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به  نام  پروردگاری  که  اشک  را  آفرید  تا  دهکده ی  غم  »
د   «آتش  نگیر

 

وع   رمان   عاشقانه ی  #پرتقال _من 
 ��شر

  به  قلم   #غزل _داداش _پور 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۱

 ��کپ  _ممنوع #
 

 :مقدمه 
 

 اسپانیای  ها  وقپ   میخوان  به  یک  نفر  بگن 
 تو  نیمه ی  گمشده ی  مپ  

 :میگن 
 res mi media naranja 

 

 » :تو  پرتقال   مپ  
 �🍊�«.یع پ 

 
 



 :شم  را  پاییر   انداختم  و  آرام  گفتم 
 این  پرسه  چرا  اینقدر  به  ما  نگاه  م کنه  فایط؟  -

 :فایط  شش  را  بال  گرفت  و  گفت 
 یک؟  کجا؟  -

 :دستش  را  محکم  گرفتم  و  حرص  گفتم 
ت   - ضایع  بازی  در  نیار  فاطمه  !همون  پرسه  که  تیرسر

 !مشک  پوشیده،  موهاش  رو  زده  بال 
فاطمه  زیر  چشم  نگاهش  را  چرخاند  و  فکر  کنم  که  

 :آن  پرس  را  دید  چون  گفت 
  !باید  به  اطالعت   -

 
آهان،  اون  پرس  خوشتیپه  رو  م یک

برسونم  به  "ما  "نگاه  نم کنه  احمق،  به  "تو  "نگاه  
 !م کنه،  قشنگ  داره  با  نگاهش  قورتت  م ده 

 :بدون   اینکه  شم  را  بال  بیاورم  م گویم 
 ...وای  خاک   عالم  !فایط  آقاجونم  بفهمه  -

 :حرفم  را  قطع  کرد  و  گفت 
از  کجا  م خواد  بفهمه  سارا؟  بعدشم  اون  داره   -

 !نگاهت  م کنه  ...تو  که  شت  تو   خشتکته 
 :سقلمه ای  بهش  زدم  و  گفتم 

 !ی   نزاکت  -
 :خنده ی  آرام  کرد  و  گفت 



 !هنوز  داره  نگاهت  م کنه  -
 :لبه ی  چادرم  را  جلو  کشیدم  و  گفتم 

 !ا ی  خدا  ...الن  به  سهیل  زنگ  م زنم  بیاد  دنبالمون  -
 :هول  زده  گفت 

 سهیل؟  وای  سارا  من  ش  و  وضعم  خوبه؟  -
س   - الن  وقته  این  حرفاست  فایط؟  من  دارم  از  اسی 

م  ...خوبه  بابا،  خوبه   !م میر
و  شماره ی  سهیل  را  گرفتم  و  به  او  گفتم  که  خریدمان  

 .تمام  شده  و  اگر  م شود  به  دنبالمان  بیا ید 
حس  که  فاطمه  به  سهیل  داشت  یک  طرفه  نبود  

برای  همیر   سهیل  با  کله  قبول  کرد  که  به  دنبالمان  
 .بیاید 

نیم  ساعت  هم  نشده  بود  که  پژوی  سفید  رنگ   سهیل  
 .جلوی  پایمان  ترمز  زد 

هر  دویمان  صندل   عقب  نشستیم  و  سهیل  قبل  از  
اینکه  سالم  بگوید  آینه ی  کوچک   ماشینش  را  روی  

 :فاطمه  تن ظیم  کرد  و  گفت 
 !سالم  فاطمه  خانم  -

  خواهرش  را  ندید 
ا
 !بله  ...اصل



فاطمه  شش  را  پاییر   انداخت  و  آرام  و  با  گونه های   
 :گلگون  گفت 

سالم  از  ماست،  آقا  سهیل  ...ببخشید  تو  زحمت   -
 !افتادین 

 .از  فاطمه  این  همه  تربیت  و  نزاکت  بعید  بود 
 :در  جایم  جا  به  جا  شدم  و  گفتم 

؟  -  داداش  م خ وای  راه  بیوفپ 
 :سهیل  نگاهش  را  از  آینه  گرفت  و  گفت 

 .باشه  باشه  ...الن  راه  م افتم  -
ماشیر   سهیل  که  به  حرکت  افتاد  باز  آن  نگاه   شب  

ه  بود   .رنگ  را  دیدم  که  با  گستاخ   به  من  خیر
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سهیل  بعد  از  اینکه  فاطمه  را  به  خانه شان  که  دو  
کوچه  با  خانه مان  فاصله  داشت  رساند؛  مرا  هم  به  

   
خانه ی  خودمان  رساند  و  خودش  به  طالفروشر

 .آقاجون  رفت 
قبل  از  اینکه  وارد   خانه  شوم  به  سمت   حوض   بزرگ   

وسط   حیاطمان  که  گلدان  های  سفال   شمعدای   دور  



تا  دورش  را  احاطه  کرده  بود  رفتم  و  آی   به  صورتم  
   صورتم  را  کم  کنم 

 
 .زدم  تا  رنگ  پریدیک

مدام  با  خودم  م گفتم  که  آن  مرد  هم  همانند   
   دیگری  نیست  و  

ی  م کرد  و  چیر  مردهای  دیگر  هیر 
 .من  دیگر  هیچ وقت  با  آن  مرد  برخورد  نخواهم  کرد 

دست  و  صورتم  را  که  آب  زدم  به  سمت   پلکان  رفتم  و  
کفش هایم  را  در  آوردم  و  کنار   پله ی  دوم  جفت  کردم  

 .و  بال  رفتم 
   اصیل   سیاوش  تا  هفت  کوچه  آن  

صدای  موسیق 
 .طرف  تر  هم  م رفت  و  روح   آدم  را  به  بازی  م گرفت 

ی  الهه ی  ناز  -  آآآآه،  ا 
 با  دل   من  بساز 

 کاین  غم  جانگداز 
 بروم  ز  برم 

 گر  دل  من  نیاسود 
 از  گناه   تو  بود 

 بیا  تا  ز  ش   گنهت  گذرم 
همیشه  بعد  از  اینکه  از  مکانیک  م آمد  اول  روی  

ت ختش  دراز  م کشید  و  ضبطش  را  روشن  م کرد  و  
 .آهنگ  گوش  م داد 



 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۲

 ��کپ  _ممنوع #
 

 .وارد   خانه  شدم  و  به  سمت   اتاق   خیایط  مامان  رفتم 
در  را  گشودم  که  مامان  را  عینک  به  چشم  در  حال  

رش  م زد  دیدم 
ُ
 .که  چند  تیکه  پارچه  را  ب

با  لبخند  به  سمتش  رفتم  و  پالستیک  های  خرید  را  
 :سمتش  گرفتم  و  گفتم 

 !پارچه  ها  رو  خریدم  مریم  گل  -
با  لبخند  از  جایش  بلند  شد  و  پالستیک  ها  را  ازم  

 .گرفت  و  مشغول   وارش  شد 
من  هم  چادرم  را  برداشتم  و  در  حال  که  پنکه ی  

 :سقق   را  روشن  م کردم  گفتم 
 درسته؟  -

 :شی  تکان  داد  و  گفت 
م؛  درسته  !دستت  در د  نکنه  مادر  -  !آره  دخی 

 خواهش  م کنم  ...!ساره  کجاست؟  -
 :پشت   چرخ  خیایط  نشست  و  گفت 



ون  -  !با  معیر   رفته  بیر
 :ترسیده  گفتم 

 !مامان  آقاجونم  بفهمه  ساره  رو  سالخ   م کنه  -
 :آه   سوزناک  کشید  و  گفت 

  خ  کار  کنم؟  من  که  نم تونم  جلوی  این  دخی    -
 
م یک

  ...گناه  داره 
 
م  ...از  طرف  !رو  بگیر

 .مادر   من  از  هر  مادری  دلسوز  و  مهربان  تر  بود 
معیر   دو  باری به  خواستگاری   ساره  آمده  بود  اما  چون  

  طالق  داده  بود  آقاجون  
 
همرس   اول  را  به  تازیک

   عاشق  بود 
 .مخالف   ازدواج   این  دو  کفی 

 :با  صدای  مامان  به  خودم  آمدم 
 !سهیال  امشب  میاد  -

 :مغموم  گفتم 
م  براش  !فقط  خدا  کنه  سیاوش  به  روش  نیاره  -  !بمیر

چه  به  روش  بیاره  و  چه  نیاره  کاری   که  شده  !چقدر   -
م  محمد  آدم   درسپ   نیست  ...

حاخ   بهش  گفت  دخی 
ک  نم خوره  ...چقدر      مشی 

 
بدرد  ازدواج  و  زندیک

سیاوش  کتکش  زد  که  محمد  نه  ...چقدر  ...چقدر  ...
   ی  چاره ام  با  یه  بچه ی  شونزده  

آخرش  خ   شد؟  دخی 
 !ساله  باید  برگرده  اینجا 



؟  آقاجون   - ؟  ساره  خ  مامان  ...فقط  از  سهیال  م گیر 
 !هم  با  این  ازدواج  مخالفه 

ساره  فرق  م کنه  ...معیر   کار  داره،  خونه  داره،   -
ماشیر   داره،  از  همه  مهم  تر  سالمه  ...اهل   دود  و  دم  
نیست  !حاخ   بخاطر   اینکه  زنش  رو  تازه  طالق  داده  

 !مخالفه  ...انشالل  که  ر اص   م شه 
 :شی  تکان  دادم  و  گفتم 

  مامان  ...انشالل  که  همه  عاقبت  بخیر   -
 
راست  م یک

م  ...نهار  آماده  است   بشن  ...!من  م رم  یه  دوش  بگیر
 یا  آماده  کنم؟ 

آماده  است  مادر  فقط  یه  سفره  بنداز  ...الناست   -
 !که  سهیل  و  آقاجونت  هم  بیان 

م  و  م رم  سفره   - چشم  پس  من  به  دوش   یه  ربــع   م گیر
 !پهن  م کنم 

 :پلک  زد  و  گفت 
 !برو  مادر  -
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ش   سفره  همه  ساکت  بودند  و  فقط  صدای  برخورد   
 .قاشق  و  چنگال  سکوت  را  م شکست 

  روبرویم  نشسته  بود  و  لبخند  از  روی  
 
ساره  دقیقا

لبش  کنار  نم رفت؛  م دانستم  که  حسا ی   با  معیر   
 .خوش  گذرانده  است 

 :سهیل  سکوت  را  شکست 
 آقاجون؟  -

 :آقاجون  شش  را  بال  گرفت  و  گفت 
 جانم  پرس  جان؟  -

سهیل  شش  را  پاییر   انداخت  و  با  خجالپ   که  از  آن  
 :بعید  بود  گفت 

راستش  گفتم  حال  که  همه  با  هم  جمع  هستیم  این   -
 .موضوع  روبیان  کنم 

 :سیاوش  لجرعه ای  از  لیوانش  نوش ید  و  گفت 
 !چه  موضویع؟  مثل   آدم  حرف  بزن  بگو  چته؟  -

آقاجون  هشدار  دهنده  نام   سیاوش  را  به  زبان  آورد  
ی   که  سیاوش  با  ی  قیدی  شانه ای  بال  انداخت  و  چیر 

 .نگفت 
 :سهیل  ادامه  داد 

 !من  م خوام  ازدواج  کنم  آقاجون  -



 .ناخواسته  لبخند  روی  لبم  نشست 
 !صد  در  صد  عروسش  فاطمه  بود 
 :آقاج ون  با  چهره ای  خندان  گفت 

   خوب  و  خانواده   -
این  که  عالیه  ...من  دنبال   یه  دخی 

 !دار  واست  م گردم 
 :سهیل  شیــــع  گفت 

 .نه  آقاجون  ...من  خودم  یک  رو  انتخاب  کردم  -
 :سیاوش  پوزخندی  زد  و  گفت 

 !مثل   انتخاب   سهیال  نشه  فقط  -
ی  نگفت   .سهیل  اخم  به  سیاوش  کرد  و  چیر 

  با  هم  بد  بودند  و  هیچ وقت  
 
سهیل  و  سیاوش  ا ز  بچک
 .با  هم  کنار  نم آمدند 

 :سهیل  گفت 
 !م خوام  با  فاطمه  خانم؛  دوست   سارا  ازدواج  کنم  -

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۳

 ��کپ  _ممنوع #
 

  سکوت  کردند  تا  اینکه  مامان  گفت 
 
 :دقیقه ای  همک



   خیل  خوبیه  حاج   -
خیل ام  عال  ...فاطمه  دخی 

 !صالح  !از  خانواده ی  خوی   هم  هست 
 :آقاجون  شی  تکان  داد  و  گفت 

  ندارم  ! -
 
   ...من  حرف

   خوب  و  با  نزاکپ 
اگه  دخی 

 !سهیل  شماره ی  پدرش  رو  بده  من  یه  زنگ  بزنم 
 :سهیل  با  ذوق  شی  تکان  داد  و  گفت 

 !چشم  آقاجون  -
  متفرق  شدند  و  من  و  ساره  ماندیم  

 
بعد  از  نهار  همک

 .و  کوه  بلند  از  ظروف   نشسته ی  نهار 
 .ساره  کف  م زد  و  من  آب  م کشیدم 
ر  هم  م زد 

ُ
 :ساره  اما  به  غیر  از  کف؛  غ

ببیر   تا  سهیل  گفت  زن  م خوام  چه  شیــــع  قبول   -
کردا  !اون  وقت  معیر   دو  بار  اومده  خواستگاری ام  

 !آقاجون  باز  م گه  نه  نه  نه 
 !خب  از  انتخاب   سهیل  مطمئنه  -

 :تند  شش  را  به  سمت   من  برگرداند  و  گفت 
 دار ی  تیکه  م اندازی  سارا؟  -

نه  به  قرآن  تیکه  چیه؟  خب  چون  معیر   زن  اولش  رو   -
 !طالق  داده  آقاجون  یه  ذره  مردده 

 :عاجز  شش  را  پاییر   انداخت  و  گفت 



من  معیر   رو  دوست  دارم  ...م دوی   چیه  سارا؟   -
همه ی  اینا  تقصیر   اون  سهیالی  ی   عقله  که  با  یه  

لوبال  ازدواج  کرد  .از  اون  به  بعد  آقاجون  دیدش  
  !نسبت  به  دامادهای  آینده اش  بد  شده 
سف  تکان  دادم  و  گفتم 

ٔ
 :شی  از  روی  تا

 !دنبال   مقص  نگرد  ساره  -
 !ای  بابا  توام  ...شدی  کلید   اشار  -

ی  نگفتم   .سکوت  کردم  و  چیر 
تجربه  نشان  داده  بود  دهن  به  دهن  گذاشی    با  ساره  

 !نتیجه اش  تو  دهپ   خوردن  است 
   ظرف  ها  ساره  موبایلش  را  برداشت  و  

بعد  از  شسی  
 .به  سمت   اتاقش  رفت 

من  هم  از  پلکان  بال  رفته  و  به  سمت   اتاقم  رفتم  تا  
 .ساعپ   چشمانم  را  ببندم 
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با  صدای  زنگ   موبایلم  چشمانم  را  گشودم  و  بعد  از  

اینکه  خمیازه ی  عمیق   کشیدم  موبایلم  را  از  رو ی  



کنسول  برداشتم  و  بدون   نگاه  کردن  به  شماره  جواب  
 :دادم 
 بله؟  -

صدای  جیغ  مانند   فاطمه  باعث  شد  گوشر  را  چند  
 :سانت  از  گوشم  دور  کنم 

سارا  باورت  نم شه  !امروز  آقاجونت  زنگ  زد  وقت    -
خواستگاری  خواست  واسه  سهیل  !وای  خدایا  

 !نم دوی   چقدر  خوشحالم  ...دارم  بال  در  میارم 
 :خند ه ای  کردم  و  گفتم 

 حال  بابات  راضیه؟  -
ش  میاد  -  !راص   نباشه؟  داماد  به  این  گل  داره  گیر

 !بشیر   بینیم  بابا  بچه  پررو  -
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۴

 ��کپ  _ممنوع #
 

 :ش  خوش  خندید  و  گفت 
  باور  نم کنم  -

ا
 !هنوزم  باورم  نم شه  سارا  ...اصل

 !باورت  بشه  !سهیل  دیگه  مال   خود   خودته  -



باز  جیغ   دیگری  کشید  که  خنده ی  آرام  کردم  و  
 .دیوانه ای  نثارش  کردم 

ش   با  صدای  زنگ  در  حدس  کردم  که  سهیال  و  دخی 
 .نیک  آمده اند 

 !فایط  فکر  کنم  سهیال  و  نیک  اومدن  ...قطع  م کنم  -
 !باشه  برو  عزیزم  -

تماس  را  قطع  کردم  و  از  اتاق  خارج  شدم  که  سهیال  و  
ش  با  مامان،  ساره،  سهیل  و   نیک  را  در  حال   احوا لی 

 .آقاجون  دیدم 
اب   

ی  از  سیاوش  نبود  اما  صدای  چهار  مص  خی 
   ابولحسن   صبا  از  اتاقش  م آمد  و  نوید  از  

سامای 
 .بیدار  بودنش  م داد 

 .کارش  بود  آهنگ  گوش  دادن 
   اصیل  بود 

 .عاشق   موسیق 
به  سمت   بقیه  رفتم  و  با  سهیال  و  نیک  سالم  و  

ش  کردم   .احوالی 
وی  شده  بود  و  همه مان  م دانستیم   نیک  خیل  می  

بخاطر   دعوا  ها  و  جنجال  های  پشت   ش   هم   پدر  و  
 .مادرش  است 

 .سهیال  هم  حال  ندار  بود 



مامان  اتاق   سابق   سهیال  که  حال  اتاق   ساره  بود  را  
برای  سهیال  و  نیک  آماده  کرد  و  ساره  را  به  اتاق   من  

 .فرستاد 
یت  به  اتاق  هایشان  رفته  و  خوابیده   شب  بود  و  اکیر

ی  ضبط   سیاوش  هم  دیگر  نم خواند   .بودند  .حپ 
اما  چراغ   روشن   حیاط  و  صدای  آرام   سهیل  نوید  از  

 .بیدار  بودن  و  با  تلفن  حرف  زدنش  م داد 
 .شک  نداشتم  که  کس  جز  فاطمه  پشت   خط  نبود 

روی  تختم  دراز  کشیدم  و  ساره  نیر   روی  تختش  که  
تازه  کمی   از  یک  ساعت  به  اتاق   من  آمده  بود  دراز  

 :کشید  و  گفت 
 فردا  کالس  داری؟  -

 :شم  را  به  نشانه ی  منق   تکان  دادم  و  گفتم 
 !نه  -

پس  نهار  آقاجون  و  سهیل  رو  فردا  تو  بی   مغازه  ... -
م  ول      من  بی 

فردا  کاراشون  زیاده  نهار  نمیان  !گفی 
 ...م دوی   که 

 !طبق   معمول  ...قرار  با  معیر  
 :شی  تکان  دادم  و  گ فتم 

 .باشه  من  م برم  -
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چادرم  را  روی  شم  جا  به  جا  کردم  و  با  صدای  بلندی  
 :گفتم 

 مامان  آماده  کردی؟  -
خانه  شنیدم   :صدایش  را  از  آشی  

 !آره  مادر؛  بیا  بردار  بی   -
از  جلوی  آینه ای  که  روی  یک  از  ستون های  بزرگ   

 .خانه  قرار  داشت  کنار  رفتم 
خانه  شدم  که  دیدم  مامان  روی  زمیر    وارد   آشی  

   
ی  پاک  م کند  و  نیک  روی  میر  نشسته  است  و  سی  

چهار  نفره  نشسته  است  و  بدون   هیچ  ش  و  صدای   
 .غذایش  را  م خورد 

 :با  صدای  بلندی  گفتم 
 !صبح  بخیر  -

 :نیک  شش  را  بلند  کرد  و  لبخند   محوی  زد  و  گفت 



 !صبح  بخیر  خاله  جون  -
 مامانت  کجاست؟  -

 !رفت  دنبال   کار  -
شی  تکان  دادم  و  سبد   غذا  های  سهیل  و  آقاجون  را  

 :برداشتم  و  گفتم 
م؟  - ی  نم خواب  برات  بگیر  چیر 

 !سالمپ  ات  خاله  جون  -
ی  نگفتم   .لبخندی  به  چهره ی  غمگینش  پاشیدم  و  چیر 

   کوتاه  از  خانه  خارج  شدم 
 .بعد  از  خداحافظ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــ                  ــ 

 
 .از  تاکس  پیاده  شدم  و  سبد  را  هم  برداشتم 

بازاری  که  مغازه ی  آقاجون  درش  بود  بازار   قشنگ  و  با  
 !صفای   بود 

مغازه های  طال  و  جواهرات،  پارچه،  لباس  های  قیمپ   
 !و  اسباب  و  اثاثیه ی  قدیم  و  قیمپ  

نفس   عمیق   کشیدم  و  به  سمت   مغازه ی  آقاجون  
 .رف تم 



سهیل  پشت   میر   نشسته  بود  و  حساب  ها  را  بال  و  
 .پاییر   م زد  و  آقاجون  تسبیه  به  دست  ذکر  م خواند 
سالم  دادم  که  هر  دویشان  ششان  را  بال  گرفتند  و  

 .جوابم  را  دادند 
 :سبد  را  روی  میر   گذاشتم  که  آقاجون  گفت 

 مگه  قرار  نبود  ساره  بیاره؟  -
 !کار  داشت  نیومد  -

 :سهیل  پوزخندی  ز د  و  گفت 
م   - ه  رو  بگیر آقاجون  من  یه  بار  دیگه  مچ   این  دخی 

 !بهش  رحم  نم کنما 
 :آقاجون  مکپر  کرد  و  گفت 

من  امشب  به  معیر   زنگ  م زنم  قرار   خواستگاری  رو   -
هفته ی  بعد  بذاریم،  اینجوری  پیش  بریم  به  جای   

 !نم رسیم 
ض  گفت   :سهیل  معی 

آقاجون  تو  اجازه  بده  من  گوشش  رو  بکشم،  او ن   -
 !موقع  همه  چیر   حله 

ب  و  شتم  عاشق   از  شش   - با  گوش  کشیدن  و  ض 
م  رو  م شناسم   !نم افته  !من  دخی 



آقاجون  با  همه ی  صالبت  و  اقتدارش  قلپ   به  وسعت   
 .دریا  داشت 

 :لبخندی  زدم  و  گفتم 
 آقاجون  من  برم؟  -

 :چشمانش  را  باز  و  بسته  کرد  و  مهربان  گفت 
م  ...مراقب  باش  -  !برو  دخی 

 !چشم،  خداحافظ  -
ون  آمدم   .و  از  مغازه  خارج  شدم  و  از  بازار  بیر

  دوست  
 
دلم  م خواست  کم  قدم  بزنم،  از  طرف

ی  برای  نیک  بخرم  تا  حداقل  برای  ثانیه ای   داشتم  چیر 
 .خوشحال  را  در  چشمانش  ببینم 

آرام  آرام  قدم  بر  م داشتم  و  مغازه ها  را  یک  یک  نگاه  
 .م کردم 

ین  مغازه ای  ایس تادم  و  با  ذوق  به  بدلیجات    پشت   ویی 
ه  شدم  ین  خیر  .پشت   ویی 

  نظرم  را  جلب  کرد  .
 
دستبند   مرواریدی  و  نقره ای  رنک

 .خیل  زیبا  بود 
 .آن  را  برای  خودم  م خواستم  اما  پس  اندازم  زیاد  نبود 
  
 
لب  هایم  آویزان  شد  ...اما  به  خودم  قول  دادم  حتما

 .دفعه ی  بعد  بیایم  و  این  دستبند  را  بخرم 



وارد   مغازه  شدم  و  گردنبندی  با  طرح   جغد  برای  نیک  
 .گرفتم  و  به  فروشنده  گفتم  که  کادو  پیچش  کند 
 .از  مغازه  خارج  شدم  و  به  سمت   خانه  پا  تند  کردم 
داشتم  از  کنار   کوچه ی  فالح  م گذشتم  که  دستم  

 .توسط   دسپ   قدرتمند  گرفته  و  کشیده  شد 
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ترسیده  خواستم  جیغ   بکشم  که  دستش  را  روی  
 .دهنم  گذاشت  و  مانع  شد 

م  و  خش  داری  گفت 
َ
 :با  صدای  ب

هیس  ...کاری ات  ندارم،  دستم  رو  بر  م دارم،  به   -
،  اویک؟  ط   اینکه  جیغ  نزی 

 شر
صدایش  را  نم شناختم  و  در  تاریک  چهره اش  را  

 .نم دیدم 
شم  را  تند  تند  تکان  دادم  که  دستش  ر ا  از  روی  دهانم  

برداشت  که  شیــــع  ازش  فاصله  گرفتم  که  نور   تیر  



برق  روی  چهره اش  افتاد  و  مرا  آگاه  کرد  که  همان  
ه اش  از  رویم   پرسی  است  که  ش   بازار  نگاه   خیر

 .برداشته  نم شد 
 :شم  را  پاییر   انداختم  و  گفتم 

؟  !به  خدا  به  آقاجونم  و   - این  چه  کاریه  م کنیر 
 !داداش هام  بگم  دمار  از  روزگارت  در  میارن 

 :پوزخند  زد  و  گفت 
 !برام  مهم  نیست  -

  بزنم  خواستم  راهم  را  بکشم  و  بروم  
 
بدون   اینکه  حرف

 :که  سد   راهم  شد  و  گفت 
 !سارا  خانم  -

 :چشم  درشت  کردم 
؟  برین  کنار  به  خدا   - شما  اسم   منو  از  کجا  م دونیر 

م   !دارین  سکته ام  م دین  آقای  محی 
 :کالفه  نفس   عمیق   کشی د  و  گفت 

 ...سارا  خانم  من  مزاحم  نیستم  -
 :با  تندی  گفتم 

ی  شما  رو   - ؟  !من  حپ  مزاحم  نیستیر   پس  خ   هستیر 
  برین  کنار  من  دیرم  شده  باید  برم  

 
نم شناسم  ...لطفا

 !خونه 



هیچ  عکس العلم  نسبت  به  حرف  های   که  به  سخپ   
کنار   هم  چیده  بودمشان  و  تحویلش  داده  بودم  نشان  

 :نداد  و  در  عوض  با  آرامش  گفت 
من  قصد   مزاحمت  ندارم  سارا  خانم  !فقط   -

ی  بهتون  بدم   !م خواستم  یه  چیر 
ی  وادارم  کرد  که  منتظر  بمانم   .نم دانم  چه  چیر 

مکث   مرا  که  دید  دست  در  جیبش  کرد  همان  دستبند   
ین  دیده  بودم  را     که  امروز  پشت   ویی 

 
نقره ای  رنک

 .جلویم  گرفت 
 :متعجب  و  عصپ   گفتم 

؟  من  شما  رو  چند  جای    - شما  من و  تعقیب  م کنیر 
؟  از  ش   راهم  برید   دیدم  ...این  کارهاتون  یعپ   خ 

 ...کنار  لطفا  آقای 
 :حرفم  را  قطع  کرد  و  گفت 

 !چاوش  -
  !آقا  چاوش  ...برید  کنار  -

ابروی   بال  انداخت  و  دستبند  را  جلویم  تکان  داد  و  
 :گفت 

تا  اینو  ازم  قبول  نکپ   نه  خودم  هیچ  جای   م ر م  نه   -
 !م ذارم  تو  از  اینجا  تکون  بخوری  سارا 



 !خانمش  چه  شد؟  !چه  زود  صمیم  شد 
ون  بزند  اما  سغ   قلبم  هر  آن  ممکن  است  از  دهانم  بیر

 .م کنم  خونرسدی ام  را  حفظ  کنم 
 .دستبند  را  از  دستش  قاپیدم  که  کنار  رفت 

بدون   خداحافظ   چند  قدم  جلو  رفتم  و  دستبند  را  با  
اینکه  خیل  دوستش  داش تم  روی  خیابان   آسفالت  

شده  انداختم  .مطمی    بودم  که  نظاره  م کند  اما  خدا  
 .را  شکر  هیچ  نگفت 

ون   پا  تند  کردم  و  شیــــع  تر  از  آن  کوچه ی  لعنپ   بیر
 .زدم 

 !این  مرد  دیگر  چه  کس  بود؟  !چرا  نم شناختمش؟ 
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 ــــ ــــــــــــــــــــ                   
 

 :فاطمه  ابروی   بال  انداخت  و  گفت 



 !یعپ   هموی   بود  که  تو  بازار  دیدیم؟  -
 :شی  تکان  دادم  و  عاجز  گفتم 

ئت   - آره؛  به  خدا  هنوز  دست  و  پام  داره  م لرزه  !جر 
ون   !ندارم  تنها  از  خونه  برم  بیر

فاطمه  ی  خیال  چنگالش  را  در  سیب  زمیپ   های  
 :سخاری  فرو  کرد  و  گف ت 

خاطر  خواه   سمج  !تنها  لقپ   که  م تونم  به  این   -
 محسن  آقا  بدم  اینه؟ 

 :پرسیدم 
 !محسن  کیه؟  -

 !همیر   یارو  که  دنبالت  م کرد  دیگه  -
 :چشم  در  حدقه  چرخاندم  و  گفتم 

 !چاوش  -
 :شی  تکان  داد  و  گفت 

همون  ...من  با  این  خوانندهه  محسن  چاوشر  قایط   -
 !کردم  !حال  هر  خ   !به  سهیل  بگو  خ ب 

 :ابروی   بال  انداختم  و  گفتم 
بهت  بر  نخوره  ها  ...ول  اگه  بخوام  به  کس  بگم  به   -

سیاوش  م گم،  اون  منو  درک  م کنه  ول  سهیل  اگه  
 !بفهمه  م گه  کرم  از  خودم  بوده 



سکوت  کرد  .خب  آنچنان  سهیل  را  نم شناخت  !با  
نگاه هایشان  با  یکدیگر  حرف  م زدند  و  خط  و  نشان  

 !م کشیدند 
 :مر دد  گفت 

سهیل  چرا  اینجوریه  خب؟  تقصیر   تو  نیست  که   -
 !اون  پرسه  دنبالت  کرده 

گرم  زدم  و  گفتم   :گازی  به  ساندویــــچ   همی 
 !چون  سهیل  یه  کوچولو  افکارش  بسته  است  -

ی  نگفت   .شی  تکان  داد  و  چیر 
همان  لحظه  در   ساندویچ   باز  شد  و  نهال  وارد   

 .ساندویچ   شد 
فاطمه  با  دیدن   نهال  که  هنوز  ما  را  ندیده  بود  دستش  

 :را  برایش  بلند  کرد  و  آرام  گفت 
 !نهال  ...اینجا  -

نهال  با  شنیدن   صدای  فاطمه  به  سمت   ما  بر  گشت  و  
به  دیدمان  لبخندی  زد  و  به  سمتمان  آمد  و  کنار   

