اشهخان در داریوش

 .مغموم و دلگت   و ساکت

نیم آن از هیچ اما بود تلویزیون یصفحه به چشمانش

 .فهمید

 درگت   جدیدش عروسک با کناری مبل روی که تبسم به

 .کرد نگاه بود

ک  .بافتیم را عروسک کاموان   موهای دخت 

 داری؟ خت   اتعمه از جان تبسم :خواند را نامش
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 پدرش پاسخ در و داد انجام هم را بافت آخرین دخت  

 نیم بودم نوشی    پیش .نرفتم آموزشگاه امروز من :گفت

 .باال رفته حتما .کجاست عمه دونم

 

 اون از .نبود در دم ماشینش اومدم وقت   .نیست باال نه-

 اتعمه ببی    بزن زنگ یک .نیومده هم حاال تا موقع

 .کجاست

 

 .کرد نگاه را پدرش تعجب و دقت با اینبار تبسم

ی !فکری توی اومدی وقت   از بابا-  شده؟ چت  

 

 کجاست؟ اتعمه ببی    بزن زنگ یک .باباجان نه-

 

 .افتاده اتفاق   هما و پدرش بی    فهمید تبسم

 .فهمیدیم زودتر خییل کردیم دقت اگر
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 .گرفت را هما یشماره و برداشت را موبایلش

 .داد جواب تبسم تا خورد بوق چند

؟ .عمه سالم- ؟ خون   کجان 

 

 .پیچید گویسر  در هما یخسته صدای

  .آموزشگاهم .عزیزم سالم-

 

 نگرانته؟ بابا خونه؟ نیومدی چرا-

 

 !نگرانه؟ بابات :شد تعجب از پر هما صدای

 

 میای؟ گ آره،-

 

   

 

.م یمیممون  آموزشگاه  مشب  ا 
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ک  .افتاده اتفاق   که شد مطمی    دیگر دخت 

 حصال  بیشت   تلفن پشت را صحبت دادن  کش اما

نم زنگ بهت دوباره بعدا من باشه :گفت و ندانست  .مت  

 .خداحافظ فعال

 

 .کرد قطع را تلفن

ش اینکه از پیش داریوش  :آمد سخن به بزند حرف دخت 

 مونه؟یم آموزشگاه گفت

 

  خواینیم بابا آره،-
 

 شده؟ خ   بگ
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 ۳۳۹ پارت

 

 .شد بلند جا از داریوش

 برید خواهرت با بیا پاشو انج باربد .بابا میگم بهت بعدا -

 .تنهاست اونجا اتعمه پیش آموزشگاه

 

 دستور سوایل پرسیدن بدون و شد خارج اتاق از باربد

 .کرد اطاعت را پدرش

ی ماکارون   از کوچگ یقابلمه آمنه  کیم با کرد پر پنت 

ند اشانعمه برای تا گذاشت سبد در سس و تریسر   .بت 

 از کمربندش بسی    حال در باربد شدند، که اتومبیل سوار

 چیه؟ قصه دون  یم تو :پرسید تبسم
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 را کمربندش هم او و گذاشت پایش جلوی را سبد تبسم

 .بست

 .زنمیم هان  حدس یک نه،ویل-

 

 .انداخت راه را اتومبیل باربد

 شده؟ خ   بدونم منم بگو خوب -

 

 .گفته بابا به رو واقعیت عمه کنم فکر-

 

 !چیه؟ واقعیت -

 

 بهت رو چت    همه .شده خ   ببینم عمه پیش بریم بزار-

 .میگم

 .بود پدرش و هما پیش تبسم حواس مست   طول در
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 سکوت به گونهاین را داریوش که گذشته چه میانش اینکه

 .برده

 .رفتند هما اتاق به یکراست و رسیدند آموزشگاه به

 خوب، :کرد باز را شوخ   رس ورود بدو همان از باربد

 که کردی چه ببینم کن تعریف یاب جونمعمه خوب

 یا بمون   شام بدون نمیاد دلش ویل کرده تبعیدت پدرجان

؟ تنها  بخوان 

 

 دلش در امید هایبارقه دید را ها بچه که اول همان از

 .درخشید

 .کردیم گرم را دلش بود مهم هایشزاده برادر برای اینکه

 تر رامیدوا اند،امده داریوش خواست به آنها فهمید وقت  

 .دارد را هوایش همهنوز برادرش یعت   این .شد

 رو من پدرت :داد را باربد جواب بود گرفته که انرژی با

 اومدم خودم نکرده تبعید
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 عمه،مامان :گفت و گرفت اشعمه مقابل را قابلمه تبسم

 ببی    .بخوری نشده رسد تا کرد اضار و فرستاد شام برات

 .نشه خارج گرماش تا پیچیدتش فویل با چطوری

 

ه دستش میان یقابلمه و تبسم به عشق از پر هما  خت 

 .شد

 .نکنه درد مامانت و خودت دست-

 

 .درآمد صدا به تبسم همراه تلفن

ون را گویسر  و گذاشت مت    روی را قابلمه  پس و کشید بت 

 !ماهانه :گفت  آن به نگاه از

 

ت تریپ باربد  و وقت داره چیکار مرتیکه این :برداشت غت 

نه؟ زنگ تو به وقتن    مت  
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 :گفت پاسخ را تلفنش و داد تکان هوا در دست   تبسم

 .سالم

 

 جان تبسم سالم :پیچید گوشش در ماهان مهر پر صدای

، شب ؟ بخت   خون 

 

؟ ممنون،تو خوبم-  خون 

 

؟ تبسم  .خوبم منم -  داری؟ خت   اتعمه از کجان 

 

 .هستم امعمه پیش آموزشگاه االن اتفاقا آره-

 

 آموزشگاهه تبسم :گفت زندیم حرف کش با انگار هانما

  .هما پیش
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ک دوباره  میشه جان تبسم :داد قرار مخاطب را دخت 

 .بزنه حرف باهاش خوادیم کوروش هما؟ به رو گویسر 

 

 .حتما آره آره، -

 

 .گرفت اشعمه سمت به را گویسر 

 .بزنه حرف باهات خوادیم کوروش آقا -

 

 .افتاد تپش به هما قلب

 .شد تبدیل علف و آب ن   کویری به یکباره دهانش

 .گرفت را گویسر  لرزان دست   با
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 ۳۴۰پارت

 

 از کالیم اینکه بدون و گذاشت گوشش روی گویسر 

 خط آن طرف از صدان   تا شد منتظر شود خارج دهانش

 .کند تزریق هایشرگ در را انرژی خط طرف آن از

 گویسر  تا .آرام نا و بود عصت   هما خالف بر خط ان مرد   

 الو  :گفت و داد قرار مخاطب را  هما زنان  غر گرفت را

؟ هما  خودن 

 

 ماهان هرخ   چرا  :داد ادامه و نشد سوالش جواب منتظر

ه اتوشماره ؟ میگت   اینکه برای گذاشی    رو گویسر  خامویسر

ن خت   ازت بتونن مردم   کت   خاموشش باشه قرار اگه .بگت 

 .نداره دلییل بودنش هتهمرا کیفت تو بندازش و
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 .شد هما گلوی مهمان بغض

 .داشت دوست را کوروش شدن نگران

 .بود مهم برایش یعت   شدیم نگرانش هنوز وقت  

ن   کوروش تاهل بابت مغزش تلنگرهای به کرد سیع

د لذت او توجه از را ایلحظه چند و باشد اهمیت  .بت 

 .شده تموم شارژش حتما :گفت لرزیدیم که صدای با

 

 :پرسید ندادو اهمیت زن یگونهتوجیه جواب به کوروش

؟ گ  برگشت 

 

 .پیش دوساعت یگ، کنم فکر .دونمنیم-

 

 خواستمیم فقط نداری؟ کاری خوب خییل :غرید کوروش

 .خون   بشم مطمئنم
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 .ترسید هما

 نزده را حرفش او و کند قطع را تلفنش کوروش اینکه از

 .ترسید باشد

 .واندخ را نامش رسعت به

 

 کوروش؟-

 

 جانانه جانم، یک دوری سال شانزده پانزده، از بعد حقش

 .بود

 صحبت یادامه منتظر که کرد اعالم سکوتش با مرد اما

 .هماست

 نشده قطع شد مطمی    وقت   و کرد نگاه را تلفن هما

 .خوشبختیت وسط شدم آوار دوباره که ببخشید :گفت

 ...بریزم هم به رو آرامشت خواستمنیم
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 .کرد مکث ثانیه چند

 .گرفت نفش

 بیانگر کوروش هاینفس صدای فقط هم خط طرف آن

 .بود بودنش خط پشت

 

یم خودم دروغ فدای رو تبسم و ماهان گفتمنیم اگه اما-

 زبون از رو یگ این الاقل خواستم فقط من کوروش .کردم

 .بشنوی خودم

 

 رد را معشوق از افتادن دور سالهای یهمه درد   صدایش

 .بود کرده پنهان خود

 .کشید تت   کوروش یسینه

 .شد خارج سینه از محکم نفسش

 .هما بخشمتنیم وقت هیچ-
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 .کرد چکه هما چشمان از دانه دانه، اشک

 .شد مچاله سینه در قلبش

 به خط سوی آن از صدان   هیچ دیگر جمله آن از بعد

 .نرسید گوش

 .گریه زیر زد و گذاشت مت    روی را تلفن

 .گریست ایه های

 را او وقت هیچ بود گفته که کورویسر  و خودش برای

 .بخشید نخواهد
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 ۳۴۱ پارت

 

ی از باربد  .آوردنیم در رس چت  

 .افتاده اتفاق   چه دانست نیم

البه از که بود این تالشش یهمه و کردیم نگاهاش گنگ

ی هایشانحرف الی  .بفهمد چت  

 

 بدی حس .گرفت آغوش در را اشعمه و رفت جلو تبسم

 .داشت

  .بیفتد روز و حال این به او بخاطر هما خواستنیم

ک هایاشک  .چکید دخت 

 .بشه طوریاین خواستمنیم من ببخشید .ببخشید عمه-

 

د آغوش در محکم را اشزاده برادر هما  .فشر

 .کردیم درد قلبش

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

  از را کوروش که داشت را شت   همان حال
 
ون اشزندگ  بت 

 .بود رانده

 .بخشدنیم را او گفت کوروش

 !شد نگرانش که کورویسر  همان

 !کرد رسزنشش تلفن ندادن جواب بابت که همان

 هیچ که گفت امروز بود، برده را دینش و دل که همان

 .بخشدش نیم وقت

 .بود طوالن   شت  

 .گذشت سخت دویشان هر به

 .بود گذشته خاطرات مرور از رسشار دویشان هر برای

  خوش روزهای خاطرات رتکرا از رسشار
 
 .دلدادگ

 

 .بود جدیدی آغاز بعد روز صبح

  از جدید فصل یک آغاز
 
 .زندگ

  از باری کوله با داریوش
 
مندگ  .رفت کوروش دیدار به رسر
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 را کاری تنها تا بود آمده و ایستاده اشتباهش پای مردانه

 .دهد انجام آمدیم بر دستش از که

ی تنها حاللیت طلب و خوایه معذرت یم که بود چت  

 .توانست

د را در زنگ  .فشر

 .کرد نگاه آیفون یصفحه به اشکان

 از ساعت آن هم آن اشان،خانه در   دم   داریوش دیدن با

 .خورد جا   صبح

 بود رفی    یآماده و داشت تن بر پرواز لباس که ماهان به

 !داریوشه آقا :گفت و کرد نگاه

 

 .آمد جلو ماهان

 تعجب صبح وقت آن در پشت داریوش دیدن از هم او

 .بده جواب خوب :کرد

 بفرمایید .خانداریوش سالم :برداشت را گویسر  اشکان

 .داخل
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د را کن باز در  .فشر

خانه سمت به ماهان  .رفت آشت  

 .خوردندیم صبحانه آنجا اشخانواده اعضای

 .دره دم اومده داریوش آقا بابا،-

 

 .برخاست جا از رسعت به و کرد نگاه پشش به هاشم

 .داشت او از غت   را هرکش دیدن توقع

 .رفتند حیاط به هم با نفر سه هر

 با هاشم که بود رسیده حیاط ینیمه به تازه داریوش

 .عزیز خان داریوش سالم :گفت آمد خوش بلند صدای

مون .آمدی خوش   .کردی غافلگت 
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 ۳۴۲ پارت

 

منده .هاشمآقا سالم-  .شدم مزاحم وقتن   که رسر

 .کنم صت   بیشت   منتونست

 

 .بودند ایستاده هم مقابل حاال 

 .گفتند آمدخوش و دادند سالم پشها

 صبحانه برای احسان .اومدی موقع به هم خییل :هاشم

 ...گرفته پاچهکله

 

 .داخل بفرماید :گذاشت داریوش کمر   روی دست
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 .گذاشت رفیقش یشانه روی و کرد بلند دست داریوش

 .مناسب فرصت توی شاهللاان .شمنیم مزاحم .ممنون نه-

 هست؟ کوروش

 

 .خورد جا هاشم 

ی هر انتظار  .سوال این از غت   داشت را چت  

 .کند بودسوپرایزش کرده قصد داریوش انگار کال

 

 !هست بله :داد پاسخ صورتش روی نشسته تعجب   با

ی  !شده؟ چت  

 

 .بزنم حرف باهاش خوامیم-

 

 .ستچی ماجرا اصل دانستیم فقط ماهان

ی از هنوز هاشم  .نداشت خت   چت  
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بیچاره  داخل بریم :گفت نگران   با و شد دلواپس مرد 

 .بزن حرف باهاش

 

د را رفیقش یشانه باز داریوش  .فشر

 کوروش با کلمه چند باید.نیست وقتش االن .ممنون نه-

 .بزنم حرف

 

 .کرد نگاه پشها به هاشم

 کنمیم صدا رو عمو من :رفت سالن در   سوی به اشکان

 .بابا

 

 .شد خارج سالن در از کوروش بعد یدقیقه چند

 .داد دست داریوش با آمد جلو

 .گفت آمدخوش و کرد علیک و سالم

 .بود ایستاده استوار داریوش
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 بود مخاطبش که کوروش با و کرد صاف را صدایش

 چقدر فهیمیم وقت   .َمردن زیادی مردها بعض   :گفت

 
 

 کردن خم رس برمیاد ازت که کاری تنها کردن مردونگ

 بخاطر هم .شده خم پیشت من رس .مردونگیشونه پیش

 .کردم قضاوتت  بد من اینکه بابت هم مردی خییل اینکه

 طلب و خوایه معذرت برای اومدم .زدم حرف باهات بد

منده خییل من بگم اینکه و حاللیت  .امرسر

 

 !کردیم نگاه رویشبهرو مرد   به مبهوت هاشم

 فت؟گیم چه او

ی حرفهایش از کردیم تالش هرچه چرا  فهمید؟نیم چت  

 .بود کرده شک هایش گوش به

 تاب را بیشت   خودداری.همینطور هم هایشچشم به

 .نیاورد

 شده؟ خ   داریوش-
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 رو خ  همه من :گذاشت پدرش یشانه روی دست ماهان

 بابا میگم بهتون

 

 مردون عمر یک برادرت :کرد نگاه رفیقش به داریوش
 

 گ

  .کرده
 

 خودش پای به رو من خواهر ناندون   و بچگ

 گناهکار نگفت ویل شد رسزنش همه این .نزد ودم نوشت

منده من .کیه اصیل  طلب برای اومدم .شمام یهمه یرسر

 حاللیت

 

ون حدقه از هاشم چشمان  .زد بت 

 .نگفت هیچ تعجب شدت از

 دونم نیم .کن حاللم :کرد نگاه کوروش به داریوش

انج چطوری  .کنم ت 

 

 بهم رو هما :گفت و برداشت نه و گذاشت نه کوروش

ان  گذشته تا بده رو هما .خان داریوش بده  .بشه جت 
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 .شود غافلگت   که بود داریوش نوبت حاال

 

 

 

 

  

 

 ۳۴۳پارت

 

 .کرد نگاهش ناباور داریوش

 !کرد؟یم خواستگاری را خواهرش ضاحت این با

 !فرزند؟ و زن وجود با هم آن 

 بود؟ این خواستنش حاللیت بجوا

 !کند طلب را خواهرش که
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 :دهد را جوابش گونه این گرفت تصمیم لحظه آن در

ی تصمیم  خود یعهده به مساله این یدرباره گت 

 بتونه خودش که هست ست   توی دیگه اون .هماست

 مشخص رو اشآینده یبرنامه  کس هیچ دخالت بدون

  .کنه

 

 اتوناجازه با پس :داد تکان رس تایید ینشانه به کوروش

 .کنمیم صحبت باهاش رمیم روزا همی    از روز یک من

 

 .نداشت رضایت امر این به قلبا داریوش

 .خواهرش از متاهل مردی خواستگاری

ش آنقدر هما اما  خواستنیم دیگر که بود کرده غافلگت 

 .کند دخالت او امور در

 .بود رنجیده خواهرش از

 .فریب اساله یاندازه به
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خانه رایه داریوش و کردند تمام را هایشانگفت و گپ

 .شد اش

 .برگشت اتاق به کوروش

 لبخند محبت با و کرد نگاه پونه تخت کنار نشسته زن به

 بخت   صبح خانوم یاس سالم :گفت و زد

 

 .بخت   هم  تو صبح سالم :داد لبخند با را جوابش نت    یاس

 

 .ایستاد نزدیکش و شد بلند جا از

 .بزنیم حرف میشه کوروش-

 

 :داد تکان رس کوروش کند باز گالیه به دهان اینکه از قبل

 یا برگشتم وقت   از .بایسر  نگران داری حق  یاس دونمیم

 این کن باور .خودم مشکالت یا بودم ماهان بیماری درگت  

  میدم قول ویل اسریخته هم به و شلوغ خییل ذهنم روزا

 .کنمیم هرا روبه چت    همه زودی به
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 .انداخت پائی    رس یاس

 من کوروش :گفت و گرفت بازی به را موهایش از ایتکه

 .بشر  اذیت خوامنیم

 

 شم؟یم اذیت گفتم من :زد گریم لبخند باز کوروش

 

 .بود گرفته خودش به مظلویم یقیافه یاس

 .ببخش خدا رو تو کوروش-

 

 .کن لوس خودت .کم برو برو، :خندید محبت با مرد

 

 .برداشت قدیم یاس

 .چرخید خروج در   سمت به

 یایس؟ :کرد صدایش مرد
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 .بشنود را او حرف   یادامه شد منتظر و ایستاد

 که نکن فکر دنیا آخر تا االن از وقت هیچ :گفت کوروش

  مزاحم
 
 من هایعزیزترین جزء همیشه تو .مت   زندگ

 و هامشغویلدل یهمه وسط که مهیم برام انقدر .هست  

 هامهدغدغ

 بیمارستان رفتم رس یک  دیروز

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۴ ۴ت  پار 
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ه کوروش به مشتاق یاس ؟ راست :شد خت 
 

 خ   خوب میگ

 شد؟

 

 .انداخت باال ابرو شیطنت با کوروش

ی نگرفتم نتیجه حسان   و درست چون فعال-  بهت چت  

 .نمیگم

 

 .شد خارج اتاق از و گذاشت خماری در را یاس

 

 .گرفت را تبسم یشماره فرودگاه راه در ماهان

ک که بود شدن قطع نزدیک   آلود خواب صدای با دخت 

 بفرمایید؟ بله :داد پاسخ

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ک خالف بر  تبسم سالم :گفت انرژی از پر او دخت 

 بخت   قشنگتون صبح .خانوم

 

ک  .نشست جایش در دخت 

 .کردیم درد تنش تمام و بود خوابیده هما اتاق در مبل روی

؟ .ماهان سالم-  خون 

 

؟ سحرخت    خانم ون،ممن-  کجان 

 

 .موندیم عمه پیش دیشب آموزشگاهم-

 

 .کردم بیدارت خواب از ببخشید-

 

 .بودیم بیدار عمه با وقت دیر تا دیشب .نداره اشکال نه-
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 داره خ  همه شه،یم خوب داره اوضاع کنم فکر تبسم-

 کوروش با خونمون بود اومده بابات امروز .میشه راهروبه

 .ببی    و بیا که گرفی   یم تحویل ور  همدیگه همچی   

 

یت   لبخند  خوب :گفت و نشست تبسم هایلب بر شت 

 حالش بابام.میشه راه روبه داره خ   همه که شکر رو خدا

 بود؟ چطور

 

 بودن خوب ظاهرا-

 

 .ایستاد پنجره پشت و شد بلند مبل روی از

 .کشید اشریخته هم به موهای به دست  

 نگاه دادیم آب را هاگل و بود ایستاده حیاط در که هما به

 .کرد

 خواب متوجه ماهان
 
 .شد تبسم آلودگ

ک  .نبود هوشیار کامال هنوز انگار دخت 
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 زنگ بعدا کنم قطع االن نداری؟ کاری من با فعال خوب-

 .بایسر  رسحال که زنمیم

 

ک  .کشید ایخمیازه دخت 

 .بخوابد بود نتوانسته اصال گذشته شب

 .هک رسحالم :گفت و خندید

 

 فعال من  .معلومه قشنگ صدات از آره :خندید ماهان

 .باش خودت مواظب .رفتم

 

؟ ماهان-  کجان 

 

 .فرودگاه رمیم دارم-

 

ک  .باش خودت مواظب خییل :گفت نگران دخت 
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 .چشمممممم :گفت کشیده ماهان

 

 .گذشت روز سه

 .نداشت را برادرش یخانه به برگشی    روی هما که روز سه

 .بود گذشته آموزشگاه در که روز سه

 هما به کوروش پیشنهاد از هیچ داریوش که روز سه

 .بود نگفته

 .ماند اشعمه کنار تبسم روز چند این

 .بود کنارش و نگذاشت تنهایش

 .بودند نشسته آموزشگاه حیاط در نفری دو

جوها آمدن تا هنوز  زنگ   صدای که بود مانده ساعت   هت 

 .رسید گوش به در
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 ۳۴۵پارت

 

 .برخاست در گشودن برای اشعمه از قبل تبسم

 جا در پشت  ماهان و کوروش دیدن از گشود که را در

 .خورد

 صبح سالم :گفت صورتش در نشسته بهت همان با

 .آمدید خوش .بخت  

 

 .داد گریم و عشق از پر را جوابش ماهان
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 .بخت   صبح .سالم :گفت پاسخ را سالمش متفکر کوروش

 اینجاست؟ اتعمه

 

 .داخل بفرماید بله--

 

 .رفت کنار در مقابل از

 .شد وارد کوروش

 نزدیک و بست رسش پشت را در و آمد داخل ماهان

 .ایستاد در کنار و تبسم

 .رفت هما سمت به ویل کوروش

 شد بلند مت    پشت از ناخودآگاه افتاد او به چشمش تا هما

 .دوخت او به را نگاهش و

 

 .دبو  دلگت   او از همچنان کوروش
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ی بر نشسته اخم یم نشان وضوح به را اشصورتش،دلگت 

 .داد

 .داد سالم آهسته هما

ی پشت را محبت از دنیان   کوروش  پنهان نگاهش دلگت 

 .بود کرده

 را هما بخشیدن دل نه بگذرد محبتش از توانستیم نه

 .داشت

 چرا   :گفت هما به و نشست و کشید عقب را صندیل

؟نیم  شیت 

 

 هم در مت    روی را هایش دست و شستن مت    پشت زن

 .کرد گره

 ازت خییل :مطلب اصل رس رفت مقدمه ن   کوروش

 ما بی    ایمسخره چت    همچی    نمیشه باورم .هما ناراحتم

 باشه انداخته جدان  
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د سینه در را هما قلب و برد دست یگ انگار  .فشر

 ند این تا هم هنوز سال همه این از بعد کوروش وقت  

 از بابت خودش برای دلش هرکش از بیشت   بود متاسف

 .سوختیم مردی چنی    این دادن دست

 

 کنم خوایه معذرت تونمیم فقط من :گفت تاسف با هما

 .برمیاد ازم که کاریه تنها اما نیست کاق   دونمیم .کوروش

 

 همان با خونشد نشنیده را هما یجمله انگار کوروش

 تصمیم کردم یتخواستگار  برادرت از:گفت کرد گره اخم

ی  .خودت یعهده به گذاشت گت 

 

ون حدقه از هما چشمان  !زد بت 

 !شدنیم کنده کوروش از ثانیه یک نگاهش
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 ۳۴۶ پارت

 

 را آنچه معت   یامغزش نشنیده درست را اشجمله احتماال

 .دادیم تحویلش اشتبایه بود؛ شنیده که

 فرزند و نز  با مقابلش مرد   که بود این اشعقالن   وگرنه

 .کردیم خواستگاری او از نباید

 هم برادرش به را موضوع این حت   اینکه ترعجیب آن از

 .بود گفته

 

 .کرد نگاهش فقط بزند پلک آنکه ن  
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  متوجه کوروش
 

 .شد حالش آشفتگ

 .کندنیم باور شنیده که را آنچه فهمیده

 :کرد تکرارش باز اشچهره بر نشسته خونشدی همان با

 صحبت هم با .ما یخونه بود اومده امروز انخداریوش

 اتفاقات بخاطر بود ناراحت خییل خدا یبنده .کردیم

 پیش که حدیت   و حرف و هادلخوری بابت گذشته،

 راه تنها گفتم بهش و کردم استفاده موقعیت از منم.اومد

ان  ...بدی بهم رو هما که اینه گذشته اتفاقات جت 

 

 .بزند حرف توانستنیم هما

 .بود خشک ندیده باران رنگ سالها که کویری چون زبانش

 .خوردنیم تکان دهانش در و

 خارج آن از یکلمه اینکه امید به داد تکان را هایشلب

 .شود

 .کردیم درک خون   به را هما بهت کوروش
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 اشخالصه :رفتیم پیش همچنان خونشدی نقاب با ویل 

 چهار و بیست فقط دادن مثبت جواب واسه اینکه

 کت   فکر بشیت   بخوای که نه اینم .داری فرصت ساعت

 جواب واسه گفتم که بهت .منق   یا بدی مثبت جواب

 کردن فکر مهلت ساعت چهار و بیست اون .دادن مثبت

 عقدمون مراسم داری دوست کت   فکر که اینه واسه هم

، توی باشه؟ کجا   خونه؟ یا سالن محرص 

 .کرد آب هما دل در را قند عقدکنانمان مراسم یجمله

یت   این اما  یک کوروش که زیرا نینجامید، طول به زیاد شت 

 .بود متاهل مرد

 

 .گذاشت مت    روی را چای فنجان دو حاوی سیت   تبسم

منده .بفرمایید کوروش آقا-  پذیران   وسایل اینجا ما رسر

 .نداریم

 

 .کرد نگاهش محبت از رسشار کوروش
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ی  .ودب او برده را ماهان دل که دخت 

 .دارد دوستش نهایتن   و شناسدشیم سالها کردیم حس

 .نباشد داشتت   دوست شدیم مگر ماهان محبوب  

 داشت او به که عشق   همه آن وجود با که ایزاده برادر

 .راندشیم خود از ناکرده گناه جرم به سالها

 .نوشتیم باید کش چه پای به را گناه این

 آن دسیسه یا داشت یهآگا بزرگ تهمت این از هم هما

 بود؟ کوچک ابلیس

 .فهمیدیم حتما باید
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 ۳۴۷ پارت

 

 .برداشت سیت   توی از را چای فنجان

ک و بود چسبیده تبسم صورت به نگاهش یم حس دخت 

 .است ماهان چشمان شبیه چشمانش چقدر کرد

، داشتت   دوست خییل تو :گفت یکباره کوروش  هست 

 .بشه عاشقت داره حق ماهان

 

 .انداخت گل هایشگونه تبسم

  هاسال
 
 !بود کرده رک و ضیــــح کیم را مردک اروپا در زندگ

م رنگ که لبخندی با  لطف شما ممنون :گفت داشت رسر

 .دارید

ی اگه :گفت و چرخاند میانشان را نگاهش  الزم چت  

 .کنید صدام داشتید
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 احتیاج آب به اتعمه کنم فکر :گفت لبخند با کوروش

 .داره

 

 .نگریست را هما یپریده رنگ صورت   سمتب

 همی    نیست الزم آب :گفت هما بزند حرق   بخواهد تا

 .خوبه چای

 

 .افتاد راه زبونش شکر رو خدا :گفت تمسخر با کوروش

 .نیست الزم آب دیگه میگه راست

 

ک ایط شد متوجه دخت  یم را فکرش که آنچه از بیشت   رسر

عادی کرده  .ستغت 

 .شد دور و داد تکان رس و نکرد کنجکاوی بیشت   اما
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 که  اداری چرم مشگ مبیل همان روی هما اتاق در ماهان

مورد برای پیش ساعت    
 خواب تخت اش،حکمعالقه دخت 

 .بود نشسته کردیم را

یم آن از دار طعم قند با و داشت دست در چای فنجان  

 .نوشید

 فکر :گفت و نشست رویش به رو و شد اتاق وارد تبسم

ون ونا کنم  .هاافتاده اتفاق   یک بت 

 

؟ چه مثال-  اتفاق 

 

 کرد نگاه بود رفته کنار اشپرده که اتاق یپنجره به تبسم

 .بود پریده بدجوری هما رنگ ویل دونمنیم :گفت و

 

 .شد خم جلو به قدری ماهان

 این از بعد باالخره :گفت و گذاشتمت    روی را فنجان 

 .دارن گفی    برای حرف خییل حتما سال همه
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 .شد بلند جا از

 .بزنیم دوری یک قرصدشت صبح   اول هوای توی بریم-

 

ک  .نمیام من ممنون نه :انداخت باال چانه دخت 

 

 !چرا؟ :شد متعجب ماهان

 

 زدیم قدم رفتیم هم با که باری آخرین از :شنید پاسخ

 .ندارم خون   یخاطره

 

 یک برات دمیم قول بریم پاشو :خندید مردانه ماهان

 .بسازم خوب یخاطره عالمه

 

 .برخاست تبسم
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 و ماهان کنار رفی    راه برای شدیدی میل هم خودش

 .داشت او با زدن حرف

 .شدیم تردلتنگ و تردلبسته لحظه هر روزها این

 .بریم بپوشم لباس کن صت  -

 

 

 

 

  

 

 ۳۴۸ پارت

 

ون رمیم من پس باشه :رفت در سمت به ماهان  بت 

 .منتظرتم

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 شدند؛ خارج آموزشگاه از شانهبهشانه دو هر بعد کیم

 به سکوت در هما شد یم ساعت نیم حدودا که درحایل

 بندی نیم لبخند با خونشد کوروش و دوخته چشم مت   

ه رفتیم رژه زن مغز   روی که  .بود اشخت 

 تو ویل :داد تکان دهانش در را زبان و نیاورد تاب باالخره

 .داری بچه و زن

 

 خوب؟ :کرد بغل را خودش هایشتدس با کوروش

 

 یک با تونمنیم من .دیگه نداره خوب :گفت کالفه هما

 .کنم ازدواج داره بچه و زن مرد

 

ی عمق آورشدر حرص لبخند   به کوروش  بهت :داد بیشت 

 .عزیزم نیست تو با انتخاب حق گفتم که
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ض هما  مدل چه این کوروش خ   یعت   :گفت معت 

 !زدنه؟ حرف و کردن خواستگاری

 

 فقط نکردم خواستگاری :برخاست جا از خیالن   کوروش

 البته و کت   ازدواج من با قراره که میدم اطالع بهت دارم

 خودت یعهده به رو عقد نوع انتخاب حق کنمیم لطف

 .زارمیم

 

  خ   :پرید جا از عصت   هما
 

 برده داری مگه کوروش میگ

 !میخری؟

 

 چشم .ایستاد هما یسینه به سینه پرخید پا روی کوروش

 عشقم به دارم چرا؟ برده عزیزم نه : دوخت چشمش در

 زندگیمون هاسال که عشق   به .دمیم رو ازدواجمون خت  

 .کرده خراب احمقانه بازیبچه یک بخاطر رو
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  من به تون  یم چطور :انداخت پائی    رس هما
 

 عشقم بگ

 .منتظرتن خونه یتو اتبچه و زن وقت  

 

 .گرفت را هما یچانه و برد دست کوروش

  عشق همیشه تو :گفت محبت با و آورد باال را رسش

هیچ ویل دارن رو خودش جای البته امبچه و زن .اولیم

هنیم رو تو جای کس  .گت 

 

 .شدیم دیوانه داشت هما

 .فهمیدنیم را او حرفهای از کلمه یک

 .گرفت فاصله کوروش

 .زد قدم حیاط در کیم

 .بود اعصاب روی ادیزی اشخونشدی
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 این کوتاه چرخ یک من تا :گفت هما از شدن دور حال در