 :فاطمه  نشست  و  گفت 
 !سالم  ...چطورین؟  -

 :فاطمه  لبخندی  زد  و  گفت 
مه  نا راحته  -

َ
 !من  خوبم  ...ول  سارا  خانم  یه  ن



 :نهال  متعجب  به  من  چشم  دوخت  و  گفت 
  افتاده؟  -

 
 چرا؟  اتفاف

ی  بگویم  فاطمه  گفت   :قبل  از  اینکه  من  چیر 
   افتاده  دنبالش  اینم  داره   -

یه  پرسه  هست  چند  وقپ 
 !سکته  م زنه  دیگه 

   شجاع  و  بزن  بهادری  بود  ی  خیال  
نهال  که  دخی 

 :گفت 
 !اسمش  چیه؟  بگم  بچه  ها  پدرش  رو  در  بیارن  -

با  اینکه  آقاجون  رفت  و  آمدم  را  با  نهال  منع  کرده  بود  
اما  من  پشت   گوش  انداخته  بودم  .آقاجون  م گفت  

خانواده ی  نهال  با  ما  نم خورند  اما  هم  من  و  هم  
   خوب  و  مهربای   

فاطمه  م دانستیم  که  نهال  چه  دخی 
 !است  ...برای  همیر   دورش  را  خط  نکشیدم 

 :با  صدای  آرام  گفتم 
 !چاوش  ...ف امیل اش  رو  نم دونم  -

ی  بگوید  که   نهال  با  چشمای   درشت  خواست  چیر 
 :گارسون  به  سمتمان  آمد  و  رو  به  نهال  گفت 

 خ   میل  دارید  خانم؟  -
 :نهال  با  صدای خش  داری  گفت 

 !آب  -



از  نهال  بعید  بود  که  فقط  یک  لیوان  آب  سفارش  
 .دهد 

گارسون  که  از  میر   فاصله  گرفت  فاطمه  کنجکاو  
 :گفت 

 تو  چت  ش د؟  این  یارو  رو  م شناش؟  -
مان  بازگشت  و   گارسون  همراه  با  یک  لیوان  آب  به  میر 

 .بعد  رفت 
 :نهال  کم  از  آب  را  نوشید  و  گفت 

همون  چاوش  که  طرف  های  خونه ی  شما  خونه   -
 !داره؟ 

 :منگ  گفتم 
 !نم دونم  -

؟  اخم  م کنه  ...تیپش   - همون  که  چشم  و  ابرو  مشک 
 !خوبه،  بیشی   مشک  م پوشه  !موت ور  داره 

 :شی  تکان  دادم  و  گفتم 
 !تو  همیر   مایه  ها  -

 :نهال  آب  را  یک  نفس  نوشید  و  گفت 
دخی   پرنده ی  اقبال  نشسته  رو  شونه ات  ...همه  تو   -

ی ان   !کف   چاوش  بشیر
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 :فاطمه  بیپ  اش  را  بال  کشید  و  گفت 

سارا  تا  حال  رل  نزده  دخی   ...داداش هاس  بفهمن   -
 !حسابش  با  کرام  الکاتبینه 

 :نهال  دهن  کچ  ای  کرد  و  گفت 
 از  کجا  م خوان  بفهمن  آخه؟  -

 :بعد  رو  کرد  به  من  و  گفت 
  ازش  بدم  بهت  انتخاب  باز  با   -

 
ببیر   بذار  یه  بیوگراف

خودته  ها  !بیست  و  پنج  سالشه،  دیپلمه  است،  تو  
بازار   بابات اینا  کار  م کنه  ...تو  یه  پارچه  فروشر  ول  

بعد  از  ظهر  ها  م ره  باشگاه  ...اونجا  مری    بوکس   !دو  
تا  خواهر  داره،  چکاوک  و  چکامه  !یه  داداش   نوزده  

ساله ام  دار ه  که  اونم  واسه  خودش  یه  جیگریه؛  
وین  !مامان  نداره،  باباش  هم  مریضه  نشسته  تو   شر
ها  م خواسی    باهاش   خونه  !تا  حال  خیل  از  دخی 

   
باشن  اما  اون  پا  نداده  !ول  کار   خدا  رو  ببیر   به  دخی 



گوگول   حاج  صالح  چراغ  سی    نشون  داده  !دخی   
 !مطمئنم  عاشقش  م شر 

 :مردد  گفتم 
بعد  از  اون  برخورد   دیروزم  فکر  نکنم  دیگه  ی  ام  رو   -

ه   !بگیر
 :پرسید 

 خ   کار  کردی  مگه؟  -
 :فاطمه  به  جایم  گفت 

محسن  براش  یه  دستبند  خریده  بود  این م  انداخته   -
 !گوشه ی  خیابون  یعپ   براش  مهم  نیست 

 :نهال  تند  تند  گفت 
 !محسن  نه  و  چاوش  -
 :فاطمه  ی  خیال  گفت 

 !همون  -
 :نهال  رو  کرد  به  من  و  تند  گفت 

آخه  این  چه  کاری  بود  کردی؟  !داری  مرغ   تخم  طال   -
ه   رو  ش  م بری !فقط  دعا  دعا  کن  باز  ی  ات  رو  بگیر

 !سارا 
 .او  یک  ریز  حرف  م زد  و  من  نگاهم  سوی  در  بود 

 .سوی  دری  که  او  در  آستانه اش  ایستاده  بود 



 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۹

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 :شیــــع  شم  را  پاییر   آوردم  و  زمزمه وار  گفتم 

ا  ...اینجاست  -  !دخی 
 :فاطمه  منگ  گفت 

 !یک؟  -
با  ابرو  به  جای   که  او  ایستاده  بود  اشاره  کردم  که  هر  
دو  نگا هشان  را  به  سمت   او  سوق  دادند  و  شیــــع  روی  

 .برگرداندند 
 :نهال  با  ذوق  آرام  گفت 

   جذاب  ...ببیر   دست  بر  نداشته  !تعقیبت   -
لعنپ 

 !م کنه  دخی  
 :فاطمه  کالفه  نفس   عمیق   کشید  و  گفت 

به  خدا  همچیر   مال  هم  نیستا  !چهره اش  که   -
،  استایلش  هم  که  خب  باشگاه  رفته  اینجوری   معمول 

 !شده  ...یه  آدم   معمول  !بردل  کوپر  نیست  که 



 :نهال  ابروی   بال  انداخت  و  گفت 
  سهیل  تام  هاردی   آره؟  -

 
 حتما

 :فاطمه  خواست  جوابش  را  دهد  که  کالفه  گفتم 
س   - وای  تو  رو  خدا  بس  کنیر   ...نم بینیر   از  اسی 

م؟  یه  درصد  فکر  کنیر   داداش هام  بفهمن  ! دارم  م میر
  کردم  

 
به  خدا  م کشن  منو  !تا  الن  هر  جور  زندیک

 !م خوام  به  همون  شکل  ادامه  بدم 
 :نهال  پوزخندی  زد  و  گفت 

یعپ   م خوای  منتظر  بموی   آقاجونت  دوماد    -
آینده اش  رو  انتخاب  کنه  بذاره  تو  دامنت؟  دخی   

  خودشون  
 
ا گذشت  اون  دوران  !بفهم  اینو  !الن  اکیر

مختارن  که  انتخاب  کی    با  یک  باشن  !خدا  جونمم  که  
د ستش  درد  نکنه  یک  جنس   خوبش  رو  انداخته  تو  

 !دامنت 
 :فاطمه  پشت   بند   جمله ی  نهال  گفت 

ین  قیمت  -    تعویض  هم  دارن  ...با  کمی 
 !گارانپ 

وع  به   و  پشت   بند   حرفش،  خودش  و  نهال  شر
 !خندیدن  کردند  و  من  حرص  خوردم 



م دانستم  فاطمه  با  دو  سه  نفری  رل  زده  و  کات  کرده  
  برایش  سخت  نیست  

ا
بود  و  حرف  زدن  با  پرسها  اصل

 .اما  برای  من  از  مرگ  هم  بد  تر  است 
شیــــع  از  جایم  بلند  شدم  و  چادرم  را  شم  کردم  که  

 :نهال  گفت 
 کجا؟  !نم بیپ   نشسته  زل  زده  بهت؟  -

 :تند  گفتم 
خ   کار  کنم؟  منم  بشینم  زل  بزنم  بهش  !نهال  من   -
 !این  کاره  نیستم  ...به  خدا  دست  و  پاهام  داره  م لرزه 

 :فاطمه  گفت 
 !ول  بدت  هم  نمیادا  -

درست  م گفت  ...بدم  نم آمد  ...یعپ   حال  دیگر  بدم  
نم آمد؛  اما  ترسم  جرئت   هر  گونه  حرکپ   را  ازم  

 .گرفته  بود 
بدون   خداحافظ   و  در  کرسی  از  ثانیه  ساندویچ   را  

وع  به  قدم  زدن  کردم   .ترک  کردم  و  شر
صدای  قدم  های  محکمش  رت  روی  زمیر   پشت   شم  

 .م شنیدم  و  این  یعپ   باز  تعقیبم  م کند 



عصپ   راهم  را  به  سمت   خیابان  کج  کردم  و  برای  
   زرد  رنگ  دست  تکان  دادم  و  ماشیر   جلو  

اولیر   ماشیر 
 .پایم  ترمز  زد 

ه  رفت  اما  قبل  از  اینکه   دستم  به  سمت   دستگیر
لمسش  کنم  در  توسط  دسپ   باز  شد  که  با  بال  

آوردن   شم  و  دیدن   چهره ی او  ف همیدم  دست  متعلق  
 .به  اوست 

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۱۰

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
مکپر  کردم  و  خواستم  با  تندی  بخواهم  که  دست  از  

شم  بر  دارد  اما  با  صدای  کالفه ی  راننده  منصف  
 .شدم 

 بیاین  بشینیر   دیگه  !گیر  آوردین  ما  رو؟  -
بعد  از  اینکه  چشم  غره ی  بدی  حواله ی  اوی  سمج  
کرد م  سوار   ماشیر   شدم  و  او  نیر   در  کمال   پرروی   

 .کنارم  نشست  و  در  را  بست 



تا  حد   امکان  ازش  فاصله  گرفتم  که  راننده  با  پارچه ی  
چریک   دور   گردنش  عرق   پیشای  اش  را  پاک  کرد  و  

 :گفت 
 کجا  م رین؟  -

  آدرس   
ی  بگویم  اوی  لعنپ  قبل  از  اینکه  من  چیر 

 .محله مان  را  داد 
لحظه  به  لحظه  کال فه  و  کالفه  تر  م شدم  که  راننده  

 :که  انگار  حدس  زده  بود  ما  با  هم  هستیم  گفت 
؟  -  تازه  عروش  کردین  به  سالمپ 

قبل  از  اینکه  من  انکار  کنم  چاوش  با  پرروی    تمام  
 :گفت 

 !نامزدیم  مشپ   ...انشالل  به  زودی  -
با  چشمای   شخ  شده  از  عصبانیت  به  او  زل  زدم  که  
چشمک   ی  خیال  زد  و  آ رام،  طوری  که  راننده  نشنود  

 :گفت 
 !چشات )چشم هات (سگ  داره  سارا  خانم  -

خجالت  زده  و  عصپ   نگاه  ازش  گرفتم  که  راننده  
 :گفت 

،  خوشبخت  شیر   -  !به  سالمپ 
ی  نگفت   .چاوش  تشکری  کرد  و  چیر 



   جاه  طلب 
 !مردک   عوص 

هر  چند  از  خدا  پنهان  نیست؛  از  خودم  چه  پنهان؟  !
 .از  این  بازی  خوشم  آمده  بود 

مدام  صدای  نهال  در  شم  اکو  م شد  که  م گفت  همه  
ی  هستند  و  اینکه  چاوش  به  تو   در  کف   چاوش  بشیر

 !چراغ  سی    نشان  داده  خودش  کل  است 
 !فکرم  درگیر  بود 

تفریــــح   آنچنای   نداشتم؛  یک  دانشگاه  بود  و  کتاب  
 ام  هیجان  کم  داشت  ...

 
هایم  و  مسائل   روزمره  ...زندیک
 !هیجای   که  کنارم  نشسته  بود 

با  ترمز  کردن   ماشیر   به  خودم  آمدم  و  دست  در  
کیفم  کردم  تا  حساب  کنم  اما  چاوش  زودتر  دست  به  

 .کار  شد  و  حساب  کرد  و  پیاده  شد 
کالفه  نفس   عمیق   کشیدم  و  سغ  کردم  جلوی  کش  

م   .آمدن   لبم  را  بگیر
از  ماشیر   پیاده  شدم  و  راننده ی  فضول  شیــــع  گازش  را  

 .گرفت  و  رفت 
خواستم  پشتم  را  به  او  کنم  و  بروم  که  ُمچ   دستم  را  

 .گرفت  و  مانع  شد 



مثل   برق  گرفته  ها  خواستم  دستم  را  پس  بکشم  که  
 .نگذاشت  و  محکم  تر  گرفت 

؟  محرم  نا  محرم  حال تون  م شه؟  -  خ   کار  م کنیر 
مکپر  کرد  و  دستم  را  ول  کرد  که  دو  قدم  ازش  فاصله  

 :گرفتم  و  عاجز  گفتم 
 م شه  بگیر   چرا  اینقدر  پ اپیچم  شدین؟  -
 :قدم  جلو  آمد  و  با  لحپ   اغواگر  گفت 

مشخص  نیست  چقدر  خاطرت  رو  م خوام  سارا   -
 !خانم؟ 

گونه  هایم  رنگ  گرفت  .خدایا  هر  چه  حیا  بود  را  زیر   
 !پاهایش  گذاشته  بود 

 :لب  به  دندان  گرفتم  که  ساکت  نماند 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۱۱
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 ️‼کپ  _ممنوع #

 
من  وقپ   خا طر   یک  رو  بخوام  یعپ   اونم   -

باس )باید (خاطرم  رو  بخواد  !م فهم  خ   م گم  سارا  
 خانم؟ 



م  با  صدای  آرام  گفتم   :بدون   اینکه  شم  را  بال  بگیر
ایط   دوسپ   با   -

شما  دارین  زور  م گیر   !من  ...من  شر
 !شما  رو  ندارم  آقا  چاوش 

 :عصپ   گفت 
 چرا؟  !کس   دیگه ای  رو  م خوای؟  -

 :کالفه  گفتم 
نه  ...من  ...تو  خانواده ام  ...یعپ   ...خانواده ی  من  با   -
این  جور  روابط  مخالفن  و  من  شما  رو  نم شناسم  ...

  مزاحمم  نشیر   !
 
شما  برای  من  غریبه این  ...لطفا

 !خواهش  م کنم  ازتون 
 :ابرو  بال  انداخت  و  گفت 

تا  حال ام  نشه  مال   مپ   دست  بر  نم دارم  سارا  ! -
 !سگم  نکن  مثل   بچه ی  آدم  باهام  راه  بیا 

فکر  کنم  نهال  یک  از  خصوصیت  های  این  مرد  را  جا  
 !انداخته  بود  ...اخالق   گندش 

 .چند  قدم   دیگر  جلو  آدم  که  عقب  رفتم 
آنقدر  عقب  رفتم  که  به  دیوار   آجری   کوچه  برخورد  

 .کردم 
 :ترسیده  گفتم 

-  
 
؟  م شه  برین  عقب؟  لطفا  !خ   کار  م کنیر 



باز  هم  ابرو  انداخت  و  آن قدر  بهم  نزدیک  شد  که  
  به  من   بخت  

 
   بدن  هایمان  نماند  .تقریبا

فاصله ای  بیر 
 .برگشته  چسپیده  بود 

قلبم  آنقدر  تند  م زد  که  حس  کردم  م خواهد  
ون  بزند   .دیواره ی  سینه ام  را  بشکافد  و  بیر

دستانش  را  روی  دیوار  گذاشت  و  حصاری  برایم  
 .ساخت  و  به  بیان   ساده  تر  خفتم  کرد 

شش  را  خم  کرد  و  آرام  لب  های  گرمش  را  روی  
م  و  خجالت   گونه ی  رنگینم  گذاشت  و  من  از  شر
ی  برادر  هایم  هم  اینقدر  به  من   چشم  بستم  .حپ 

 .نزدیک  نشده  بودند 
 .لبانش  را  از  روی  گونه ام  برداشت  اما  فاصله  نگرفت 

 :در  همان  حال  زمزمه  کرد 
 !تو  یه  تیکه  از  بهشپ   !زنگ  م زنم  بهت؛  جواب  بده  -

 :بعد  از م  فاصله  گرفت  و  گفت 
 !برو  خونه  ...م بینمت  -

دستم  را  روی  گونه ام  گذاشتم  که  باعث  شد  نیمچه  
 .لبخندی  بزند 

با  خجالت  شم  را  پاییر   انداختم  و  شیــــع  از  آنجا  دور  
 .شدم 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 
 :ساره  تک  خنده ای  کرد  و  گفت 

خب  اینکه  خیل  خوبه  !من م  اسمش  رو  شنیده   -
 !بودم 

 :عاجز  گفتم 
  نم شناسمش؟  -

ا
 !پس  من  چرا  اصل

 :چشم  در  حدقه  چرخاند  و  گفت 
  شت  رو  خشتکته  جیگر  !نم بینیش   -

ا
چون  تو  کل

 !دیگه 
 :لب  به  دندان  گرفتم  و  گفتم 

س  دارم  !اگه   - گفت  بهم  زنگ  م زنه  ...!ساره  من  اسی 
 !آقاجون  اینا  بفهمن  کارم  زاره 

ساره  ی  خیال  تر  از  قبل  با  دقت  به  ناخن  هایش  
 :سوهان  کشید  و  گفت 

نم فهمن  بابا  !اگه  ضایع  بازی  در  نیاری !یه  امتحان   -
 !کن  ...من  که  تعریفش  رو  خیل  شنیدم 



اهن  است  که   جوری  م گفت  امتحان  کن  انگار  پیر
امتحان  کنم  اگر  خوشم  آمد  نگهش  دارم  و  اگر  مورد   

 !پسندم  نبود  کنار  ی  اندازمش 
با  صدا ی  زنگ   موبایلم  ساره  شیــــع  جمع  و  جور  روی  

 :تخت  نشست  و  با  هیجان  گفت 
 !اونه  !جواب  بده  ...جواب  بده  -

ب  به  سمت   کنسول   کنار   تختم  رفتم  و  گوشر ام   مسی 
را  از  رویش  برداشتم  که  شماره ی  ناشناس   روی  

 !صفحه اش  مطمی    ترم  کرد  که  اوست 
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س  جواب  دادم  و  گوشر  را  به  گوشم   پر  اسی 

 :چسپاندم  که  صدایش  پشت   خط  طنیر   انداخت 
 !سارا؟  -

 :آب   دهانم  را  به  سخپ   قورت  دادم  و  گفتم 
 بله؟  -



ساره  کنارم  نشست  و  گوشش  را  به  گوشر ام  چسپاند  
 .تا  حرف  هایش  را  بهی   بشنود 
 خ   شد؟  فکرات  رو  کردی؟  -
 :صدایم  را  صاف  کردم  و  گ فتم 

؟  -  مگه  شما  جای  ام  برای  فکر  کردن   من  گذاشتیر 
 :خندید  و  گفت 

م  الن؟  -  خوبه  !دوست  دخی 
ه  شد  و  لب  زد   :ساره  با  ذوق  به  من  خیر

 !ناز  کن  ...شیــــع  پا  نده  -
 :تند  تند  شی  تکان  دادم  و  به  چاوش  گفتم 

ایط   دوسپ   با   -
من  امروز  هم  بهتون  گفتم  ...من  شر

 !شما  رو  ندارم 
 :ی  خیال  گفت 

ایط  نباش  -  !جور  م شه؛  تو  نگران   شر
لب  به  دندان  گرفتم  و  سکوت  کردم  .حرف  زدنم  چه  
فایده ای  داشت  وقپ   همیشه  جوای   غیر  منطق   برای  

 !دلیل  های  منطق  ام  داشت؟ 
 :سکوتم  را  که  دید  گفت 

 !م خوام  ببینمت  -



خواستم  بگویم  امروز  که  دیدی؛  هم  دیدی  و  هم  
بوسیدی  جناب  !اما  او  زو دتر  پشت   بند   حرفش  

 :گفت 
 !فردا  -

 :کالفه  نفس   کشداری  کشیدم  و  گفتم 
 !من  فردا  نم تونم  -
 :حق  به  جانب  گفت 

 چرا؟  -
 !کالس  دارم،  باید  برم  دانشگاه  -

خیل  خوب؛  بعد  از  کالست  جلو  دانشگاه  منتظرم  ! -
 !زت )عزت (زیاد 
 .و  قطع  کرد 

ب  گوشر  را  روی  کنسول  گذاشتم  و  گفتم   :مسی 
 !حس   یه  م جرم  رو  دارم  ساره  -

 :ساره  چشم  غره ی  وحشتناک  حواله ام  کرد  و  گفت 
سارا  به  خدا  م زنم  ناکارت  م کنما  ...اولشه،  عادت   -

 !م کپ  
 

 ��پرتقال _من #
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 .عاجز  چشم  از  ساره  گرفتم  و  سکوت  کردم 
 تا  به  حال  دچار   یک  همچیر   حس  شده اید؟ 

   خواسی    و  نخواسی   
 ...حس  بیر 

گاه  م خواه؛  آن  هم  با  دل  و  جان  ...گاه  پس  
 !م زی   و  م گوی   نم شود  !غیر  ممکن  است 

غیر  ممکپ   که  ممکن  م شود  اما  ما  هستیم  که  
یم،  ما  هستیم  که  از  ممکن  ها  کوه  به   سخت  م گیر

 !بلندی   غیر  ممکن  م سازیم 
بودن  با  چاوش  غیر  ممکن  نبود؛  من  داشتم  غیر  

ممکنش  م کردم  ...فقط  و  فقط  هم  بخاطر   ترسم  از  
ی  اگر   برادر  هایم  !آقاجون  شاید  کنار  بیاید،  یا  حپ 
کنار  نیاید  یک  بار  گوشم  را  م پیچاند  و  م گوید  

ی  به  روی  خودش  هم  نم آورد   !نکنم  !بعد  دیگر  حپ 
 !اما  امان  از  سهیل  و  سیاوش 

سهیل  اگر  بفهمد  روزگارم  به  سیاه   تاریک  ترین  ش ب   
 !سال  م شود 



کتک  که  م زند  هیچ  مرا  در  خانه  حبس  م کند  و  
  تا  بقال   ش  کوچه  بروم  .اینکه  تا  به  

ی نم گذارد  حپ 
حال  بالی   ش   ساره  نیاورده  است  بخاطر   مراسم های   
است  که  یک  در  میان  انجام  م شود  و  این  مراسم ها  
ی  شده  کم  او  را  متقاعد  م کنند  که  آرام  باشد   !به  حپ 
 !سیاوش  اما  ...نه  گوش  م پیچاند  و  نه  حبس  م کرد 
او  روشش  فرق  داشت؛  بدترین  روش  !زجر  آور  ترین  

 !روش  !ی  محل،  نادیده  گرفی    و  گاه  ش  کوفت 
   سهیال  با  محمد  شکوفت  زد،  نادیده  

اوایل   دوسپ 
گرفت،  ی   محل  کرد  اما  وقپ   دید  سهیل  هیچکس  را  

نم شناسد  و  هیچ  چیر   را  نم فهمد  به  باد   کتک  
 !گرفتش 

همه  و  همه ی  این  ها  ترس   مرا  برای  بودن   با  چاوش  
 .بیشی   و  بیشی   م کرد 

چاوشر  که  برای  بودن  با  او  هم  ذوق  داشتم  و  هم  
 .مغموم  بودم 

از  آینده ای  که  نم دانم  چه  خواب  های   برایم  دیده،  
از  برادرهای   که  خوب  م دانم  اگر  بفهمند  چه  به  

 ام  
 
روزگارم  م آید،  از  چاوشر  که  ناگهان  ش  از  زندیک

 .در  آورد 



 !خدایا  ...به  تو  پناه  م برم 
 !تو  مهربان  ترین   مهربانای  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ              

 
س  تمام   

آخرین  کالس  را  در  حال  گذراندم  که  اسی 
 .جان  و  تنم  را  فرا  گرفته  بود 

 .هیچ  از  درس  و  حرف  های  استاد  نفهمیدم 
فقط  و  فقط  یک  موضوع  در  ذهنم  جولن  م داد  :

 !امروز  با  چاوش 
با  »خسته  نباشید «ـی  که  استاد  گفت  زودتر  از  همه  

ون  زدم   .از  جایم  بلند  شدم  و  از  کالس  بیر
مدام  از  خودم  م پرسیدم  که  او  نم داند  کالس   من  یک  

 تمام  م شود  یعپ   آمده  است؟ 
  
 
  شوق   بودن  با  آدم  همانند  چاوش  و  از  طرف

 
از  طرف

ی  یک  آشنا،  یک  از  همکارهای   س   دیدن   حپ 
ا سی 

ی  خود    آقاجون،  یک  از  رفیق  های  سیاوش،  یا  حپ 
 !سیاوش 

با  فکر  کردن  به  سیاوش  و  آن  چشمان   یچ  اش  لرز  به  
 .تنم  نشست 



شم  را  به  چپ  و  راست  تکان  دادم  تا  این  افکار   
 .مزخرف  و  لعنپ   ازم  دور  شوند 

وع  کردم  زیر   لب  آیت الکرش  خواند ن   .شر
ب  بودم   همیشه  آرامم  م کرد  اما  امروز  آنقدر  مسی 

  از  یاد  بردم  که  کجای  آیت الکرش  
ا
که  چند  باری  اصل

 .هستم 
با  هزار  بدبخپ   هم  که  بود  آیت الکرش  را  به  پایان  

رساندم  و  به  پایان  رساندن   آیت الکرش  برابر  بود  با  
خارج  شدنم  از  دانشگاه  و  دیدن   اوی  لعنپ   در  آن  

 !طرف  خیابا ن  و  تکیه  زده  به  درخت 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۱۴

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
شم  را  پاییر   انداختم  و  لبه ی  چادرم  را  پاییر   کشیدم  
و  با  نگاه  به  سمت   چپ  و  راستم  از  خیابان   خلوت  

 .رد  شدم 
 .به  نزدیکش  که  رسیدم  دستش  را  سمتم  دراز  کرد 



 یعپ   دستم  را  بگذارم  در  دستش؟ 
یاد   حر ف های  دیشب   ساره  افتادم  که  قبل  از  خواب  

م گفت » :سارا  رفپ   اونجا  امل  بازی  در  نیاری ها  ...به  
خدا  پرسه  رو  فراری  بدی  من  م دونم  و  تو  !خیل  

خانومانه  رفتار  کن،  نه  خیل  بچسپ  بهش،  نه  خیل  
؟   «ازش  فاصله  بگیر  ...گرفپ 

مصمم  دستم  را  در  دستش  گذاشتم  که  لبخند   کچ   
 .گوشه ی  ل بش  جا  خوش  کرد 

؟  - وی   تا  یک  بیر
معذب  به  دست های  قفل  شده مان  نگاه  کردم  و  

 :گفتم 
پنج   عص  !به  مامانم  دروغ  گفتم  که  تا  پنج  کالس   -

 !دارم 
 :شی  تکان  داد  و  گفت 

 !خوبه  -
 :مکپر  کرد  و  با  لحپ   تهدید  وار  اضافه  کرد 

  ...دروغ  ازت  نشنوم،   -
 
فقط  بخاطر   من  دروغ  م یک

گرفپ   سارا؟ ! م دوی   که  بالخره  من  حقیقت  رو  
 .م فهمم 

 !نم دانستم  ...چون  نم شناختمش 



 .نم دونم  ...چون  تازه  با  شما  آشنا  شدم  -
  نزد؛  فقط  دستانم  را  محکم  تر  از  قبل  گرفت  و  

 
حرف

 .دنبال   خود  کشید 
کم  طول  کشید  تا  قدم  هایم  را  با  قدم هایش  همسان  
کنم  و  حال  دست  در  دست   هم  در  خیابان های  تهران  

 .قدم  م زدیم 
برای  اینکه  آشنای   مرا  نبیند  تا  حد   امکان  صورتم  را  

  آورد  تا  قابل   دید  نباشد 
 .پاییر 

جلوی  یک  بستپ   فروشر  ایستاد  و  قبل  از  اینکه  وارد  
 :شود  گفت 

 همیر   جا  بمون  من  الن  بر  م گردم  ...خ   م خوری؟  -
م  و  با  ذوق  گفتم   :نتوانستم  جلوی  لبخندم  را  بگیر

 !شاتوت  -
باز  همان  نیمچه  لبخند  را  به  لب  آورد  و  وارد   بستپ   

   
فروشر  شد  و  حدود   پنج  دقیقه  بعد  با  دو  عدد  بستپ 

   شاتون  برگشت 
 .لیوای 

 :متعجب  گفتم 
 توام  شاتوت  دوست  داری؟  -
 :شانه ای  بال  انداخت  و  گفت 

 !متنفرم  ازش  -



 :متعجب  تر  از  قبل  پرسیدم 
 !خب  پس  چرا  شاتوت  سفارش  دادی  -

ه  نگاهم  کرد  و  گفت   :خیر
های  (که  تو  عالقه  داری   -

ای  )چیر 
چون  م خوام  به  چیر 

ی  به  زور   !عالقه  پیدا  کنم؛  حپ 
 .با  دهای   باز  نگاهش  کردم 

این  دیگر  که  بود؟  !باور  کنم  که  اینقدر  به  من  عالقه  
 !داشت؟  !باور  کنم؟ 

 :دستم  را  در  دستش  گرفت  و  گفت 
اونجوری  بم )بهم (نیگا )نگاه (نکن  سگ  مص ب  !تو   -

خیابون  خم  م شم  اون  لبای  لمصب ت )لمذهب (رو  
 !جر  م دما 

م  زده  شم  را  پاییر   انداختم  که   معذب  و  با  نگاه  شر
 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 

بریم  جلو  تر  یه  جای  دنج  هست  ...فقط  من،  فقط   -
 .تو  ...کس  مزاحممون  نم شه 

ترسیده  نگاهم  را  به  او  دوختم  که  محکم  تر  دستم  را  
د  و  گفت   :فرسر

 !بم )بهم (اعتماد  کن  ...من  ی   رگ  نیستم  -



از  اینکه  فکرم  را  خوانده  و  تعبیر  کرده  بود  خجالت  
برای  بار   چندم  شاش   وجودم  را  گرفت  .خودم  را  

 !لعنت  کردم  برای  قضاوت   زود  هنگامم 
قدم  از  قدم  بر  داشتیم  و  به  راه  افتادیم  سمت   جای   
 !که  او  م گفت  دنج  است  و  من  نم دانستم  ک جاست 

من  با  لذت  بستپ  ام  را  م خوردم  و  او  با  اخم  و  به  
سخپ   هر  از  گاه  قاشق   به  بستپ  اش  م زد  و  

م توانستم  از  چهره ی  درهمش  تشخیص  دهم  که  
 .موقع   خوردن  چقدر  عذاب  م کشد 

بستپ  ام  را  زود  تمام  کردم  و  معذب  به  بستپ  اش  
 :اشاره  کردم  و  گفتم 

 !م دیش  به  من؟  -
از  خدا  خو استه  شی  تکان  داد  و  با  لبخند  بستپ   را  به  

 .سمتم  گرفت 
  جای   برای  بستپ   نداشتم  اما  به  طرز   عجیپ   

ا
اصل

 دوست  نداشتم  او  را  در  حال   عذاب  ببینم 
 

 ��پرتقال _من #
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  غزل _داداش _پور #



 ️‼کپ  _ممنوع #
 

وکه   با  رسیدن  به  کوچه ی  بن  بسپ   که  خانه ای  می 
 :تهش  بود  متعجب  گفتم 

 !ا ینجا  کجاست؟  -
وکه  قدم  بر   دستم  را  کشید  و  به  سمت   خانه ی  می 

داشت  و  بدون   اینکه  دستم  را  ول  کند  جلوی  
 :دروازه اش  نشست  و  گفت 

خیل  اینجا  اومدم  ...هیچکس  این  اطراف  پیدا   -
 !نم شه 

من  هم  روبرویش  نشستم  و  بستپ   را  کنار  گذاشتم  و  
وکه  گفتم  ه  به  خانه ی  می   :خیر

 !خفناکه  -
د  و  گفت   :دستم  را  فرسر

 !من  اینجام  -
ناخواسته  لبخندی  زدم  که  او  هم  نیمچه  لبخندی  به  

 .لب  آورد 
وقپ   لبخند  م زد  چشمانش  چیر   م افتاد  و  حالپ   

 .بامزه  به  خود  م گرفت 
 :پشت   دستم  را  نوازش  کرد  و  گفت 



من  پنج  ماه   پیش  تو  رو  جلوی  مغازه ی  بابات   -
 ...!دیدم 

ه ت  نگاهش  کردم  ...پنج  ماه  
ُ
با  چشمای   گرد  شده  از  ب

 !زمان   کم  نبود 
من  فقط  همیر   اواخر  احساس  م کردم  که  تعقیبم  

  جای   نم دیدمش  !شاید  هم  
ا
م کند  .قبلش  اصل

م دیدم  و  مانند   بقیه ی  آدم های  عادی  از  کنارش  رد  
 .م شدم 

 :نفس  گرفت  و  ادامه  داد 
  منو  ندیدی  ...ول  من  دیدمت  ! -

ا
اون  روز  تو  اصل

چشای )چشم های (بادوم ات  اول  از  همه  از  نظرم  
خواستپ   در  اومد  .بعدش  لبخندت،  

دندونای )دندان های (ردیفت  !ابرو  های  کمای  ات  ...قد  
ت  جذبم  کرد  .من  هیچ  وقت   و  قواره ات  ...همه  چیر 

 !به  ناموس   مردم  چشم  نداشتم  و  ندارم  سارا 
 :مکپر  کرد  و  گفت 

 «!اما  اون  لحظه  با  خودم  گفتم  که  تو  »پرتقا ل   مپ   -
 :منگ  به  او  نگاه  کردم  و  گفتم 

؟  !پرتقال؟  -  ...!این  یعپ   خ 
 :مکث   کوتاه  کردم  و  با  اخم  گفتم 



  من  مثل   پرتقال  گرد  و  تپلم؟  ! -
نکنه  تو  فکر  م کپ 
 !من  کجام  چاقه؟ 
 :خندید  و  گفت 

ی  نگفتم  چشم بادوم  ...!خواهر   - نه  من  همچیر   چیر 
کوچیکه ام  خیل  وقت  پیش  یه  متپ   برام  خونده  بود  

 ...که  بد  به  دلم  نشست 
 :منتظر  نگاهش  کردم  که  ادامه  داد 

اسپانیای  ها  وقپ   م خوان  به  یک  نفر  بگن  :تو   -
 نیمه ی  گمشده ی  مپ  

 res mi media naranja :میگن  
 »:تو  پرتقال   مپ  

 «.یعپ 
لب  های  جمع  شده ام  رفته  رفته  به  لبخندی  پت  و  

 :پهن  شکفته  شد  و  با  ذوق  گفتم 
 !چه  با مزه  -

شش  را  خم  کرد  و  لبانش  را  مماس  با  لبانم  قرار  داد  
اض  باز   که  گونه هایم  رنگ  گرفت  اما  لب  به  اعی 

 .نکردم 
از  اون  بامزه  تر  اینه  که  تو  نیمه ی  گمشده  و  پرتقال    -

 !مپ   سارا 



اسمم؛  اسم  پرتکرار  و  فراوان  بود  ...اما  او  که  لب  باز  
م کرد  و  نام   مرا  نجوا  م کرد  حس  م کرد م  صاحب   

 !زیبا  ترین  نام   جهانم 
لبخندم  را  حفظ  کردم  که  آرام  گوشه ی  لبم  را  

 .بوسید 
 !راسپ   شما  از  پروانه  های  درونتان  خی   دارید؟ 

 ...همان  پروانه  های  زیبا  و  بامزه 
همان  های   که  وقپ   شما  زیبا  ترین  حس   دنیا  را  

احساس  م کنید  به  رقص  در  م آیند  و  ته   دلتان  را  
قلقلک  م ده ند؛  طوری  که  مجبور  به  زدن   قهقهه  

 .م شوید 
ل  کردم  تا  قهقهه  نزنم  و   اما  من  این  بار  خودم  را  کنی 

 .خودم  را  رسوا  نکنم 
 :دستش  را  روی  گونه ام  گذاشت  و  شیــــع  گفت 

ت  دارم  -  !دوس 
 :و  بعد  تند  و  تیر   از  جایش  بلند  شد  و  گفت 

 !بلند  شو  بریم  ...دیرت  نشه  -
 .منگ  شی  تکان  دادم  و  بلند  شد م 

گفت  دوستم  دارد  ...صداقت  را  در  چشمان   به  رنگ   
 .شبش  م دیدم 



اف  کردن  به  حسش  برایش  کم   معلوم  بود  اعی 
دشوار  بود  که  اینطور  شیــــع  بلند  شد  و  عزمش  را  

 .برای  رفی    جمع  کرد 
هر  چه  که  بود  ...پرتقال  بودن  برای  چاوشر  که  تازه  

   جذای   بود 
 ام  گذاشته  بود  برایم  چیر 

 
 .پا  به  زندیک
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* * * * * * * * * *  

 
 .یک  هفته  از  دوسپ  ام  با  چاوش  م گذشت 

این  هفت  روز   گذشته  را  باید  قاب  م کردم  و  به  دیوار  
 !م زدم  ...اینقدر  که  خوب  و  دوست  داشتپ   بودند 

همیشه  بعد  از  دانشگاه  تکیه  زده  به  درخت   آن  طرف   
م دیدمش  و  او  تا  ش   کوچه  مرا  همراه  م کرد  .گاه  

در  آن  کوچه ی  بن  بست  قرار  م گذاشتیم  و  ساعت  
 .ها  با  هم  سخن  م گفتیم 



 .همدمم  شده  بود  و  همدمش  شده  بودم 
 .فکر  نم کردم  اینقدر  شیــــع  وابسته اش  شوم 

نه  که  محبت  ندیده  باشم  ها  نه  ...فقط  تا  به  حال  
 .طعم   عاشق   را  نچشیده  بودم  ...که  چشیدم 

در  این  یک  هفته  اتفاق   خاص  برای  بقیه ی  اعضای  
 .خانواده  نیفتاده  بود 

نهال،  فاطمه  و  ساره  مرا  برای  قبول  کردن   چاوش  
 .تشویق  م کردند 

سهیال  در  یک  مطب   پزشک  که  پزشکش  دوست   
آقاجونم  بود  مشغول  به  کار  شده  بود  و  مامان  هم  از  

وی  بودن   نیک  خی   دار  شده  و  او  را  به  مشاوره  
می  

 .م برد 
سیاوش  صبح  ها  به  مکانیک  م رفت  و  ظهر  همیر   که  
وارد   خانه  م شد  و  لقمه ای  نان  در  دهان  م گذاشت  

به  سمت   ضبط   صوت  و  تارش  م رفت  .پنج  سال  
 .م شد  که  تار  کار  م کرد 

امروز  اما  برای  سهیل  و  فاطمه  روز   خاص  بود؛  یا  
 !بگذار  اصالح  کنم  ...شب   خاص 

امشب   شب   خواستگاری  بود  و  من  هم  مانند   بقیه  
خیل  ذوق  داشتم  اما  از  صبح  بود  که  مدام  ضعف  



م کردم  و  شفه  های  پیای   و  سوزش   گلو  دمار  از  
 .روزگارم  در  آورده  بود 

حدس  م زدم  که  شما  خورده  باشم  و  چای  نبات   
 .مامان  هم  دردی  ازم  دوا  نکرده  بود 

ون    از  صبح  روی  تخت  دراز  کشیده  و  به  منظره ی  بیر
پنجره  که  حیاط   زیبای  خانه مان  را  در  بر  م گرفت  

ه  بودم   .خیر
با  صدای  باز  و  بسته  شدن   در  شم  را  برگرداندم  که  

 .ساره  را  در  آستانه ی  در  دیدم 
 :چیپ   به  بیپ  اش  داد  و  غر  زد 

  امشب  باید  شما  م خوردی؟  -
 
 !حتما

  گفتم 
 

 :بیپ  ام  را  بال  کشیدم  و  با  صدای  تو  دمایع
 دست   خودمه  مگه؟  -

کمان  رفت      مشی 
   آرایسر

شی  تکان  داد  و  به  سمت   میر 
 :و  گفت 

؟  -  هوم  ...امشب  نمیای  یعپ 
 :با  لب  های   آویزان  شده  گفتم 

 !فکر  نکنم  با  این  حالم  بتونم  بیام  -
 :ی  خیال  م گوید 



بیچ   بابا  ...یه  خواستگاری   ساده  است  دیگه،  بزرگ   -
   برگ   چغندر  

تر  ها  م برن  م دوز ن،  ما  هم  عیر 
 !م شینیم )م نشینیم (نگاه  م کنیم 

راست  م گفت؛  اما  هر  چه  بود  خواستگاری   برادرم  
ین  دوستم   !بود  ...آن  هم  از  بهی 

 :روی  تخت  نیم  خیر   شدم  و  گفتم 
 !نم شه  نیام  ...فایط  ناراحت  م شه  -

در  حال  که  به  چشمانش  خط  چشم  م کشید  و  
دهانش  باز  بود  و  هر  چه  دقت  داشت  را  گذاشته  بود  

 :ش   خط   چشم  کشیدن  گفت 
   فایط  جونت  باید  خودت  رو  بکسر   -

بخاطر   ناراحپ 
ل؟ 

ُ
 !عقل   ک

اض  باز  کنم  که  در  باز  شد  و   خواستم  لب  به  اعی 
 .مامان  و  پشت   شش  نیک  و  سهیال  وارد   اتاق  شدند 
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 :سهیال  با  د یدنم  گفت 
 !آماده  نشدی  هنوز؟  -

 :عاجز  گفتم 
م  ...حالم  خوب  نیست  -  !دارم  م میر
 :نگران  نگاهم  کرد  که  مامان  گفت 

 !چای  نبات  خوبت  نکرد؟  -
 :ساره  کالفه  گفت 

مامان  این  چای  نبات   تو  یک  رو  خوب  م کپ   للا   -
 وکیل؟ 

 :مامان  چشم  غره ای  به  ساره  رفت  و  گفت 
بچه  بودین  با  همیر   ها  خوبتون  م کردم  که  دکی    -

 !نرین  پاستوریزه  در  نیاین 
 :کالفه  پتو  را  روی  خودم  کشیدم  و  گفتم 

 !حالم  خوب  نیست  !پاهام  رمق  ندارن  نم تونم  بیام  -
 :صدای  نیک  را  شنیدم 

احت  کنه  ...برگشتیم  اگه  حالش   - خب  بذارین  اسی 
یمش  دکی    !خوب  نشد  بی 

  سکوت  کردند  که  مامان  گفت 
 
 :ثانیه ای  همک

خیل  خوب  ...ما  داریم  م ریم  سارا،  توام  زودتر   -
 !آماده  شو  ساره  عروش ات  که  نیست 



 :ساره  پررو  پررو  گفت 
 !انشالل  به  زودی  -

نیک  با  حرفش  خندید  و  مامان  هشدار  دهنده  نامش  
 .را  به  زبان  آورد 

 :پتو  را  کنار  زدم  و  گفتم 
 !از  طرف   ازشون  معذرت  بخواین  -

مامان  شی  تکان  داد  و  در  حال  که  اتاق  را  ترک  م کرد  
 :آرام  گفت 

آخه  چله ی  تابستون  وقت   شما  خوردنه؟  !همه ی   -
 !کارهای  این  دخی   برعکسه 

 :سهیال  به  سمتم  آمد  و  تبم  را  چک  کرد  و  گفت 
 !تب  نداری  ...خوب  م شر  نگران  نباش  -

لبخندی  به  صورت   مهربانش  زدم  که  دسپ   به  
 .موهایم  کشید  و  از  اتاق  خارج  شد 

 .نی ک  هم  پشت   شش  رفت 
ساره  بعد  از  حدود   چهل  و  پنج  دقیقه  حاض   و  آماده  

وسط   اتاق  ایستاد  و  خود  را  در  آینه  برانداز  کرد  که  
 :صدای  داد   سیاوش  بلند  شد 

ون  این  یابو  مغز   ما  رو   - ساره  تن   لشت  رو  بیار  بیر
 !خورد 



 .م دانستم  منظورش  از  یابو  سهیل  است 
   ششی  با  

ساره  "ایش "ـی  گفت  و  بعد  از  خداحافظ 
 .من  از  اتاق  خارج  شد 

خانه  که  خال  شد  ی  حوصله  خودم  را  زیر   پتو  جمع  
کردم  و  سغ  کردم  کم  بخوابم  تا  شاید  حالم  بهی   

 .شود 
اما  همیر   که  پلک  هایم  را  روی  هم  گذاشتم  زنگ   

 .موبایلم  به  صدا  در  آمد 
موبایلم  را  از  روی  کنسول  چنگ  زدم  و  با  دیدن   

ایموخ    قلب   قرمز  روی  صفحه ی  موبایلم  لبخندی  
 .روی  لبم  آمد 

آیکون   سی    رنگ  را  لمس  کردم  و  گوشر  با  به  گوشم  
چسپاندم  .قبل  از  اینکه  سالم  بگویم  صدای  حق  به  

 :جانبش  پشت   خط  مرا  متعجب  کرد 
ون؟  -  چرا  نیومدی  بیر

 :متعجب  گفت 
؟  -  !خ 

صدات  چرا  گرفته  است؟  !م گم  چرا  با  خانواده ات   -
؟  قرار  نبود  برین  خواستگاری   ون؟  !کجای  نیومدی  بیر

 مگه؟ 



از  این  همه  دقیق  بودنش  تعجب  شاش   جان  و  تنم  را  
 .فرا  گرفت 

من  به  او  گفته  بودم  قرار  است  برای  برادرم  به  
خواستگاری   دوستم  برویم  اما  آنقدر  تاکید  نکرده  

 .بودم  و  فکرش  را  نم کردم  در  خاطرش  بماند 
 :صدایش  رفته  رفته  عصپ   شد 
؟  -  سارا  جواب   منو  بده  !کجای 

 :با  لکنت  گفتم 
 !خ ...خونه  -

؟  -  !چرا؟  چرا  باهاشون  نرفپ 
 .حالم  خوب  نبود  ...شما  خوردم  نتونستم  برم  -

 :لحظه ای  سکوت  کرد  و  گفت 
؟  -  رفپ   دکی 

 .از  نگرای  ای  که  در  صدایش  بود  لبخند  روی  لبم  آمد 
 !نه  نرفتم  -

 چرا؟  -
 :با  حالت   بامزه ای  گفتم 

 !چا ی  نبات  خوردم  -
 :صدایش  بال  رفت 



آخه  چای  نبات  کجای  تو  رو  خوب  م کنه؟  !حاض    -
 .شو  میام  دنبالت 
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 :ترسیده  روی  تخت  نشستم  و  گفتم 

نه  نه  ...خوبم  !از  خواستگاری  برگشی    اگه  حالم   -
 !خوب  نشد  داداشم  منو  م بره 

 :کالفه  نفس   ع میق   کشید  و  گفت 
 ...خیل  خوب  -

دقیقه ای  هر  دویمان  سکوت  کردیم؛  تا  اینکه  من  لب  
 :باز  کردم  و  گفتم 

؟  - ون   خونه ی  مای   تو  بیر
 !هوم  -
 چرا؟  -

 :صدایش  را  صاف  کرد  و  گفت 
-  
 
 !م خواستم  مطمی    شم  بهم  دروغ  نم یک



 :متعجب  گفتم 
 !دروغ  چرا  آخه؟  -

 :سکوت  کرد  .مردد  گفتم 
 تو  به  من  شک  داری؟  -

باز  هم  سکوت  کرد  که  با  حالپ   که  رو  به  عصبانیت  
 :م رفت  گفتم 

 !چاوش  -
 :صدایش  بال  رفت 

 !آره  ...آره  بهت  شک  دارم  -
 !تنم  یخ  زد  .شک؟  !به  من؟ 

 .نم توانستم  لب  به  سخن  باز  کنم 
 :انگار  فهمید  که  گفت 

 !م ترسم  از  دستت  بدم  -
از  منطقش  حالم  بهم  خورد  .برای  از  دست  دادن  
شک  م کرد؟  فکر  م کرد  به  او  دروغ  گفتم  و  به  
 بهانه ی  شب   خواستگاری  به  جای  دیگری  رفتم؟ 

 .حالم  از  قضاوت   ی   جایش  بهم  خورد 
صورتم  جمع  شده  بود  و  قطرات   اشک  بدون   اینکه  

 .هق  بزنم  صورتم  را  فتح  کرده  بودند 



ت  دارم  !همه اش  م ترسم  از   - سارا  من  خیل  دوس 
دستت  بدم  ...م ترس م  یک  بهی   از  من  پیدا  کپ   ...

 م فهم  خ   م گم؟ 
 :تند  گفتم 

نه  نم فهمم  ...هیچ   نم تونه  این  شکاک   مزخرفت   -
 !رو  توجیح  کنه  چاوش 

 ...سارا  -
قبل  از  اینکه  حرفش  را  کامل  کند  تماس  را  قطع  و  

 .گوشر  را  خاموش  کردم 
 !شک؟  !فکر  م کرد  من  به  او  خیانت  م کنم؟ 

به  اوی   که  حس  م کردم  دارد  به  اولیر   و  آخرین  
 عشقم  تبدیل  م شود؟ 

با  پشت   دست  اشک  هایم  را  پاک  کردم  و  روی  تخت  
دراز  کشیدم  و  پتو  را  روی  شم  کشیدم  و  آرام  هق  

 .زدم  و  در  دلم  به  زمیر   و  زمان  بد  و  ی  راه  گفتم 
یک  ربغ  گذشت  .حال  آرام  تر  شده  بودم  و  به  خودم  

 !دلداری  م دادم  .شاید  او  حق  داشت 
 حق  داشت؟  !احمق  نباش  سارا  !حق   چه؟ 

 حق  داشت  ی  خود  و  ی  جهت  به  تو  شک  کند؟ 



ه  شوی   به  خودت  بیا  !نگذار  زیر   دست  و  پایش  ل 
 !دخی   جان 

با  صدای  برخورد   سنگ  به  شیشه ی  پنجره  ترسیده  
 .شانه  هایم  بال  پرید 

 .خودش  است  ...خدایا  خودت  به  دادم  برس 
باز  نم کنم  !چرا  باید  باز  کنم؟  مگه  اینکه  احمق  

 !باشم 
 ...یک  سنگ   دیگر  ...دو  تا  ...سه  تا 

 :تا  اینکه  صدایش  بلند  شد 
سارا  ...اون  روی  سگ   منو  بال  نیار  شیشه  رو   -

ون   !م شکنم  میام  تو  ها  !گمشو  بیا  بیر
ل  از  روی  تخت  بلند  م شوم  و  به  سمت   

ُ
ترسیده  و  ه

 .پنجره  م روم 
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پنجره  را  باز  کردم  که  اوی  اخمو  را  با  چند  عدد  سنگ  
 .در  دست  نشسته  روی  حصار  دیدم 

ه  نگاهم  کرد   .اخم  هایش  رفته  رفته  باز  شد  و  خیر
متعجب  شم  را  به  معنای  "چیه؟  "تکان  دادم  که  

 :مسخ  شده  گفت 
 !موهات  ...خیل  قشنگه  -

ل  شده  دسپ   به  موهایم  کشیدم  که  فهمیدم  ش  
ُ
ه

 .برهنه  جلویش  ایستاده ام 
شیــــع  به  سمت   کمدم  رفتم  و  اولیر   شال  که  زیر   

 .دستم  آمد  را  برداشتم  و  ش  کردم 
به  سمت   پنجره  برگشتم  که  او  با  دیدن   ش   پوشیده ام  

 :اخم  کرد  و  گفت 
 !من  نامحرمم  برات؟  -

 :تلخ  شدم 
من  برای  تو  نامحرم  ترم  ...آدم  به  محرم   روزها  و   -

 !شب هاش  شک  نم ک نه 
ون  فرستاد  و  گفت   :کالفه  نفسش  را  بیر

ه  خوردم  ...تو  ه  باز  بزن  تو  شم  -
ُ
 !من  یه  گ

 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 



خیل  احمقم  که  یه  شب  و  یه  روز  به  کس  که  هیچ   -
 .شناخپ   ازش  نداشتم  اعتماد  کردم 

 !من  این  ریخپ  ام  سارا  ...بام )باهام (بساز  -
 :عصپ   و  ناباور  نگاهش  کردم  و  گفتم 

ت و  از  رو  نم ری  چاوش  !کار   امشبت  رو  هیچ وقت   -
 !فراموش  نم کنم،  این  رو  تو  گوش هات  فرو  کن 

   زهر 
 .او  نیر   پوزخندی  م زند  به  تلچ 

نه  بابا  ...نمردیم  و  زبون   باز  شده ی  شوما )شما (هم   -
 !دیدیم  !فرو  نکنم  خ   م شه  ته  تغاری   حاج  صالح؟ 

 :با  فک  قفل  شده  غریدم 
م رم  ...پشت   ش مم  نگاه  نم کنم؛  من  با  یه  آدم    -

 !شکاک  نم تونم  ادامه  بدم 
ثانیه ای  نم گذرد  که  آتش   خشم  در  چشمانش  شعله  

 .م کشد 
وع  کرد  به  خط  و  نشان   روی  حصار  ایستاد  و  شر

 :کشیدن 
منو  ببیر   همون  روز   اول  هم  بت )بهت (گفتم  وقپ    -

من  خاطر   یک  رو  بخوام  اونم  باس )باید (خاطر   منو  
بخواد  .ا فتاد؟  !دیگه  حرف  از  رفی    نم زی   سارا  ...که  

 !اگه  بزی   دهنت  رو  جر  م دم 



ه  شدم  و  با  صدای    ترسیده  به  صورت   جدی اش  خیر
 :بغض  آلود  گفتم 

 !تو  روای  ای  -
 .و  شیــــع  پنجره  را  بستم  و  پرده  را  کشیدم 

شالم  را  از  روی  شم  برداشتم  و  خودم  را  روی  تخت  
 .انداختم  و  زیر   پتو  مچاله  شدم 

در  حال  که  هق  م زدم  و  به  زمیر   و  زمان  فحش  و  
ا  م دادم؛  احمقانه  به  این  فکر  م کردم  که  او   ناش 

وقپ   موهایش  را  به  پشت  گوشش  م فرستد  چقدر  
 .جذاب  تر  از  قبل  م شود 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ                 

 
 :عطسه ای  زدم  و  ی  حال  گفتم 

فایط  به  خداوندی   خدا  حا لم  خوب  نبود  نتونستم   -
 .بیام 

صدای  جیغش  باعث  م شود  گوشر  را  چند  سانت  از  
 :گوشم  دور  کنم 

که  حالت  خوب  نبود  آره؟  !خاک  بر  ش   -
 
ا
 !خواستگاری   رفیق   شفیقت  بود  مثل



 :کالفه  از  این  بحث   تمام  نشدی   گفتم 
فایط  به  خدا  دل  و  دماغ  هیچ   رو  ندارم  .م خوام   -

 !بخوابم 
خیل  خوب  ...و ل  به  وقتش  از  خجالتت  در  میام؛   -

 !الن  دارم  مراعات   حالت  رو  م کنم  احمق 
 .و  بدون   خداحافظ   تماس  را  قطع  کرد 

ی  خیال  گوشر  را  روی  کنسول  گذاشتم  و  دوباره  روی  
 .تخت  دراز  کشیدم  و  پتو  را  روی  خودم  کشیدم 

 :با  صدای  باز  و  بسته  شدن   در  کالفه  گفتم 
مامان  به  خدا  دمنوش  هات  دیگ ه  دردی  رو  دوا   -

 !نم کی   
اما  با  صدای  سیاوش  با  چشمای   گرد  شده  از  زیر   پتو  

 :در  آمدم  و  به  او  چشم  دوختم 
مت  دکی   شدی  پوست  و  استخون  -  !پاشو  بی 
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موهایم  را  به  پشت   گوشم  هدایت  کردم  و  ش  به  زیر  
 :گفتم 

ی ام  نیست  -  !خوبم  داداش  چیر 
 :پوزخندی  زد  و  گفت 

 !م بینم  ...پاشو  حاض   شو،  پاییر   منتظرتم  -
 .و  شیــــع  از  اتاق  خارج  شد 

ی  رمق  از  روی  تخت  بلند  شدم  و  لباس  هایم  را  
 .پوشیدم  و  چادرم  را  ش  کردم  و  از  اتاق  خارج  شدم 

 
* * * * * * * * *  

 
سوار   ماشیر   شد  و  پالستیک   دارو  ها  را  به  سمتم  

 .گرفت 
 :پالستیک  را  ازش  گرفتم  و  آرام  گفتم 

 !ممنون  -
 .شی  تکان  داد  و  ماشیر   را  به  حرکت  در  آورد 
   ساده  بود  وسط   مرداد  ماه 

 
 !یک  شماخوردیک

 :به  نزدیک   خانه  رسیده  بودیم  که  گفت 
 !کالس هات  این  اواخر  خیل  طولی   شدن؛  درسته؟  -



ترس  به  دلم  چنگ  زد  .نکند  فهمیده  باشد؟  نکند  
 م داند  تظ اهر  به  ندانسی    م کند؟ 

نفس   عمیق   م کشم  و  سغ  م کنم  به  خودم  مسلط  
 .باشم 

   
ی  نیست  ...یک  نگرای  ی  نیست  سارا  ...چیر  چیر 

 !ساده ی  برادرانه  است  ...همیر  
 !آره  -

؟  با  این  حجم  از  درس ها؟  -  خسته  نم شر
 !نه  ...تنها  شگرم امه  -

 :شی  تکان  م دهد  و  بعد  از  دقیقه ای  مکث  م گو ید 
 م خوای  ادامه  تحصیل  بدی؟  -
 :با  چشمای   گرد  شده  م گویم 

 !معلومه  -
 !باز  هم  مکث  ...باز  هم  تردید  ...باز  هم  شک 

ی  را  از  من  پنهان  م کرد   .سیاوش  چه  چیر 
 :مردد  م پرسم 

ی  شده  سیاوش؟  -  !چیر 
نامحسوس  شش  را  به  نشانه ی  مثبت  تکان  م دهد  و  

 :م گوید 



تو  خواهرم  ...خاطرت  ب رام  خیل  عزیزه  !م خوام   -
خودت  انتخاب  کپ   ...ول  نه  اینکه  مثل   سهیال  

دیوونه  بازی  در  بیاری  ها  ...نه  ...اونجوری  باشه  
 ...خودم  گوشت  رو  م کشم 

 :نفس   عمیق   م کشد  و  ادامه  م دهد 
 .خواستگار  داری  -

 متعجب  نگاهش  م کنم  .خواستگار؟ 
  هم  خواستگار  داشتم  اما  

ا
خب  صد  در  صد  قبل

 .آقاجون  همه شان  را  رد  م کرد 
این  بار  اما  سیاوش  دارد  از  خواستگار   ناشناسم  با  من  

 .سخن  م گوید  و  این  یعپ   موضوع  جدی  است 
 :سکوتم  را  که  م بیند  م گوید 

پرس   خوبیه  ...من  خودم  تضمیر   م کنم،  ش  به   -
راهه،  اهل   دود  و  دم  اینا  نیست  ...کار  داره،  خونه  
داره،  ماشیر   داره . ..همه ی  استاندارد  ها  رو  داره  ...
 !گزینه ی  خوبیه  ...اگه  خودت  دوست  داشته  باشر 

 کیه؟  -
پرسعموی  اون  یارو  معیر   خاطر  خواه   ساره  ... -

 !حامد 
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  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 !حامد 

ی  اسمش  را  شنیده  بودم   .نه  دیده  بودمش  و  نه  حپ 
ی  منق  ام  را  اعالم  کنم  که  دستش  

ٔ
در  جا  خواستم  را

 :را  به  معنای  سکوت  بال  برد  و  گفت 
اولیم  قدم  اینه  که  از  مغزت  استفاده  کپ   و  فکر   -

 !کپ   سارا  ...فکر 
 :بغ  کرده  دستانم  را  بغل  کردم  و  گفتم 

 !من  نم خوام  ازدواج  کنم  داداش  -
خب  من  دارم  مجبورت  نم کنم  سارا  ...م گم  فکر   -

 !کن،  فکر  کن  مثل   سهیال  دیوونه  بازی  در  نیار 
 :متعرض  گفتم 

 !وا  داداش  ...چقدر  سهیال  سهیال  م کپ   -
 :با  فک  قفل  شده  غرید 

ت  بشه  برات  -  !چون  م خوام  آینه ی  عی 
 چرا  برای  من؟  ساره  برگ  چغندره؟  -



اونم  به  حرف   من  گوش  نداد  ...ول  شانس  آورد  این   -
 ک  

َ
یاروی   که  خاطرش  رو  م خواد  آدم   خوبیه  وگرنه  ی

 ...بالی   شش  م آوردم  که 
 :با  گستاخ   حرفش  را  قطع  کردم  و  گفتم 

  معیر   خوبه  چرا  ی  چاره  رو  اینقدر  عالف   -
 
اگه  م یک
 کردی؟ 

معیر   نه  و  آقا  معیر   ...این  یک  !بعدش  هم   -
 !نم خواستم  فکر  کنه  با  هالو  طرفه 