 نوع یدرباره چیه نظرت ببی    بکن فکرات تو زنمیم اطراف

 .عقد مراسم

 

 

د هم بر محکم  را چشمانش هما  .فشر

 .بود عصبان   بسکه شدیم خارج دود اشبیت   از

 

 

 

 

 

  

 

  ۳۴۹ پارت 
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 .زدندیم قدم هم کنار ماهان و تبسم

 چشم به ممکن شکل زیباترین در چت    همه و بود عایل هوا

ک  .آمدیم دخت 

 .کرد نگاه ماهان رخ نیم به

 .است فکر غرق بود معلوم

 میشه؟ خ   بنظرت حاال :پرسید 

 

 .کرد نگاهش و چرخاند رس ماهان

 .راستش دونمنیم منظورته هما و کوروش یدرباره اگه -

 کنمیم صحبت بابام با وزار  همی    خودمون یدرباره ویل

 .بشه تموم بازی این که وقتشه دیگه .خواستگاری میام

 

 .زد لبخند تبسم
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 دیگه بابات ببینم :گفت لبش بر نشسته لبخندی با ماهان

ش ندادن واسه داره ایبهانه چه  من؟ به دخت 

 

ک  نبود،بابام بهانه که دون  یم خودت :داد پاسخ دخت 

 .بود دلگت  

 

ی دیگه که شاهللاان خوب-  .شده برطرف پدرجان دلگت 

 

 .خندید ریز تبسم

ک نشی    دل یخنده به عشق از پر ماهان  چشم دخت 

 .دوخت

 .کاشتیم او هایلب روی جانانه ایبوسه روزها همی   

 .گرفتیم کام روزها، این هایناکایم تمام جای به

ه همانطور  و عقد راست   تبسم :گفت تبسم صورت به خت 

یم،یم هم با رو عرویس  .خودم دل ور بیان   زودتر هرچه گت 
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 داری؟ عجله :پرسید شیطنت با تبسم

 

 کوبید تبسم هایلب روی مستقیم را نگاهش میخ ماهان

 .خییل آره :گفت و

 

ک که بود مستقیم حدی به نگاهش  آب خجالت از دخت 

 .شد

 پائی    رس و گزید لب پرسیده، که جان  ن   سوال از پشیمان

 .انداخت

 .شد تبسم حال متوجه اهانم

 کمرش پشت دست کند خارج حال آن از را او اینکه برای

ی یک بریم :گفت و گذاشت  صبحانه من بخوریم؟ چت  

 .نخوردم

 

 .رفت جلو ماهان دست هدایت با و داد تکان رس تبسم
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 .زد آموزشگاه حیاط در کوتایه چرخ کوروش

 .داشت خون   خاطرات مکان این از

 .بود کرده تجربه اینجا را اول عشق او

 .بود خون   روزهای آوریاد برایش هما پدری یخانه

 و بودش ندیده هرگز البته که هما پدر روح نثار ایفاتحه

 کرد فوت هما و او جدای از پس سایلچند که او مادر

 .برگشت عصبان   همچنان زن   سمت به و خواند

 میگم چیه؟ تصمیم بانوهما خوب :گفت خونشدی  با

یم؟ جا همی    رو عقد که چیه نظرت  با خییل بگت 

 .صفاست

 

 .باشد خونشد رویشروبه مرد مثل کرد سیع هما

 دنبال برو .خوریمنیم هم درد به دیگه تو و من کوروش-

 .داری بچه و زن تو زندگیت
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 ۳۵۰ پارت

 

  لبخند کوروش
 
 تو داره اشکایل چه :نشاند صورت بر بزرگ

 چه ببی    .دومم زن میشه اولم شقع .دومم زن میشر 

  .شده مد همشی چند دوباره که روزا این .باحاله

 

 .باشد خونشد توانستنیم کردیم تالش چههر هما
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 برو کوروش، برو :گفت و کرد مشت را هایشدست

 جوش دارم هاتحرف شنیدن از کم کم .زندگیت دنبال

 .میارم

 

 .خنده زیر زد کوروش

 عزیزم آوردی جوش تو :گفت و خندید بلند صدای با

ل داری قشنگ
ُ
 کنمنیم اذیتت دیگه خوب خییل .زن  یم ق

 کردن فکر واسه ساعت چهار و بیست که گفتم بهت

  .نمیشم مزاحمت این از بیشت   من .داری وقت

 

 
 
 کرده ضیــــح و رک را او اینکه بر عالوه انگلستان در زندگ

 .بود کرده نت    حیان   بود؛

گوشه و برد جلو رس دادیم نشان صبح از که خونشدی با

 .زد بوسه را هما لب ی

 .شد منجمد زن هایرگ در خون

 .افتاد کار از ثانیه چند برای قلبش
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 .کرد نگاه را او بکند حرکت   بتواند اینکه بدون مبهوت

یم فردا عزیزم خوب :گفت و رفت عقب کوروش

 فعال کت   انتخاب رو قشنگ جای یک امیدوارم.بینمت

 نگهدار خدا

 

 .رفت در سمت به

 چه فهمید هما در از کوروش شدن خارج از پس تازه

 .افتاده اتفاق  

 اششده داغ صورت   خجالت با و دوید صورتش به خون

 .کرد پنهان رسدش دستان پشت را

گوشه  امروز بود سوخته حشتش در عمری که ایبوسه

 .شد کاشته هایشلب ی

د؛ که لذن   هیچ اما  .داشت هم وجدان عذاب نت 

 نتوانست دیگر شد خارج که ساختمان از کوروش

 .کند مقاومت

 .برداشت اشچهره از را خونشدی ماسک
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 .زد چنگ را موهایش

یم شعله جانش در آتش و چشیده را هما هایلب طعم

 .کشید

 .گرفت را ماهان یشماره و نمود خارج جیبش از را گویسر 

؟ نماها الو :گفت شنید را او صدای تا  کجان 

 

 .آموزشگاهم اطراف-

 

 .خونه رمیم دارم من :گفت حوصلهن  

 

 پیش سوئیچ برسونمت، بیام کن صت   :گفت تند ماهان

 .منه

 

؟ تبسم با تومگه .خوادنیم نه-  نیست 
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  متوجه کوروش صدای از ماهان
 

 .بود شده او حال آشفتگ

  .رسونمتیم میام ویل .هستم چرا-

 

 .خوادنیم که گفتم :نداشت زدن چانه یحوصله کوروش

 

 مثل .اومدم کن صت   دقیقه چند نزدیکم :کرد اضار ماهان

 به باالخره بابا .نیست جالب زیاد هم خونه اوضاع اینکه

 .بود متی    رس زیر خ   همه گفت مامان

 

 .کشید صورتش روی محکم را دستش کوروش

 .کشیدنیم  واقعا  دیگر روز آن

 اشانرژی کردیم را فکرش که هآنچ از ریشت   هما با دیدار

 .بود گرفته را

 .برود خانه به بود ناچار اما

 .بیا منتظرتم باشه-
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 ۳۵۱ پارت

 

خانه در زهره  و بود نشسته خوری ناهار مت    پشت آشت  

 نشان خون   به را اشطوالن   یگریه اششده قرمز صورت

 .دادیم

 عمر یک :گفت و کشید صورتش روی را کاغذی دستمال

  آبرو با
 
افت با کردم سیع عمر یک .کردم زندگ   رسر

 
 زندگ

  خوردن اب مثل خواهرم نداشتم خت   .کنم
 
یم هم به زتدگ

زده 
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 بشم قربونت :گفت و گذاشت دستش روی دست ماهان

 هاسال اتفاق اون از .کت  یم کارو این خودت با چرا

 .گذشته

 

 مدت این توی و گذشته سالها آره :کرد هقهق زهره

 
 
  .شد خراب آدم دوتا زندگ

 
 داشت که هم تو خود زندگ

 من به کرده چیکار متی    فهمیدی وقت   چرا .شدیم نابود

ی ؟ چت    نگفت 

 

 

 چند :کرد نوازش را مادرش دست پشت آهسته ماهان

 .بوده خ   ماجرا اصل فهمیدم تا کشید طول سال
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 هم دونست  یم که تو :پرسید گریان چشمان   با شایک زهره

  رس بالن   چه هم زده تهمت خودت به
 
 آورده عموت زندگ

 نباشه؟ تنها تا پیشش تهران رفت   چرا

 

 چه اولش شوهر دون  یم من از بهت   که شما جان مامان-

 اون .کشیده سخت   چقدر دون  یم .آورده رسش بالهان  

 دوباره باید من چرا .داده پس کرده رو کاری تقاص

 .کردمیم مجازاتش

 

 و کرد نگاه بود ایستاده مت    کنار که شکورو  به زهره

مسار ی از من قرآن به :گفت رسر   .نداشتم خت   چت  

 

 چه این :بوسید را زهره شال روی و شد خم کوروش

 من برای همیشه تو داداش؟ زن اخه زن  یم که حرفیه

 .هستم محبتت و لطف ممنون عمر یک من .کردی مادری
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منده روت از :نالید خجالت با زهره نیم .کوروش مارسر

 بگم خ   دونم

 

 .نشست زهره کنار و کشید عقب را صندیل کوروش

 این چرا شما :گفت و گذاشت او یشانه روی دست

؟یم جوری  شما تقصت   خ  هیچ کردی؟ چیکار مگه کت 

 .نیست

 

 چند :دوخت شوهرش برادر به را دارشنم چشمان زهره

 ستهخ .خرابه اعصابش .ریخته همه به برادرت که روزه

 باالخره که شدم پیچش پا انقدر امروز .رهیم خسته و میاد

یم بهم .شدم آب خجالت از بخدا .چیه قصه گفت بهم

 بخدا .خونه توی بدم راه رو متی    ندارم حق دیگه گفت

 به یکنفر که دادم حق بار اولی    برای .دادم حق بهش

م عی    برام که خواهرم  .کنه اهانت مونهیم دخت 
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 سیع اما بود پا به آتش خودش وجود در اینکه با کوروش

 اونم .داداش زن نگو اینطوری :کند آرام را اوضاع کرد

  عالم توی .که نداشت ست  
 

 هر .کرد اشتبایه یک بچگ

 .گذشت بود خ  

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۵۲ پارت

 

 .بود گذشته روزی چند
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 هما به کوروش که ساعت   چهار و بیست از روز چند

ی هیچ او از و گذشته داده وقت  .نبود خت 

 یاجازه آمنه از و زد زنگ دیگر بار زهره عوض در

 .بود خواسته خواستگاری

 .کرد صادر اجازه داریوش با مشورت از پس هم آمنه

 برگزار خواستگاری مراسم شد قرار که روزی همان  صبح

 در و نشسته مبل یدسته روی آموزشگاه در تبسم شود،

 قربان بود؛ کرده حلقه هما گردن دور را دستش که حایل

 نه انقدر بشم فدات جونم،الیه عمه :رفتیم اشصدقه

 .دیگه نیار

 خ  همه دردرس همه این بعد که حاال میاد دلت چطور

 نبودن بخاطر خواستگاریم شب توی من میشه جور داره

 باشم؟ غمگی    تو

 

 را اشکوله و کج یمقنعه تبسم، هایاضار از خسته هما

 توی کردن نگاه روی بخدا تبسم :گفت و کرد مرتب

 بگم؟ خ   بیام پاشم آخه .ندارم رو مادرت و پدر صورت
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ک هنوز  اتاق در آمنه صدای که بود نداده را جوابش دخت 

 واسه اگه اما .جداست برادرت با حسابت :پیچید

 .تو و میدونم من نشر  حاض   من دخت   خواستگاری

 

 !دخوردن جا آمنه دیدن از دو هر تبسم و هما

  لبخند با تبسم
 
 چشمان   با هما و ایستاد رسجایش بزرگ

 گام برادرش همش سمت به بودشان گرفته اشک نم که

 .برداشت

 .کشید آغوش به را خواهرشوهرش و زد لبخند آمنه

 را خودش ولع با مانده آب از دور یتشنه چون هم هما

 .چسباند او یسینه به

 که شیدببخ .داداش زن ببخشید :گفت بغض از پر

 .شد اینجوری
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یم اشتباه کش هر .عزیزم ببخشه خدا :گفت مادرانه آمنه

 به هم برادرت خدا امید به .کردیم فراموش همه ما .کنه

 خییل که خونه بریم کن جمع پاشو .کنهیم فراموش زودی

 .داریم کار

 

ون برادرش همش آغوش از هما   .آمد بت 

ک  و زد یم انهچ که شدیم ایدقیقه پنج و چهل دخت 

 .کردیم اضار

  هم مادرش
 
 .بود آمده راه همه این و کرده بزرگ

 .بود ادن  ن   ینشانه فقط مقاومتش دیگر

منده دنیا دنیا، اگر حت    .باشد برادرش یرسر

 .باشد نداشته را او چشمان به کردن نگاه روی اگر حت  

  شما خ   هر چشم :زد لبخند 
 

 .بگ

 

         

    

لیهیه ا:  بوسید  محکم  را  مادرش  صورت  و  پرید  جلو   
تبسم

.م بش  قشنگم  مامان  قربون 
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ر خنده همراه آمنه
ُ
ی داری دیگه بسه :که زد غ  یخونه مت 

 که کت  یم ماچ آدم پرییم یکهو .شو عاقل ذره یک شوهر

 .خ  

 

 .خندید صدا با تبسم

 

 .بودند کرده آماده  را چت    همه خانه در  آیدا و پرستو

 یخانه در و کرده انزایم که بود روزی چند هم حنانه

 حضور مراسم در بود نتوانسته و بردیم رس به اشپدری

 .یابد

 تخت   روی که پرستو و آیدا رون   روبه دلشوره با تبسم

 خوبم؟ واقعا :گفت و کرد نگاه بودند نشسته اتاقش
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ک پای رستا دیگر یکبار آیدا  شومت    کرد ورانداز را دخت 

 تن بر سفید ت  دام شلوار و بادمجان   کلوش آستی   

  .داشت

 اشحاشیه در برجسته سفید گل چند با اشبادمجان   شال

 .بود شده تزئی   

 خودش دست هت   نت    اشیایس باق   مکرومه های صندل

 .بودند

 .بود آراسته و زیبا چت   همه
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 ۳۵۳پارت

 

ها شد، بلند که در زنگ   صدای  هول دیگری از یگ دخت 

 .دویدند هال سوی به تر

 را آن از قدری و ریخت خودش برایش آب لیوان   سمتب

 .نوشید

س یکپارچه ک بود است   .دخت 

 .ایستاد ها مهمان از استقبال برای اشخانواده کنار

 .تپید یم و بود قلب تنش تمام

 را خودش آخر بار برای و کرد مرتب تنش روی را شومت   

 .نمود وراریس بود مقابلش درست که کفشر  جا یآینه در

  طالن   بند کمر و رسیدیم رانش روی تا شومت    دیبلن
 

 رنگ

 بسته لباس اصیل بند کمر جای به پرستو پیشنهاد به که

 .افزودیم اشزیبان   به بود

 .شدند وارد ها مهمان باالخره
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 نفس چند و گذاشت اشسینه روی دست آهسته تبسم

 .شود مسلط خودش به تا کشید عمیق

 .شدندیم خانه اردو  دیگری از پس یگ ها مهمان

 .طلبیدیم را نفریک فقط اما تبسم چشم

 و آرام باران قطرات چون آرامش دید را او که وقت   و

 .کرد پیدا راه قلبش به گونه نوازش

ک برای تازه پوش خوش خلبان   دستان میان گل   دسته  دخت 

 را  او لباس رنگ پیش ساعت چند چرا که کرد روشن

 .پرسیده

 کرده، اعالم را لباسش رنگ تردید با سمتب که وقت   همان

 .نداشت اطمینان پوشیدنش از هنوز که حایل در

 .بود بنفش و سفید   هایگل از ترکیت   گل دسته

ک آنچه از زیباتر بسیار  .کردیم را فکرش دخت 

 را زیبایش هایگل و داد سالم و ایستاد مقابلش که ماهان

 منظم فهمید تازه دخت   قلب گرفت؛ تبسم سمت به

 !چه یعت   بودن آرام و تپیدن
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ینش لبخند هم او  سالمش و داد هدیه جوان مرد به را شت 

 .گفت پاسخ را

 .بود قرارن   او خالف بر ماهان قلب

 که بود شده زیبا حدی به شب آن  اشعالقه مورد بانوی

 یلحظه همان از و تپیدیم سینه در تابن   جوان مرد دل

 .کردیم طلب را او گرفی    آغوشدر اول

اف به زبان و نیاورد تاب هم باالخره  :زد لب و گشود اعت 

 .شدی خوشگل چقدر

 