 :متعجب  گفتم 
؟  -  یعپ   خ 

 :پوزخندی  زد  و  گفت 
یعپ   اینکه  حال ش  شه  سا ره  ی   خانواده  نیست  که   -

ه  طالق  خونه  ه  بی   !بعد  از  دو  روز  دستش  رو  بگیر
 !با  زن   قبل اش  مشکل  داشت  سیاوش  -

ط    -
ها  حال م  نم شه  !شر هر  خ   ...من  این  چیر 

 !ازدواج  هم  اینه  که  حق   طالق  با  ساره  باشه 
 :با  دهای   باز  شده  از  تعجب  گفتم 

؟  آقاجون  -  ...یعپ   خ 
 :حرفم  را  قطع  کرد  و  خ ونرسد  گفت 



ها  کار  نداشته   - آقاجون  هم  موافقه  ...تو  به  این  چیر 
 !باش  ...فکرهات  رو  کن 

 :به  سمت   شیشه  برگشتم  و  تخس  گفتم 
 !چه  یک  ساعت،  چه  یک  سال  ...جواب   من  منفیه  -

   نگاهش  را  روی  خودم  حس  م کردم  اما  
سنگیپ 

 .برنگشتم  تا  نگاهش  کنم 
 :دقایق   سکوت  کرد  تا  اینکه  با  حرص  گفت 

 !خیل  خوب  ...به  حماقت  ادامه  بده  -
او  حماقتم  را  م گذاشت  ش  اینکه  من  خواستگار  به  
این  خوی   را  رد  کرده ام  اما  خودم  حس  م کر  حماقپ   

 ام  را  فرا  
 
بزرگ  تر  م کنم  ...حماقپ   که  کل   زندیک

 !گرفته  بود  ...دوسپ   با  چاوش 
 

* * * * * * * * * * 
 

یک  هفته ای  از  آن  روزی  که  سیاوش  موضوع   
خواستگاری   حامد  را  با  من  در  میان  گذاشته  بود  

 .م گذشت 



به  جز  همان  روزی  که  سیاوش  از  حامد  بل  من  سخن  
گفته  بود  دیگر  کس  راجع  به  حامد  با  من  صحبت  

 .نکرد  و  یک  جورهای   موضوع  به  فراموشر  م پیوست 
در  این  یک  هفته  فقط  دو  بار  با  چاوش  صحبت  کرده  

 !بودم؛  آن  هم  تلفپ  
 !و  صد  البته  خیل  کوتاه  و  شد 

ازش  دلخور  بودم  ...او  نیر   این  را  فهمیده  بود  اما  به  
روی  خودش  نم آورد  و  باز  اعتقاد  داشت  که  حق  با  

 .خودش  است 
 یک  هفته  بود  که  ندیده  بودمش  و  یک  د 

جورهای   حس  م کردم  پروانه  های  ته   قلبم  رفته اند  .
 .چاوش  که  باز  گردد  پروانه  ها  نیر   باز  م گرد ند 

البته  او  بار  ها  پیام  داده  بود  که  م خواهد  مرا  ببیند  و  
دیگر  تحمل  ندارد  اما  من  هر  بار  پشت   گوش  انداخته  

م  م ریختم   .بودم  و  در  آتش   خشمش  هیر 
بعد  از  دانشگاه  هم  شیــــع  به  سیاوش  زنگ  م زدم  و  
م گفتم  که  به  دنبالم  بیاید  و  برادرم  ی   چون  و  چرا  

 .م آمد 
 .فرار  م کردم  و  راص   نبودم 



مردد  ...دو  دل  ...ترس  !حس  های   که  این  یک  هفته  
 ام  را  

 
گریبانم  را  گرفته  بودند  طوری  که  شماخوردیک

 .به  کل  از  یاد  برده  بودم 
 !هنوز  آبریزش  بیپ   داشتم  اما  بهی   بودم  و  ش  پا 

 .چهارشنبه  بود؛  روز   خواستگاری   ساره 
 .از  صبح  همه  در  تکاپو  بودند 

ی  م کردند   .مامان  و  سهیال  گرد  گیر
 .نیک  به  گوشر اش  مشغول  بود 

 .سیاوش  و  سهیل  و  آقاجون  ش   کار  بودند 
امروز  به  دانشگاه  نرفته  بودم  و  م خواستم  کمک  

 .حال   خانواده  باشم 
در  حال  که  گره ی  روشی   گل  دارم  را  محکم  م کردم  

 .با  جارو  به  سمت   حیاط  رفتم  تا  حیاط  را  بشویم 
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 :مشغول  بودم  که  صدای  ساره  را  از  اتاقمان  شنیدم 



سارا  ...سارا  ...گمشو  بیا  اینجا  گوشر ات  خودش  رو   -
کشت  از  بس  دینگ  دینگ  دینگ  دینگ  زنگ  خورد  

ه 
َ
 !بابا  ا

با  عجله  جارو  و  شیلنگ  را  همانجا  رها  کرده  و  به  
 :سمت   خانه  رفتم  که  صدای  مامان  را  شنیدم 

 !کیه  که  اینقدر  سمج  شده؟  زنگ  خور  نداشپ   سارا  -
 .م دانستم  ...م دانستم  چاوش  است 

ی  بگویم  ساره  جوابش  را  داد   :قبل  از  اینکه  من  چیر 
اینجا  نوشته  بهار  ...فکر  کنم  یک  از  هم  دانشجوی    -

  باز  پروژه  دارن  مامان 
 
 !هاش  باشه،  حتما

 .مامان  "آهان "ـی  گفت  و  به  کارش  ادامه  داد 
 .خد ا  م دانست  که  چقدر  ممنون   ساره  بودم 

به  عجله  راه   اتاق  را  در  پیش  گرفتم  و  گوشر ام  را  از  
 :روی  تختم  برداشتم  و  جواب  دادم 

 الو؟  جانم  بهار  جان؟  -
 :صدای  متعجبش  پشت   خط  طنیر   انداخت 

 بهار  کیه؟  چاوشم؟  -
 :دسپ   به  شقیقه ام  کشیدم  و  گفتم 



آره  آره  ...م دونم  باید  اون  می    های   که  فرستادی   -
رو  ترجمه  کنم  ول  خدای   امروز  شم  شلوغه  

 !نم تونم،  انشالل  فردا 
 :چاوش  که  انگار  دوزاری اش  افتاده  بود  گفت 

؟  -  نم توی   حرف  بزی 
 :با  لبخندی  تصنغ  گفتم 

  ...آره  -
 
 ...آره  آره  ...درست  م یک

 .خندید  و  من  دلم  برای  خندیدنش  قنج  رفت 
  زنگ  م زنم  -

 
 ...خیل  خوب  بعدا
 :صدایش  جدی  شد 

ت  -  !حرف  دارم  باهات  ...بخاطر   این  رفتارهای  اخیر
 .و  قطع  کرد 

ون  فرستادم  و  رو  به  ساره  که   ترسیده  نفسم  را  بیر
 :مشکوک  نگاهم  م کرد  گفتم 

یه  دونه ای  ساره  ...دورت  بگردم  عزیزم  سفیو  بخت   -
 !شر  به  حق   پنج  تن 

 :صورتش  را  جمع  کرد  و  گفت 
 خوبه  خوبه  ...حا لم  بهم  خورد،  خ   م گفت؟  -

 :شانه ای  بال  انداختم  و  مغموم  گفتم 
 !خط  و  نشون  م کشید  -



 :چشم  غره ای  رفت  و  گفت 
ن؛  اما  دلیل   -

َ
ش ف 

َ
درسته  خیل  خوشتیپه  و  همه  تو  ک

   هو  بز  
نم شه  ه  راه  به  راه  بهت  گیر  بده  و  تو  عیر 

 وایس  نگاهش  کپ   !آندرستند؟ 
ش  شی  'باشه 'ای  گفتم  و  شیــــع  از  اتاق  خارج  شدم  

 .و  به  سمت   حیاط  رفتم  و  به  ادامه ی  کارم  رسیدم 
ساعت  از  شش  گذشته  بود  و  همه ی  خانواده  حاض   

 .و  آماده  نشسته  بودند 
  از  ظرف   میوه  برداشت  و  گاز  زد  

 
سیاوش  شب  رنک
 :که  مامان  ترسر  زد 

 بذار  واسه  مهمونا  سیاوش  !بچه ای  مگه؟  -
سیاوش  ی  خیال  شانه ای  بال  انداخت  و  به  خوردن   

 .شب  رنگش  ادامه  داد  و  من  ریز  خندیدم 
 :آقاجون  نگاه  به  من  انداخت  و  گفت 

 !برو  کمک  حال   خواهرت  سارا  جان  -
 :شی  تکان  دادم  و  گفتم 

 !چشم  آقاجون  -
خانه  رفتم  که   و  از  جایم  بلند  شدم  و  به  سمت   آشی  

   چهار  نفره ی  
ب  نشسته  روی  صندل   میر  ساره  را  مسی 

خانه  دیدم   .آشی  
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 :با  لبخند  به  سمتش  رفتم  و  گفتم 

با  امشب  م شه  سومیر   بار  که  معیر   میاد   -
س  داری   !خواستگاری  ...ول  تو  باز  اسی 

 :نگاه   بدی  حواله ام  کرد  و  گفت 
سش   -   رفت  و  آمد  ها  زیاد  تر  بشه  آدم  اسی 

 
اتفاقا

بیشی   م شه  و  با  خودش  م گه  اگه  این  دفعه  هم  
خانواده ام  مخالفت  کردن  و  معیر   زد  به  سیم   آخر  و  

 .ی  خیالم  شد  چه  غلظ  کنم 
 .بغض  داشت  .این  را  از  صدایش  تشخیص  م دادم 

دستانش  را  در  دست  گرفتم  و  با  لبخندی  اطمینان  
 :بخش  گفتم 

،  آقاجون  قبول   - امشب  اونا  میان،  صحبت  م کی  
،  حلقه   ط  م ذارن،  مهریه  تعییر   م کی   م کنه،  شر

م اندازن  و  م رن  !تازه اشم  شب  که  م خوای  شت  رو  



بذاری  روی  بالشت  صداس  اس ام اس  گوشر ات  بلند  
  یه  پیام   

م شه  و  گوشر ات  رو  چک  م کپ   و  م بیپ 
 !خیل  رمانتیک  از  طرف   معیر   ج ونت  داری 

با  حرف  ها  و  رویا  پردازی  های  من  لبخند  به  لبش  آمد  
 :و  با  حرست  گ فت 

 !!خدا  کنه  بشه؛  اگه  بشه  ...خ   م شه؟  -
ی  بگویم  که  زنگ   خانه  به   خندیدم  و  خواستم  چیر 

 .صدا  در  آمد 
س   خانه  انداخت  و  با  اسی  ساره  نگاه  به  در   آشی  

 :پوست   لبش  را  جویید  و  گفت 
 ...اومدن  سارا  ...اومدن  -

خانه   دستانش  را  ول  کردم  و  قبل  از  اینکه  از  آشی  
 :خارج  شوم  گفتم 

س  نداشته  باش  ...همه  چیر   قشنگ  پیش  م ره   - ا سی 
 باشه؟ 

د  و  گفت   :لبخندی  زد  و  پلک  هایش  را  روی  هم  فرسر
 !مرش  سارا  ...مرش  -

خانه  خارج   لبخندی  به  رویش  پاشیدم  و  از  آشی  
 .شدم 



معیر   همراه  با  پدر  و  مادرش  و  خواهر   کوچک  ترش  
  به  استقبالشان  رفتند  و  

 
وارد   خانه  شدند  و  همک

 .سالم  و  اح وال  پرش  و  تعارف  کردند 
  روی  مبل  ها  جای  گرفته  

 
پنج  دقیقه ی  بعد  همک

 .بودیم 
ی   س  شش  را  پاییر   انداخته  بود  و  چیر  معیر   پر  اسی 

 .نم گفت 
س  داشت  ...ترس  داشت  ...ترس   شنیدن    او  هم  اسی 

؛  آن  هم  برای  بار   سوم   .جواب   منق 
 :مادرش؛  بتول  خانم  لبخندی  زد  و  گفت 

ها تون  یک  به  یک  بهی   !از  همون   - به  به  ...دخی 
جلسه ی  اول  چشمم  سارا  جان  رو  گرفته  ...مطمئنم  

 .سارا  جان  هم  تو  خانواده ی  خودمون  م افته 
 .منظورش  حامد  بود 

آقاجون  خواست  جوابش  را  دهد  که  سیاوش  زودتر  
 :گفت 

سارا  قصد   ازدواج  نداره؛  م خواد  ادامه  تحصیل   -
 !بده 

؛  آقا  رضا  خندید  و  گفت   :پدر   معیر 



خب  همه اش  یه  ترم  دیگه  مونده  دیگه  ...ترم    -
 !تابستون  هم  برداشته  زودتر  تموم  م شه 
 :آقاجون  لبخند   محجوی   زد  و  آرام  گفت 

سارای  من  حال  حال  ها  هیچ  جا  نم ره  ...م خوام   -
 .ترشر اش  بذارم 

  خندیدند  و  من  در  دل  قربان  
 
با  این  حرفش  همک
 .صدقه ی  پدرم  رفتم 

 .پدرم  از  خوی   ه یچ  چیر   کم  نداشت 
محجوب،  مهربان،  با  اراده  و  مهم  ترین  خصوصیتش  
ام  م گذاشت   .این  بود  که  به  نظرات   بچه  هایش  احی 

 !پدرم  یک  دانه  بود  !تک  بود  ...تک 
 :آقا  رضا  بحث  را  عوض  کرد 

ه  بریم  ش   اصل   مطلب  ...برای  سومیر    - خب  بهی 
 !بار 

نیک  خنده ای  ریزی  کرد  که  بهش  سقلمه ای  زدم  تا  
 .ساکت  شود  و  شد 
 :آقا  رضا  ادامه  داد 

وی  کردن  از  سنت   پیغمی    - ما  اینجاییم  ...تا  برای  پیر
تون  ساره  جان  رو  برای  پرسمون  معیر    دخی 

 .خواستگاری  کنیم 



 :آقاجون  صبور  گفت 
م  یه  چای  بیاره  ...وقت  بسیاره  آقا   - اول  بذارین  دخی 

 !رضا 
 .معلوم  بود  این  آقا  رضا  خیل  کالفه  شده  است 

به  او  حق  م دادم؛  برای  بار   سوم  بود  که  این  جمالت  
 .را  پشت   هم  م چید 

 :مامان  صدا  بلند  گفت 
 !ساره  جان  مادر  ...چای  ها  رو  بیار  -

دقیقه ای  گذشت  تا  اینکه  ساره  با  چادر   گلگل   من  و  
خانه  در  آمد     چای  از  آشی  

 .سیپ 
وع  کرد  و  با  نیک  به  پایام   آرام  آرام  از  آقاجون  شر

 .رساند 
 .بع د  هم  کنار   سیاوش  جای  گرفت 

 :آقاجون  چایش  را  مزه  مزه  کرد  و  گفت 
خوی   ها  و  ش  به  راه  بودن   معیر   جان  برای  ما  ثابت   -

 ...شده  است 
 :آقا  رضا  گفت 
 !لطف  دارید  -

یط  دارن  ! -   ندارم  ...فقط  برادر  هاش  یه  شر
 
من  حرف

 !برای  راحت  بودن   خیالشون 



 :بتول  خانم  پرسید 
یط  حاج  آقا؟  -  چه  شر

سیاوش  و  سهیل  که  هیچ وقت  با  هم  کنار  نم آمدند  
 .امشب  متحد  شده  بودند 

 :سیاوش  چایش  را  کنار  گذاشت  و  گفت 
 !حق   طالق  رو  باید  بدین  به  ساره  -

ه  به  گل  های  قال  بود  شش   با  این  حرف  معیر   که  خیر
 .را  بال  آورد 

 :آقا  رضا  متعجب  گفت 
 نظر   ساره  جان  هستش؟  -
 :سهیل  لب  تر  کرد  و  گفت 

 !خیر  ...برای  اطمینان   خاطر  هستش  آقا  رضا  -
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 :بتول  خانم  گفت 

 شما  به  ما  اعتماد  ندارید؟  -



 :سهیال  میانه  روی  کرد 
این  چه  حرفیه  بتول  خانم؟  نگرای   های  برادرانه   -

 !است  دیگه 
 :بتول  خانم  تند  شد 

   برادران ه؟  !پرس   من  زن   اولش  رو  با   -
یعپ   خ   نگرای 

 !دلیل   محکم  طالق  داده 
 :سیاوش  غرید 

م  ...ما  به  زن   اولش  کاری  نداریم  .ما   - خانم  محی 
 .خوی    خواهرمون  رو  م خوایم 
 :آقا  رضا  پوزخندی  زد  و  گفت 
 ...اینجوری  نم شه  حاج  آقا  -

آقاجون  خواست  میانه  روی  کند  که  معیر   زودتر  
 :گفت 

 .باشه  ...قبول،  حق   طالق  با  ساره  خانم  باشه  -
 .ساره  متعجب  نگاهش  کرد 

دلخوری  در  چهره ی  معیر   ی  داد  م کرد  اما  خم  به  
 .ابرو  نیاورد 

جو  کم  کم  به  حالت   عادی  برگشت  و  پس  از  تعییر   
مهریه  حلقه  انداختند  و  صیغه ی  یک  ماهه  خواندند  

 .و  رفتند 



 
* * * * * * * * * * * * *  

 
 .وارد   اتاق  شدم 

تمام   بد نم  درد  م کرد  .همه ی  پیش  دسپ   ها  و  فنجان  
ها  را  شسته  بودم  و  هال  را  باری  دیگر  جارو  زده  

 .بودم 
   جز  سیاوش  که  م دانستم  در  حال   خواندن   

 
همک

کتاب  است  و  ساره  که  با  معیر   دل  و  قلوه  م گرفت،  
 .خواب  بودند 
 .وارد   اتاق  شدم 

 .ساره  همچنان  با  گوشر  حرف  م زد 
خسته  روشی ام  را  از  روی  شم  برداشتم  و  موهای  
 ام  را  آزادانه  روی  شانه  هایم  ریختم 

 
 .بلند  و  پرکالیع

لباس  هایم  را  بل  لباس   خواب  عوض  کردم  و  بدون   
 .اینکه  مسواک  بزنم  به  سوی  تختم  پرواز  کردم 

آنقدر  خسته  بودم  که  مطمی    بودم  در  کرسی  از  
 .ثانیه  به  خواب  م روم 

تازه  پلک  هایم  روی  هم  افتاده  بو د  که  صدای  زنگ   
 .گوشر ام  بلند  شد 



 .حدس   اینکه  چه  کس  پشت   خط  باشد  سخت  نبود 
نفس   عمیق   کشیدم  و  گوشر ام  را  از  روی  کنسول  

 :برداشتم  و  جواب  دادم 
 الو؟  -

 :صدای  خش  دارش  را  پشت   خط  شنیدم 
 خواب  بودی؟  -

 :ی   تعارف  جواب  دادم 
 !داشتم  م خوابیدم  -

 !صدات  خسته  است  -
 :نفس   کشداری  کشیدم  و  گفتم 

مهمون  ها  تازه  رفی    ...واسه  ساره  خواستگار  اومده   -
 بود  .خب  ...دیگه؟ 

 :عصپ   گفت 
با  من  مثل   مزاحم  ها  حرف  نزن  سارا  م زنم  به  سیم    -

 !آخرها 
 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 

 !مزاحم؟  منتظرم  بازجوی  ات  تموم  بشه  -
مش؟  -  نه  خوشم  اومد  ...زبونت  دراز  شده،  لزمه  بی 

 !از ت  بعید  هم  نیست  -
 !سارا  -



ون  فرستادم  و  کشدار   نفسم  را  "هوف  "مانند  بیر
 :گفتم 

 !بلـــه؟  بلــــه؟  چیه  ه  سارا  سارا؟  -
 :چند  ثانیه  سکوت  کرد  و  دست   آخر  گفت 

 !دلم  تنگته  -
ی  به  سینه ام  کوبیده  شد   .قلبم  با  شدت   بیشی 

دستم  را  روی  سینه ام  گذاشتم  و  به  این  فکر  کردم  که  
 ...من  چقدر  دلتنگشم؟ 

دلم  برای  پروانه  های   که  با  دیدن   چاوش  به  رقص  در  
 .م آمدند  تنگ  شده  بود 

 ...یا  نه  ...بگذار  راستش  را  بگویم 
 !دلم  برای  چاوش  تنگ  بود  ...پروانه  ها  بهانه  بودند 

 :صدایش  را  دوباره  شنیدم 
؟  بابا  من   - سارا؟  من  بگم  غلط  کردم  راص   م شر

دست   خودم  نیست  !یهو  بهم  م ریزم  ...م ترسم  مثل   
 ماه  از  دستم  لیر   بخوری  !م فهم  حالم  رو؟ 
 :روی  تخت  نیم  خیر   شدم  و  با  بغض  گفتم 

؟  -  تا  آخرش  ...م خوای  ...همیر  جوری  باشر
 :پرسید 

 چجوری؟  -



اشک   سمجم  را  از  گوشه ی  چشمم  پاک  کردم  و  
 :گفتم 

چه  م دونم  ...همیر  جوری  ...شک  داشته  باشر   -
 ...بهم  ...اعتماد  نداشته  باشر  ...این  حساسیت  ها 

 :حس  کردم  مردد  است  ...با  این  حال  گفت 
درستش  م کنم  !باشه؟  تو  ...فقط  ولم  نکن  !من   -

عاشقتم  لعنپ   !م فهم؟  دارم  جون  م دم  برای  
دوباره  دیدنت ! برای  اون  چشمای )چشم های (رنگ   

شبت  ...او  لب های  سگ  مصبت  ...اون  ...اون  
 ات  ک ه  فقط  یه  بار  دیدمشون 

 
 ...!موهای  پر  کالیع

 .ناخواسته  دستم  به  سمت   موهایم  رفت 
موهایم  را  دوست  داشت  ...مرا  دوست  داشت  ...

 ...عاشقم  بود 
فردا  باید  ببینمت  ...نبینمت  م زنم  به  سیم   آخر  ... -

 !اویک؟ 
 :لب  به  دندان  گرفتم  و  ناخواسته  گفتم 

 !منم  دلم  برات  تنگ  شده  چاوش  -
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 .دقیقه ای  صدای   ازش  نیامد 

 :مردد  پرسیدم 
 چاوش؟  -
 !جونم؟  -

دسپ   به  گونه های  رنگ  گرفته ام  کشیدم  و  آرام  
 :گفتم 

 !فردا  ...م بینمت  -
و  شیــــع  و  بدون   خداحافظ   قطع  کردم  و  با  لبخند  

دم   .گوشر  را  روی  سینه ام  فرسر
 :صدای  ساره  را  شنیدم 

ی  - ت  رو  ببند  ایکبیر  !نچ  نچ  ن چ  نچ  نچ  ...نیش 
 :نگاهم  را  ی   پروا  به  او  انداختم  و  گفتم 

 یک  بود  الن  داشت  دل  م گرفت،  قلوه  م داد؟  -
 :با  ابرو  به  من  اشاره  کرد  و  گفت 

 !شما  -
 :ابروی   بال  انداختم  و  گفتم 

 !قبلش  -



چهره ای  متفکر  به  خودش  گرفت  و  با  شانه ای  که  بال  
 :انداخت  گفت 

ی  یادم  نمیاد  -  !من  که  چیر 
 .هر  دو  با  هم  خندیدیم 

ساره  نزدیک  ترین  کس  به  من  بود  ...از  فاطمه  هم  
 !بیشی  

ی  شوخ  طبع  و  بلند  پرواز   !ساره  دخی 
ی  که  ذاتم   س  و  شجاع  ...و  من  دخی  ی  نی  دخی 

قدرتمند  بود  اما  ...ترس  داشتم  ...ترش  که  بالخره  
 .روزی  از  خودم  دورش  م کردم 
 :با  صدای  ساره  به  خودم  آمدم 

 !آرزوی  یه  همچیر   شپ   رو  واسه  تو  دارم  خوشگله  -
 ...و  خندید 

من  ...نخندیدم  ...لبخند  زدم،  از  ته   دل  ...دعا  کردم  
از  ته   دل  ...نصیبم  م شد؟  !چاوشر  که  دغدغه ی  

 ام  شده  بود  ...نصیبم  م شد؟ 
 
 !جدید   ثانیه  های  زندیک

 
* * * * * * * * * * * 

 
 .از  محوطه ی  دانشگاه  خا رج  شدم 



 .نگاهم  را  به  طرف   درخت   روبروی   سوق  دادم 
 !نبود  ...به  درخت  تکیه  نزده  بود  ...منتظرم  نبود 

 .لب  و  لوچه ام  آویزان  شد 
  نم دانم  این  بغض   که  به  شاغم  

 
نم دانم  ...واقعا

 !آمده  بود  دیگر  چه  بالی   بود 
شاید  مشکل  برایش  پیش  آمده،  شاید  هم  وقت  نکرده  

 .است 
وقت  نکرده  است؟  !یعپ   یک  ساعت  از  این  بیست  و  

 چهار  ساعت  برای  من  وقت  ندارد؟ 
در  همیر   افکار  غوطه  ور  بودم  که  با  صدای  نا  آشنای   

 :از  کنار   دستم  به  خودم  آمدم 
 سارا  خانم؟  -

 .شم  را  به  سمت   اوی  ناشناس  سوق  دادم 
 ...مردی  قد  بلند  و  چهار  شانه 

 .حدود  بیست  نه،  ش  سال  سن  داشت 
 :بغضم  را  قور ت  دادم  و  گفتم 

 !بفرمایید؟  !به  جا  نیاوردم  -
 :لبخند   تلچ   زد  و  گفت 

 !حامد  هستم  !پرس  عموی  معیر   -



حامد  ...همان  خواستگاری  که  تا  به  حال  ندیده  
 !بودمش 

 .اینجا  چه  م خواست 
 :سٔوالم  را  به  زبان  آوردم 

 کاری  داشتید  اینجا؟  -
 :شش  را  پاییر   انداخت  و  گفت 

 !با  شما  کار  داشتم  -
من تظر  به  او  چشم  دوختم  که  کم  شش  را  بال  آورد  

 .و  متوجه  نگاهم  شد 
 :خودش  را  کم  جمع  و  جور  کرد  و  گفت 

سم  چرا  جوابتون  منق   بود؟  !من  ...من   - م شه  بی 
 !خیل  ...از  شما  خوشم  اومده  سارا  خانم 

م  -   قصد  ازدواج  ندارم  آقای  محی 
ا
 !من  فعل
 :تند  گفت 

منتظر  م مونم  ...هر  چقدر  که  بخوای  !فقط  من  ... -
 !من  یه  جواب   مثبت  ازتون  م خوام 

خواستم  جوابش  را  دهم  که  صدای  چاوش  را  از  
 :پشت   شم  شنیدم 

ل  -
ُ
ک
ُ
 !از  دادن   جواب   مثبت  معذوره  جوجه  ف
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ترسیده  برگشتم  و  به  اوی   که  آتش   خشم  در  

ه  شدم   .چشمانش  شعله  م کشی د  خیر
همانند   گاوی  وحسر  که  یک  پارچه ی  قرمز  را  جلویش  

 .تکان  بدهند  به  سمت   حامد  حمله  ور  شد 
مشپ   در  صورتش  کوبید  و  باعث  شد  حامد  روی  

 .زمیر   بیفتد 
حامد  با  چهره ای  در  هم  خون   دماغش  را  پاک  کرد  و  

 :گفت 
؟  -  تو  چته؟  یک  هسپ 

چاوش  یقه ی  حامد  را  گرفت  و  مجبورش  کرد  که  ا ز  
 .روی  زمیر   بلند  شود 

 :یقه اش  را  تکان   محکم  داد  و  با  صدای  بلندی  گفت 
سم   - من  یک ام؟  هوم؟  من  اینو  باس )باید (از  تو  بی 

ل 
ُ
ک
ُ
 !جوجه  ف

 :حامد  کم  نیاورد 



من  خواستگارش  هستم  !داشتیم  مثل   دو  تا  آدم   بالغ   -
با  هم  صحبت  م کردیم  که  شما  پریدی  وسط  !تربیت  

م  یه  آقای  به  اصطالح  محی   !هم  خوب  چیر 
 !همانند   دو  آدم   بالغ  صحبت  م کردیم؟ 
 .من  که  به  او  گفتم  جوابم  منق   است 
 .من  که  به  او  گفتم  قصد   ازدواج  ندارم 

م  در  آتش   خشم   چاوش  م ریخت؟   چرا  هیر 
 مگر  نم دید  که  این  مرد  چطور  دیوانه  شده  است؟ 

چاوش  باز  خواست  به  او  حمله  کند  که  چند  نفر  از  
 .رهگذران  به  سمتشان  رفتند  و  آن  دو  را  جدا  کردند 

دو  نفر  بازوان   چاوش  را  گرفته  بودند  و  به  او  اجازه ی  
 .حرکت  نم دادند 

چاوش  اما  کم  نم آورد  همچنان  خط  و  نشان  
 :م کشید 

ل  !ببیر   یک   -
ُ
ک
ُ
دمار  از  روزگارت  در  میارم  جوجه  ف

 !گفتم 
 :حامد  دهن  کچ   کرد 

بیا  برو  اونور  بذار  باد  بیاد  !من  ل یاقت   سارا  رو   -
؟  یه  لت   ی   بند  و  بار  !احمق   !دارم  ...تو  خ 

 .خدایا  ...خدایا  یک  او  را  به  خود  آورد 



 .یک  به  او  بفهماند  چاوش  را  عصپ   نکند 
عصپ   نکند  که  عصپ   که  شود  هیچ  کس  و  هیچ  چیر   

 .را  نم شناسد 
 :چاوش  عربده  زد 

اسمش  رو  به  زبونت  نیار  حرومزاده  !نیار  !سارا  مال    -
 !منه 

مردشر  نگه اش  دار  !الن  مال   توئه؛  دو  فردای  دیگه   -
ببیر   باز  باهات  م مونه  ...نم مونه  احمق  !هیچ  
   لت  نم سازه  که  سارا  بسازه 

 
ی  با  یه  یایع  !دخی 

 سخن  از  زبان   من  م گفت؟ 
   چاوش  م ساختم  ...

من  م ساختم  .من  با  همه  چیر 
ی  شکاک اش   !حپ 

 .چاوش  عصپ   نفس  نفس  م زد 
چند  نفری  با  زور  و  عذاب  حامد  را  از  آنجا  راه  

 .کردند 
 .آن  دو  نفر  هنوز  بازوان   چاوش  را  گرفته  بودند 

 :چاوش  عصپ   گفت 
 !د   ولم  کنیر   د   -

 .آن  دو  مرد  چاوش  را  رها  کردند 



همیر   که  رها  شد  به  سمت   من  هجوم  آورد  و  مچ   
 .دستم  را  محکم  گرفت  و  به  سمت   موتورش  کشید 

 .ترسیده  بودم  .آن  هم  خ یل  زیاد 
 .از  این  چاوش   عصپ   هر  کاری  بر  م آمد 

 :ترسیده  زمزمه  کردم 
 چـ ...چاوش؟  -

لل  شو  سارا  ...اگه  م خوای  به  نفس  کشیدن  ادامه   -
 !بدی  فقط  لل  شو 

لل  شدم  .اول  خودش  روی  موتور  نشست  و  با  اخم  
 .اشاره  زد  که  پشتش  بنشینم 

 .ترک  موتور  نشستم  و  او  با  شعت  به  راه  افتاد 
 .خدا  عاقبت   مرا  با  این  بی    زخم  بخیر  کند 

نم خواستم  کس  را  نفرین  کنم  اما  نتوانستم  و  از  ته   
دل  به  حامد  لعنت  فرستادم  که  روز   قشنگم  را  با  

 .چاوش  زهر  کرد 
 

* * * * * * * * * 
 

  نبود 
 
  بودیم  اما  حالمان  همیشک

 
 .همان  جای  همیشک



چاوش  با  اخم  های   در  هم  روی  زمیر   نشسته  بود  و  
 .سومیر   سیگارش  را  دود  م کرد 

  نزده  بودم 
 
 .من  هم  از  ترس  لم  تا  کام  حرف

ش  را  روی  زمیر    ک   عمیق   که  به  سیگارش  زد  فیلی 
ُ
با  پ

 .انداخت  و  بلند  شد 
ترسیده  در  خودم  جمع  شدم  که  زبان  باز  کرد  و  با  

 :صدای  خش  داری  گفت 
 خواستگارت  بود؟  -

 :لب  به  دندان  گرفتم  و  گفتم 
 ...چـ ...چاوش  -

حرفم  را  قطع  کرد  و  با  صدای  آرام  اما  عصپ  ای  
 :گفت 

 جواب   منو  بده  ...خواستگارت  بود؟  -
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 :شم  را  به  نشانه ی  مثبت  تکان  دادم  که  عربده  زد 



 !لل؟  !حرف  بزن  -
 :با  صدای  لرزای   گفتم 

 !آ ...آره  -
تند  تند  شش  را  تکان  داد  .ع صبانیت  از  رفتار  هایش  

 .م بارید 
  باش )باهاش  (قرار  هم   -

 
از  کجا  م شناختت؟  حتما

  بهی   همو )هم  دیگر (بشناسیر   هوم؟  
ا
گذاشپ   که  مثل

آدرس   دانشگاهت  رو  از  کدوم  گورستوی   آورده  بود؟  
؟   خودت  داده  بودی  نه؟  م خوای  منو  دور  بزی 

؟  چاوش  رو؟   م خوای  با  من  بازی  کپ   دخی 
  چاوش  ب ره  به  

 
م خواسپ   با  اون  ازدواج  کپ   و  بک

درک   سیاه؟  هوم؟  بعد  هم  با  هم  بشینیر   به  ریش   من  
 بخندین؟ 

شم  را  بال  گرفتم  و  با  چشمای   بارای   از  قضاوت  های  
 :ی   جایش  گفتم 

نه  به  جون   چاوش  !م  ...من  برای  اولیر   بار  بود   -
م دیدمش  !پ  ...پرس  عموی  معیر   شوهر  خواهرم  

بود  .ا  ...اول  با  آقاجونم  اینا  حرف  زده  بود  بعد  ...بعد  
د  ...داداشم  با  من  حرف  زد،  م  ...من  همون  لحظه  

گفتم  نه  ...گفتم  ...گفتم  م خوام  ادامه  تحصیل  



بدم  !ف ...فکر  کردم  حامد  ی  خی ال  شده  اما  ...اما  ...
امروز  اومد  خواست  ...خواست  بدونه  چرا  بهش  

 !جواب  منق   دادم  !همیر   به  خدا 
 !نه  تنها  که  راص   نشد؛  بلکه  بیشی   عصپ   شد 

م  بودم  ! - حامد؟  اول  که  منو  دیدی من  آقای  محی 
روز   دوم  آقا  چاوش  بودم،  بعد  کم  کم  عادت  کردی  

  چاوش  !اون  رو  ندیده  نشناخته  شد  حامد؟  منو  
 
بک

 دور  م زی   سارا؟ 
 .عجز  در  حرکاتم  ی  داد  م کرد 

 !نم فهمید،  هر  چه  م گفتم؛  نم فهمید 
چاوش  به  خداوندی   خدا  من  به  تو  خیانت  نکردم  ! -

م  کرده   ـُ ی  رو  گ یه  هفته  که  ندیدمت  انگار  یه  چیر 
 ...بودم  .چاوش  من 

 :حرفم  را  قطع  کرد  و  گفت 
من  لت  و  ی   بند  و  بارم؟  !با  من  حال  نم کپ   نه؟   -

ت )چشمت  (رو  گرفته؟  ش  ون  چ   از  ما  بهی 
  به  این  فکر  نکردم  که  این  

ا
نفهمیدم  چه  م کنم،  اصل

 .کار م  عواقبش  م تواند  چه  چیر   های   باشد 
 .انجامش  دادم؛  بدون   اینکه  ذره ای  فکر  کنم 



بوسیدمش  !آنقدر  یهوی   که  او  ی   حرکت  ماند  و  به  
ه ام  شد   .چشمای   گرد  شده  خیر
   حاج  صالح   طاهری 

 !من  ...دخی 
ی  که  ش  به  زیر  بود  و  نمازش  قضا  نم شد   .دخی 

 .پرس   لوبال   محله مان  را  بوسیده  بو دم 
ش  بودند  مال   من  

َ
ف
َ
ان  در  ک پرسی  که  نصف   دخی 

بود  ...هیچ  چیر   نم توانست  این  حقیقت  را  تغییر  
ی  خودش   !دهد؛  حپ 

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۲۷

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
ثانیه ای  نگذشته  بود  که  او  دستش  را  دور   کمرم  حلقه  

وع  به  بوسیدنم  کرد  ی  شر  .کرد  و  با  شدت   بیشی 
 !نویع  حرص،  عصبانیت،  وحسر  گری 

 .این  ها  را  م توانستم  از  بوسه اش  بر  داشت  کنم 



دست   آخر  گاز   محکم  از  لب   زیرینم  گرفت؛  طوری  
که  صدای  آخم  بلند  شد،  و  شش  را  پس  کشید  و  

ی  بگوید  پشتش  را  به  من  کرد   .بدون   اینکه  چیر 
  از  ش  و  رویش  م بارید 

 
 .کالفک

 :با  چشمای   اشک  گفتم 
برای  یه  بار  هم  که  شده  ...باورم  کن  چاوش  !بهم   -

 !اعتماد  کن 
 :برگشت  و  گفت 

ی  رو  ازم  پنهون  کپ   سارا  -  !خوش  ندارم  دیگه  چیر 
 !اگه  بهت  م گفتم  عصبای   م شدی  !ترسیدم  -

 :پوزخندی  زد  و  گفت 
  نیستم؟  آروم   آرومم  نه؟  بهی    -

  عصبای 
ا
الن  مثل

؟  هان؟  م )بهم (م گفپ   !نبود  همون  اول  ب 
 :تند  تن د  شم  را  به  نشانه ی  مثبت  تکان  دادم  و  گفتم 
  ...باشه،  باشه  ...از  این  به  بعد  دیگه   -

 
درست  م یک

ی  رو  ازت  پنهون  نم کنم   !چیر 
 :مردد  نگاهم  کرد  که  با  تمام   وجودم  گفتم 

 !قول  م دم  -
 

* * * * * * * * * * * *  



 
   آرایش  گذاشت  و  با  صوری   

ظرف   رنگ  را  روی  میر 
 :جمع  شده  گفت 

  چشم   -
 
،  احمق  !هر  خ   اون  بگه  تو  باید  بک احمق 

؟   قربان؟  !مگه  حکومت  نظام 
یید  کرد 

ٔ
 :فاطمه  هم  حرفش  را  تا

 !ساره  راست  م گه  سارا؛  اینقدر  ساده  نباش  -
 :با  بغض  گفتم 

ل   - ل  دادین  که  باهاش  ر 
ُ
ول  شما  خودتون  منو  ه

 بزنم؟  دو  روز  نشده  نظرتون  عوض  شد؟ 
 :ساره  با  کف   دست  زد  روی  لب ش  و  گفت 

  به  خودت  بیا  ! -
 
من  غلط  کردم،  خوبه؟  ...خواهشا

 !داری  نابود  م شر 
راش  را  در  رنگ  فرو  کرد  و  به  جلوی  مو  های   و  ب 

 .فاطمه  مالید 
 :فاطمه  آرام  گفت 

 !زیاد  روشن  نیست  دیگه  نه؟  !سهیل  خوشش  نمیاد  -
 :ساره  دهن  کچ   کرد  و  گفت 

قهوه ای  سوخته  است  !سهیل  هم  این  افکار   عص    -
 !هجرش  رو  نذاشت  کنار 



 :از  آینه  نگاه  به  من   غمگیر   انداخت  و  گفت 
ک  گرفی    باهاش  حرف  بزن  بگو  بابا   - به  جای  غمی 

 !جان  من  با  تو  حال  نم کنم؛  کات 
 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 

؟  -  ...!به  همیر   راحپ 
 :مکپر  کردم  و  ناله  وار  گفتم 

 !بعدشم )بعدش  هم  (من  دوستش  دارم  -
 :فاطمه  از  آینه  چشم  غ ره ای  به  من  رفت  و  گفت 

الن  به  این  نتیجه  رسیدم  که  نباید  گول   ظاهر   آدم   -
ها  رو  خورد  !هممون  یه  دوره ای  تو  کف   این  چاوش  

ی  بودیم،  ببیر   چه  تو  زرد  از  آب  در  اومد   .بشیر
یید   حرفش  گفت 

ٔ
 :ساره  به  دنبال   تا

ول  باز  به  خواسته اش  رسید  دیگه  !یک امون  رو   -
 !نابود  کرد؛  ش  به  زیر  ترین 

 :کالفه  از  روی  تخت  بلند  شدم  و  گفتم 
هر  کس   دیگه ای  هم  بود  همون  کار  رو  م کرد  ! -
  تو  ساره،  اگه  معیر   تو  رو  با  یه  مرد   دیگه  در  

ا
اصل

 حال   صحبت  ببینه  خ   کار  م کنه؟ 
 :ساره  ریلکس  گفت 



باهام  صحبت  م کنه  و  دلیلم  رو  م شنوه  و  بعد   -
قضاوت  م کنه،  نه  که  مثل   چاوش  به  جون   اون  

 !بنده ی  خدا  بیفته 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۲۸

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 .سکوت  کردم 

 راست  م گفت؟ 
نم دانم  چرا  اما  برای  ثانیه ای  آرزو  کردم  چاوش  شبیه  

 !معیر   بود 
 .اما  شیــــع  به  خودم  آمدم 

 !من  عاشق   همیر   رفتار  های  چاوشم 
 خوی   دخی   جان؟ 

 چه  کس  عاشق   عص بانیت  های  یک  مرد  م شود؟ 
 .هر  کس  دوست  دارد  مردش  او  را  نوازش  کند 
 .با  آرام  با  او  سخن  بگوید  .با  او  منطق   باشد 



نه  که  مثل   چاوش  راه  به  راه  شش  داد  و  ی  داد  کند  و  
 .همیشه  او  را  مقص  بداند 

 :با  صدای   که  انگار  از  ته   چاه  در  م آمد  گفتم 
 یـ ...یعپ   م گیر   کات  کنم؟  -

 :ه ر  دو  با  هم  گفتند 
 !آره  -

ون  فرستادم  و  ی  توجه  به  قطره   نفسم  را  لرزان  بیر
 :اشک  که  از  گوشه ی  چشمم  ُش  خورد  گفتم 

 !ا ...اما  من  طاقتش  رو  ندارم  -
راش   را  در  ظرف   رنگ  گذاشت  و  به  سمتم   ساره  ب 

 .آمد 
پاییر   تخت  نشست  و  دستانم  را  در  دستانش  گرفت  

 :و  گفت 
عزیز   من  !خواهر   خو شگلم؛  خودت  رو  تو  آینه   -

ف   زیر   چشمات،  زرد  بودن   
ُ
دیدی  فدات  شم؟  پ

صورتت،  استخوی   شدن   گونه های  قشنگت  نشونه  
چیه؟  !هوم؟  !نشونه ی  اینه  که  تو  داری ذره  ذره  

  !اگه  تا  یه  ماه   دیگه  با  چاوش  ادامه  بدی  
نابود  م شر

 !باید  بگردیم  دنبال   جنازه ات 
 :مکپر  کرد  و  ادامه  داد 



درس ته،  نهال  بهت  گفت  اون  فوق العاده  است،   -
یید  کردم  و  گفتم  باهاش  

ٔ
یید  کرد  ...منم  تا

ٔ
فاطمه  تا

رل  بزن  !اما  سارا  ...به  خداوندی   خدا  من  از  
اخالقیاتش  هیچ   نم دونستم  !فقط  خوشتیپ  

بودنش،  قشنگ  بودنش،  با  جذبه  بودنش  رو  دیدم  !
 !ببخش  خواهرم  !ببخش  و  به  خودت  بیا 

 .حال  هر  دویمان  ا شک  م ریختم 
 !من  بخاطر   حماقتم  و  او  بخاطر   عذاب  وجدان 

فاطمه  با  آن  موهای  نصفه  رنگ  شده اش  به  سمتمان  
 :آمد  و  با  شی  به  زیر  افتاده  گفت 

سارا  ...منم  از  روی  چهره  قضاوت  کردم  !خدا  منو   -
 !بکشه  که  تو  رو  به  این  روز  انداختم 

و  ی   طاقت  به  سمتم  آمد  و  مرا  به  آغوش  کشید  و  در  
 :همان  حال  با  حرص  و  گریه  گفت 

ی ام  -  !خدا  لعنتم  بکنه  با  این  زبون   سه  می 
 :دسپ   به  شانه اش  کشیدم  و  گفتم 

 ...تقصیر  تو  نیست  -
ون  آمدم  و  ادامه  دادم   :از  آغوشش  بیر

تقصیر   هیچ  کدومتون  نیست  !تقصیر   خودمه  ...دل   -
 !به  دل   بد  کس  دادم 



 :بعد  آرام  زمزمه  کردم 
 ...عشق  رازیست  -
 ...لبخند  رازیست 
 :هق  زدم  و  گفتم 

 !لعنت  به  هر  خ   عشق  و  عاشقیه  -
 .هر  دو  با  گریه  به  من  نگاه  م کردند 

 .اشک  هایم  را  پس  زدم 
 !قلبم  هر  چه  گفت  به  گوش  نگرفتم 

 .م خواستم  با  عقلم  پیش  بروم 
با  حرص  و  ناراحپ   از  روی  تخت  بلند  شدم  و  به  
سمت   موبایلم  رفتم  و  تند  تند  شماره ی  چاوش  را  

 .گرفتم 
 :صدای  ساره  را  شنیدم 

؟  -  خ  کار  م کپ 
در  حال  که  به  بوق   اعصاب  خرد  کن  گوش  م دادم  

 :گفتم 
 !تمومش  م کنم  -

 .سکوت  کرد 
به  بوق   ششم  که  رسید  صدایش  پشت   خط  طنیر   

 :انداخت 



 !چیه  سارا؟  -
 .غم   عالم  به  دلم  نشست 

 چگونه  دوری اش  را  تحمل  م کردم؟ 
  ادامه  م دادم؟ 

 
 چگونه  بدون   او  به  ز ندیک

 :احساسم  را  شکوب  کردم  و  گفتم 
ی  رو  بهت  بگم  -  !باید  یه  چیر 

 !الن  کار  دارم  سارا  ...بمونه  واسه  بعد  -
 :شیــــع  گفتم 

 !نم شه  -
 :کالفه  گفت 
 ...م شنوم  -

 :نفس   عمیق   کشیدم  و  تیر   خالص  را  زدم 
 !جدا  شیم  -
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 .سکوت  کرد 



 !سکوتش  آزارم  م داد 
احمقانه  در  دل  م گفتم » :کاش  بگه  نه،  کاش  بگه  

سارا  زر  نزن،  کاش  بگه  نم تونم  ازت  دور  بمونم  
 «!لمصب،  کاش  بمونه  ...کاش  نره 

ن   صدای  ممکن  
ُ
اما  او  ی  رحمانه،  با  ی  خیال  ترین  ت

 :گفت 
-   

 
؛  من  حرف اویک،  اگه  فکر  م کپ   اینجوری  راحپ 

 !ندا رم 
 .اشک  از  گوشه ی  چشمم  جاری  شد 

 اینقدر  برای  ی  ارزش  بودم؟ 
سد  چرا؟  !چرا  م خواه  تمامش  کپ   ... ی  نی  که  حپ 

ی  اذیتت  کرده؟   !چرا  اینقدر  زود؟  چه  چیر 
سید  !فقط  موافقت  کرد   !هیچ  نی 

آنقدر  در  افکارم  غوطه  ور  بودم  که  نفهمیدم  یک   به  
د   اعصاب  خرد  کن  

َ
جای  صدای  خش  دارش  بوق   ُممت

 .پشت   خط  طنیر   م اندازد 
 .عصپ   گوشر  را  روی  تخت  پرت  کردم  و  هق  زدم 

له  کنم  ...! نم توانستم  جیغ  بکشم،  نم توانستم  گ 
تقصیر   خودم  بود؛  راه  بود  که  خودم  احمقانه  

 !انتخابش  کرده  بودم 



 ...روی  زمیر   نشستم  و  به  هق  زدنم  ادامه  دادم 
 .ساره  و  فاطمه  به  سمتم  آمدند 

سید ند،  حال  و  روزم  همه  چیر   را  نشان   ی  نی  چیر 
 !م داد  ...نیازی  به  پرسیدن  نبود 

 :ساره  با  فک  قفل  شده  غرید 
ه  اله  که  تو  رو  به   - خدا  لعنتش  کنه  مرتیکه  رو  !بمیر

 !این  روز  انداخته 
 ...احمق  بودم 

اگر  نبودم  در  دل  دعا  نم کردم  که » :خدایا  در  امان  
 «!دارش 

 ...احمق  بودم 
 

* * * * * * * * * * * * *  
 

 ...بارون  اومد  -
 ...برف  اومد 

 !یه  چیکه  هم  خوشحال  نشدیم 
 ...مثل   سنگ  شدم  دیگه 

 !آخر  نفهمیدیم  خ   شد  که  اینجوری  شد؟ 
  حرف   همه  رو  شنیدیم 



 اشکای  همه  رو  پاک  کردیم 
 !ول  هیشک  ما  رو  ندید 

صدای  دکلمه ی  محمود  شمدی  گوشم  را  نوازش  
 .م کرد 

 .چقدر  وصف   حالم  بود 
 ...در  ای ن  روز   بارای   درست  وسط   مرداد 

 !چقدر  دلگیر  بود 
این  همه  روز  ...باران  نبارید  ...روزی  که  او  را  از  دست  

وع  کرد  به  اشک  ریخی     !دادم  آسمان  شر
 :آرام  زمزمه  کردم 

 ...بارون  اومد  -
 ...برف  اومد 

 !یه  چیکه  هم  خوشحل  نشدیم 
این  قسمت  از  دکلمه ی  شمدی  خیل  به  دلم  نشسته  

 !بود  ...ر است  م گفت  دیگر 
همیشه  باران  که  م بارید  من  و  ساره  بدو  بدو  به  

حیاط  م رفتیم  و  دستانمان  را  باز  م کردیم  و  از  قطره  
های  بارای   که  روی  ش  و  صورتمان  م ریخت  لذت  

 .م بردیم 
 اما  حال  چه؟ 



حال  که  یک  باران  غیر  منتظره  باریده،  من  هنذفری  به  
ون   پنجره  خیر ه ام  و  ساره  در   گوش  به  فضای  بیر

 .سکوت  کتاب  م خواند 
 !چه  کردی  با  من  چاوش؟ 
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 .هنذفری  و  گوشر  را  کنار  گذاشتم 
 :آه  عمیق  کشیدم  و  آرام  گفتم 

 یعپ   ...یعپ   الن  داره  خ  کار  م کنه؟  -
 :صدای  ساره  را  شنیدم 

 !کات  کردی  که  باز  بهش  فکر  کپ   -
 .قطره ی  اشک  از  گوشه ی  چشمم  روانه  شد 

 !نم تونم  بهش  فکر  نکنم  -
پشتم  به  او  بود  ...اما  صدای  خش  خش   پتو  نشان  

 .م داد  که  از  روی  تخت  بلند  شده  است 



آدم  ها  میان  و  م رن  !سغ  کن  به  رفتنشون  عادت   -
،  نه  خودشون   !کپ 

   آرایسر  ایستاده  بود  
شم  را  به  طرف   او  که  جلوی  میر 

 :چرخ اندم  و  با  بغض  گفتم 
چجوری  فراموشش  کنم؛  وقپ   با  اون  حس  م کردم   -

 !خوشحالم 
خوشحال؟  ...لزمه  باز  حرف  های  چند  ساعت   -

 پیشم  رو  تکرار  کنم  سارا؟ 
چ "ـی  کردم  که  کالفه  گفت 

ُ
 :مغموم  "ن

پس  خودت  اینقدر  با  خودت  تکرار  کن  که  بشه   -
 !ملکه ی  ذهنت  ...!بیا  بریم  شام 

 .و  خودش  زودتر  از  اتاق  خارج  شد 
از  پشت   پنجره  کنار  رفتم  و  به  دنبال   او  از  اتاق  خارج  

 .شدم 
  دور   سفره  نشسته  بودند  و  این  باید  اولیر   باری  

 
همک

 .م شد  که  من  در  چیدن   سفره  کمک  نکرده  بودم 
 :کنار   مامان  نشستم  که  گفت 

 چهره ات  چرا  زرده؟  -
 :ی  حال  گفتم 

 !شم  درد  م کنه  -



 :آقاجون  گفت 
ت  رو  بخور  برو  بگیر  بخواب  -  !ز ودتر  شام 

 :نیک  گفت 
 !قرص  بخور  خب  -

 :آقاجون  در  جوابش  گفت 
 !نه  ...به  قرص  عادت  م کنه  !بخوابه  خوب  م شه  -

لبخند   تلچ   زدم  .این  اواخر  خیل  از  خانواده ام  غافل  
 .شده  بودم 

فاطمه  معذب  کنار   سهیل  نشسته  بود  و  شش  پاییر   
 .بود 

  به  او  نم آمد 
ا
 .این  خجالپ   بودن  اصل

  مشغول   غذا  خوردن  شدند 
 
 .همک

 .من  هم  به  زور  چند  قاشق  در  دهان  گذاشتم 
 :سهیال  گفت  رو  به  سهیل  گفت 

؟  -  یک  عقد  م کنیر 
 :سهیل  در  حال  که  لقمه اش  را  قورت  م داد  گفت 

 !مهر  ماه  -
 :ساره  پرسید 

 دیر  نیست؟  -
 :آقاجون  جواب   ساره  را  داد 



باید  یه  خونه ای  دست  و  پا  کنه  !عروش  رو  کنسل   -
م   !کردیم،  قراره  فقط  عقد  باشه  دخی 

 :ساره  متعجب  گفت 
 !چرا؟  -

سهیل  کالفه  با  غذایش  بازی  کرد  و  سیاوش  با  پوزخند  
 :گفت 

 !همه ی  پول هاش  رو  هاپل  هاپو  کرده  ...ریال  لزمه  -
 :آقاجون  اخم  به  سیاوش  کرد  و  سهیل  عصپ   گفت 

 ...سیا  -
 :مامان  حرفش  را  قطع  کرد  و  گفت 

سفره  حرمت  داره  !دعوا  م خواین  بکنیر   برین   -
ون   !بیر

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۳۱

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
این  خانه  یک  شی  قوانیر   داشت  که  هرگز  نباید  

 :شکسته  م شد 



بحث  نکردن  ش   سفره،  خال  نکردن   پشت   همدیگر،  
دیر  نرسیدن  به  خانه  و  از  همه  مهم  تر  برنامه  ریزی  !
آقاجون  به  ما  برنامه  ریزی  یاد  داده  بود  .من  و  ساره  

ماهیانه  پول  تو  جیپ   از  آقاجون  دریافت  م کردیم  و  
باید  با  پول   خودمان  از  پس   مخارجمان  بر  م آمدیم؛  
 !البته  به  جز  مخارج  دانشگاه  که  خیل  سنگیر   بود 

آقاجون  به  سهیل  و  سیاوش  پول  تو  جیپ   نم داد  و  
در  عوض  م گفت  که  در  مغازه  خودش  کار  کنند؛  

 !البته  سیاوش  این  را  رد  کرد 
آقاجون  حقوق   مشخض  به  سهیل  م داد   سهیل  باید  
خودش  روی  پول  های  برنامه  م ریخت  که  نریخت  و  
به  قول   سیاوش  همه ی  پول  هایش  را  هاپل  هاپو  کرد  

د  ریال  لزم  شده   و  حال  که  م خواهد  عروش  بگیر
 .است 

 .این  قانون  وصف   حال   سیا وش  و  سهیال  هم  م شد 
  که  دریافت  م کردند  خرجشان  

 
آنها  هم  باید  با  حقوف

 .را  در  م آوردند 
 :با  صدای  سیاوش  افکارم  را  پس  زدم 



دعوا  نم کنیم  ننجون )سیاوش  همیشه ی  خدا  مامان   -
را  ننجون  خطاب  م کرد  !(.داریم  با  هم  حرف  م زنیم،  

 مگه  نه  سهیل؟ 
سهیل  با  چشمای   به  خون  نشسته  نگ اهش  کرد  و  

 :گفت 
 !تو  که  کیف  م کپ   با  دیدن   حال  و  روز   من  -

 :سیاوش  جدی  شد  و  تند  گفت 
الن  همه ی  مشکل   تو  کیف  کردن  منه؟  زن  گرفپ    -

پای  مخارجش  هم  بمون  دیگه  خوشتیپ  !به  من  
 چه؟  !دنبال  مقص  م گردی  چرا؟ 

 :سهیل  عصپ   بلند  شد  و  با  صدای  بلندی  گفت 
 !من  تو  رو  نشناسم  یک  رو  بشناسم  سیا؟  -

 :سیاوش  هم  بلند  شد  و  عربده  زد 
صدات  رو  بیار  پاییر   مرتیکه  !اون  موقع  که   -

چشمات  با  دیدن   فاطمه  ستاره  بارون  شد  باید  شت  
رو  م آوردی  پاییر   یه  نگاه  به  جیب   وا  مونده ات  

ه  خ      نم دونم  خانواده ی  دخی 
 
م کردی  !من  واقعا

شون  رو  بدن   توی  تو  دیدن  که  حاض   شدن  تک  دخی 
 !دست   تو  ...الدنگ 



   پاکت   سیگارش  از  روی  عسل  
و  بعد  از  برداشی  

 .شیــــع  از  خانه  خارج  شد 
 :سهیل  رو  کرد  به  آقاجون  و  گفت 

 !ادبش  نم کپ   آقاجون؟  -
 :آقاجون  ریلکس  شانه ای  بال  انداخت  و  گفت 

تو  دعوای  برادر  ها  دخالت  نم کنم  ...شامتون  رو   -
 !بخورین  یخ  کرد 

 :مامان  دسپ   به  قلبش  کشید  و  گفت 
 !یا  فاطمه ی  زهرا  ...شما  آخر  منو  سکته  م دین  -

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۳۲

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
ر  کرد  و  به  دست   

ُ
ساره  لیوان  کنار  دستش  را  از  آب  پ

 :مامان  داد  و  مامان  نوشید  و  زمزمه  کرد 
م  -  .پیر  شر  دخی 

ر  کرد  و  به  سمت   پلکان  
َ
سهیل  عصپ   لبانش  را  ت

 .رفت 



 :فاطمه  خواست  بلند  شود  که  آقاجون  گفت 
م،  اون  الن  عصپ    ش  تو  خال  م کنه  -  !بشیر   دخی 

فاطمه  مطیع  شی  تکان  داد  و  در  جایش  نشست  اما  
 .نگاه   نگرانش  روی  پلکان  بود 

دو  قاشق   دیگر  در  دهان  گذاشتم  و  با  تشکر   آرام  
کم  با  ساره  رفت م   .بلند  شدم  و  به  سمت   اتاق   مشی 

وارد   اتاق  شدم  و  بدون   اینکه  لباس  هایم  را  عوض  کنم  
 .خودم  را  روی  تخت  انداختم 

 !فردا  روز   جدیدی  بود 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

 "چاوش "
 

 .وارد   باشگاه  شدم 
 .بهادر  را  نشسته  روی  نیمکت  دیدم 

 :به  سمتش  رفتم  و  گفتم 
 !عل  کجاست؟  -

 :قمقمه ی  آبش  را  ش  کشید  و  گفت 



   صاب )صاحب (مرده اش،  حرومزاده  دو   -
تو  دفی 

 !ماهه  حقوق  ها  رو  نریخته 
ش  رفتم   .ی   توجه  به  غر  غر  هایش  به  طرف   دفی 

بدون   اینکه  در  بزنم  واردش  شدم  که  عل  را  نشسته  
ش  در  حال  که  با  تلفن  حرف  م زد  دیدم   .پشت   میر 
 :با  دیدن   من  اخم  کرد  و  رو  به  پشت  خظ  گفت 
م،  از   -   ب اهاتون  تماس  م گیر

 
آقای  عل نیا  من  بعدا

ین      باشیر   یک  از  بهی 
مری   خصوص   پرستون  مطمی 

ها  رو  م فرستم  ...چشم  ...چشم  آقای  عل نیا،  خیل  
 !ممنونم  ...لطف  دارید  ...خداحافظ 
 :تلفن  را  قطع  کرد  و  رو  به  من  گفت 

تو  دو  روزه  کجا  غیبت  زده؟  ...چرا  زنگ  م زنم   -
 گوشر ات  خاموشه؟  خونه ی  خاله  اس ت  مگه؟ 

 :شانه ای  بال  انداختم  و  گفتم 
 !اومدم  استعفا  بدم  -

 :چشمانش  را  ریز  کرد  و  گفت 
؟  -  واسه  خ 

به  خودم  مربوطه  ...حقوق   دو  ماه  سگ  دو  زدنم  رو   -
بریز  به  حسابم  وگرنه  سگ  م شم  م افتم  به  جونت  !