یم با  دخت   آن ین رسر  .انداخت پائی    رس شت 

 بود کرده رسش به جان که هویس از فرار برای جوان مرد

 .ایستاد باربد مقابل و شد رد او از

 .کرد پریس احوال گرم و داد دست

 

 .شد وارد همه از آخر شب آن سوپرایز
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 بند دیگرش دست که حایل در گل دسته با  کوروش

کش دست  .کردیم اشهمرایه جوان زن   و بود دخت 

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۵۴ پارت

 

 .نداشتم را آمدنش انتظار کس هیچ

 .کرد غافلگت   را همه

 .را هما همه، از بیشت  
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 و داریوش لت   زیر سالم جواب با رسشب از که همای

 .بود درگت   نچرخید او تسم اصال که نگایه

  ابراز دیدنیم را خواهرش روز یک اگر که برادری
 

یم دلتنگ

 کند نگاهش ای لحظه آنکهن   هفته یک از بعد حاال کرد،

 .بود داده لب زیر را سالمش جواب

ی ی که بود کم داریوش واکنش درگت   داریوش رفتار با درگت 

 .شد اضافه آن به هم

 .داشت دستش میان رسخ رز از گل دسته یک مرد

ک  شباهت بود همراهش که زیبان   داشت   دوست دخت 

 .داشت همراشان زن به عجیت  

 .ایستاد هما مقابل کوروش

 سالم :گفت لبخند با و گرفت سمتش به را گل دسته

 .خانوم هما شد عرض

 

ی روز روزها، آن  .بود هما غافلگت 

 .گرفت را گل دسته و داد تکان را هایشدست سخت   به
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 هرگز و کرده تصور را لحظه این که روزهای هچ

 .نبودند کریه حد این تا رویاهایش

 .کردن    تصور تر تمام چههر زیبان   به را لحظات این او

 و باشد دیگری زن مرد نه باشد او مرد تا آمدیم کوروش

 .انتقام برای فقط هم آن کند، خواستگاری هم را او

 همراه زن   صورت به نگاهش سالم جواب جای به 

 .افتاد کوروش

 .داد تکان رس آهسته زن

 .نچرخید سالم جواب برای هما زبان

 .جنباند رس متقابال هم او پس

ک چت    همه  که چشمانش جز بود؛ او شبیه کوچک دخت 

 .زدنیم مو کوروش چشمان با

 کس هر شدیم باعث که بود سیاهش چشمان همی   

 .است کوروش دخت   او شود مطمی    ببیندش

 .چرخید کوروش میان نگاهش دیگر ربا

 .بود شده او جایگزین که زن  
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 را، عشقش را، محبتش را، کوروش ها،سال این تمام

 قضا از که گریم هایبوسه را، هایشبوسه را، آغوشش

 اشتجربه حشت هاسال از پس خودش پیش روز چند

 .داشت تعلق زن این به بود، کرده

 .کرد پیدا راه قلبش به هم با حشت و حسادت ناگهان

 .گرفت زن از نگاه سخت   به

 

 .نشستند هم دور و شدند سالن وارد همه آمنه تعارف با

 

 گامهم تا برداشت کوتاه را هایشقدم عمد  از کوروش

 .شود هما

 .بماند تنها او با ثانیه چند شد موفق باالخره

 چهارساعته و بیست بود قرار :گفت و ایستاد رویش روبه

 فکر فرصت حسان   .گذشت هفته یک .بدی جواب

 کرده انتخاب رو خون   جای که امیدوارم داشت   کردن

 .بایسر 
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 ۳۵۵ پارت

 

 و زن دست تون   نیم :گفت و سایید هم بر دندان هما

ت ی رو دخت   خواستگاری بیان   پایسر  گل دسته یک با بگت 

 .من
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 به تو وقت   :گفت و کرد نگاه او چشم در مسقیم کوروش

  با دادی اجازه دتخو 
 
، بازی من زندگ  خودم به منم کت 

 .بیارم رست بخواد دلم که بالن   هر دمیم اجازه

 

 که داری چیکار اتبچه و زن به میاد، بدت من از-

  زنت به شده روت چطوری دی؟یم آزارشون
 

 پاشو بگ

 !سابقم؟ نامزد خواستگاری بریم بیا همراهم

 

 .شد دور او از و زد پوزخند هما جواب در کوروش

 

 .بودند نشسته هم دور همه

 خت   چه دانست نیم درست کش تبسم یخانواده از

  است؟

 با کوروش چرا پس است تبسم از خواستگاری مراسم

 آمده؟ گل دسته
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خانه در  مجلس عروس  و بود ریخی    چای مشغول آشت  

یت   هم پرستو  .کردیم مرتب ظرف در را هاشت 

 تو خواستگاری امشب مگه :دپرسی هم در ابروهای با

 نیست؟

 

ک  .داد تکان رس دخت 

 .بود چای ریخی    درست به حواسش یهمه

 .کند کثیف را سیت   که مبادا

 یه اومده؟ گل دسته با چرا کوروش آقا :پرسید باز پرستو

 بیاد پاشه اشبچه و زن با اسدیوونه مگه میگم خودم با

  از کم کارش هم حاال تا  میگم بعد !خواستگاری
 

 دیونگ

 به میده گل زنش جلوی عاقیل آدم کدوم اخه !نداشته

  بزرگ گل دسته یک خ   اونم .سابقش نامزد
ُ
 درست !رز

 .دامادها مثل
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 نگاه بود کنجکاوی از پر صورتش که خواهرش به تبسم

 عمه کوروش دارم، اطالع من که جان   تا واال :گفت و کرد

 به گذاشته رو چت    همه اونم کرده خواستگاری بابا از رو

 .عمه خود   یعهده

 

 .کرد نگاه را خواهرش شده گرد چشمان   با پرستو

 نداره؟ داشتنش زن با مشکیل یعت   !واقعا؟-

 

 .برداشت را سیت   تبسم

 قصد حت   یا بابا قصد دقیقا دونمنیم من میشه باورت -

 ماهان از خواستم هم بار چند راستش چیه؟ کوروش آقا

سم یم کار همچی    داره بچه و زن وجود با کوروش چرا بت 

  .نشده روم ویل کنه

 

 .نبود خونشد خواهرش خالف بر پرستو
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 و نشدن رو دیگه .پرسیدییم ازش کلمه یک خوب-

 .نداره که کشیدن خجالت

 

 بخت   امشب کن دعا فعال :برداشت را چای سیت   تبسم

 .پرسمیم ازش فردا بگذره

 

 :گرفت خودش به مهربان   رنگ باراین پرستو یچهره

 باید خواستگاریت توی هربار هانداری شانس هم تو عزیزم

یس یک  .بایسر  داشته است 

 

یت   ظرف پرستو  از خواهرش از ترجلو و برداشت را شت 

خانه  .شد خارج آشت  
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 ۳۵۶پارت

 

ها  .نشستند که دخت 

 .گشود سخن به لب هاشم

 .بنفس اعتماد با بار این

 .بودندآمده کردن وصل برای واقعا بار این

 
 
 .گرداندیم باز را گذشته خوش روزهای داشت باز زندگ

 شکر مرتبه هزار صد رو خدا جان داریوش خوب-

 متوجه امونهمه و شد برطرف هاکدورت و اختالف

 بان   و باعث .بوده سوتفاهم یک چت   همه که شدیم

 قول به که چند هر.شد خواهد تنبیه حتما هم اصلیش

 .خورده سییل روزگار دست از اون ماهان
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 عشق داغ از عمر یک که زن   همان گفتیم را متی   

 .سوخت کوروش

  در
 
 شد عاشقش کوروش از بعد که مردی با اولش زندگ

  در و نبود خوشبخت وقت هیچ
 
 همشی به دومش زندگ

  از هیچ که درآمدم کفایتن   مردی
 
  و زندگ

 
نیم مردانگ

 .دانست

 کار اشوظیفه تنها کردیم فکر که معنا تمام به حمال یک

 .است کردن

 

 .داد فشار هم در را هایشدست هما

فهمیده و شده رو دیگران برای دستش اینکه از هم هنوز

یم خجالت بوده او گفتهیم دروغ سال همه این انکه اند

 .کشید

 .شدنیم کنده هما از ایثانیه برای کوروش نگاه

 .اوردیم ردد به را کورورش قلب درهمش صورت
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 .بود نرفته قلبش از وقت هیچ زن این عشق

 گوش در   آهسته پونه که کردیم صحبت  همچنان هاشم

 .دارم دستشون   بابا :گفت پدرش

 

 .عزیزم باشه :گفت و کرد نگاهش کوروش

 

 خم سمتش به بود کورش به شخص تریننزدیک هومن

 کجاست؟ دستشون   خوامیم عذر خییل :پرسید و شد

 

 .دمیم نشون بهتون بفرماید :برخاست جا از هومن

 

 سمتشان به جمع نگاه شد، بلند هومن همراه که کوروش

 .چرخید

  کم لبخند   با کوروش
 

م:گفت لب بر رنگ وری کار دخت   ض 

 .دیگه اسبچه میخوام معذرت خییل  داره،
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 .شدند منظورش متوجه همه

 .دید مناسب فرار برای را موقعیت هما

 .برمشیم من بشینید ماش :جهید جا از

 

 .کردیم درک را روزش و حال کوروش

 .کند خلوت جان   در ایدقیقه چند دارد قصد دانستیم

ی باباجون :پرسید و کرد نگاه پونه به  .باهاشون مت 

 

 .بابا آره :داد پاسخ زیبایش باصدای و زد لبخند پونه

 

ک دست و شد خوشحال هما  .گرفت را دخت 

ی زمان اینکه برای که بود این ترجیحش  بخرد، بیشت 

ک د حیاط داخل رسویس به را دخت   .بت 

 .رفت حیاط به و شد خارج خانه از پونه دست در دست
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 تا هستم جاهمی    من عزیزم :گفت و ایستاد رسویس کنار

 .برگردی تو

 

 .ممنون خانوم باشه :داد رستکان پونه

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۵۷ پارت

 

 عمیق نفس چند و دز  قدم حیاط در هما رفت، که پونه

 .کشید
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 .آوردیم دست به را آرامشش یدبا

 و زن و کوروش آرامش با و بخشیدیم سامان را ذهنش

  رایه را  اشبچه
 
 .کردیم شانزندگ

وعش کوروش که لجبازی این هیچ نفع به بود کرده رسر

 .نبود کدامشان

ک که نکشید طویل  .شد خارج دخت 

 هاتودست وایخیم عزیزم :پرسید و رفت جلو هما

 بشورم؟

 

 .شستم خودم .ممنون خانوم نه :شنید پاسخ

 

 .زدیم حرف خاض یلهجه با را فاریس

 .بود نشی    دل و مزه با زیادی اشلهجه

 .نشاند آشفته همای لب   بر را لبخند که طوری

 .گرفت دخت   لطیف یگونه از محکم ایبوسه و شد خم
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 .شد او محبت از ماالمال قلبش

 .افتاد حیاط یگوشه یشده بسته تاب به هپون نگاه

 بشم؟ تاب سوار میشه :گفت صادقه

 

 .حتما عزیزم بله-

 

 مشغول حیاط در بیشت   کیم هما تا بود خون   یبهانه

 .شود

 .نداشت جمع به بازگشت برای مییل هیچ

منده اشانهمه روی از  .بود رسر

 .دادیم گوش حرفها به و  نشسته سالن در کوروش

 .چرخیدیم ماهان و تبسم حوایل فعال هاصحبت

یم بیان انچه به سکوت در که ماهان   و زده خجالت تبسم  

 .کردیم گوش شد
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 و گرفت ماهان از نگاه شد بلند که همراهش تلفن صدای

ون را گویسر  و کرد کتش جیب در دست  .کشید بت 

 .بود ناشناس شماره

 .رفت حیاط سمت به جمع از خوایه عذر با

ش به رسی تا شد ون  خ یبهانه  دلیل و بزند هما و دخت 

 .بفهمد را کردنشان دیر

 

 .بفرماید بله :داد جواب در دم

 

 کرییم سامان من سالم :پیچید خط پشت مردی صدای

 کار محل بیمارستان   به دادید رو اتونشماره شما .هستم

م تماس باهاتون من خواستید و من  .بگت 

 

 .ایستاد حیاط وسط کوروش

 .بود او تماس منتظر شدیم زیرو  چند
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  لبخند  
 
 نیکان کوروش من سالم :نشست لبش بر بزرگ

 خواهر شوهر .بیارید خاطر به رو من کنمیم فکر .هستم

 .یاس

 

 .کرد مکث لحظه چند خط پشت مرد

 سامان آقا الو :پرسید کوروش و شد طوالن   سکوتش

 هستید؟ خط پشت هنوز

 

 یاس از .هستم بله :ادد پاسخ ایرفته تحلیل صدای با مرد

ی   دارید؟ خت 

 

 خواسته اون .ایرانه من همراه االن بله :داد پاسخ کوروش

 .بگردم دنبالتون که
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 ۳۵۸ پارت

 

 .کرد سکوت باز سامان

 .شدیم غافلگت   باریک کوروش حرف هر با انگار

 بزاریم؟ مالقت قرار یک هست امکانش :پرسید کوروش

 

 .دادنیم جواب خط پشت فرد

 مطمی    تماس بودن وصل از تا کرد نگاه گویسر  به کوروش

 .شود

 .بود متصل همچنان تماس

 .خواند را او نام و گذاشت گوشش روی را گویسر 
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 سامان؟ آقا -

 

 !شدم غافلگت   خییل من ببخشید .بله :شنید پاسخ

 

 امکان اگر دارید که رو من یشماره .دارید حق .نداره ایراد-

ید تماس باهام لطفا داشت ودوج براتون مالقات  یاس بگت 

 .کنه صحبت باهاتون و ببینتتون  خوادیم

 

 .بدین زمان بهم کم یک  لطفا باشه،-

 

 .نمیشم مزاحمتون دیگه من .نیست مشکیل هیچ -

 

 .کرد قطع را تلفن

 .بود خوشحال خییل سامان تماس از

 .کشیدیم را انتظارش که شدیم روزها
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 .شودیم خوشحال خت   این یدنشن از هم یاس دانستیم

ش رساغ که آمد یادش تازه  .آمده هما و دخت 

 رسش پشت درست را هما و .بگردد آنها دنبال تا چرخید

 .دید

 .بود خوشحایل البته و بهت از پر هما صورت

 یاس :پرسید کند پنهانش توانستنیم اصال که لبخندی با

 !نیست؟ زنت

 

 نمیشه دلیل تنیس زنم یاس اینکه :گفت تخس کوروش

 .باشم نداشته زن

 

 .شد رنگ کم هما لبخند

 اون چرا کجاست؟ زنت پس .زنته خواهر گفت   شنیدم-

 نیومده؟ باهات
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 با بود ایستاده او دست در دست و هما کنار که پونه

 رفته من مامان :داد پاسخ پدرش از قبل اشبامزه یلهجه

 !هافرشته پیش

 

 .نشست پونه رت  صو  روی ناباوری از پر هما نگاه

 خوشحال باید ُمرده کوروش همش اینکه از دانستنیم

 .ناراحت یا باشد

 .رسید ذهنش به مناست   واکنش لحظه در

ک مقابل پا دو روی  .نشست دخت 

 فرشته یک انگار ویل :گرفت قاب دست با را صورتش

 .کنه مراقبت باباش از تا مونده اینجا

 

ه :نشست دوپا روی هم کوروش  دیگه یفرشته یک بهت 

  .کنه کمکش بیاد هم

 کوچولوئه زیادی من یفرشته چون
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 شده؟خ   زنت :کرد نگاهش هما

 

 .برخاست جا از کوروش

 .هم هما

ش دور شده رها موهای به دست   مرد  و کشید دخت 

  .کرد فوت پیش دوسال :گفت

 

 چرا؟ کنه، رحمتش خدا .متاسفم خییل-

 

 .کرد تصادف-

 

 .بد چه اخ-
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 ۳۵۹ پارت

 

 .کرد تصادف-

 

  .بد چه اخ-

 

 اصال .بود سخت   روزهای :کشید عمیق   نفس   کوروش

 .رفته راحت   همی    به کردمنیم باور

 

 تصور تونمیم :کرد نگاه مرد اندوه از پر صورت به هما

 .گذروندی رو دردنایک روزهای چه  کنم
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 .دوخت چشم مقابلش دیوار به جیب در دست کوروش