 !عالف  نکن  ما  رو 



 .کالفه  شقیقه هایش  را  ماساژ  داد 
 !از  کله  خرای   من  خی   داشت 
 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 

 !فردا  صبح  تو  حسابته  -
 :محکم  گفتم 

 !امروز  -
 ...چاوش  -

 :حرفش  را  قطع  کردم  و  با  صدای  بلند  تری  گفتم 
انگولکم  نکن  که  این  چند  روز  بد  شکارم  ...تا  دو   -
ساعت  دیگه  تو  حسابمه  وگرنه  در   اینجا  رو  تخته  

 !نکنم،  چاوش  نیستم 
و  پشتم  را  به  او  کردم  و  اول  ا ز  دفی   و  بعد  از  باشگاه  

 .خارج  شدم 
  استعفا  دادن   گزینه ی مناسپ   برایم  نبود  اما  

ا
اصل

 .بخاطر   سارا  مجبور  بودم 
به  پول  که  از  باشگاه  در  م آوردم  نیاز  داشتم؛  باید  

وین  و  مدرسه ی  چکامه  را  در   خرج   دانشگاه   شر
 .م آوردم 



اما  بخاطر   اینکه  تمام  روز  در  مغازه ی  احمد  آقا  که  
در  بازار   مغازه ی  پدر   سارا  بود  بمانم  باید  قید  باشگاه  

 .را  م زدم 
باید  سارا  را  هر  دو  روز  یا  هر  سه  روز  یک  بار  م دیدم  

 .وگرنه  روای   م شدم 
درست  است  که  احمد  آقا  برای  شیفت   بعد  از  ظهر  

  که  از  باشگاه  
 
حقوقم  را  زیاد  م کرد  اما  به  حقوف

 .م گرفتم  نم رسید 
 .به  سمت   مو تورم  رفتم  و  سوارش  شدم 
 .کاله  کاسکتم  را  گذاشتم  و  به  راه  افتادم 

به  دو  روز  پیش  فکر  کردم  که  سارا  چقدر  راحت  
 .گفت  که  م خواهد  تمامش  کنیم 
 !پوزخندی  زدم  .تمامش  کنیم؟ 

 .تا  زمای   که  من  نخواهم  هیچ  چیر   تمام  نم شود 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۳۳

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 



جلو ی  دروازه ی  رنگ  و  رو  رفته ی  خانه  ترمز  کردم  و  
 .کاله  کاسکتم  را  در  آوردم  و  به  سمت   دروازه  رفتم 

کلید  انداختم  و  وارد  شدم  که  چکامه  را  نشسته  روی  
 .ایوان  دیدم 

با  دیدن   من  لبخندی  زد  و  از  روی  ایوان  بلند  شد  و  به  
 :سمتپ  آمد  و  خودش  را  در  آغوشم  انداخت  و  گفت 

 !سالم  داداش  -
 :د سپ   به  موهایش  کشیدم  و  گفتم 

 سالم  ...امروز  خ  کارا  کردی؟  -
وع  کرد  به   ون  آمد  و  با  لبخند  شر از  آغوشم  بیر

 :توضیح  دادن 
یک  زدم،   - قرص  های  بابا  رو  دادم،  چند  تا  تست  فیر 

وین  هم  کل  از   غذا  هم  درست  کردم  ...راسپ   شر
 !غذام  تعریف  کرد  و  گفت  دستم  خیل  درسته 
 :نیمچه  لبخند   خسته ای  زدم  و  زمزمه  کردم 

 !آفرین  -
 :لب  و  لوچه اش  آویزان  شد  و  گفت 

 !باز  چرا  سگرمه  هات  تو  همه؟  -
 :مکپر  کرد  و  موذیانه  پرسید 

 !نکنه  فکرت  پیش   پرتقالته؟  -



 :نفس   عمیق   کشیدم  که  باز  گفت 
؟  -   قهر  کرده  نه؟  !شاید  هم  دلش  رو  شکسپ 

 
 حتما

به  سمت   ایوان  رفتم  و  روی  پله ی  دوم  نشست م  و  
 :گفتم 

 !دو  روز  پیش  ...زنگ  زد،  گفت  تمومش  کنیم  -
 .به  سمتم  آمد  و  جلویم  ایستاد 

  اگه  قبول  کرده   -
 
اون  چاوشر  که  من  م شناسم  عمرا

 باشه  !هوم؟ 
 :شانه ای  بال  انداختم  و  گفتم 

 !به  ظاهر  آره،  قبول  کردم  اما  ...دست  نم کشم  -
 :لبخندی  زد  و  گفت 

 از  یک  اینقدر  به  یه  آدم  وابس ته  شدی  مرد؟  -
ون  فرستادم  و  در  حال  که  از  جایم   نفسم  را  کالفه  بیر

 :بلند  م شدم  گفتم 
 بابا  خوابه؟  -

 .م دانست  برای  عوض  کردن   بحث  این  را  گفتم 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۳۴

  غزل _داداش _پور #



 ️‼کپ  _ممنوع #
 

 !آره  خوابیده  -
 .وارد   خانه  شدم 

 .او  هم  پشت   شم  آمد 
تا  تو  بری  دست  و  ص ورتت  رو  بشوری  من  برات  غذا   -

 .م کشم 
شی  تکان  دادم  و  به  سمت   دستشوی   رفتم  و  بعد  از  
   دست  و  رویم  از  دستشوی   خارج  شدم  و  راه   

شسی  
 .اتاق   بابا  را  در  پیش  گرفتم 

 .آرام  روی  تخت  خوابیده  بود 
 .به  سمتش  رفتم  و  دسپ   به  شش  کشیدم 

بعد  از  سکته ای  که  کرد  توانای    راه  رفی    و  حر ف  زدن  
 را  از  دست  داد 

بوسه ای  به  پیشای  اش  زدم  و  از  اتاق  خارج  شدم  و  به  
خانه  رفتم   .سمت   آشی  

چکامه  سفره  را  برایم  چیده  بود  و  خودش  هم  یک  
 .گوشه  نشسته  بود 

وع  کردم   .خم  شدم  و  کنار   سفره  نشستم  و  شر
 :چکامه  گفت 



 !چکاوک  اومده  بود  -
 :اخم  کردم  و  منتظر  نگاهش  کردم  که  گفت 

ب از  ناله  م کرد  از  گروی   و  خرج  و  مخارج  و  اعتیاد    -
وس   !سیر

من  چند  بار  بهش  گفتم  طالق  بگیر  بیا  ور  دل   -
 خودم  ...کو  گوش   شنوا؟ 

وس  رو  دوست   - خودت  خوب  م دوی   داداش  ...سیر
 !داره 

 :چهره ام  را  از  چندش  جمع  کردم  و  گفتم 
خ   خ   و  دوست  داره؟  !آدم   با  عقل  به  اون  عمل   -

 دل  م ب نده  آخه؟ 
 :مکپر  کرد  و  گفت 

 !پول  لزم  داره  -
 :نفس   عمیق   کشیدم  و  گفتم 

 چقدر؟  -
 !پونصد  تومن  -

 :شی  تکان  دادم  و  گفتم 
 !خیل  خوب  -

 .و  بقیه ی  غذا  را  رها  کرده  و  به  سمت   اتاقم  رفتم 
 .خدا  م دانست  که  چقدر  خسته ام 



وین  و   خرج   دوا  و  درمان   بابا،  شهریه ی  دانشگاه   شر
مدرسه ی  چکامه،  حال  هم  که  خرج  و  مخارج   چکاوک  

 .هم  به  گردن   من  افتاد 
ی   

نفس   عمیق   کشیدم  و  خودم  را  روی  تخت   فی 
 .قدیم  پرت  کرده  و  چشمانم  را  بستم 

ی  که  م خواستم  سارا  بود   !الن  تنها  چیر 
  حال  فقط  به  سارا  نیاز  

 
در  این  بدبخپ   و  فلک  زدیک

 .داشتم  که  ی  رحمانه  مرا  رها  کرده  بود 
 .اما  دست  بر  نم داشتم 

 !فقط  پنج  روز  مانده  بود  تا  دوباره  داشتنش 
 

* * * * * * * * * *  
 

 :مامان  کالفه  گفت 
ساره  تو  مشکلت  با  چادر   سارا  چیه؟  بهش  میاد   -

م   !دخی 
 :ساره  ابروی   بال  انداخت  و  گفت 

زن ها  م شه  مامان  ! -    هو  پیر
صورتش  گرده  عیر 

ی  نم گه  بذار  بر داره  چادرش  رو   !آقاجون  که  چیر 
 :بعد  رو  کرد  به  من  و  گفت 



 اویک؟  -
 :شانه ای  بال  انداختم  و  گفتم 

  نم کنه  -
 
 !فرف

 :لبخندی  زد  و  گفت 
ت  آبچ   جان  - ت  َوَول  به  وول   !ایول  به  َول 

 :مامان  چهره اش  را  از  چندش  جمع  کرد  و  گفت 
   لت  های   -

،  ساره  هزار  بار  گفتم  اینجوری  عیر  ی 
َ
ا

ش   کوچه  حرف  نزن . ..خیر   شت  داری شوهر  م کپ   
 !دخی  

 :ساره  ی  خیال  گفت 
   هو  خودم  پایه  است  -

 .شوهرمم  عیر 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۳۵

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
ی   مامان  چشم  غره ای  حواله ی  او  کرد  و  دیگر  چیر 

 .نگفت 
  نم کرد 

 
  برایم  فرف

 
 .واقعا



  چادر  به  ش  بودم،  بر  عکس  سهیال  و  
 
ه  سالک

ُ
از  ن

 .ساره 
آقاجون  هیچ وقت  چادر  را  به  ما  تحمیل  نکرد،  من  هم  

چون  کودک  بودم  و  چادر  را  یک  امر   بزرگسالنه  
 .م دیدم  تصمیم  گرفتم  چادری  شوم 

 .هر  چند  الن  هم  از  چادر  بدم  نم آید 
یک  طوری  با  چادرم  خو  گرفته  بودم  و  خیل  دوستش  
 .داشتم  اما  الن  همه  چیر   برایم  ی   اهمیت  شده  بود 

 .فقط  وجود   چاوش  را  م خواستم 
 :با  صدای  ساره  به  خودم  آمدم 

 !فردا  بریم  آرایشگاه  موهات  رو  رنگ  کن  -
 :چشم  گرد  کردم  و  گفتم 

  ساره  ...آقاجون  م کشه  منو  -
 
 !عمرا

یید  کرد 
ٔ
 .مامان  هم  حرفم  را  تا

 :ساره  ی  حوصله  چشم  در  حدقه  چرخاند   گفت 
،  سیاه   قیر  ...! - خ   م شه  مگه؟  موهاش  رو  ببیر 
ی  نم گه،  من  دارم  رنگ  م کنم  که،   آقاجون  چیر 

 !فایط  هم  رنگ  کرده 
 :اخم  در  هم  کشیدم  و  گفتم 



شما  دو  تا  تازه  عروش ان،  بعدشم )بعدش  هم  (من   -
 .از  رنگ   موهام  راص  ام  تا  عمر  دارم  رنگشون  نم کنم 

 :دهن  کچ   کرد  و  گفت 
خیل  خوب  انگار  بهش  گفتم  بیا  برو  از  ریشه  بزن   -

 !موه ات  رو 
 :مامان  کالفه  گفت 

ل  م اندازین  به  هم  -
َ
 ...!ای  خدا  ...بسه  دیگه  ه  ک

و  در  حال  که  چادرش  را  از  روی  جا  لباش  بر  
 :م داشت  ادامه  داد 

ش  تازه  زاییده  -  !من  م رم  خونه ی  عفت  خانم،  دخی 
 :ساره  صورتش  را  جمع  کرد  و  گفت 

باز  اومده  خونه ی  ننه اش؟  !چقدر  مفت  خوره  این   -
 !ش وهرش 

یید  کرد 
ٔ
 :مامان  حرفش  را  با  ناراحپ   تا

ه  عاشق  شد  دیگه  ...!من  موندم   - آره  وللا  ...دخی 
 !عاشق   چیه  اون  لوبال  شد؟ 

   کوتاه  
ساره  "اهوم "ـی  گفت  و  مامان  با  خدحافظ 

 .از  خانه  خارج  شد 
 :رو  به  ساره  کردم  و  پرسیدم 

 !سیاوش  کجاست؟  -



 :شانه ای  بال  انداخت  و  گفت 
کجا  م خواد  باشه؟  یا  مکانیک  یا  آموزشگاه  موسیق    -

 !دیگه 
ی  نگفتم   .شی  تکان  دادم  و  چیر 

 .هیچ کس  در  خانه  نبود 
سهیال  و  نیک  برای  خرید   لباس   مناسپ   برای  عقد  

ون  رفته   کنان   ساره  که  آخر   همیر   هفته  بود  به  بیر
بودند  و  فاطمه  هم  خانه ی  پدری اش  بود  و  سهیل  به  
این  ور  و  آن  ور  م زد  تا  بتواند  پول  برای  خرید  خانه  و  

عقد  کنان  جور  کند  که  ...هیچ کس  چشمش  آب  
 .نم خورد  موفق  شود 

 .آقاجون  هم  که  طبق   معمول  مغازه  بود 
 :ساره  نگاه  به  من  انداخت  و  گفت 

سارا؟  نهار   آقاجون  رو  م بری؟  ...به  خدا  من  حال   -
 ...ندارم  تا  بازارچه  برم 

 :گوشر اش  را  در  هوا  تکان  داد  و  مظلوم  گفت 
 !م خوام  مدل  لباس  عروس  ببینم  -

کسل  شی  تکان  دادم  و  از  روی  مبل  بلند  شدم  و  به  
خانه  رفتم   .سمت   آشی  

 .نهار   آقاجون  حاض   و  آماده  در  سبد   کوچک  بود 



خانه  خارج  شدم  و  به  سمت   اتاق  رفتم  و  یک   از  آشی  
شلوار   چسپان   مشک  و  مانتوم  گلدار   گلبه  و  شال   

 .همرنگش  برداشتم  و  تنم  کردم 
ناخواسته  دستم  سمت   لوازم  آرایش  های  ساره  رفت  
   کمرنگش  را  برداشتم  و  کم  روی  لبانم  

و  رژ   صوری 
دم  تا  پخش   مالیدم  و  لب   زیرینم  را  به  لب   بالی  ام  فرسر

 .شود 
  در  بیایم  ...یا  نه  

 
م خواستم  کم  از  رنگ  و  رو  رفتک

بگذار  حقیقت  را  بیان  کنم  م خواستم  به  چشم   
چاوشر  که  روبروی  مغازه ی  آقاجون  کار  م کرد  زیبا  و  

 .ی  خیال  در  بیایم 
به  سمت   کمدم  رفتم  و  خواستم  چادرم  را  بردارم  اما  با  
   چادر   نازنینم  

به  یاد  آوردن   پیشنهاد   ساره  از  برداشی  
 .منصف  شدم 

خانه  رفتم   از  اتاق  خارج  شدم  و  دوباره  به  سمت   آشی  
   کوتاه  که  از  

و  سبد   غذا  را  برداشتم  و  با  خداحافظ 
 .ساره  کردم  از  خانه  خارج  شدم 

 

 ��پرتقال _من #
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  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 .از  کوچه  خارج  شدم  و  راه   بازارچه  را  در  پیش  گرفتم 

بعد  از  چند  سال  و  اندی  چادری  بودن  حال  که  چادرم  
را  برداشته  بودم  کم  معذبم  بوده  و  هر  از  گاه  

 .گوشه ی  م انتویم  را  پاییر   م کشیدم 
بعد  از  حدود   چهل  و  پنج  دقیقه  پیاده  روی  به  

 .بازارچه  رسیدم 
نگاهم  ناخواسته  روی  مغازه ی  روبروی    مغازه ی  

 .آقاجون  کشیده  شد 
 ...دیدمش 

 ...بعد  از  روزهای   طاقت  فرسا  بالخره  دیدمش 
 ...اما  اخمو  تر  و  عصپ   تر 

سغ  کردم  خودم  را  ی  خیال  نشان  دهم  و  نسبت  به  
   قلبم  واکنسر  نشان  دهم  که  ...دست  

تپش   تند  و  تیر 
 .و  پا  شکسته  موفق  بودم 

شم  را  پاییر   انداختم  و  بدون   توجه  به  اوی   که  هنوز  
   نگاهش  را  روی  خودم  حس  م کردم  به  سمت   

سنگیپ 
 .مغازه ی  آقاجون  رفتم 



ش   آقاجون  با  دیدن   من  لبخندی  زد  و  از  پشت   میر 
 :بلند  شد 

   من  !خوی   بابا؟  -
 به  به ... گل  دخی 

 :لبخندی  زدم  و  گفتم 
؟  اوضاع   - خیل  ممنونم  آقاجون  ...شما  خوبیر 

 چطور  پیش  م ره؟ 
دوباره  روی  صندل اش  جای  گرفت  و  لبخند   دلنشیپ   

 :زد 
 !شکر   خدا  ...خوبه  -

سبد   غذا  را  روی  میر   گذاشتم  و  کمی   از  ده  دقیقه  میر   
 .را  برایش  چیدم 

 :آرام  گفت 
م  -  !دستت  درد  نکن  دخی 

 !خواهش  م کنم  -
وع  کرد  به  خوردن  و  من  در  مغازه  چرخ   زدم   .او  شر

غذایش  که  تمام  شد  با  "اله  شکر "ـی  که  گفت  کنار  
 .کشید 

به  سمت   میر   رفتم  و  مشغول   جمع  کردن   ظروف  
 .شدم 

 :آقاجون  لبخندی  زد  و  گفت 



ات  ایجاد  کردی  -  !تغییر
   چادرم  است 

 .م دانستم  اشاره اش  به  برداشی  
 :معذب  لبخند  زدم  و  گفتم 

 !اضار   ساره  بود  -
د  و  گفت   :با  اطمینان  چشمانش  را  روی  هم  فرسر

 !زیبا  شدی  -
 !مرش  -

ظروف  را  که  در  سبد  جای  دادم  خواستم  سبد  را  
 :بردارم  که  گفت 

بذار  من  خودم  دارم  بر  م گردم  میارم،  کمرت  درد   -
ه  ه  اینا  رو  م بری  و  میاری   !م گیر

شی  تکان  دادم  و  سبد  را  دوباره  روی  میر   قرار  دادم  و  
 :گفتم 

 !چشم  -
   کوتاه  از  

لبخند   مهربای   زد  و  من  با  خداحافظ 
 .مغازه  خارج  شدم 

بدون   اینکه  به  مغازه ی  روبروی   نگاه  کنم  به  سمت   
 .خروخ    بازارچه  رفتم 

هنوز  یک  دو  کوچه  را  هم  رد  نکرده  بودم  که  ش   راهم  
 .سی    شد 



   ابروانم  ن شاندم  و  بدون   اینکه  نگاهش  کنم  
اخم  بیر 

خواستم  از  کنارش  رد  شوم  که  خودش  را  دوباره  
 .جلویم  کشید 

 :عصپ   و  آرام  گفتم 
 !برید  کنار  -

 :نچ   کرد  و  گفت 
  م ری  -

 
 .اول  یه  شی  جواب  پس  م دی  بعدا

 .بالخره  نگاهش  کردم 
؟  ...از   - به  تو  جواب  پس  بدم؟  !مگه  تو  یک   من  م شر

 !ش   راهم  برو  کنار  چاوش 
  به  موهای  خوش  حالتش  کشید  

 
کالفه  و  عصپ   چنک

و  باز  به  سمتم  برگشت  و  این  بار  انگشت   شصتش  را  
محکم  روی  لبم  کشید  که  عصپ   دو  قدم  عقب  رفتم  

 :و  گفتم 
؟  !گفتم  از  ش    - به  چه  حق   به  من  دست  م زی 

 !راهم  برو  کنار 
 :با  صدای  بلندی  گفت 

ُرژ  م زی   واس )واسه (من؟  !چادرت  کو؟  دو  روز   -
 !نبودم  خوب  دم  در  آوردی 



خدا  را  شکر  کردم  که  کس  در  آن  حوال  نبود  تا  
 .متوجه ی  ما  دو  تا  شود 

 :عصپ   گفتم 
به  تو  ربظ  نداره  ...ما  کات  کردیم،  از  ش   راهم  برو   -

 !کنار  چاوش 
 :بازو  ام  را  در  دستش  گرفت  و  کنار   گوشم  پچ  زد 

-   
 
؟  !من  عم را که  کات  کردیم  آره؟  !به  همیر   راحپ 

 ...!توئه  سگ  مصب  رو  ول  کنم  ...تو  مال   مپ   افتاد؟ 
   لعنپ   را  در  

یپ    که  زد  باز  آن  شیر
 
مکپر  کرد  و  با  حرف
 :قلبم  احساس  کردم 

من  عاشقتم  سارا  ...ازت  دست  نم کشم  !اون  روز   -
 !شم  شلوغ  بود،  یه  خ  )چیر   (پروندم 

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۳۷

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
ین   لعنپ    به  هر  صوری   که  بود  آن  حس   خوب  و  شیر

 .را  شکوب  کردم  و  پوزخندی  زدم 



من  اون  روز  حرفم  رو  زدم  چاوش  ...من  با  تو   -
نم سازم،  نم تونم  باهات  ادامه  بدم  .تو  ...تو  به  یه  
چیر   های   گیر  م دی  که  عقل   جن  هم  نم رسه،  بهم  

،  بخاطر   یه  خواستگار  منو  مقص  
شک  م کپ 

دونسپ  ... باید  احمق  باشم  که  باز  باهات  ادامه  
 !بدم  ...چاوش 

 .اخم  کرد 
  ب ت )بهت (بدم  که  بشیپ   فکر   -

من  خواستم  یه  وقپ 
کپ   ...رفپ   چادر  برداشپ   برام؟  رنگ  و  لعاب  م مال  

 !به  صورت   وامونده ات؟ 
 .خدایا  باز  هم  حرف   خودش  را  م زد 

  به  حرف  های  من  گوش  نم داد 
ا
 .اصل

 :بغض  کرده  و  گفتم 
وقپ   الن  به  حرف هام  گوش  نم دی  با  چه  امیدی   -
  چاوش  ...

 
باز  باهات  وارد   رابطه  شم؟  !هوم؟  !لطفا

دارم  ازت  خواهش  م کنم،  دست  از  شم  بردار  !برو  
   خودت 

 
 ...ی    زندیک

 :با  اینکه  برایم  خیل  سخت  بود  جمله ام  را  کامل  کردم 
یک  رو  پیدا  کن  که  با  اخالقیاتت  بسازه  !من  ... -

 !نم تونم 



 :محکم  تر  بازویم  را  گرفت  و  گفت 
واسه  من  ادا  اطفار  در  نیار  سارا  ...من  فقط  با  تو   -

 .حال  م کنم،  توام  باس )باید (با  من  حال  کپ  
باز  هم  همان  ی   منطق   های  سابق،  باز  هم  همان  

 !کله ی  خراب،  باز  هم  همان  چاوش 
سف  تکان  دادم  و  گفتم 

ٔ
 :شی  از  روی  تا

سفم  که  تو  رو  انتخاب  کردم  !توئه   -
ٔ
برای  خودم  متا
 !ی   منطق  رو 

ون  کشیدم  و   ب  بازویم  را  از  حصار   دستش  بیر و  با  ض 
بدون   توجه  به  قیافه ی  بهت  زده اش  از  کنارش  

 .گذشتم 
هنوز  سه  قدم  هم  بر  نداشته  بودم  که  صدای  لرزان  

 :اما  عصبای  اش  را  شنیدم 
  بیای  ...بیخ   ریش   خودم  سارا،  بفهم   -

بال  بری  پاییر 
 !ا ینو 

 .اما  اعتنای   نکردم  و  به  راهم  ادامه  دادم 
 

* * * * * * * * 
 



به  خانه  که  رسیدم  ی   حال  لباس  هایم  را  عوض  کردم  
 .و  گوشر  به  دست  روی  تختم  دراز  کشیدم 

وارد   اینستاگرام  شدم  و  ناخواسته  نام   او  را  شچ  
 .کردم 

وارد   پیجش  شدم  .باز  بود  اما  یک  دانه  پست  هم  
نگذاشته  بود،  است وری  هایش  را  هم  هایالیت  نکرده  

 .بود 
روی  پروفایلش  عکس   خودش  را  گذاشته  بود  که  بال  

  بلند  لب   دریا  بود 
 
 .تنه ی  برهنه  و  موهای  نسبتا

 .معلوم  بود  عکسش  قدیم  است 
 .روی  فالویینگ  هایش  زدم 

همه شان  مرد  بودند  جز  دو  دخی   که  چکاوک  و  
چکامه  نام  داشتند  .م دانستم  که  خواهر  هایش  

 .هستند 
 :نفس   عمیق   کشیدم  و  زمزمه  کردم 

چه  دلیل  داره  که  بیام  پیجت  رو  چک  کنم   -
 !چاوش؟ 

 .خودم  را  به  کوچه ی  عل  چپ  م زدم  دیگر 
وگرنه  تنها  دلیلش  این  بود  که  هنوز  هم  دلم  برایش  

 .م رفت 



با  صدای  باز  و  بسته  شدن   در  شیــــع  از  اینستا  در  
آمدم  و  نگاهم  را  بال  کشیدم  که  چشم  د ر  چشم   ساره  

 .شدم 
 :مشکوک  پرسید 

 یک  اومدی؟  -
 :ی  حوصله  گفتم 

 !یه  بیست  دقیقه ای  م شه  -
 .شی  تکان  داد  و  آمد  کنارم  روی  تخت  نشست 

 فردا  م خوام  برم  آرایشگاه  ...باهام  میای؟  -
 !حال  ندارم  ساره  -

 :چهره اش  را  جمع  کرد  و  گفت 
؟  -  !تا  یک  م خوای  خودت  رو  تو  خونه  حبس  کپ 
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ه  به  پنجره ی  بسته  گفتم   :رویم  را  برگرداندم  و  خیر

 !اینقدر  سٔوال  پیچم  نکن  ساره  -



  بلندی  گفت 
 
 :با  صدای  نسبتا

 !سٔوال  پیچت  نکنم؟  !داری  نابود  م شر  بدبخت  -
عصپ   روی  تخت  نیم  خیر   شدم  و  با  گریه  جیغ  

 :کشیدم 
دست  از  شم  بر  دارین  !مگه  من  خ  کار  کردم  که   -

ه  روی  مغزم  راه  م رین  م گیر   این  کار  رو  کن،  اون  
کار  رو  کن؟  !خسته ام  م فهم؟  از  امر  و  نه  خسته  

شدم  !از  اینکه  نم تونم  خودم  برای  خودم  تصمیم  
م،  از  اینکه  منو  به  چشم   یه  وسیله،  یه  ربات   بگیر

 !م بینیر   خسته ام  !راحتم  بذارین 
ه  شد  و  گفت   :ناراحت  و  متعجب  به  من   گریان  خیر

ی  گفته؟   -  تو  چت  شده؟  !کس  بهت  چیر 
 :هق   زدم  و  نالیدم 

 .امروز  ش   راه  ...ش   راه  دیدمش  -
ون  فرستاد  و  غرید   :کالفه  و  عصپ   نفسش  را  بیر

ای  خدا  ...ای  خدا  ...چرا  دست  بر  نم داره  این؟  ! -
 خ   گفت  بهت؟ 

 :فیر   فیپ   کردم  و  جوابش  را  دادم 
م گه  ...م گه  باید  برگردی  ...م گه  بال  بری  پاییر    -

 !بیای  بیخ   ...بیخ   ریش   خودم 



 :چشمانش  را  با  عصبانیت  گرد  کرد  و  گفت 
چه  روی   داره  این؟  !مگه  خودش  قبول  نکرد؟  حرف    -

 .النش  چیه؟  ...شماره اش  رو  بده 
  گفتم 

 
 :اشک  هایم  را  پاک  کردم  و  با  صدای  تو  دمایع

 م خوای  خ  کار؟  -
 :دستش  را  به  سمتم  دراز  کرد  و  گفت 

 !بده  بهت  م گم  -
گوشر ام  را  به  سمتش  گرفتم  و  او  شیــــع  گوشر  را  از  

 .دستم  قاپید  و  رمزش  را  زد 
 :در  همان  حال  گفت 
 خ   سیوش  کردی؟  -

 :مغموم  گفتم 
 *.ایموخ    قلب  -

نگاه   بدی  حواله ام  کرد  و  شیــــع  شماره اش  را  برداشت  
   خودش  زد 

 .و  در  گوشر
   خودش  با  او  تماس  

گوشر  را  به  دستم  داد  و  با  گوشر
 .گرفت  و  روی  بلندگو  گذاشت 

 :متعجب  گفتم 
  بهش؟  -

 
 خ   م خوای  بک

 :اخم  کرد  و  گفت 



 !تو  که  زبون  نداری  خودم  م نشونم  ش   جاش  -
ی  بگویم  اما  با  شنیدن   صدای  اوی  لعنپ    خواستم  چیر 

 :ساکت  شدم 
 بله؟  -

 :ساره  صدایش  را  صاف  کرد  و  گفت 
 !سالم  آقا  چاوش  -
 :چاوش  شد  گفت 

 .به  جا  نیاوردم  -
 .ساره  هستم  ...خواهر   سارا  -

 اش  من  بودم؟ 
 
 سکوت  کرد  .یعپ   تنها  سارای  زندیک

ه  سارا  ...الن  وقت   فکر  کردن  به  این  چیر   هاست؟ 
َ
 ا

 :ساره  سکوت   او  را  که  دید  باز  به  حرف  آمد 
چه  دلیل  داره  شما  خواهر   منو  وسط   خیابون   -

؟   خفت  کپ 
   منه  ...دو  فردای  دیگه   -

خواهر   شما  دوست  دخی 
 !زنم 

 .قلب   من  لرزید  و  ساره  عصپ   تر  شد 
؟  !زن؟  !خواب  دیدی  خیر  باشه   - دوست  دخی 

ه   داداش   من  !خواهر   من  نم خواد  با  تو  بمونه  ...بهی 



اینو  بفهم  و  پاپیچش  نسر  .وگرنه  به  ولل ی  عل  به  
 .داداش هام  م گم 

 :صدای  پوزخندش  را  شنی دم 
بگو  ...بگو  ...به  هر  یک  دلت  خواست  بگو  ...فقط   -
  که  چاوش  از  سارا  دست  نم کشه 

 
 .یادت  نره  اینم  بک
 .و  شیــــع  قطع  کرد 

 :ساره  با  صوری   شخ  شده  از  عصبانیت  گفت 
؟  -  !این  دیگه  چه  کله  خرای  

 :با  عجز  گفتم 
 حال  خ  کار  کنم؟  -

ل  زد  و  بعد  از  حدود   
ُ
متفکر  به  نقطه ی  نامعلوم  ز

 :بیست  دقیقه  گفت 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۳۹

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 !محل  نده  بهش  ...خودش  خسته  م شه  م ره  -

 :پشت   بند   جمله اش  چشمانش  را  گرد  کرد  و  توپید 



ش   - ّ به  دلت  هم  بگو  نلرزه  براش  تا  زود  تر  از  شر
 !خالص  شر 

 !به  دلم  بگویم  نلرزد؟ 
ی  شنیدن    به  دل  که  با  دیدنش،  شنیدن   صدایش  یا  حپ 

 !نامش  به  تب  و  تاب  میفتد  بگویم  نلرزد؟ 
 !م توای   نلرزی  دل؟ 

؟   م توای   نگاهش  را  ببیپ   و  به  تب  و  تاب  نیفپ 
م توای   ی  خیالش  شوی  و  بلند  داد  بزی  » :گور   

 !پدرش «!؟ 
 !نم توای   نه؟ 

برای  اولیر   بار  که  بلرزی  دیگر  لرزش  های  بعدی ات  
 !دست   من  نیست 

 
* * * * * * * * * * * * 

 
 !پنجشنبه  بود  و  روز   عقد  کنان   ساره 

 .همه  در  تب  و  تاب  بودند  و  خانه  شلوغ  بود 
دای   ها،  خاله  ها،  عمه  ها  و  عمو  هایم  به  خانه مان  

آمده  بودند  که  از  این  اینجا  به  سمت   محص   برویم  و  



بعد  از  جاری  شدن   خطبه ی  عقد  باز  به  خانه  برگردیم  
 .و  جشن  و  پایکوی   و  شام  ده  را  آغاز  کنیم 

فامیل  های  معیر   هم  بعد  از  محص   به  اینجا  م آمدند  
 !و  این  یعپ   دیدن   دوباره ی  آن  حامد   از  خدا  ی  خی  

اهن   مشک  رنگ   سیاوش   روی  زمیر   نشسته  بودم  و  پیر
را  اتو  م زدم  که  در   اتاق  باز  شد  و  مامان  و  پشت   

 .شش  نیک  وارد   اتاق  شدند 
 :مامان  گفت 

؟  -  ا ین  چیه  بر  داشپ   اتو  م زی 
 :شانه ای  بال  انداختم  و  جوابش  را  دادم 

اهن   سیاوش  -  !پیر
 :اخم  در  هم  کشید  و  گفت 

باز  م خواد  سیاه  بپوشه؟  !بابا  عقد  کنون    -
 
ا
 .خواهرشه  ها  مثل

 :باز  هم  شانه ای  بال  انداختم  و  گفتم 
 !به  خودش  بگو  اینو  -

 :نیک  ابروی   بال  انداخت  و  با  شیطنت  گفت 
 !مرد   تنهای  شبه  ...کاری  به  کارش  نداشته  باشیر   -

مامان  چشم  غره ای  حواله ی  نیک  کرد  و  از  اتاق  خارج  
 .شد  .م دانستم  به  شاغ   سیاوش  م رود 



 .نیک  کنارم  نشست  و  در  سکوت  نگاهم  کرد 
اهن  را  صاف  کردم  و  گفتم   :یقه ی  پیر

ا  نرفپ   آرایشگاه؟  -  تو  چرا  با  دخی 
 :لبخندی  زد  و  گف ت 

دوست  داشتم  برم  ول  یه  کاری  پیش  اومد   -
 !نتونستم 

 :ابروی   بال  انداختم  و  مشکوک  گفتم 
 !اون  وقت  چه  کاری؟  -

 :لبخندش  عمق  گرفت  و  گفت 
با  دوست  پرسم  پشت   کوچه  قرار  داشتم؛  نشد  که   -

 !برم 
 :متعجب  گفتم 

 !تو  دوست  پرس  داری؟  -
 .چیه  مگه؟  !الن  همه  دارن،  توام  داری  -

 :چشم  ریز  ک ردم  و  گفتم 
 .من  دوست  پرس  ندارم  -

 :شش  را  به  نشانه ی  مثبت  تکان  داد  و  گفت 
 !داری  ...دوست  پرسم  گفت  تو  داری  -

 :ی  حوصله  گفتم 
 !دوست  پرس   تو  منو  از  کجا  م شناسه  آخه؟  -



 .لب  برچید  و  شانه  بال  انداخت 
 !داداش   دوست  پرسته  -

 .اتو  را  کنار  گذاشتم  و  شیــــع  به  سمتش  برگشتم 
ل  زدی؟  -  !ت و  با  داداش   چاوش  ر 

 :با  شیطنت  ابروی   بال  انداخت  و  گفت 
 تو  که  گفپ   دوست  پرس  نداری  ...خ   شد؟  -

 :نفس   عمیق   کشیدم  و  مغموم  گفتم 
 !دیگه  ندارم  -
 :شیــــع  گفت 

 !خیل  داغون  شده  -
 :پرسیدم 

 !یک؟  -
چاوش  ...دوست  پرست،  ببخشید  دوست  پرس   به   -

وین  م گفت   !اصطالح  سابقت  !شر
 :کنجکاو  گفتم 

 !دیگه  خ  ها  م گفت؟  -
شب  ها  بعد  از  کارش  میاد  اینجا  دم   پنجره ات   -

ون  نمیای  .داره  م خوابه   منتظرت  م مونه  ول  تو  بیر
عکس   تو  رو  م بینه  و  م بوسه  .تازه اشم  رو  بازوش  

 !اسم   تو  رو  به  انگلیس  تتو  کرده 



 :مشکوک  پرسیدم 
؟  -

 
 !داری  جدی  م یک

 :صادق  گفت 
وین  راست  م گم  ...همه ی  این  ها  رو   - به  جون   شر
وین  بهم  گفت،  از  راز  و  رمز   داداشش  خی   داره   .شر

 :مغموم  گفتم 
  اسمم  رو  روی  بازوش  تتو  کرده؟  -

 
 یعپ   ...یعپ   واقعا

 !اهوم  -
ون  فرستادم  و  حرف   دلم  را  زدم   :با  عجز  نفسم  را  بیر

ه  م خوام  دوستش  نداشته  باشم،  ه  م خوام   -
فراموشش  کنم،  ه  م خوام  به  خودم  بقبولونم  که  

اون  برای  من  ساخته  نشده،  که  اون  برای  من  
 !نیست  ...اما  نم تونم  !نم تونم  بهش  فکر  نکنم 

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۴۰

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 :دسپ   به  شانه ام  کشید  و  گفت 



درکت  م کنم  ...هیچکس  درکت  نکنه  من  درکت   -
م کنم  چون  منم  ...چون  منم  عاشق  شدم  .ول  

 ...م دوی  
 :لبخندی  زد  و  ادامه  داد 

اون  خیل  خوبه،  مطمئنم  باهاش  یه  آینده ی  خیل   -
  دارم  .مطمئنم  سارا،  تا  حال  اینقدر  مطمی    

 
قشنک
 .نبودم 

 :لبخند   تلچ   زدم  و  گفتم 
 !پشیمون  نشو  ...پشیموی   خیل  بده  -

در  باز  شد  و  سهیال  و  فاطمه  وارد   اتاق  شد ند  .هر  
 .دویشان  ترگل  ورگل  کرده  بودند 

 :سهیال  گفت 
 .شما  هنوز  آماده  نشدین؟  بدوییر   دیر  شد  -

 .هر  دویمان  شیــــع  از  جا  بلند  شدیم 
 .نیک  از  اتاق  خارج  شد  و  من  به  سمت   کمدم  رفتم 
 :همان  لحظه  سیاوش  وارد   اتاق  شد  و  کالفه  گفت 

 !گفتم  به  ننجون  نگو  -
 :به  سمتش  بر  گشتم  و  گفتم 

 .هیچ   بهم  نگفپ   به  خدا،  بعدشم  خودش  دید  -



اهنش  رفت  و  برداشتش  و  از  اتاق   کالفه  به  سمت   پیر
 .خارج  شد 

 :فاطمه  پرسید 
 خ   شده؟  -

 :در  حال  که  لباسم  را  از  کمد  بر  م داشتم  گفتم 
 !مامان  بهش  گیر  داده  که  چرا  باز  مشک  بر  داشته  -

 
* * * * * * * * * * *  

 
 .هوای  سالن   محص   به  شدت  خف ه  بود 

جمعیت  زیاد  بود  و  یک  شی  هم  در  راهرو  ایستاده  
 .بودند 

با  دست  خودم  را  باد  زدم  و  رو  به  مامان  اشاره  زدم  
ون  م روم  و  شیــــع  بر  م گردم   .که  به  بیر

 .او  هم  شش  را  تکان  داد 
 .شیــــع  از  محص   خارج  شدم 

 .روی  سکوی  باغچه ی  موجود  در  محص   نشستم 
  گرم  بود 

 
 .هوا  واقعا

 :کالفه  زمز مه  کردم 



آخه  الن  وقت   عقد  کنون  بود؟  انگار  دو  دادن  اینا   -
 !رو  ...ایش 

با  صدای   که  از  بغل  دستم  شنیدم  حس  کردم  روح  از  
 :تنم  جدا  شد 

 گرمته؟  -
شیــــع  به  سمتش  برگشتم  و  با  چشمای   گرد  شده  

 :توپیدم 
؟  !وای  خدای  من  اگه  یک   - تو  اینجا  خ  کار  م کپ 

 !ببینه  بدبخت  م شم  ...زود  ب رو  از  اینجا 
و  خواستم  از  کنارش  بلند  شوم  که  دستش  را  روی  

 .رانم  گذاشت  و  مانع  بلند  شدنم  شد 
 :عصپ   گفتم 

 !دست  از  شم  بردار  -
 .این  بار  عصپ   نبود،  ریلکس  و  آرام  بود 

 :ابروی   بال  انداخت  و  گفت 
اون  روز  به  خواهرت  هم  گفتم  چشم  قشنگ  ...ازت   -

 !دست  نم کشم 
 !چشم  قشنگ؟ 

 !مرا  چشم  قشنگ  خطاب  کرد؟ 
 .آستیر   کوتاه  پوشیده  بود 



م توانستم  اسمم  را  ببینم  که  به  لتیر   روی  بازویش  
 "SARA" .نوشته  شده  بود 

 :با  اینکه  ذوق  زده  شده  بودم؛  اخم  کردم  و  گفتم 
 !واسه  خ   اسم   منو  روی  بازوت  تتو  کردی؟  -
 :نیم  نگاه  به  بازویش  انداخت  و  ُرک  گفت 

ت  دارم  -  .چون  دوس 
 :با  ع جز  گفتم 

 .چاوش  تو  رو  خدا  بس  کن  ...ما  حرف  زدیم  -
 .آره  حرف  زدیم  ...منم  گفتم  دست  نم کشم  ازت  -
با  دیدن   حامد  پشت   پنجره ی  محص   شیــــع  دست   
چاوش  را  پس  زدم  و  بدون   خداحافظ   از  او  فاصله  

 .گرفته  و  به  سمت   محص   رفتم 
ی  اگر  یک  درصد  او  به  خانواده ام  درباره ی  چاوش   حپ 

 ...بگو ید 
ی  نم خواهم  به  بعدش  فکر  کنم   .حپ 

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۴۱

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #



 
 .وارد   سالن   محص   شدم 

 .عاقد  در  حال   خواندن   خطبه ی  عقد  بود 
نیک  و  شیما  دخی   دای  ام  دو  طرف   پارچه ی  سفید  
رنگ  را  روی  ساره  و  معیر   که  هر  دویشان  ششان  

 .پاییر   بود  گرفته  بود ند  و  سهیال  قند  م سایید 
  من  هم  باید  آنجا  م ایستادم  اما 

ا
 ...اصول

 .اما  چاوش  همیشه  همه  چیر   را  بهم  م ریزد 
   ساره  همه  دست  زدند  و  من  

با  صدای  "بله  "گفی  
 .خشک  شده  همانجا  ایستادم 

یعپ   م شود  من  هم  آنجا  بنشینم  و  چاوش  هم  کنار  
دستم  .زیر  چشم  نگاهم  کند  و  لبخند  بزند  و  زمزمه  

 "کند " :گفتم  که  بیخ   ریش   خودم  سارا  خانم 
من  هم  ریز  بخندم  و  با  صدای  عاقد  به  خودم  بیایم  و  

ل  شده  بله  بگویم 
ُ
 .ه

 !م شود؟ 
به  خودت  بیا  سارا  ...این  رویا  های  محال  را  کنار  

 .بگذار 
 !یک  دیدی  که  چاوش  لبخند  بزند؟ 



پس  بس  کن  !رها  کن  رویاهای   که  به  واقعیت  
 .نم پیوندند 

   
   این  دو  کفی 

بعد  از  جاری  شدن   خطبه ی  عقد  بیر 
عاشق  راه   خانه  شدیم  و  من  باز  اوی  لعنپ   را  میان   

 .راه  دیدم 
 

* * * * * * * * 
 

ساعت  از  یازده  شب  هم  گذشته  بود  و  جشن  و  
 .پایکوی   ادامه  داشت 

کم  در  مراسم  مانده  بودم  و  از  ساعت   ده  ش  درد  را  
 .بهانه  گرفته  و  به  اتاقم  پنا ه  آورده  بودم 

روی  تخت  دراز  کشیده  بودم  و  کتاب   صد  سال  تنهای   
 .را  ورق  م زدم 

یک  کلمه  هم  نم خواندم  و  تمام   حواسم  ی    اوی  
 .لعنپ   بود 

نیک  م گفت  هر  شب  پشت   پنجره ام  منتظرم  م ماند  
 .تا  از  پنجره  نمایان  شوم 

 یعپ   الن  پشت   پنجره  است؟ 



هر  چقدر  سغ  کردم  خودم  را  کنی  ل  کنم  و  به  سمت   
 .پنجره  نروم  موفق  نشدم 

دست   آخر  کتاب   گابریل   عزیز  را  کنار  گذاشته  و  به  
 .سمت   پنجره ی  اتاق  رفتم 

 .پرده ی  حریر  را  کنار  کشیدم 
انتظارش  را  نداشتم  اما  بود  ...روی  حصار  نشسته  

 .بود  و  با  نگاهش  با  من  حرف  م زد 
لب  به  دندان  گرفتم  و  سغ  کردم  جلوی  ریزش  اشک  

م  اما  نتوانستم   .هایم  را  بگیر
 .ی   صدا  اشک  ریختم 

صدای  آهنگ  و  پایکوی  ای  که  در  خانه  به  راه  بود  در  
کو  م شد   .شم  ا 

 :پنجره  را  گشودم  و  بغض  دار  گفتم 
؟  -  !چرا  اینجای 

؟  -  چرا  گریه  م کپ 
 !چون  تو  اینجای   !برو  -

 :شانه ای  بال  انداخت  و  گفت 
 !نم تونم  -

 !چرا؟  -
 !چون  دوست ت  دارم  -



 :هق   زدم  و  گفتم 
 !اذیتم  م کپ   -

برای  اولیر   بار  بود  که  ناراحپ   را  در  چشمانش  
 .م دیدم 

 !دیگه  اذیت  نم کنم  ...باشه؟  !برگرد  -
 :شم  را  به  نشانه ی  منق   تکان  دادم  و  گفتم 

 .نم تونم  بازم  حماقت  کنم  -
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۴۲

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
روی  حصا ر  ایستاد  و  در  یک  حرکت   ناگهای   دستش  را  

روی  لبه ی  پنجره  گذاشت  و  خودش  را  بال  کشید  و  
 .وارد   اتاق  شد 

 :ترسیده  نگاه  به  پشت   شم  انداختم  و  گفتم 
 .خ   کار  م کپ   دیوونه؟  !یک  میاد  م بینه  -

بازویم  را  در  دستش  گرفت  و  شش  را  جلو  آورد  و  
 :گفت 



خسته ام  از  دوری  و  دوری  ک ردنات  چشم  قشنگ  ! -
   همون  سارای  قبل  .

دارم  جون  م دم  برا )برای  (داشی  
 .من  سارام  رو  م خوام  .پسش  بده 

 .دستم  را  مشت  کرده  و  روی  سینه اش  فرود  آوردم 
 !نم توم  خرم  کپ   !نم توی   -

دستش  به  سمت   موهایم  رفت  و  موهایم  را  به  پشت   
 .گوشم  هدایت  کرد 

 .تازه  فهمیدم  که  ش  برهنه  جلویش  ایستاده ام 
خواستم  از  کنارش  بگذرم  و  به  سمت   کمدم  بروم  و  
شال  یا  روشی ای  بردارم  اما  او  فشار   دستش  را  دور   

 :بازویم  بیشی   کرد  و  گفت 
س  ناله   -

ُ
راحت  باش  باهام  .ببیر   ...من  نم خوام  چ

ها  رو  ب ت )بهت  (بگم  . کنم  اما  م خوام  یه  شی  چیر 
  که  بابام  سکته  کرد  و  دیگه  

 
من  از  پونزده  سالک

نتونست  کار  کنه،  سگ  دو  زدم  .م فهم؟  !
طولی  اش  نم کنم  ...من  باس )باید (خرج  همه ی  

خانواده  رو  در  م آوردم  .هنوزم  که  هنوزه  دارم  سگ  
دو  م زنم  اما  ...اما  میون   همه ی  اسن  سگ  دو  زدن  ها  
ی   تو  رو  دیدم  ...تو  رو  دیدم  و  برای  اولیر   بار  یه  چیر 

 .رو  برا )برای (خودم  خ واستم  .برا )برای  (من  باش 



 :اشک  هایم  را  پس  زدم  و  گفتم 
 بهم  یه  قول  م دی؟  -
 :بدون   مکث  گفت 
 !تو  جون  بخواه  -

 :فیر   فیپ   کردم  و  گفتم 
خوب  باش  ...بخاطر   من  یکم  خودت  رو  تغییر  بده،   -

سم  !باشه؟   نذار  ازت  بی 
 .مکث  کرد 

 .مکپر  که  مرا  ترساند 
 :اما  بالخره  لبخند   کچ   زد  و  گفت 

برا )برای  (داشتنت  هر  کاری  م کنم  ...چشم   -
 !قشنگ 

 .من  هم  لبخند  زدم 
 ...حماقت  باشد  یا  اشتباه 

 !او  را  م خواستم 
 

* * * * * * * * * * *  
 



دو  روزی  از  عقد  کنان   ساره  م گذشت  و  ساره  و  
   وقتشان  را  درگیر   خرید  و  

معیر   و  خانواده  ها  بیشی 
 .برنامه  ریزی  برای  عروش  بودند 

دوبا ره  به  چاوش  برگشته  بودم  و  از  این  موضوع  فقط  
به  فاطمه  گفته  بودم  و  او  فقط  نگاه   شزنش  گرش  را  

 .به  من  دوخت 
 .اما  پشیمان  نبودم 

 .چاوش  خوب  بود  .خوب  شده  بود  و  با  من  راه  م آمد 
باز  هم  مثل   قبل  بعد  از  دانشگاه  به  آن  درخت   

 .روبروی   تکیه  م داد  و  منتظرم  م ماند 
با  هم،  هم  قدم  م شدیم  و  او  مرا  تا  خانه  بدرقه  

 .م کرد 
  نرفته  بودیم 

 
 .خیل  وقت  بود  که  به  آن  جای  همیشک

روی  زمیر   نشسته  بودم  و  طرحم  را  کامل  م کردم  که  
 .در   اتاق  باز  شد  و  فاطمه  وارد   اتاق  شد 

   سهیل  و  فاطمه  خوانده  
بعد  از  آن  صیغه ای  که  بیر 

 .بودند  هر  روز   خدا  اینجا  بود 
با  چهره ای  درهم  کنارم  نشست  و  در  سکوت  نگاهم  

 .کرد 
 :مدادم  را  کنار  گذاشتم  و  گفتم 



 !چت  شده؟  -
  نم تونم  سهیل  رو  درک  کنم  .م گم  بیا  از  بابام   -

ا
اصل

ه 
َ
 !قرض  کنیم  بریم  دنبال  خونه  م گه  نه  نه  نه  !ا

 :شانه ای  بال  انداختم  و  گفتم 
  اینجوری  بود  ...غد  و  یک  دنده  -

 
 !از  بچک
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 پست _#۴۳
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 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 ام  به  فنا   -

 
 اش  باید  زندیک

 
بخاطر   غد  بودن  و  یک  دندیک

ه 
َ
 !بره؟  !خسته  شدم  بابا  ا

   کم  طاقپ   بود  که  در  ناز  و  نعمت  
  فاطمه  دخی 

ا
اصول

بزرگ  شده  بود  و  حال  این  فشار  های  اخیر  عجیب  
 .حالش  را  دگرگون  کرده  بود 

همه  چیر   درست  م ش ه  ...فقط  به  یکم  زمان  و  صی    -
 !نیازه 

 :کالفه  نفس   عمیق   کشید  و  گفت 



توام  که  فقط  حرف   خودت  رو  م زی   ...از  چاوش   -
؟   چه  خی 

 .داشت  بحث  را  عوض  م کرد 
 :شانه ای  بال  انداختم  و  گفتم 

 .خی    خاص  نیست  ...همه  چیر   خوبه  -
 :شی  تکان  داد  و  گفت 

 .امیدوارم  به  همیر   روال  پیش  بره  -
در   اتاق  برای  دومیر   بار  باز  شد  و  نیک  حاض   و  آماده  

 .وارد   اتاق  شد 
 :ابروی   بال  انداختم  و  گفتم 

 کجا  این  وقت   ظهر؟  -
 :لبخندی  زد  و  گفت 

وین  قرار  دارم  -  .با  شر
 :جفت  ابرو  های  فاطمه  پرید  بال  و  پرسید 

وین  کیه؟  -  شر
 :من  جواب  دادم 

 ...داداش   چاوش  -
 :نیک  با  لبخند  جمله ام  را  کامل  کرد 

 !و  دوست  پرس   من  -
 :فاطمه  متعجب  گفت 



دوست  پرست؟  !تو  همه اش  شونزده  سال  سن  داری   -
 .ها  دخی  

 :نیک  شانه ای  بال  انداخت  و  گفت 
 .دو  سال  دیگه  به  سن   قانوی   م رسم  -

ی  بگو  -  .کو  تا  دو  سال  دیگه  !سارا  تو  یه  چیر 
دوباره  مدادم  را  برداشتم  و  در  حال  که  نگاه   کل  به  

 :طرحم  م انداختم  گفتم 
به  من  ربظ  نداره  ...تو  خودت  هم  سن  این  بودی  با   -

 .پرس  های  محل  لس  م زدی 
 :فاطمه  با  چشمای   که  ازش  آتش  م بارید  گفت 

-  
 
ی  بک  !مدیوی   اگه  به  سهیل  چیر 

 :نیک  وارد   بحث  شد 
ی  خیال  بابا  ...اومدم  بگم  اگه  مامانم  و  دای   سیا  از   -

؟  ی  پرسید ن  م گیر   خ   من  چیر 
 :من  و  فاطمه  یک  صدا  گفتیم 

ون  -  !با  دوستاش  رفته  بیر
 :لبخندش  عمق  گرفت  و  گفت 

 !آفرین  !من  برم،  بابای  -
 .و  پشتش  را  به  ما  کرد  و  از  اتاق  خارج  شد 

 :فاطمه  نگاه  به  من  انداخت  و  گفت 



-   
 
خ   م شد  ضایع ام  نم کردی  بهش  درس   زندیک

 م دادم؟ 
 :خندیدم  و  گفتم 

؟  اونم  یک؟  تو؟  -
 
 درس   زن دیک

شانه ای  بال  انداخت  و  با  اخم  که  م دانستم  
 .مصنویع  است  نگاه  ازم  گرفت 

ون   طرح  را  نصفه  رها  کردم  و  در  حال  که  از  اتاق  بیر
 :م زدم  گفتم 

  دو  روزه  -
 
 !سگرمه  هات  رو  باز  کن  خوشگله  ...زندیک

 :با  دهن  کچ   ادایم  را  در  آورد  و  گفت 
  شد  دو  روز  -

 
 .از  وقپ   باز  با  چاوش  رل  ز دین  زندیک

 ...آن  روز  خندیدم  .از  ته   دلم 
 ...اما  او  راست  م گفت 

  دو  روز  شده  
 
از  وقپ   چاوش  را  دوباره  داشتم  زندیک

  ی   خی   بودم 
 
 .بود  و  من  از  روز   سوم   زندیک

 
* * * * * * * * * * 

 
روز  ها  از  پس   هم  م گذشت  و  همه  چیر   به  طرز   

 ...عجیپ   زیبا  و  دوست  داشتپ   شده  بود 
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  خوب   خوب  

ا
چاوش  فرق  کرده  بود  .نه  اینکه  کامل

 !شود  ها؛  نه 
اوایل  خیل  به  اینکه  چرا  چادرم  را  برداشته ام  گیر  

 .م داد  اما  به  مرور  زمان  خوب  شد 
اما  این  وسط  یک  چیر   های   بود  که  گاه  مرا  آزار  

م داد  اما  او  سغ  م کرد  درستش  کند  که  کم  و  بیش  
 .موفق  هم  شده  بود 

اینکه  من  م توانم  با  مرد   دیگری  صحبت  کنم  .هر  
ی  حق  دارد  مثل   یک  آدم  عادی  با  یک  مرد   دخی 

 .صحبت  کند 
آنقدر  این  را  در   گوش   چاوش  خواندم  که  فهمید  و  

 .قانع  شد 



هنوز  به  حجابم،  به  بلند  خندیدنم،  به  آرایش  کردنم  
گیر  م داد  که  معتقد  بودم  به  مرور  زمان  این  هم  

 .درست  م شود 
دروازه  را  پشت   شم  بستم  و  راه   دانشگاه  را  در  پیش  

 .گرفتم 
نم توانستم  خودم  را  گول  بزنم  در  این  دو  ماه  که  

باز  با  چاوش  وارد   رابطه  شده  بودم  بیش  از  پیش  ش  
 .زنده  و  شاد  بودم 

همه  م گفتند  با  چاوش  بودن  مرا  داغان  م کند  ام ا  
من  معتقد  بودم  که  بدون   چاوش  بودن  مرا  از  پا  در  

 .م آورد 
وارد   دانشگاه  شدم  و  راه   کالسم  را  در  پیش  گرفتم  که  

 .گوشر ام  زنگ  خورد 
قبل  از  اینکه  وارد   کالس  شوم  گوشر ام  را  از  کیفم  در  

 .آورده  و  آیکون   سی    رنگ  را  لمس  کردم 
 بله  فاطمه؟  -

صدای  هق  هقش  پشت   خط  طنیر   انداخت  و  نگرانم  
 .کرد 

 سارا؟  -
 :نگران  گفتم 



؟  ...فاطمه  حرف  بزنم   - خ   شده؟  چرا  گریه  م کپ 
 !ببینم  چته؟ 

 !ب ...با  سهیل  بحثمون  شد  -
   جدیدی  نبود  !این  اواخر  خیل  درگیر  بودند 

 .چیر 
 خب؟  -

 !بهم  سیل  زد  -
   جدید 

 !خب  ...یک  چیر 
 خب  فاطمه؟  چه  کاری  از  دست   من  ساخته  است؟  -

ون  ... - ون  رفت  بیر سیل  به  جه نم،  با  حال   نامیر 
 !هیچکس  هم  خونه  نیست  ...نم دونم  خ   کار  کنم 

 !سهیل  بچه  نیست  فاطمه  -
؟  هان؟  خ   کار  کنم؟  -  اگه  بالی   ش   خودش  بیاره  خ 

دم  و  گفتم   :چشمانم  را  روی  هم  فرسر
بالی   ش   خودش  نمیاره  فاطمه  !من  باید  برم  کالسم   -

وع  م شه،  فعال   !داره  شر
 .و  شیــــع  قطع  کردم  و  وارد   کالسم  شدم 

 .کاش  آن  روز  توصیه ی  فاطمه  را  جدی  م گرفتم 
 .کاش  یه  آقاجون  یا  سیاوش  زنگ  م زدم 

ی  معیر    !یا  حپ 



کاش  خودم  را  از  سیاه ای  که  انتظارم  را  م کشید  
 !نجات  م دادم 

 ...کاش 
 

* * * * * * * * * * 
 

ساعت  پنج   عص  بود  که  خسته  و  کوفته  از  دانشگاه  
 .بیر ون  زدم 

نگاهم  را  به  درخت   روبروی   دوختم  با  دیدنش  گل  از  
ون  رفت    به  کل  از  تنم  بیر

 
 .گلم  شکفت  و  خستک

 :به  سمتش  رفتم  و  آرام  گفتم 
 !سالم  -
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 :او  نیر   لبخندی  زد  و  گفت 

 !سالم  به  روی  ماهت  !خسته  نباشر  -



 .ممنون  !تو  خسته  تر  به  نظر  م رش  -
 .شی  تکان  داد  و  دستم  را  گرفت 

 :در  حال  که  با  هم،  هم  قدم  شده  بودیم  گفت 
 !باید  یه  کار   دیگه  جور  کنم  -

 :متعجب  گفتم 
 !چرا؟  -

کارش  زیاده،  حقوقش  کم  !خرج   خانواده ی  منم  بال  . -
بالخره  باید  یه  فکری  کنم  یا  نه؟  دست   خال  هم  که  

 .آقاجونت  تو  رو  به  من  نم ده 
 :لبخند   خجل  زدم  و  گفتم 

 !کو  تا  اون  موقع  -
 :اخم  کرد  و  گفت 

 !کارم  جور  شه  میام  خواستگاری ات  -
 :متعجب  گفتم 

 !به  همیر   زودی  -
 :تلخ  شد 

 ...پس  یک؟  نکنه  -
 :میان   کالمش  پریدم  و  گفتم 

  اشتباه  فکر  نکن  من  ...من  دوستت  دارم   -
 
نه  نه،  لطفا

فقط  شکه  شدم  !آخه  تازه  خواهرم  از دواج  کرده  و  



برادرم  هم  به  زودی  ازدواج  م کنه  .فکر  نکنم  
آقاجونم  به  همیر   زودی  ها  منو  راه   خونه ی  بخت  
  درگیر   جهاز   ساره  است،  بهش  فشار  

ا
کنه  چون  فعل

 .میاد 
 :شانه ای  بال  انداخت  و  گفت 

مت  -  !من  تا  چند  مدت  دیگه  میام  م گیر
 اش  زدم  و  گفتم 

 
 :لبخندی  به  یک  دندیک

 !من  هر  خ   بگم  حرف   خودت  رو  م زی   دیگه  -
ه  نگاهم  کرد  و  جدی  گفت   :خیر

 معلوم  نیست  چقدر  م خوامت  چشم  قشنگ؟  -
ه اش  شم  را  پاییر   انداختم  و   خجالت  زده  از  نگاه   خیر

 :زمزمه  کردم 
 !ی   حیا  -

ی  نگفت   .گمان  م کنم  شنید  اما  چیر 
 .به  ش   کوچه  که  رسیدیم  ایستادم 

 :برگشتم  سمتش  و  آرام  گفتم 
 !من  برم  !مراقب   خودت  باش  -

 :لبخند   محوی  هدیه ام  کرد  و  گفت 
 !توام  همینطور  ...برو  م بینمت  -



شی  تکان  دادم  و  از  او  فاصله  گرفته  و  وارد   خانه  
 .شدم 

 با  خودم  فکر  کردم  .من  برای  ازدواج  آماده ام؟ 
 من   بیست  و  سه  ساله  آماده ام  خانم   خانه  شوم؟ 