 .پرسید هما

 ُمرده؟ زنت نگفت   بهم چرا-

 

ه کوروش نیم :داد پاسخ ضاحت با هما چشمان یخت 

م انتقام خواستمیم کنم فکر .دونم  .بگت 

 

 .انداخت پائی    رس هما

 .داشت حق کوروش

د پس را دروغ سال همه این انتقام داشت حق  .بگت 

 :گفت بلشد شده عوض هوایش و حال یکباره انگار مرد

ون دوماد و عروس زشته داخل؟ بیان   خواینیم  خلوت بت 

 !کی   
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 .کرد نگاهش هما

 شده داماد و عروس دوباره حشت سال همه این از پس

 .بودند

 .بود بخش لذت

 .شدند ساختمان وارد هم با

 .چرخیدیم تبسم و ماهان بر و دور همچنان هاصحبت

ی حالت با باراین هما و کوروش  جایشان رس بهت 

 .نشستند

 .بودند شده سبک ارانگ دو هر

 .کرد نگاه شوهرش برادر به خاص محبت   با زهره

 .اومدن هم دوممون داماد و عروس اینکه مثل خوب-

ه البته  .اول داماد و عروس بگم بهت 

 

 .انداخت پائی    رس لبخند با هما
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 جمع اینجا همه که حال داریوش آقا :داد ادامه زهره

ه شدیم یم اجازه .کنیم روشن هم رو دوتا این تکلیف بهت 

 دین؟

 

 .شماست دست هم ما یاجازه .کنمیم خواهش-

 

 خدمت اومده کوروش دیروز میدونم من که جان   تا البته-

 .کرده صحبت باهاتون و شما

 

 جان؟ کوروش دیگه درسته :پرسید و کرد نگاه کوروش به

 

 .کرد نگاه برادرش همش به مرد

 من صحبت   هر از قبل  :داد قرار مخاطب را جمع سپس

 و خان داریوش بخصوص جمع از خوایه معذرت یک

 .کنمیم خانواده
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 اما .شدن غافلگت   من تصمیم از خانواده دو هر امروز

 اینجا هم دیگه یکبار گفتم همشش و برادرم خدمت

 از رو خانوم هما  دیروز من که کنمیم اعالم همه خدمت

 و ایشون خدمت رفتم .کردم خواستگاری خان داریوش

ایطم، و خودم یدرباره  رحمت به که همشم یدرباره رسر

م و رفته خدا  هم ایشون .کردم صحبت باهاشون دخت 

ی تصمیم  یاجازه و گذاشی    هما خود یعهده به رو گت 

  .دادن من به رو خواستگاری

 

 

 

 

 

  

 

  ۳۶۰ پارت 
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 فوت تصادف یسانحه یک توی پیش دوسال من همش

 ایران گرفتم تصمیم و مدار  چهارساله دخت   یک .کردن

 
 
 قبول امبچه با رو من که هماست با تصمیم .کنم زندگ

  نه؟ یا کنه

 

 در نشسته یاس   به یکباره اما کند تمام را حرفش خواست

 مرحوم همش   خواهر   یاس :گفت و کرد نگایه کنارش

 اومده من همراه شخض مسائل رسی یک دلیل به .منه

 یا بمونه و بشه ستدر  اینجا کارهاش ممکنه .ایران

 .برگرده شایدهم

 

 .شد تمام هایشحرف

جرعه و برداشت بود شده رسد دیگر که را چایش فنجان 

 .نوشید ای

 کوروش .بله :گرفت دست به را سخن یرشته داریوش

 برای شاهللاان .کرد صحبت باهام و من پیش اومد دیروز

  .بیاد پیش هست صالح و خت   که اونچه جفتتون هر
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 .کرد بدل و رد کوروش و برادرش بی    نگایه هما

 !بود شده هماهنگ او با چت   همه پس

 او به را مساله این حت   که بود دلخور انقدر داریوش و

 .نداد اطالع

ه را برادرش دلتنگ  .شد خت 

 با دوباره و ببخشد را او که برسد روزی کاش کرد آرزو

 .کند نگاهش مهربان  

 .کشیدیم پر شاپدرانه هاینگاه برای دلش

 

 بدین اجازه اگه :گفت و کرد نگاه آمنه و داریوش به زهره

 صحبت یک ماهان و تبسم هم هما، و کوروش هم

 دهنمون بعدش دیگه تا باشن داشته همدیگه با کوتایه

ین رو  .کنیم شت 
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 جواب در و انداخت کوتایه نگاه همشش به داریوش

 .حتما نه، که چرا :گفت زهره

 

 جان هما جان، تبسم :گفت و کرد نگاه هادخت   به آمنه

 راهنمان   هستید تر راحت خودتون که هرجا رو اقایون

 .کنید

 

 هم پونه ایستادند جایشان رس که کوروش و هما

 .برخاست

 .گرفت را پونه دست یاس

 .بشی    من پیش بیا تو عزیزم-

 

 .بیاد هم پونه نداره اشکال اگه :کرد نگاه کوروش به هما

 

ک دست و زد رضایتمندی ندلبخ کوروش  .گرفت را دخت 
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 .رسید یم بنظر راض   هم یاس

  بازی؟ تاب بریم بابا :پرسید و کرد نگاه پدرش به پونه

 

 .کن بازی شما حیاط بریم عزیزم اره-

 

  یاجازه با :کرد نگاه جمع به
 

 .همگ

 

 .رفتند حیاط سمت به پونه و هما همراه

 

 .من اتاق توی بریم بفرمایید :گفت ماهان  به  رو تبسم

 .شدند تبسم اتاق رایه جمع از گرفی    اجازه از بعد هم انها

 .امشب قشنگیه شب عجب :کرد اشانبدرقه ذوق با زهره

 .داماد دوتا داریم عروس دوتا که برکت   پر شب چه
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 ۳۶۱ پارت

 

 .شد اتاق وارد ماهان از ترجلو و کرد باز را در تبسم

 .نشست او تخت روی و  فتر  او رس پشت جوان مرد

 خودت مثل هم اتاقت :گفت و چرخاند اتاق در چشم

 عروسک از دست هنوز !داری عروسک چقدر .قشنگه

؟ بازی  نداشت 

 

 .کرد نگاهش چپ چپ تبسم

 .خندید ماهان
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مندی شما نبود یادم حاال خوب خییل-  !هت 

 

به تخت روی آهسته  بیا ایستادی؟ چرا :گفت و زد ض 

 .بشی    اینجا

 

 .نشست کنارش تبسم

 .چرخید سمتش به کیم ماهان

 !شدی قشنگ چقدر امشب :گرداند صورتش در نگایه

 

 .نشست دخت   هایلب بر لبخند

ین-  حرفهای که نشستیم اینجا بعد واسه بزار رو زبون   شت 

 .بزنیم مهم

 

 از ترمهم حرق   چه :کشید جلوتر را خودش کیم ماهان

 .دارم دوستت خییل اینکه
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 .انداخت پائی    رس خجالت با تبسم

یت    جاری هایشرگ در رود مثل  ماهان یجمله شت 

 .گشت

 جوریهمی    اخرش تا قراره :پرسید زیربه رس طورهمان

 .بزنیم حرف

 

 .جنباند رس ماهان

 امونعالقه مورد رنگ مثال بزنیم؟ حرف خ   درباره-

  خوبه؟

 

ک  .مزهن   :کرد نگاهش چشم یگوشه از دخت 

ان   یدرباره
 میخوام من اینکه مثال .بزنیم حرف مهم چت  

 نداری؟ باهاش مشکیل تو .بدم ارشد امتحان
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 .داره ایرادی چه نه -

 

 بزنیم؟ حرف خ   یدرباره دیگه .خوب چقدر -

 

 را صورتش و کشید جلو تخت روی را خودش باز ماهان

 که این یدرباره :داد قرار تبسم صورت رویروبه درست

 .دارم تدوست خییل من

 

 .کشید نفس را جوان مرد ادکلن بوی تبسم

 :گفت ندهد نشانش زیاد کردیم سیع که خون   حس با

؟یم تکرارش انقدر چرا حاال  کت 

 

 با بود مونده دلم روی اخه :داد پاسخ جدیت با مرد

 .کنم عالقه ابراز بهت خاطر ارامش
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 کردمنیم فکر راستش،منم آره :کشید عمیق   نفس تبسم

 .برگرده اینجوری ورق یکهون  

 

 کنارش رها که را تبسم شال یگوشه و برد جلو رس مرد

 .کشید عقب و گرفت بود افتاده

 .چسباند او گردن به را اشبیت  

 خایل تبسم گردن روی را بازدمش و کشید نفس عمیق

 .کرد

ک هایپلک شد باعث نفسش گریم  .بیفتد هم روی دخت 

 .ماهان اینجان   که خوبه چقدر :کرد زمزمه

 

ک گوش در   ماهان  .خوبه خییل خییل، آره :زد پچ دخت 

 

 .بوسید نرم و چسباند تبسم گوش به را لبش آهسته

ی  .کرد سقوط تبسم دل   در چت  
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 .نمود پمپاژ را خون زیاد رسعت با یکباره به قلبش

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۶۲ پارت

 

 .دادیم  تاب را او و بود ایستاده پونه رس پشت کوروش

 را خودش هایشدست با ایستاده درخت کنار  نت    هما

 ارزوی همیشه که نگریستیم را مردی و کرده بغل

 .داشت را داشتنش
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  از که هاشب چه
 

 .نکرد گریه اشدلتنگ

 .نخورد را  نبودنش حشت که روزهای چه

 .بود برگشته حاال

 !دیرتر قدری

تر سال چند  !پت 

 که اشسنامهشنا دوم یصفحه در زن   نام و فرزند یک با 

  یصفحه از نامش شدیم دوسایل
 
 .بود خورده خط زندگ

ی خواینیم :ریخت هم به را خلوتش کوروش صدای  چت  

؟
 

 بگ

 

 .کرد نگاهش

 .زدیم فریاد را رفته دست از هایسال حشت   چشمانش

 .دیدیم نگاهش در را حشت این هربار کوروش

ک نیاید دلش شد باعث هم همی    شاید  .کند تاذی را دخت 

 بگم؟ خ  :گفت هما
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  و ازدواج یدرباره نداری؟ نظری هیچ -
 
 من؟ با زندگ

 

ه چشمانش به هما  .شد خت 

 پرسید؟یم چرا

  دانست؟نیم را او نظر

 !چیه من نظر دون  یم که تو-

 

 مشکیل قبلیم ازدواج با داشتنم، بچه با :پرسید کوروش

 .نداری

 

 .کردنیم قطع را نگاهشان اتصال لحظه یک هما

 .نه  :گفت اصمینان با

 

 .داد تکان رس بود شنیده که انچه از راض   کورش
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؟ رو من خ   تو :پرسید هما  میبخشر

 

 .آمد جلو کوروش

 .ایستاد اشسینه به سینه

 !نه-

 

 .انداخت پائی    رس افسوس با هما

 نخوام نمیشه دلیل بخشمتنیم اینکه اما :داد ادامه مرد

 ...بگذرونم کنارت رو عمرم روزهای باق  

 

ون محکم را نفسش  .داد بت 

 .بود ستاره ن   آسمان   به نگاهش

 نبوده ایدیگه کس پیش دلت فهمیدم که روزی از هما-

 برات تونمنیم اصال که حش یک .دارم خون   حال یک

 .کنم توصیف

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 

 .زد لبخند دخت  

 هما پهلوی روی را دستش دو هر و رفت جلوتر کوروش

 .داد قرار

 .آمد بند نزدیگ ینا از هما نفس

 حرکت از قلبش چسبیده اشپیشان   به که کوروش پیشان  

 .ایستاد

 .یسر یم من مال داری که خوبه :زد پچ مرد

 

 .میشه عایل دیگه ببخشر  اگه :زد لب اهسته هما

 

  .کشید هما بیت   به را اشبیت   زد لبخند کوروش
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 ۳۶۳پارت

 

ل بابا :خواند را پدرش پونه
ُ
 .بده ه

 

ش وجود لحظه چند وروشک  .بود کرده فراموش را دخت 

 .بابان   چشم :زد لبخند رویش به و برگشت او سمت به

 

ک رس پشت دوباره و  .گرفت قرار دخت 

نه حرف فاریس خوب چقدر :گفت هما  !مت  

 

 دوست یاسمن .کردیم صحبت فاریس باهاش همیشه-

 .کنه صحبت رون رو فاریس پونه داشت
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ک موهای هما  .کرد نوازش ار  دخت 

؟ دوستش خییل -  داشت 

 

  .دادیمیم آرامش هم به ما :داد پاسخ متفکر کوروش

 

 .شد برقرار سکوت میانشان ایلحظه چند

 ...امخونه :گفت کوروش

 

  .ماهانه دوست دست   امونخونه :کرد کوتایه مکث

 

 لبخند با بود کرده ذوق امانخانه واژه شنیدن از که هما

 .دونمیم :گفت
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 تو اگه .بشن جاجابه رسعت به بخوام ازشون تونمنیم-

م رو جان   یک مدت یک بایسر  نداشته مشکیل  اونا تا بگت 

 کی    خایل رو خونه

 

 .هست که اینجا نکن، عجله-

 

 رسخونه؟ دوماد بشم بیام یعت   :انداخت باال ابرو کوروش

 

 .گرفت اشخنده کوروش یمزهبا لحن از هما

 .خندید رسخوش

 .نبود دل ته از انقدر اشخنده بود مدتها

همه کردیم فکرشو گ :خورد گره صورتش به کوروش نگاه

  همی    به چت   
 
 بشه؟ درست راحت   و سادگ

 

.د           کر  او  یه  روان  را  محبتش  از  پر  نگا  ه  هما 
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، کینه تونست  یم .پاکه قلبت تو چون شد درست -  کت 

 .یبساز  گرفت   تصمیم اما کت   خراب .کت   پا به قشقرق

 

 دست از رو هاسال ما که کردم فکر این به فقط من-

 اولش .گذرهیم رسعت به هم باق   و رفته هاسال .دادیم

 با چرا کردم فکر خودم با بعد بودم دلخور خییل ازت

یم وقت   کنیم تلف را عمرمون بازم دیگه اشتباه یک انجام

 .باشیم خوش همدیگه کنار تونیم

 

** 

 

 .دبو  خوب اشانهمه حال

 .خوب خییل خییل

 سفره و بودند نشسته هم کنار مبل روی کوروش و هما

 .بود پهن مقابلشان عقد

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

اهن رنگ هم درست که عرویس لباس   در پوشیده پونه  پت 

 .بود نشسته میانشان بود، هما بلند

 دخت   از  ماهان نگاه و سابیدیم قند رسشان باالی تبسم

اهن در پوشیده اشعالقه مورد  که رنگ ایسورمه بلند پت 

 .شدنیم کنده بودند خریده هم با

  .بودند کرده احاطه را داماد و عروس خانواده دو اعضای

 .رسیدنیم گوش به دیگری صدان   عاقد، صدان   جز

 .پرسید خانم عروس از سوم بار برای عاقد

 .ماند برادرش صورت روی هما چشمان

 .خواستیم را او بخشش دلش

 .داد رستکان و زد لبخند و کرد نگاه خواهرش به داریوش

 .شد شادی از ماالمال جوان زن   قلب

 نداشت ایغصه دیگر
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 ۳۶۴ پارت

 

 .داد برادرش یاجازه با را بله

 کوروش با ازدواج یحلقه انتظار هاسال از پس باالخره و

 .افتاد دستش به

 .افتاد چشمش از اشک ایقطره اما خواستنیم

 .بود شده تنگ مادرش برای دلش

 .ببیند را او عرویس داشت آرزو چقدر

 چرا؟ گریه :پرسید اهسته و کرد نگاهش کوروش

 

 .افتادم مادرم یاد-
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 راض   اونم شاهللان کنمیم خوشبتت .کنه رحمتش خدا-

 .باشه

 

 .شد تر خودمان   مجلس رفت که عاقد

  مهمان   شبیه بیشت   مراسمشان
 
 .بود خانوادگ

 بساط و بودند نشسته جان   خانواده اعضای از هرکدامان

 .بود راه به بخندشان و بگو

خانه، در تبسم بت از را هالیوان آشت    و کردیم پر رسر

 .نشود کثیف هایشلباس تا بود مراقب

 

خانه وارد دنیا  جون جاری :گفت انرژی از پر و شد آشت  

؟یم چیکار  مادر برای رو خودت داری که بینمیم کت 

ین شوهر ؟کیم شت   ت 

 

 .کرد نگاهش تبسم
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  اسبزرگه عروس دستور :گفت و زد لبخند

 

 خودش.کار به گرفتت نرسیده هنوز .بزرگه عروس افرین-

 کجاست؟

 

 .خلوت حیاط رفت-

 

خانه وارد ساناز  عزیزم .همینجاست خودش :شد اشت  

ه یاد کمکم باید هم وسیط عروس دیگه  هم اینجا که بگت 

 .خودشه یخونه مثل

 

 .زد لبخند باز تبسم

خانه از دست به سیت    .شد خارج آشت  

 قربان دل در داریوش شد؛ خم که داریوش و هاشم مقابل

 .رفت اشصدقه
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ش داشت دوست چقدر  .شود هاشم عروس دخت 

 برآورده باالخره و داشتند هانقشه هاروز این برای هاشم با

 .شد

 دست   بهبه :داد نشان بلند صدای با را ذوقش اما هاشم

بت   عجب .نکنه درد گلم وسعر   .رسر

 

 .انداخت وسط را خودش یکباره اشکان

 .بود شده خودمان   تبسم با حسان   روز چند همی    در او

بت   لیوان   .برداشت رسر

 .بود انرژی از پر نامزدش مثل هم او

 این که بخدا .نکنه درد قشنگم داداشزن دست بهبه-

بت  .داره خوردن رسر
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ک  دوست خییل را اشکان زدن صدا نوع و رفتار دخت 

 .داشت

 .کرد نگاهش محبت با 

 او قلب در را خودش جای بود توانسته خوب خییل اشکان

 .کند باز

 .بود مهربان و خودمان   بس از

 .جونتنوش-

 

 .رفت سایرین از پذیران   برای

 .کردیم نگاه را خواهرش حشت با پرستو

 نهگو  این را او وقتهیچ او شوهر یخانواده اعضای

 .نداشتند دوست

 وجود صمییم و مهربان جو چنی    این میانشان اصال

 .نداشت
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 ۳۶۵ پارت

 

 پنجره کنار همراهش تلفن به دادن پاسخ برای ماهان

 .بود ایستاده

 .داشت نظر زیر را تبسم مدت تمام اما

 به را او تبسم به نسبت اشخانواده هایمحبت و رفتار

 .آوردیم وجد

ک بت هم او به تا رفت نامزدش تسم به دخت   تعارف رسر

 .کند
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 .ایستاد صاف ماهان

 .شد متوقف رویشروبه تبسم

؟یم پذیران   چرا تو :پرسید مرد  کت 

 

 دنیا و ساناز مثل منم خوب :گرفت سمتش به را سیت  

 .کنم کمک دارم دوست .دیگه امخونه این عروس

 

ه سپس و چرخاند  سالن در نگایه جوان مرد  سمتب به خت 

 .خونه این عروس فدای به من ای :گفت

 

 .شد باز لبخند گل به تبسم هایلب

 دیوونه نکنه خدا :گفت ناز از پر و کرد اخم زود اما

 .نگو اینجوری
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بت لیوان   اخرین ماهان  و برداشت را  سیت   توی مانده رسر

 قبل یدفعه از بینمتیم دفعه هر چرا تو : جدی خییل

ی؟  قشنگت 

 

ک  .خندید ملیح دخت 

 .زشته دیگه برم من...آقا بینهیم قشنگ تو چشمای -

 

ک و کرد نزدیک هایشلب به را لیوان ماهان  نگاه با را دخت 

ه  .نمود بدرقه اشخت 

 زیبا تل یک جز و کشیده اتویشان فقط که بلندش موهای

 انداخته آنها بر که شایل مرز از نداشت دیگری آرایش

 .رسیدیم کمرش وسط تا و کرده تجاوز

 

خانه وارد  کار جون ساناز :ایستاد ساناز کنار و شد آشت  

 هست؟ ایدیگه
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 با بود درآورده رز گل شکل به که را خیاری ساناز

  .عزیزم نه :گفت و گذاشت ساالد روی حساسیت

 

ک  شده باز زیرم لباس قفل جون ساناز :گفت آهسته دخت 

 ببندمش؟ تونمیم کجا

 

- 

 .ماهان اتاق توی برو-

 

 نیاد؟ کش هست حواست برم-

 

 خیالت برو آره :بود ساالد پیش همچنان ساناز حواس

 .راحت
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 یطبقه هایپله راه به نرسیده سالن انتهای راهروی داخل

 اتاق کدامش دانستیم تبسم و داشت قرار در دو باال

 .است ماهان

 .کرد روشن را چراغ و شد وارد

یم اشداشتت   وستد مرد   اتاق به پا که بود بار اولی   

 .گذاشت

 .بود داشتت   دوست هم اتاقش حت  

 .کرد فضویل کیم و زد چرخ  

 باالی درست و اتاق انتهای در که ماهان عکس روی روبه

 .ایستاد بود چسبیده تخت

 .بود گرفته کش دخت   آرتیست   هایژست آن از مردک

اهنش باالن   هایدکمه  .داشت اخم کیمو گداشته باز را پت 

 زیر را دستهایش و شده خم جلو به و نشسته صندیل روی

 .بود گذاشته چانه

 .کرد نگاهش عشق از پر
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 و نشاند ان بر ایبوسه و چسباند هایشلب به را دستش

 .گرفت عکس سمت به

 .شد حلقه شکمش دور دست  

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۶۶ پارت

 

 .گرفت آغوش در را او پشت از کش

 .ترسید آن یک
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 بوی بالفاصله چون نکشید، ولط زیادی زمان ترسش اما

 .پیچید اشبیت   زیر ماهان ادکلن

 وقت   :کرد زمزمه گوشش دم   و کشید جلو را رسش مرد

 .فرست  یم بوس عکسم برای چرا اینجام خودم

 

ک  .شد آب خجالت از  دخت 

 !بود دیده را لحظه ان ماهان

 .انداخت پایی    رس زده خجالت

 روی ایبوسه  و کشید جلو بیشت   کیم را رسش ماهان

 .کاشت اشگونه

 .چرخید آغوشش میان آهسته تبسم

 .کردنیم نگاه چشمانش به

 .کشیدیم خجالت

ه لبخند با ماهان  .بود اشخت 
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ک   صورت   ینقطه به نقطه چشمانش
مزده دخت   توی یرسر

 .کرد رصد را آغوشش

 

 .کرد نگاهشان تک به تک

 بود هافتاد صورتش توی که تبسم موهای از نخ چند حت  

 .نداد دست از هم را

 .گذاشت ماهان یسینه روی دست  تبسم

یم نت    او با بودن تنها از اما شود جدا او از نداشت دوست

 .ترسید

ون بریم-   !اینجا زشته بت 

 

 .برد جلو را رسش ماهان

ک هایلب نزدیگ در را هایشلب  زشت :داشت نگه دخت 

 ویل دستته توی من نامزدی انگشت   روزه چند االن که اینه

 .ندادی بهم بوسه یک هنوز تو
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 .آمدنیم باال اصال تبسم چشمان

 .کند نگاه ماهان چشمان و صورت به کشیدیم خجالت

 .بود جوان مرد گردن حوایل جان   فقط نگاهش مست  

 .نشدیم محرم هنوز ما زشته-

 

ک صورت به درست ماهان چشمان عوض در  دوخته دخت 

 .بود شده

مش از پر ورتص تماشان   از  .بردیم لذت آی رسر

 .نمیشه غلط خدا قرآن بوسه یک با حاال-

 

ک  .کرد جابهجا کیم جوان مرد یسینه روی را دستش دخت 

 .خدا رو تو بریم ماهان-

 

  لبخند با ماهان
 
 .کرد نگاهش بزرگ
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ک پیشان   به را هایشلب و برد جلو رس  دخت 

 .بوسید چسباند؛عمیق

ک بان توانستیم راحت   به و بود آغوشش میان دخت   ض 

 .کند حس را قلبش

 .بود شده جاری هایشرگ در هم با عشق شور و هیجان

ک هایپلک همچنان گرفت فاصله که تبسم از  بسته دخت 

 .بود

 .کشید رسش روی را شال و کرد مرتب را موهایش

ه رضایت با و گشود چشم تبسم  .شد اشخت 

 و کاشت او هایمو  روی دیگری یبوسه طاقتن   ماهان

ی جلو برای سپس  میل مطابق فعال که هرکاری از گت 

 گرفت فاصله نیست، نامزدش

 

های سالن در  .بود منتظرشان جالت   خت 

 

  بود قرار
 

 .شوند غافلگت   همگ
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 ۳۶۷ پارت

 

 .بود نشانده خودش کنار را پونه یاس،

ک یم بازی اشگویسر  با و بود آرایم یبچه کال البته دخت 

 .ردک

 دلچسب   لبخند و هما صورت از نگاهش که شدیم دقایق  

 .شدنیم کنده کوروش با  زدن حرف زمان لبش روی

 .ریختیم چشمانش از بودکه حشت
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 بسوزاند دل اششده مرگ جوان خواهر برای دانستنیم

 .خودش برای یا

 کنار در را ارامش و عشق نکرد فرصت و ُمرد که خواهری

 فرصت خودخوایه با که خودش ای کند تجربه کوروش

 .گرفت خود از را عاشق  

ه زمان از چقدر ندانست  هما صورت به شدنش خت 

 .شد وارد گل سبد یک با مردی که گذشت

 قامتش ویل دیدنیم را آن و بود صورتش مقابل گل سبد

 از یغصه پیش لحظه چند همی    که مردی به زیادی

 !داشت شباهت خوردیم را دادنش دست

 

 .رفت داماد و عروس سمت به

 .داد دست او با کوروش  و ایستادند  دو هر

 .ببیند را رخشنیم توانست یاس داد؛ هما به که را گل سبد

 .بود خودش

 !کرییم سامان

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 او با دیدارش اخرین از دوماه و سالسه درست که مردی

 .گذشتیم

 پس ماه چند اما بود عاشقش وار دیوانه روزی که مردی

 نتوانست اصال  یاس که زد هایحرف  اشاریخواستگ از

 .کند درکش

 قبول میل کمال با هم دخت   و داده ازدواج پیشنهاد یاس به

 .بود کرده

 مثبتش جواب از شد باعث زود خییل کرییم سامان اما

 .شود پشیمان

 شده تمام درسش که حاال بود گفته و ایستاده پایک وقت  

 .برگردد ایران به خواهدیم

 خواهدنیم و کشیده را او انتظار هاسال مادرش بود گفته

 .گذارد راهش به چشم این از بیش

 را خودش وطن به خدمت قصد هم اول از بود گفته

 وطنانهم به خواهدن   شده تمام درسش که حاال و داشته

 .کند خدمت خودش

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 .آمدیم احمقانه و مسخره یاس بنظر زمان ان افکارش

 عاشق   ادعای گونه ان که مردی سامان نداشت توقع

هان   چنی    این دارد؛
 و کند قیاس او با را ایمسخره چت  

 هم اخر دست و کند انتخاب باید را کدام که نداند حت  

 .وطن و خاک و مادر به دین ادای ن   برود

 .شود همراهش نشد راض   یاس کرد اضار هرچه

 یلحا در اندوه از پر قلت   با تنها روز یک سامان وباالخره

ی که  به زدیم زار او رفی    برای اتاقش در نام یاس دخت 

ون انتظاری چشم از را مادرش تا بازگشت وطن  .اورد بت 

 

 .کردیم نگاهش مبهوت یاس

 رسی حت   و کرده پیدا را کارش محل بود گفته کوروش

 .زده آنجا به هم

 !نموده دعوت هم عقدش برای و دیده را او بود نگفته اما
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یک و کوروش با پریس احوال زا بعد سامان  هما و او با تت 

ی  یاشاره رد که نگذشت بیشت   ثانیه چند و گفت چت  

 .کرد نگاه یاس به و گرفت را کوروش

ک  .ایستاده لرزانش پاهای روی دخت 

 .آورد هجوم چشمانش به اشک

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۶۸ پارت

 

 .برداشت قدم سمتش به سامان

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

 .ایستاد رویشروبه درست

ک  .داشت اشک نم چشمانش و کرده بغض دخت 

   دار نم چشمان   به مرد
 .کرد نگاه مقابلش دخت 

 .داد سالم آرامش از پر و لبخند با

 .شد خارج هایشلب میان از سخت   به یاس سالم صدای

 .گشت روان اشگونه روی راحت   به اشکش قطراتت اما

 

 .بینمتیم که خوشحالم خییل :گفت سامان

 

ک  .طوری   هم منم :زد لب دخت 

 

ون بریم داری دوست :داد پیشنهاد سامان  ماشی    توی بت 

 کنیم؟ صحبت بایسر  داشته دوست تو که هرجا یا من

 

 داد نشان رسش دادن تکان با را موافقتش یاس
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 .داشت خانه آن از فرار برای شدیدی میل

 ان در که سامان کردن بغل برای تری شدید میل البته

 .نبود امکانش مآد ام آن چشمان پیش و لحظه

 .بودند نشسته سامان ماشی    در دو هر بعد یدقیقه چند

ل را خودش بود نتوانسته هنوز یاس که حایل در  کند کنت 

 .بود جاری هایشاشک همچنان و

 همچنان هم را جوان مرد کشیدن آغوش به جسارت البته

 .بود نکرده پیدا

 .گشود سخن به لب سامان

 .گذرهیم سایل ،سهدو  دیدمت که باری آخرین از-

 

 .دوماه و سالسه دقیقا-

 

 .مونده یادت خوب چه-
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 رو سخت   روزهای اینکه البته و بود، مهم برام چون-

 .گذروندم

 

ک رخ نیم به سامان ه دخت   .شد خت 

 .بود کرده خیس را صورتش اشک

 .ببیت   آزار شدم باعث اگه ببخشید-

 

 مقرصه که اون   :داد او به و گرفت روروبه از نگاه یاس

 هیچ و کس هیچ چون .داشت   تعهد چون اومدی تو .منم

 تو و .نداره اهمیت خانواده یاندازه به دنیا این توی چت   

 ...بود کشیده رو انتظارت هاسال که داشت   مادری

 

 نیم بود زنده یاسمن وقت   تا من :شد بزرگت   بغضش

 فوت که وقت   از اما .مهمه برام چقدر خانواده دونستم

 .داشتم دوستش چقدر فهمیدم تازه ردک
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 از واقعا .بگم تسلیت بهت رفت یادم ببخشید راست  -

 اصال گفت بهم کوروش وقت   .شدم ناراحت یاسمن فوت

 .افتاده اتفاق   همچی    شدنیم باورم

 

ی شدت با اینبار دخت   هایاشک  ویل :چکید بیشت 

 با امشب شوهرش و ُمرده یاسمن .داره واقعیت متاسفانه

 .کرد ازدواج دیگه زن یک

 

 .کشید نفس گونه آه سامان

  حق اونم باالخره خوب-
 
 .داره زندگ

 

 .بود شده گت   بهانه یاس

 .بود کرده همیشه از رنجورتر را او سامان دیدن

  حق اون اره-
 
  حق همه .داره زندگ

 
 دنیا این دارن زندگ

 .نداشت جا من یبیچاره خواهر برای فقط
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 بهت یاس :گذاشت دخت   دست روی را دستش سامان

 داری حق تو و خواهرته شوهر عرویس امشب .دمیم حق

 .بایسر  ناراحت

 

ون داشبورد روی یجعبه از دستمایل یاس  .کشید بت 

 ببخشید :بزند لبخند کرد سیع و کرد پاک را صورتش

 حس یکهو راستش شد باز دلم و درد رس نرسیده هنوز

 .دیدم آشنا یک غریبه همه این وسط کردم

 

 .نداره اشکایل هیچ:زد لبخند سامان

 

؟ .بگو برام خودت از :کشید عمیق   نفس یاس  خون 

؟یم چیکار   کت 
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  یک !کنمنیم خاض کار من :نشست صاف سامان
 
 زندگ

  مادرم با .معمویل و روتی   
 
 بیمارستان رمیم و کنمیم زندگ

 .میام و

 

 نکردی؟ ازدواج :پرسید اضطراب با یاسمن

 

 .بابا نه :خندید سامان

 

 

 

 

 

  

 

  ۳۶۹ پارت 
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ک  .کشید راحت   نفس دخت 

ی جرات با اینبار  داری؟ ازدواج قصد :پرسید بیشت 

 

 اگه :داد پاسخ شیطنت با و کرد وراندازش کیم سامان

 .نه که چرا بشه پیدا مناسب مورد

 

 .خندید شیطنتش به یاس

  چطوره؟ مادرت و پدر حال :پرسید سامان

 

هیچ حال یاسمن مرگ از بعد نه که خوب البته .خوبن-

 .نیست خوب کدوممون

 

 ایران؟ برگردن سال همه این از بعد خواننیم-
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ک  یاسمن کنار میده ترجیح مامان .نه :کشید اه دخت 

 که بود سالم پنج فقط .شدم خسته دیگه من ویل .باشه

  .باشم اینجا رو عمرم باق   میخواد دلم و رفتیم ایران از

 

 

یم واقعا :پرسید داشت دلخوری کیم که لحت   با سامان

؟ اینجا خوای  سوم؟ جهان توی بمون 

 

 دارم دوست اینبار بخوای تو اگه آره :کرد نگاهش یاس

ی بهانه یه که .باشه خوبه دلم حال که بمونم جان    گت 

 .نشه دلتنگ و نکنه

 

 خوش خییل:گفت و کرد باز هم از را هایشدست سامان

 .آمدی
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 و انداخت جوان مرد یشده باز آغوش به را خودش یاس

 .گریه زیر زد

 

ی حال با یاس و سامان وقت   بعد کیم  باز مجلس به بهت 

 .شد پهن شام یسفره گشتند؛

 تا را داماد و عروس گرفتند تصمیم شد تمام که شامشان

 .کنند بدرقه اشانحجله

ل شدن تخلیه زمان تا بود قرار  هما یخانه در کوروش مت  

 زن
 
 .کنند دگ

 داد عبورشان قران زیر از زهره اینکه از پس کوروش و هما

 .شدند اتومبیل سوار

 ساناز طرف از اضار کیم با و بود گرم اتریسا با پونه رس

 .بماند انجا را شب بود شده راض   اتریسا و

 نت    اشخانواده و هاشم داماد، و عروس رفی    از بعد کیم

 .کردند رفی    عزم

 .نبود کس هیچ خانه در که رسیدند وقت   هما و کوروش
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 کردند حرکت تاخت   با عمدا داریوش یخانواده واقع در

 .باشند راحت آنها که

خانه سمت به هما شدند؛ که آپارتمانشان وارد  گام آشت  

ی :پرسید و برداشت  بیارم؟ برات خورییم چت  

 

  .ممنون نه :شنید رسش پشت را کوروش صدای

 

 به پشت از را او و کرد حلقه اهم دور را دستش مرد

 اتاق بریم بیا ایخسته .نمیخوام خ  هیچ :کشید آغوش

احت خواب  .کن است 

 

 یبوسه را هما هایلب روی و شد جاجابه جایش در کیم

 .زد کوتایه

 به را او بود حلقه زن کمر دور دستش که طورهمان

 عوض را تختش گذشته روز همی    که خواب اتاق سمت

 برد دبودن کرده
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. 

 

 

 

  

 

 ۳۷۰پارت

 

یم که زیبان   باران و بود ایستاده قدی یپنجرهپشت تبسم

 .کردیم تماشا را بارید

شانه روی موهایش و داشت تن بر صورن   خواب   لباس

 .بود رها هایش
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 برهنه پاهای با و رسید یم زانویش زیر تا خواب لباس

 بلشمقا یمنظره تماشای از و بود ایستاده پنجره پشت

 .بردیم لذت

 .کردیم حس پایش زیر های پارکت روی را باران خنگ

 .ریختیم ویال درون پنجره باز شکاف از باران قطره چند

 .ایستاد رسش پشت ماهان

ک یبرهنه یشانه روی و کرد خم را رسش  .بوسید را دخت 

 .کرد نگاهش لبخند با و چرخاند رس  تبسم

 .بخت   صبح سالم-

 

 شدی؟ بیدار گ .بخت   هم تو صبح .قشنگم خانوم سالم-

 

 .نیست بیشت   ساعت نیم کنم فکر-

 

ک  ماهان  .گرفت آغوش در را دخت 
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 .چسبیده جوان مرد یبرهنه یسینه به پشت از  تبسم

 .داد تکیه او یشانه به  بردو عقب را رسش

 .شد رها جوان مرد یسینه روی موهایش

 و پیچید وششآغ میان دخت   دور را دستش یک ماهان

 .گرفت بازی به را او موهای دستش یک

 فکری؟ تو چیه؟ :پرسید

 

 و آورد رسش نامرداون که بالن   درگت   .مهنازه درگت   فکرم-

 بالن   چه قراره اعتیاد با جوون دخت   یک.کرد ولش بعد

 میاد؟ رسش

 

ون گونه آه را نفسش  مامان .کامرانم نگران :داد بت 

 .بکشتش  ببینه رو شهپ هرجا خورده قسم میگفت

 

 زودی به که شاهللاان .عصبانیه فقط کامران نباش نگران -

 .میشه آروم
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 :گفت بوسیدو را هایشلب نزدیک و کشید جلو رس

  از روز پنجمی    توی بیا تبسم
 
کمون زندگ  اعصابمون مشت 

ا این با رو  اتفاق این از مهناز کنیم آرزو .نکنیم خراب چت  

ه درس  کنه کمکش خدا طرق   از .بشه عاقیل دخت   و بگت 

 .کنه ترک بتونه و

 

 .انشاهلل :گفت اهسته تبسم

 

؟ گرسنه-   نیست 

 

 خوبه انقدر هوا این که بخصوص چرا، :داد پاسخ تبسم

 انقدر رومروبه یمنظره اما .کنهیم تحریک رو اشتهام که

 کاری چه ماهان .بکنم دل ازش نمیاد دلم اصال که قشنگه

 .شمال ومدیما کردی خون  
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 رو روبه یمنظره درسته جان تبسم :کرد شیطنت ماهان

 جالت   یمنظره  رست پشت برگردی اگه اما جالبه خییل

 اشتهات  بتونه بیشت   ور این شاید که هست دیدن برای

 .کنه تحریک رو

 

ک  .خندید ریز دخت 

 .ماهان منحرق   خییل-

 

 .خندید خبیث ماهان

ک  وگرنه منحرفه فکرت تو زمعزی :گفت و چرخاند را دخت 

 .بود صبحانه مت    من منظور

 

 شده  چیده کانت   روی که پیمان   و پر  یصبحانه به تبسم

 .کرد نگاه  بود

ه چه اینجا ببی    وای :گفت ذوق با  رو غذا همه این گ خت 

 !نشدم متوجه من که چیدی
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 .دیگه اینیم ما-

 

ک  .رفت مت    سمت به دخت 

  تشکر اول خانوم کجا :گفت و گرفت را بازویش ماهان

 

 و چسباند او هایلب به را لبش و کشید جلو را تبسم

ک هایلببر عمیق ایبوسه  .زد دخت 

 نفس دو هر که حدی در شد طوالن   زیادی اشانبوسه

 .آوردند کم

 به کیم را او و گذاشت ماهان یسینه بر دست تبسم

 .داد هل عقب

 .گرفت فاصله و شد متوجه جوان مرد

کد  روی هایشبوسه باران و کشید آغوش به را خت 

 .بارید او موهای
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 ۳۷۱ پارت

 

ک  پاشو جان تبسم تبسم، :شد بیدار حنا  صدای با دخت 

 .هادیره

 

 .کرد باز را چشمانش زور به

 .بود رسگردان اتاقش در نگاهش

 .کرد تعجب بود رفته خواب به اتاقش درون اینکه از
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 .مالید را نشچشما و نشست تخت روی

 !اینجام؟ من چرا :پرسید تعجب با و کرد نگاه حنا به

 

؟ کجا خواست  یم پس -  بایسر

 

 .چرخاند اتاق در نگایه منگ و گیج تبسم

 .دیدم خواب کنم فکر :گفت و کشید صورتش به دست  

 

 .آمد پائی    تخت روی از

 و بشور رو صورتت و دست زودتر :داد تکیه در به حنا

 برید دنبالت میاد  ماهان کم کم تگوشی .شو آماده

 .ارایشگاه

 

 .کرد باز را موهایش کش و ایستاد آینه مقابل تبسم

 .عسل ماه بودیم رفته کردیم عرویس دیدم خواب-
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 .دیدی هیجده مثبت هایخواب پس :کرد شیطنت حنا

 

 خواب توی حت   :کشید صورتش به دست   کالفه تبسم

 اورده مهناز رس دنامر  یپشه اون که بالن   بخاطر هم

 .خوردمیم غصه

 

 ماه یک به نسبت مهناز حال کنمیم حس .اومدن اتفاقا-

ه خییل پیش   .بهت 

 

 اومدن؟ واقعا :رفت اتاق در سمت به خوشحایل با تبسم

 !خوب چه

 

 .کرد برخورد مهناز به راهرو در که شد خارج اتاق از

 .کرد بغل را او و کشید کوتایه جیغ
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خا نت    مهناز  .کشید آغوش به ذوق با را اشلهدخت 

 .اومدی که کردی خوشحالم خییل عزیزم :گفت تبسم

 

 !نیام تو عرویس واسه میشه مگه-

 

 .بود شده تنگ برات دلم-

 

 .همینطور منم-

 

 .جداشدند هم از

 زمان   همان یعت   پیش ماه یک با مهناز گفتیم راست حنا

 و هوا روی از اشعالقه مورد مرد بود فهمیده تازه که

 خییل شود معتاد او شده باعث فقط و بوده او با هوس

 و افتاده گود هایشچشم اما .بود شده بهت   و کرده فرق

 در گذشته هیجان و شور .بود شده الغر صورتش

 .شود گذشته مهناز تا بردیم زمان و شدنیم دید چشمانش

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ی؟ :پرسید و گرفت قاب هایشدست با را صورتش  بهت 

 

م :نشاند لب بر تلخ   لبخند مهناز  خیانتم تاوان من .بهت 

  .تبسم دمیم پس رو

 

 .کرد نوازش را صورتش تبسم

 خوشبخت   آرزوی برات همیشه باربد .نیست اینجوری-

 .کرد

 

 .کشید عمیق   نفس و انداخت پائی    رس مهناز

 برات مامانت بریم بیا :گفت سپس کرد مکث ثانیه چند

 بهت حسان   خوادیم .دیده تدارک مفصل یصبحونه یک

 .ارایشگاه بفرستت بعد برسه
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 ۳۷۲ پارت

 

 .کنه کمکم خدا اخ :خندید تبسم

 

خانه به مهناز همراه  .رفت آشت  

خاله که همانطور  حسان   مت    یک  مادرش گفت اشدخت 

 .بود کرده آماده برایش

 بیا مامان شدی بیدار :گفت افتاد تبسم به چشمش تا

 .بخور صبحونه

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ک  بر مادرش و شست را صورتش و دست سینک در دخت 

 دوش برم مامان :گفت و نکرد داد و جیغ همیشه خالف

م  .میام االن بگت 

 

 سه دو، هنوز اریشگاه به رفی    تا مامان :شد مانع آمنه

 بیا داری فرصت رفی    حمام واسه داری وقت دیگه ساعت

ی یک ی جون بخور چت    .بگت 

 

 .نشاند مت    پشت را تبسم

 امشب دخت   :گفت زندیم حرف خودش با انگار آمنه

 .دیگه بایسر  داشته جون باید .حجله بری میخوای

 

ک  .شد اب خجالت از دخت 

 .کرد نگاه را خواهرش شیطنت با  پرستو

 یک آمنه و کشید صورتش به دست   زده خجالت تبسم

 .گذاشت مت     روی کبان   جگر و گوشت از پر بشقاب
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 مت    روی خ  همه مامان :کرد نگاه مادرش به تعجب با

 !؟چیه برای دیگه این هستا

 

ش کنار آمنه  مادرم :گفت پائی    ولوم با و شد خم دخت 

 باید داره هیکل پشه ماشاهللا .بخوری مقوی غذان   باید

 .نه یا بایسر  داشته جون امشب واسه

 

 .رفت فرو زمی    در و شد آب خجالت از تبسم

 مامان وای :کرد پنهان هایشدست پشت را صورتش

 .بخدا زشته نگو اینجوری

 

ک هم تصورش حت    .کردیم زده خجالت را دخت 

 

ش سمت به بیشت   را بشقاب امنه  :گفت و داد هل دخت 

  .بخور تو نمیگمجان مامان چشم
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 پس :گفت پرستو به رو و زد چنگال رس جگر ایتکه تبسم

 صبحانه؟ نمیاد کش چرا کجان؟ بقیه

 

 .گرفت لهفاص کابینت از پرستو

 و برداشت خواهرش بشقاب توی از گوشت ایتکه هم او

ون رفی    همه که مردا :گفت  کاری، یک دنبال هرکش بت 

 .برا و دور همی    دیگه هسی    هاخانوم

 

 .بخور هم تو بشی    :کرد نگاه مهناز به تبسم

 

 دهانش در خرخره تا مادرش که ایصبحانه از بعد

 .کند جمع را وسایلش تا رفت اتاقش به ریخت؛

 .گرفت دوش شد سبک که کیم

 اتاقش در دم پونه که بود موهایش کردن خشک رسگرم

 .شد ظاهر

 .کردیم نگاهشو داده تکیه در به
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؟  عروس میخوای امشب تو :پرسید کنجکاوی با  بشر

 

 .عزیزم آره :داد پاسخ لبخند با

 

؟ قشنگ خییل یعت  -  میشر

 

 .کنم فکر آره .دونمنیم :خندید

 

کد- ی خونه این از تو میگه آتریسا :ورچید لب خت   و مت 

 عروسک اون برای فقط دیگه و اون عمویزن میشر 

 .کت  یم درست

 

 گذشته خانه آن به پدرش وپونه آمدن از روز چهل حدود

 .بود

ک  .داشت دوست بسیار را دخت 
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 ضمن در.میشم هم تو زنعموی من عزیزم :گفت و خندید

 کیل هم با بازم و زنمیم رس بهت و اینجا میام زود به زود

 .کنیمیم درست خوشکل عروسک

 

 

 

 .زد برق پونه چشمان

 

 

 

  

 

 ۳۷۳پارت

 

؟ تبسم :زد صدایش آیدا  .منتظرته پائی    ماهان کجان 
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 آماده االن باال بیاد بگو بهش :بخشید رسعت کارش به

 .میشم

 

 باال بیاد گفتم :ایستاد اتاق در دم ایدا بعد یلحظه چند

 .مونهیم منتظرت ماشی    توی گفت ماا

 

  عروست لباس جعبه.کنم کمکت بزار :آمد سمتش به

 کجاست؟

 

 .تخت زیر اونها -

 

 و برداشت بود شده آویزان در پشت به که را لباس آیدا

 .گذاشت جعبه داخل

 از وبعد کرد جمع را وسایلش  سایر آیدا کمک با

 .پائی    رفت خانواده از خداحافیط  
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 .بود منتظرش ماشی    کنار ماهان

 کجان   خانوما خانوم سالم :آمد جلو دید را نامزدش تا

 پس؟

 

 .گرفت او از را تبسم وسایل

ک د او به را وسایل دخت   ببخشید .بخت   صبح سالم :ست 

 .شد مامانم تقصت   کن باور

 

 دو هر و گذاشت عقب صندیل روی را وسایل ماهان

 .شدند سوار

 .کرد چیکار مامانت مگه چرا :پرسید و زد استارت

 

 یک .داشتنگه صبحونه مت    رس منو ساعت یک صبح-

 .خوردم داده جگر و گوشت پر بشقاب
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 .کرد نگاهش شیطنت با  و انداخت راه را ماشی    ماهان

 اون   مامان گفت  یم بهش باید خدان   ویل گرم مامانت دم -

 آقای نیستم، من بشه تقویت امشب واسه باید که

 .... قشنگ بتونه تا برسه دامادش به سان  ح باید.داماده

 

 .کشیدیم خجالت تبسم

 رویش نامزدی آخر روزهای این شناختیم را ماهان اما

 .بود شده باز هاحرف قبیل این در

 !نداری حیا ذره یک :گفت و رفت اشغره چشم

 

 .پیچید اتومبیل اتاقک در ماهان یخنده قاه قاه صدای

 .زنیم ای؟غریبه مگه بابا-

 

 دیدم خواب دیشب :گفت بحث کردن عوض برای تبسم

 .عسل ماه رفتیم
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 مشتاق بود روروبه به نگاهش که طور همان ماهان

 چیکار بودیم؟ کجا ببینم کن تعریف خوب جدی؟ :پرسید

 کردیم؟یم

 

نم بارون .بودیم شمال توی  قشنگ خییل ویالن   یک توی-

 .کردمیم تماشا داشتم من و باریدیم نم

 

  شمال؟ چرا حاال-

 

 .بودیم اونجا خوابم توی دونمنیم-

 

 ایدیگه هایبرنامه عسلمون ماه برای من البته-

 شد؟ خ   ببینم کن تعریف خوب.دارم
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 ۳۷۴پارت

 

 مت    برام دیدم اومدم بعد بودی خواب  اولش تو خ  هیچ-

 .چیدی صبحونه
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؟ :کرد نگاهش کوتاه ماهان  بیدار بودیم، خواب  همی  

 نه خوردیم صبحونه هم بعد کردیم تماشا بارون شدیم

ا این بدون عسلماه مگه آخه بغیل؟ نه بویس   میشه؟ چت  

 

 .هاوریه اون فکرت کال :کرد نگاهش چپچپ تبسم

 

  از من عزیزم کنم چیکار -
 

 هرخ   که بودم طورهمی    بچگ

 اشهمه تو .شدمیم راغب بهش بیشت   کردنیم دور ازم

س از خودت  .کت  یم دور من دست 

 

 خییل نکن شوخ   خدا رو تو ماهان :کرد نگاهش تبسم

س،دارم  .است 

 

س :پرسید متعجب مرد ؟ برای است   خ 

 

 .نشم خوشکل نگرانم دونمنیم-
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یم ماه تکیهیک عی    االن همی    تو عزیزم :زد لبخند ماهان

؟ خ   نگران .مون    هست 

 

ک هایلب بر لبخند گل  .شکفت دخت 

عرص در مادرش پخت دست های باقلوا مثل ماهان فحر 

یم ضف دار هل چای لیوان یک همراه که زمستان های

 .چسبید دلش به شد

 

 .کشید طول آرایشگاه در کارش ساعت   چند

 راض   آرایشگر کار از حسان   نشست آینه مقابل وقت   اما

 .بود

 زیبان   مدل موهایش  و داشت صورت بر زیبان   آرایش

 .بود شده اراسته

 اششانه روی دست و ایستاد رسش پشت خانم آوین

 .گذاشت
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 تبسم هایشانه به هم لباس گیپور از هایشدست گریم

 .شد منتقل

؟ راض   خانوماخانوم خوب :پرسید لبخند با  هست 

 

ک هایچشم  خوبه خییل آره :داد پاسخ و زد برق دخت 

 .ممنون

 

 صت   حاال :فتگ بود شنیده که جوان   از راض   خانم اوین

 از کنهیم کیف حسان   اون  مطمینم بیاد داماد آقا کن

 .خوشکلش خانوم دیدن

 

 .شد هم طور همی   

 مرد شد؛ خارج آرایشگاه در از و پوشید شنل که تبسم

 .بود ایستاده اسانسور رویروبه و او به پشت جوان

یم فیلم و بود ایستاده اسانسور در کنار درست بردارفیلم

 .گرفت
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ک تا برگشت هانما  .ببیند را دخت 

 برق زیبایش عروس دیدن از چشمانش و آمد جلو چندگام

 .زد

 آغوش در را او و زد بوسه اشپیشان   روی و رفت جلو

 .گرفت

 !شدی زیبا چقدر :کرد زمزمه گوشش در آهسته

 

 یبوسه را موهایش روی باراین و گرفت فاصله او از 

 .داد متبس دست به را گل دسته و زد ریزی

 و رفتند آسانسور سمت به  هم دست در دست سپس

 قرار عنایت مورد را بردار فیلم روح حسان   دل در ماهان

 .بود نگذاشته تنهایشان هم آنجا حت   که داد
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 ۳۷۵ پارت

 

 برگزار او تاالر در کامران خود   اضار به عروسیشان مراسم

 .شد

 .نداشت کاراین برای مییل تبسم

 دید را اضارش وقت   اما دهد عذاب را کامران استخو نیم

 .کرد موافقت

 

 .شدند تاالر وارد هم دست در دست داماد و عروس

 .بود پرکرده را فضا که بود وجیغ دست صدای

 .باریدیم داماد و عروس رس بر گل و نقل باران
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 واقع در که  دوم یطبقه در جیب در دست کامران

یم تماشا را ورودشان و  ایستاده بود هاخانم مخصوص

 .کرد

 .گذراندیم را سخت   روزهای

 و داد دست از را باربد ایاحمقانه طرز به مهناز خواهرش

د مردی به دل ک که ست   گذر زود هوس یک فقط را دخت 

یم خدا که بود اعتیاد برایش عشق یادگار تنها و دانستیم

 .باشد سخت چقدر است قرار کردنش ترک دانست

 و دانستیم مقرص را مهناز نت    تبسم دادن دست از در

 هرگز بود نکرده ایاحمقانه کار او اگر شاید بود معتقد

 .دادنیم دست از را تبسم

برف باران زیر داماد پایپابه که زیبان   عروس برای قلبش

 اما تپید؛یم هنوز آمدیم باال هاپله از گل و نقل و شادی

  سینه در ابد تا را واسی   خ این باید که شد مطمی    دیگر

 .کند مدفون

 .داشت الزم را اشعرویس شب دیدن

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


  بوی مه 

                       

ک فهمیدیم باید چون داشت الزم  از همیشه برای را دخت 

 .داده دست

یک دل نه  .رفی    پای نه و داشت گفی    تت 

 شد منتظر و ایستاد سالن قسمت ترین ایگوشه در پس

 .بنشینند جایگاهشان در تا

 دیگر دقایق   تا که مردی تدس در دست زیبا عروس

 .نشستند و رفتند جایگاهشان سمت به شدیم همشش

 غنیمت را فرصت شد؛ شلوغ که داماد و عروس دور

 .نمود ترک را آنجا و شمرد

ش به مستقیم و رساند پائی    یطبقه به را خودش  دفت 

 .رفت

ش به را عماد و زد تلفن  .خواند دفت 

 :پرسید :بود یستادها اتاقش در عماد بعد یدقیقه چند

 راه؟ بهرو خ   همه عماد

 

 .راحت خیالت آره :داد پاسخ خاطر اطمینان با مرد
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 خییل خییل .بره پیش خوب خییل خ   همه خوامیم-

ی هر از نزارید کم خ  هیچ .خوب ینش چت   ین .بهت   بهت 

ین .هامراسم یت   و غذا بهت  ین .شت  ین درس، بهت   مت    بهت 

 دارم دوست عزیزه برام خییل امخالهدخت   .داماد و عروس

 .باشه عایل خ  همه

 

 سفارش تاحاال چندبار .راحت خیالت :داد تکان رس عماد

ین به رو چت   همه هم وما کردی  .کردیم آماده نحو بهت 

 

 .گرم دمت :کوبید عماد یشانه روی دست

 

 با آهسته و رفت مت  ش سمت به و گرفت فاصله او از

 تبسم به منه یهدیه امشب نجش :کرد زمزمه خودش

 .باشه کم خ  هیچ نمیخوام
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 داماد ویل :گفت و شنید و بود تت    هایشگوش ویل عماد

 .کرد حساب رو هزینه کل و داد چک روز همون

 

 پس بهش بعدا نکنید نقد رو چک :داد تکان هوا در دست  

 میدم

 

 

 

 

 

  

 

 ۳۷۶ پارت

 

 .خواند را عقد یخطبه و آمد عاقد
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 تبسم و باشد یگ اشانعرویس و عقد بود استهخو ماهان

 .بود پذیرفته میل کمال با

شانهمه وقت   یم عقد را مدن   باید چرا بود آماده چت  

 ماندند؟

ک و کردیم صحبت عاقد  هیچ قبل خالف بر دخت 

یس  .نداشت است 

 .بود رسشار عجیت   آرامش از قلبش اتفاقا

 

 کوروش تدس که درحایل و ایستاده کوروش کنار هما

 .کردیم نگاه داماد و عروس به بود حلقه کمرش دور

 .شدند نت    دو این وصل باعث که دامادی و عروس

 همشش گوش به را لبش زدن حرف یبهانه به کوروش

؟ :پرسید و بوسید را آنجا اهسته و کرد نزدیک  خون 

 

 .کرد نگاهش هما
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 جواب امروز همی    و گذشتیم ازدوجشان از دوماه

 .بود گرفته را زمایشآ مثبت

 باشم؟ بد قراره مگه .خوبم آره :زد لبخند

 

 مامان   :گرفت را لباسش دامن و دوید هما سمت به پونه

 .افتاد موهام گل

 

یم درستش برات عزیزم نداره اشکال :نشست دوپا روی زن

 .کنم

 

 بد بچه برای نشی    اینجوری :گفت و شد خم کوروش

 !نباشه

 

س :خندید زن  بزار .نمیشه چیشهیچ لوبیا فهنص اون نت 

 .برسم قشنگم دخت   به فعال
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ک وموهای  هم که را گلبیه رس گل و کرد مرتب را دخت 

 .گذاشت موهایش روی بود لباسش رنگ

ین باز پونه ، :کرد زبان   شت   .میگه راست بابام مامان 

 .نشه اذیت داداشم

 

 .خندیدند دو هر کوروش و هما

 شیطونببینم کن صت   .نمیشه چیش هیچ مامان نه-

 داداشه؟ دون  یم کجا از تو خانوم

 

 .نمیخوام ابخ   من باشه داداش باید :گفت مرصانه پونه

 

 .بوسید را اشگونه روی هما

ک به حسان   مدت این در  چشم :بود شده وابسته دخت 

 نداره دوست ابخ   جون پونه که حاال میگم بهش مامان

 .بشر  داداش حتما توباید
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 همیشه که هست یگ نیستا بد بشه هم خ  اب اگه ویل

 .کنه بازی باهات

 

ک  ویل :گفت و گذاشت هایشلب میان را انگشتش دخت 

 ابخ   میگه اتریسا .کشهیم موهامو .دارهیمبر رو لباسام

 .نیست خوب

 

 موهاتو تونهنیم کوچولوئه اون نه :گفت مهربان   با هما

 .نیست بمناس براش هم تو بازی اسباب و لباس .بکشه

 

 اشکال باشه نکشه موهامو بدی قول اگه :داد رستکان پونه

 .نداره

 

 .میدم قول من راحت خیالت :داد پاسخ مهربان   با هما
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 ۳۷۷پارت

 

کش از کوروش  کجاست؟ یاس خاله جون بابا :پرسید دخت 

 

 داشی    .اونجا :گفت آهسته و داد نشان را جان   پونه

 .کردنیم بوس رو همدیگه

 

 !کردند نگاه هم به متعجب هما و کوروش

؟ یواش چرا حاال :پرسید کوروش
 

 میگ
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 بوس رو همدیگه دیدم من نگم کش به گفته خاله آخه-

 .کردن

 

 .آمیخت هم در هما و کوروش یخنده صدای

 

 

 عروس از را خطبه خواندن اجازه سوم بار برای عاقد

 .گرفت خانم

های یاجازه با تبسم  بله و کرد صادر را زهاجا جمع بزرگت 

 .داد

 .شدند شوهر و زن باالخره

ک دست به را حلقه ماهان  را او ِ  دست و انداخت دخت 

 .بوسید نرم را دستش پشت و چسباند هایشلب به

 به را حلقه نت    او و پاشید رویش به گریم لبخند تبسم

 .انداخت شوهرش انگشت
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  .رسید که هاهدیه نوبت

 آرزوی داماد و عروس برای و داد را اشهدیه هرکش

 .کرد خوشبخت  

 دست به را زیبان   دستبند ایستاد تبسم و ماهان کنار باربد

 به او کشیدن آغوش در از بعد و انداخت خواهرش

 چقدر که دون   یم .امانته پیشت تبسم :کرد نگاه ماهان

 .باشد داشته هواشو زیاد خییل عزیزه برام

 

 خوشبختش دمیم قول .تخت خیالت :داد رستکان ماهان

یم تو هم عزیزه تو برای چقدر تبسم دونمیم من هم .کنم

 .عزیزه من برای چقدر دون  

 

 .زد لبخند باربد

 اگه :کرد زمزمه گوشش در   و کشید آغوش به را ماهان

 .کنمیم آستینت تو چوب کت   اذیتش
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یم دونمیم که من شعورن   :خندید اهسته خییل ماهان

  دیگه چت    یک خواست  
 

 اینجا هاخانم چون فقط .بگ

 بشنون ترسیدی هسی   

 

 حاال گرفت   رو مطلب اصل که شکر رو خدا خوب :باربد

اری رو خواهرم باشه حواست دیگه  از و چشمات روی مت  

  بهش نازکت   گل
 

 .نمیگ

 

 

 

 

 

  

 

  ۳۷۸ پارت 
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 .چشممممم به ای :گفت کشیده ماهان

 

 .گرفتند فاصله هم از

 و کشید آغوش به را خواهرش دوم بار برای باربد

 .شو خوشبخت خییل :کرد زمزمه درگوشش

 

 و خواهرشوهرش کشیدن آغوش به از پس هم آیدا

یک و او برای خوشبخت   آرزوی  باربد همراه ماهان به تت 

 .رفت

 .بود متی    آمد جلو دادن کادو برای که نفری آخرین

 .ایستاد داماد و عروس رویروبه

ان عزیزم :گفت و داد تبسم دست هب را زیبان   یجعبه

 .بشر  خوشبخت که شاهللا
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 .ممنون :زد لبخند تبسم

 

ه اشداشتت  دوست یزاده خواهر به متی     .شد خت 

؟ :پرسید ماهان  راهه؟روبه خ  همه خون 

 

 بابات نه مامانت نه :زد حلقه زن چشمان   در اشک

 .دادن رو سالمم جواب زور به . نگرفی    تحویلم

 

 خ  همه میدم قول بهت :بدهد اشدلگریم کرد یعس ماهان

 .کی   یم فراموش ویل انعصبان   .میشه درست

 

 .امیدوارم :چکید متی    چشم   اشک  

 

 .میشه درست دمیم قول بهت من-
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 .بود داماد و عروس رقص نوبت هاکادو از بعد

 یطبقه به و کرده خایل را دوم یطبقه نت    فامیل مردهای

عاشقانه رقص یک برای چت   همه دیگر و بودند رفته اول

 .بود فراهم دامادی و عروس ی

 .شد پخش زیبان   آهنگ

 .رفتند رقص جایگاه به هم دست در دست تبسم و ماهان

 .شدند رقص مشغول شدیم پخش که مالییم آهنگ با و

 داشت مالییم نور رقص جایگاه فقط و بود تاریک جا همه

 .بود مه  از پر البته و

 .خوردندیم تاب و پیچ مه میان تبسم و نماها

 همراه جوان مرد   تپش پر و داغ یسینه به چسبیده دخت  

 کمرش گرد ماهان دست یک که درحایل خوردیم تکان او

 .او یشانه روی دیگرش دست و بود حلقه

 .چسباند تبسم پیشان   به را اشپیشان  
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یم وصدا رس هامهمان و کرده پر را جاهمه اهنگ صدای

 .کردند

 .اومدی خوش زندگیم به :گفت ماهان

 

ین این :زد لبخند تبسم  .زندگیمه اتفاق بهت 

 

 هایشنفس و شدیم کشیده تبسم صورت به ماهان لبهای

 زندگیت خوب اتفاقات :گشتیم پخش او صورت روی

 .عزیزم راهه تو

 

 

 خییل :داد بازی جوان مرد یسینه روی را دستش تبسم

 .تدارم که خوبه

 

 .بود کرده پر را جاهمه مه
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 بردارفیلم جز کس هیچ بود مطمی    ماهان که ایگونه

 .بیندنیم را آنها

 .چسباند تبسم هایلب به را لبش

ک دستان  .شد متوقف جوان مرد یسینه روی دخت 

 هایلب آغویسر هم به کوتاه یچندثانیه برای هایشلب

 .رفت مردجوان

 .گرفت فاصله زود ماهان

ین را کامش تبسم هایلب طعم  .بود کرده شت 

ه هم چشمان به دو هر  .شدند خت 

 .خییل .دارم دوستت خییل :گفت ماهان

 

 جانش در بوسیدنش از که لذن   با را او یجمله نت    تبسم

 .دارم دوستت خییل منم :کرد تکرار بود جاری
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 به چسبیده و کرد حلقه جوان مرد گردن دور را دستانش

 .داد ادامه رسد مه میان را رقصش او داغ یسینه

 

 

 پایان

۱۴۰۰/۱۱/۲ 
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