   زناشوی   ...با  چ اوش 
 
 !برای  زندیک

نفس   عمیق   کشیدم  و  تصمیم  گرفتمم  امشب  در  
ها  فکر  کنم   .رخت   خوابم  به  این  چیر 

ی  که  نظرم  را  جلب  کرد   وارد   خانه  شدم  که  اولیر   چیر 
 :صدای  جیغ  و  گریه ی  فاطمه  بود 

من  بهت  م گم  حالش  خوب  نبود  .زنگ  م زنم   -
 !جواب  نم ده  .نگرانشم  ساره 

جلو  تر  رفتم  که  ساره  و  فاطمه  را  در  حال   بحث  
 .وسط   هال  دیدم 

مامان  با  ناراحپ   روی  مبل  نشسته  بود  و  سهیال  هم  
 .کنارش 

 .نیک  نبود 
 .سیاوش  هم  مدام  راه  م رفت  و  شماره ای  را  م گرفت 

 :ساره  گفت 
ی اش  نم شه  . - ای  خدا  ...ای  خدا  ...بابا  جان  چیر 

 بچه  است  مگه؟ 



 :به  سمتشان  رفتم  و  گفتم 
 خ   شده؟  -

 

 ��پرتقال _من #
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 :ساره  برگشت  به  سمت   من  و  شاک  گفت 

س  ...راه  م ره  م گه  سهیل،  سهیل  -  !از  خانم  بی 
 :رو  به  فاطمه ی  گریان  پرسیدم 

 نیومده  هنوز؟  -
شش  را  به  نشانه ی  منق   تکان  داد  و  با  هق  هق  

 :گفت 
نه،  نیومده  ...سارا  من  هر  خ   م گم  باور  نم کی   .  -

 .حالش  خوب  نبود 
 .به  سمتش  رفتم  و  به  آغوش  کشیدمش 

 :در  حال  که  آرام  به  پشتش  م کوبیدم  گفتم 



ی اش  نم شه  قربونت  برم  .بچه  نیست  که،  اون   - چیر 
همیشه  همینه  ...ی   اعصاب  و  بد  عنق  !نگران  نباش،  

 باشه؟ 
 .در  سکوت  به  گریه  ادامه  داد 

داشتم  به  او  دلداری  م دادم  اما  نم دانستم  ای ن  
دلشوره ای  که  گریبانم  را  گرفته  بود  دیگر  چه  مرص   

 !بود؟ 
ی اش  نم شود   .معلوم  است  که  چیر 
 .معلوم  است  که  سالم  باز  م گردد 

 
* * * * * * * * * * *  

 
ی  از  سهیل  نبود   .ساعت  از  دوازده  گذشته  بود  و  خی 

سیاوش  مدام  طول  و  عرض   خانه  را  می   م کرد  و  
شماره ی  سهیل  و  نزدیکان   سه یل  را  م گرفت  .سهیل  
که  جواب  نم داد  و  نزدیکان   سهیل  هم  م گفتند  که  

ی  ندارند  که  ندارند   .خی 
دیگر  فقط  فاطمه  نگران  بود  .همه مان  نگران  و  

 .آشفته  حال  بودیم 



ی   ساره  روی  مبل  نشسته  بود  و  گوشر  به  دست  چیر 
ی   تایپ  م کرد  و  از  چهره اش  نگرای   م بارید  اما  چیر 

 .نم گفت 
بپ   که  سهیال  برایش  درست  کرده  بود  را   آقاجون  شر
مزه  مزه  م کرد  و  هر  چند  لحظه  یک  بار  به  سهیل  و  

 .این  ندانم  کاری  هایش  بد  و  ی  راه  م گفت 
مامان  هم  که  مدام  آیت الکرش  م خواند  و  اشک  

م ریخت  و  فاطمه  چشمه ی  اشکش  خشک  شده  بود  
و  دو  زانو  کنار   بخاری  نشسته  بود  و  به  نقطه ی  نا  

 .م علوم  زل  زده  بود 
 ...و  من 

س  و  ترس  ناخن  هایم  را  م جوییدم  و  در  دل  با   از  اسی 
 .خدا  راز  و  نیاز  م کردم 

نم دانم  چرا  اما  یک  حس  به  من  م گفت  این  دیر  
 .آمدنش  عاقبت   خوشر  ندارد 

ون   نیک  خودش  را  در  اتاقش  حبس  کرده  بود  و  بیر
 .نم آمد 

وین  دو   در  این  گیر  و  دار  آرام  به  من  گفته  بو د  که  شر
 .ساعپ   هست  که  جواب   پیام  هایش  را  نم دهد 



  با  چهره ای  نگران  
 
   آقاجون  همک

با  صدای  زنگ   گوشر
 .به  او  چشم  دوختیم 

بت  را  روی  عسل  گذاشت  و  گوشر اش  را   آب  شر
 .برداشت 

 الو؟  -
نم دانم  پشت   خظ  چه  گفت  که  این گونه  رنگ  از  

 .رخش  پرید 
  افتاده؟  -

 
 ...بله  خودم  هستم  ...!چه  اتفا ف

 :ناگهان  فریاد  زد 
؟  کجا؟  سهیل؟  ...یا  خدا  -  !خ 
 .و  دستش  را  به  سمت   قلبش  برد 

 .سیاوش  به  سمتش  رفت  و  گوشر  را  گرفت 
من  و  سهیال  به  سمت   آقاجون  رفتیم  و  سغ  کردیم  

 .آراَمش  کنیم 
 :بعد  از  یک  ربــع  که  آرام  شد  سیاوش  گفت 

 !سهیل  با  ماشیر   زده  به  یک  -
 :مامان  گفت 

 !ی ا  فاطمه ی  زهرا  -
 :فاطمه  ترسیده  بلند  شد  و  گفت 

ی اش  نشده  که  نه؟  -  چ  ...چیر 



ه  و  شزنش  گری  حواله ی  فاطمه   سیاوش  نگاه   خیر
 :کرد  و  گفت 

 !ی   عقل  ...ی   عقل  -
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 پست _#۴۷
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 :ساره  عصپ   گفت 

خب  خ   شده؟  حرف  بزن  دیگه  ...به  یک  زده؟  یار و   -
 حالش  خوبه؟ 

  به  موهایش  زد  و  گفت 
 
 :سیاوش  چنک

 .طرف  دقیقه ی  اول  تموم  کرده  -
 .اشکم  در  آمد 

 !قاتل  ...قاتل  ...سهیل  قاتل  شده  بود 
 .برادر   کله  شقم  آخر  این  کله  شق   کار  دستش  داد 

 :فاطمه  زمزمه  کرد 
؟  -  چ  ...خ 

 .و  روی  زمیر   افتاد 



 .غش  کرد 
 .دست  و  پایم  ی   حس  بود  وگرنه  به  سمتش  م رفتم 

 :مامان  با  تمام   ی  حال اش  گفت 
 ...فاطمه  ...فاطمه  جان  !فاطمه  -

 :سهیال  به  سمتش  رفت  و  سیل   آرام  به  گوشش  زد 
 !فاطمه؟  فاطمه  بلند  شو  دخی   -

 :فاطمه  آرام  لی  چشمش  را  باز  کرد  و  گفت 
 !س ...سهیل  -

 :سیاوش  دسپ   به  صورتش  کشید  و  گفت 
 .من  دارم  م رم  ببینم  این  چه  گه  خورده  -

 :آقاجون  گفت 
 .وایسا  منم  میام  -

 :سیاوش  شی  تکان  داد  و  من  تند  گفتم 
 .منم  میام  -

 :سیاوش  کالفه  گفت 
 تو  کجا؟  -

 :مامان  نالن  گفت 
بذار  بیاد  .تو  کله  شق  بازی  در  میاری  بذار  بیاد  آروم   -

 .کنه  شما  رو 
  نزد  و  شیــــع  از  خانه  خارج  شد 

 
 .سیاوش  دیگر  حرف



ون   من  هم  شیــــع  آماده  شد م  و  با  آقاجون  از  خانه  بیر
 .زدیم 

 
* * * * * * * * * 

 
 .وارد   مرکز  شدیم 

 :سیاوش  به  سمت   اتاق   دوم  رفت  و  گفت 
 .اینجاست  .سارا  تو  همیر  جا  بمون  -

شی  تکان  دادم  و  سیاوش  همراه  با  آقاجون  وارد   اتاق  
 .شدند 

 .از  نوشته ی  پشت   در  فهمیدم  که  اتاق   شهنگ  است 
 .به  دیوار  تکیه  د ادم  و  اشک  ریختم 
ی اش  نشود   !خدایا  برادرم  ...چیر 

شم  را  بال  آوردم  .با  دیدن   چاوش  که  با  چشمای   شخ  
و  چهره ای  نابسامان  به  من  نگاه  م کرد  متعجب  

 :گفتم 
 چ ...چاوش؟  -

 :به  سمتش  رفتم  و  گفتم 
؟  اومدی  دنبالم  باز؟  چاوش   - تو  اینجا  خ  کار  م کپ 

 الن  وقتشه؟ 



 تو  اینجا  خ  کا ر  م کپ   سارا؟  -
 .صدای  بم  و  خشدار  بود 

  افتاده  است 
 
 .مطمی    بودم  که  اتفاف

ی  نگفتم   .اما  چیر 
 :ناله  وار  گفتم 

،  اون  آدم  هم  دقیقه ی   - داداشم  زده  به  یه  بنده  خدای 
اول  تموم  کرده  و  خدا  بیامرز  شده  .با  اون  یک  داداشم  

ی  کنیم   .و  بابام  اومدیم  ی  گیر
چشمانش  رنگ   عجیپ   گرفت  ...غریب،  شد،  ی   

 !روح 
 تو  اینجا  خ  کار  م کپ   چاوش؟  -

 :شد  زمزمه  کرد 
 !سهیل  ...سهیل  طاهری  ...داداش   توئه؟  -

ی  که  ممکن  بود  به  شم  آمده  باشد  هراس   از  چیر 
 .داشتم 

   چاوش  با  این  مسئله  ...با  این  پرونده 
 ...ربط  داشی  

؟  -
 
ی  بک  آ ...آ ...آره  !خ   شده  چاوش؟  نم خوای  چیر 

  رنگ   خون  
 
چشمانش  ق رمز  بود  اما  این  بار  رسما

 .گرفت 



با  صدای  باز  و  بسته  شدن   در  ترسیده  از  چاوش  
 .فاصله  گرفتم 

ون  آمدند   .سیاوش  و  آقاجون  از  اتاق  بیر
 :چاوش  ناگهان  با  عربده  به  سمت   سیاوش  هجوم  برد 

   لشخور  با  چه  روی   داری  پرونده ی  اون  قاتل   -
عوص 

ی  م کپ    .رو  ی  گیر
 :سیاوش  با  اخ م  گفت 

 چته  تو؟  َرم  کردی؟  یک  هسپ   تو؟  -
 :چاوش  داد  زد 

من  یک ام؟  من  برادر   اون  آدم ام  که  داداش   لشخور    -
ی  وین  بشیر  !تو  زده  بهش  ...برادر   شر

شباز  ها  به  سمت   چاوش  و  سیاوش  رفتند  و  سغ  
 .کردند  آنها  را  جدا  کنند 

 ...نه  ...نه 
 .امکان  نداشت  این  اتفاق  رخ  دهد 

   این  همه  آدم  به  برادر   
امکان  نداش ت  سهیل  از  بیر 

چاوش  زده  باشد  .امکان  نداشت  به  دوست  پرس   نیک  
 .زده  باشد 

 .امکان  نداشت  بخت   من  اینقدر  سیاه  باشد 
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 .شباز  ها  چاوش  را  از  سیاوش  جدا  کردند 
 .چاوش  اما  همچنان  بد  و  ی  راه  م گفت 

ون  ی  اندازند   .ش باز  ها  مجبور  شدند  چاوش  را  بیر
سیاوش  م گفت  باید  دیه  بدهیم  و  سهیل  زندای   

 .ندارد 
آقاجون  خدا  را  شکر  م کرد  که  سهیل  بیمه  بود  و  ما  

زیاد  زیر   خرج  نم رفتیم  و  فقط  ده  میلیون  را  باید  
 .خودمان  م گذاشتیم 

 .من  اما  حال   درست  و  حسای  ای  نداشتم 
وین  برادر   چاوش  بود  ...چاوش  ...چاوش 

 ...شر
 

* * * * * * * * * * * 
 

 ...همه  چیر   خیل  زود  اتفاق  افتاد 



سهیل  بعد  از  اینکه  یک  شب  در  بازداشتگاه  ماند  آزاد  
شد  و  آقاجون  دیه  را  پرداخت  کرد  اما  چاوش  گفت  

که  دیه  نم خواهد  و  خواهان   مرگ   سهیل  بود  که  
 !این  ...خارج  از  توان   قانون  بود 

وین  غش  کرد  که  من  و   نیک  با  شنیدن   خی    مرگ   شر
 .ساره  به  زور   آب  قند  به  هوشش  آوردیم 

وین   خدا  
اگر  خانواده  بوی   از  رابطه ی  نیک  و  شر

 .بیامرز  م بردند  کارمان  زار  بود 
 .نیک  باز  شد  همان  نیک   سابق 

 !افرسده  و  گوشه  گیر  و  گاه  هم  پرخاشگر 
ساره  و  معیر   عروش شان  را  عقب  انداخ تند  تا  کم  از  

 .این  تنش  ها  بخوابد 
سهیل  اما  طلبکار  هم  بود  و  مدام  فاطمه  را  شزنش  

 .م کرد  که  تو  باعث  شدی  من  قاتل  شوم 
سیاوش  باز  در  جلد   ی  خیال اش  فرو  رفته  بود  و  

مامان  از  اینکه  سهیل  زندای   نداشت  بسیار  خرسند  
 .بود 

 ...من  اما 
 !گمان  م کنم  حالم  دست   کم  از  نیک  نداش ت 
 .هر  چه  به  چاوش  زنگ  م زدم  بر  نم داشت 



 .پیام  م دادم  جواب  نم داد 
 .دیگر  به  درخت   روبروی  دانشگاه  تکیه  نم داد 

  نم رفتیم 
 
 .دیگر  به  جای  همیشک

بهانه  م گرفتم  و  به  مغازه ی  آقاجون  م رفتم  تا  شده  
یک  نیم  نگاه  به  اوی  لعنپ   ی  اندازم  اما  آنجا  هم  

 !نبود 
 !محو  شده  بود 

   من  محو  شده  بود 
 
 !از  زندیک

اما  باز  به  خودم  دلداری  م دادم  و  م گفتم  که  او  داغ  
دیده  است،  برادرش  را،  هم  خونش  را،  عزیز  تر  از  

 .جانش  را  از  دست  داده  است  و  به  مرور  کنار  م آید 
اما  انگار  این  های   که  به  خودم  م گفتم  امید   واه  

بود؛  چرا  که  با  گذر   یک  ماه  و  نیم  یک  ب ار  هم  با  من  
 .تماس  نگرفته  بود 

 .اگر  بگویم  دیوانه  شده  بودم  دروغ  نگفته ام 
 .هر  شب  در  تخت   خوابم  اشک  م ریختم 

صبح  ها  دیر  از  خواب  بیدار  م شدم  و  کالس  های  
 .دانشگاه  را  یک  در  میان  م رفتم 

  خوب  نبود  و  اعضای  خانواده  نیر   
ا
اوضاعم  اصل

اتم  شده  بودند   .متوجه ی  تغییر



مامان  ب ار  ها  با  من  صبحت  کرده  بود  و  پرسیده  بود  
ی  اذیتم  م کند  و  من  فقط  م گفتم  حال   که  چه  چیر 

و  روز   فاطمه  اذیتم  م کند؛  زیرا  فاطمه  هم  حال  و  
روز   تعریف  داری  نداشت  .شکوفت  های  سهیل  
تمام  نداشت  و  همیر   دیروز  بود  که  فاطمه  به  

خانه ی  پدری اش  بازگشت  تا  کم  از  این  تنش  ها  دو ر  
 .باشد 
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روی  تختم  نشسته  بودم  و  گزینه  اشعار   شاملو  را  در  

 .دست  گرفته  بودم  و  م خواندم 
 .در  این  گیر  و  دار  شاملو  مرحم   درد  هایم  شده  بود 

 اشک  رازیست  -
 لبخند  رازیست 
 عشق  رازیست 

 اشک   آن  شب  لبخند   عشقم  بود 



 قصه  نیستم  که  بگوی  
 نغمه  نیستم  که  بخوای  
 صدا  نیستم  که  بشنوی 
ی  چنان  که  ببیپ    یا  چیر 

ی  چنان  که  بدای    ...یا  چیر 
داشتم  آرام  آرام  و  با  احساس  م خواندم  که  در  با  

 .شتاب  باز  شد  و  نیک  وارد   اتاق  شد 
 :متعجب  کتاب  را  کنار  گذاشتم  و  گفتم 

 خ   شده؟  -
 :به  سمتم  آمد  و  با  چشمای   جوشیده  از  اش ک  گفت 

 !خسته ام  سارا  -
 :نگران  گفتم 

 !چت  شده  نیک؟  حرف  بزن  ببینم  -
 :اشک  ریخت  و  گفت 

ی  نتونستم  برم   - وین  تنگ  شده  !ح ...حپ  دلم  برای  شر
تشییع  جنازه اش  !م ...ما  کل  آرزو  داشتیم  .قرار  بود  

وقپ   من  هجده  سالم  شد  با  هم  ازدواج  کنیم  .چرا  
 تنهام  گذاشت؟ 

  جیغ  م کشید 
 
 .دیگر  رسما

 :به  آغوش  کشیدمش  و  گفتم 



آروم  نیک  ...آروم  !من  درکت  م کنم،  نیک   -
 .م شنون 

ی  برایش  مهم  نبود  چون  این  بار  بلند   انگار  دیگر  چیر 
 :تر  جیغ  کشید 

وینم   -    !شر
بذار  بشنون  !همه اش  تقصیر   اون  عوص 

زیر   خروار  ها  خاک  خوابیده  اون  وقت  نفس   اون  م ره  
و  میاد  .باید  قطع  شه  ...ب اید  نفسش  قطع  شه  تا  دل   

ه   .من  آروم  بگیر
 :اشک  ریختم  و  گفتم 
 ...آروم  نیک  ...آروم  -

در  با  شتاب  باز  شد  و  سهیل  و  پشت   شش  مامان  و  
 .سهیال  وارد   اتاق  شدند 

 :سهیل  عصپ   اما  آرام  گفت 
 تو  چه  زری  زدی؟  -

ون  آمد  و  روبروی  سهیل  ایستاد   نیک  به  از  آغوشم  بیر
 :و  داد  زد 

وین  مرده  توام  بمیر  - ی  ...شر  !دارم  م گ م  تو  باید  بمیر
 .با  سیل ای  که  سهیال  در  گوشش  خواباند  ساکت  شد 

 :مامان  متعجب  و  عصپ   گفت 
  تو  نیک؟  -

 
 خ   م یک



 :سهیل  مشکوک  گفت 
 تو  با  اون  یارو  یه  ش  و  شی  داشپ   نه؟  -

 :نیک  گستاخانه  جیغ  کشید 
ویپ   که   - وین   !شر

اون  یارو  اسم  داره،  اسمش  هم  شر
 !تو  کشتیش 

 :سهیل  عربده  زد 
 .قتل  عمد  نبود  -

وین  الن  کشته  شده،  اونم   - قتل   عمد  یا  غیر  عمد  شر
 .به  دست   تو 
 :سهیال  داد  زد 

 .نیک  ساکت  باش  -
 :نیک  جیغ  کشید 

م؟  چون  هنوز   - چرا  ساکت  باشم؟  هان؟  چون  دخی 
بچه ام؟  این  آدم  عشق   منو  کشته،  دلیل   زنده  بودن   

 .منو  کشته  ...!من  بر  م گردم  پیش   بابام 
مامان  نفس   عمیق   کشید  و  به  سمتم  آمد  و  کنارم  

 .نشست 
دسپ   به  شانه اش  کشیدم  و  سغ  کردم  آرامش  کنم  .
در  این  مدت  اینقدر  فشارش  بال  و  پاییر   رفته  بود  که  

 .دیگر  جای   در  تنش  نمانده  بود 



 :سهیال  داد  زد 
   لت؟  نیک  من  تو  رو   -

 
پیش   بابات؟  پیش   اون  مفنک

 ا ینجوری  بزرگت  کردم؟ 
 :نیک  باز  جیغ  کشید 

   من  خالصه   -
 
  و  بچک

 
  بزرگم  کردی؟  زندیک

ا
تو  اصل

شده  بود  تو  دعواهای  شما  !تو  جیغ  و  داد،  تو  ی   
پول،  تو  بدبخپ   !من  خودم  افتادم  بلند  شدم  تا  بزرگ  

   منو  دیدی  و  هیچ   نگفپ  
 
 .شدم  .افرسدیک

طالقت  رو  گرفپ   منو  کشوندی  آوردی  اینجا  .وقپ   با  
وین  آشنا  شدم  انگار  تازه  متولد  شده  بودم  . شر

خوشحال  بودم  .اینکه  یک  هست  که  من  براش  مهم  
باشم  .اینکه  وجودش  به  وجودم  بند  باشه  و  شما  ازم  

م  پیش   همون   گرفتینش  !من  از  اینجا  م رم  .حاض 
   بمونم  ول  با  یه  قاتل  زیر   یه  

 
  مفنک

 
پدری  که  م یک
 .سقف  نمونم 

 .و  شیــــع  از  اتاق  خ ارج  شد 
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 ️‼کپ  _ممنوع #
 

 :سهیل  پوزخندی  زد  و  رو  به  سهیال  گفت 
این  بود  بچه  تربیت  کردنت؟  که  با  پرس   مردم  بریزه   -

 رو  هم؟ 
هنوز  هم  شاک  بود  .هنوز  هم  خودش  را  مقص  

 .نم دانست  ...هنوز  هم  خودش  را  قاتل  نم خواند 
 :مامان  ناله وار  گفت 

خدایا،  کاش  منو  م کشپ   این  روز  ها  رو  به  چشمم   -
 !نم دیدم  ...ای  خدا 

 :دسپ   به  شانه اش  کشیدم  و  مغموم  گفتم 
 !اینجوری  نگو  مامان  -

 :با  لبه ی  روشی اش  اشکش  را  پاک  کرد  و  گفت 
چرا  نگم؟  هان؟  چرا  نگم؟  ...اینقدر  ناگفته  دارم  که   -

 !همه شون  غده  شده  نشسته  رو  دلم 
  برای  گفی    داشتم  و  نداشتم 

 
 .ساکت  شدم  .حر ف

 .از  این  وضع   نابسامان   خانه  خسته  شده  بودم 
 :سهیال  شش  را  پاییر   انداخت  و  گفت 

ببخش  داداش؛  تربیتش  م کنم  تا  دیگه  فیلش  یاد    -
 .هندستون  نکنه 



 .و  از  اتاق  خارج  شد 
سهیال  از  یک  اینقدر  ی  رحم  و  ی  منطق  شده  بود  که  به  

ش  گوش  ن م داد؟   !حرف   دل   تک  دخی 
سهیالی   که  من  م شناختم  ایپ   نبود  که  این  گونه  

جلوی  نیک  ایستاد  و  سیل   پدر  و  مادر  داری  نسیب   
 .گونه اش  کرد 

هیچ وقت  به  این  جمله  اعتقاد  نداشتم  اما  حال  به  آن  
 :ایمان  آورده ام 

 «!زمان  عوض  م کند  آدم  ها  را »
 

* * * * * * * * 
 

آری  زمان  آدم  ها  را  عوض  م کرد . ..وگرنه  چرا  آدم  
که  بدون   شنیدن   صدایم  خوابش  نم برد  این  همه  از  

 .من  دور  باشد 
   دو  ماه 

 !مدی   به  طولی 
ی   دو  هفته  دیگر  هم  گذشت  و  از  اوی  لعنپ   خی 

 .نشد 
  فاصله  

 
دیگر  مطمی    بودم  فقط  یک  قدم  با  دیوانک

 !دارم 



دلم  برای  پروانه های  ته  قلبم  که  با  دیدن   او  به  پرواز  
 .در  م آمدند  خیل  تنگ  شده  است 

دلم  برای  او،  برای  بودن  با  او  خیل  بیشی   از  خیل  
 .تنگ  شده  است 

 .م خواستم  عروس   خانه اش  شوم 
عروس   خانه ی  کس  که  دو  ماه  است  که  با  من  غریبه  

 .شده  است 
 .در  این  دو  هفته ای  که  گذشت  اتفاق   خاص  نیفتاد 

فقط  نیک  در  خانه  حبس  شد  و  سهیل  روز  به  روز  بد  
 .اخالق  تر 

بعد  از  گذر   دو  هفته  فهمیدم  که  نباید  دست  روی  
 ام  را  به  نابودی  بکشانم 

 
 .دست  بگذارم  و  زندیک

با  همیر   اراده  صبح  زود  از  خواب  بیدار  شده  و  بعد  از  
ون  راه   دانشگاه   صبحانه  و  پوشیدن   لباس  های  بیر

 .شدم 
باید  کم  فقط  کم  ش  به  ی  خیال  م زدم  تا  او  به  

 !خودش  بی اید 
 !باید  به  خودش  بیاید  و  به  من  باز  گردد؛  باید 
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بعد  از  حضور  در  سه  کالس   متوال  از  دانشگاه  خارج  
 .شدم 

 .نگاهم  را  به  درخت   روبروی   دادم  اما  ندیدمش 
 :پوزخندی  به  خیال   خامم  زدم  و  با  بغض  زمزمه  کردم 

خیل  احمق   سا را  ...اون  بر  نم گرده،  باز  داره  یه   -
 .طرفه  قضاوت  م کنه 

و  با  حرص  قدم  از  قدم  برداشتم  و  راه   خانه  را  در  پیش  
 .گرفتم 

 
 " چاوش  "

 
از  دور  دیدمش  که  با  شی  افتاده  در  پیاده  رو  راه  

م رود  و  حدس  م زدم  که  راه   خانه شان  را  در  پیش  
د   .بگیر

ش  گرفتم   .نفس   عمیق   کشیدم  و  نگاه  از 
 .دو  ماه  م گذشت 



دو  ماه  که  برادرم  را،  جگر  گوشه ام  را،  همه  کسم  را  
 .نداشتم 

وین   نوزده  ساله  زیر   خروار  ها  خاک  
دو  ماه  بود  که  شر

خوابیده  بود  و  دو  ماه  از  آن  اعالمیه ی  لعنپ   که  
 .رویش  نوشته  بود  "جوان   ناکام  "م گذشت 

در  این  دو  ماه  نه  رخت   سیاهم  را  در  آورده  بودم  و  ن ه  
 !ریشم  را  زده  بودم  و  نه  خندیده  بودم 

دو  ماه  بود  که  شب  ها  با  اشک  های  ی   صدا  به  
 .خواب  م رفتم 

چکامه  حالش  دست   کم  از  من  نداشت  و  چکاوک  
ا   مدام  آن  عوص   و  قاتلش  را  به  بار  فحش  و  ناش 

 .م بست 
 !بابا 

ی  بگوید   بابا  هم  انگار  فهمیده  بود  که  بدون   اینکه  چیر 
رنگ   نگاهش  عوض  ش ده  بود  و  اشک  از  گوشه ی  

 .چشمش  جاری  م شد 
 .کم  آورده  بودم 

 .به  معنای  واقغ   کلمه  کم  آورده  بودم 
 .دلتنگ   سارا  بودم  و  نم توانستم  نزدیکش  شوم 



خواهر   قاتل   برادرم  بود  و  این  یعپ   من  تا  حد   توانم  
باید  از  اوی   که  نفسم  به  نفسش  بند  است  فاصله  

م   .بگیر
خیل  سغ  کردم  به  خودم  بفهمانم  که  سارا  مقص  

نیست  و  او  فقط  خواهر   آن  قاتل  است  اما  دلم  راص   
 .نم شد 

نم خواستم  با  آن  خانواده  نشست  و  برخاست  
 .داشته  باشم 

نم خواستم  هر  روز  ریخت   نحس   سهیل  طاهری  را  
 .ببینم 

نم خواستم  با  آن  خانواده  وصلت  کنم  و  م دانستم  
ادامه  دادن  به  این  رابطه  تهش  ازدوا خ   است  که  نباید  

د   !ش  بگیر
تا  همیر   دو  ماه  پیش  بود  که  برنامه  هایم  را  برای  

 .ازدواج  با  او  ریخته  بودم 
همیر   دو  ماه  پیش  بود  که  م خواستم  به  احمد  آقا  
بگویم  از  طرف   من  با  آقاجان   سارا  صحبت  کند  اما  

 دست   شنوشت  چه  کرد؟ 
 !برادرم  را  از  من  گرفت،  آن  هم  با  دست  های  برادر   او 



نفس   عمیق   کشیدم  تا  این  بغض  لعنپ  ای  که  در  
 .گلویم  نشسته  بود  را  مهار  کنم 

دست  در  جیب   شلوار   مشک  رنگم  کردم  و  به  راه  
 .افتادم 

دو  ماه  بود  که  دیگر  به  مغازه ی  احمدآقا  نم رفتم  و  
 .در  یک  تعویض  روغپ   مشغول  بودم 

ی  که  به  او  مرتبط  م شود  را   م خواستم  دور   هر  چیر 
 .خط  ب کشم 

 .سارا  را  باید  در  قلبم،  روحم  و  مغزم  بکشم 
 .سارا  نباید  باشد 
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  بودم 

 
 .به  خودم  که  آمدم  در  همان  جای  همیشک

 .جای   که  با  سارا  خاطره  ساخته  بودیم 
قرار  بود  خودش  را  در  قلب  و  ذهنم  بکشم  اما  ...

 خاطراتش  را  چه  کنم؟ 



ل  زدم 
ُ
 .روی  زمیر   نشستم  و  به  دیوار   روبرویم  ز

به  دیگری  دروغ  بگویم  به  خودم  نم توانم  دروغ  
 .بگویم 

آنقدر  دلتنگش  بودم  که  فقط  م خواستم  جای   به  
 !دنچ   همیر  جا  باشد  و  من  باشم  و  او 

همیر   که  م رفتم  با  او  رویا  ببافم  چهره ی  غم  زده ی  
وین  پشت   پلک  هایم  نقش  م بست  و  کاری  م کرد   شر

 .که  از  خودم  متنفر  شوم 
 !من  همیر   بودم 

 .هیچ وقت  خودم  در  اولویت  نبودم 
 !خانواده ام  همیشه  در  اولویت  بود 

با  صدای  پیام   گوشر ام  چشم  از  دیوار   روبرو  گرفتم  و  
ون  کشیدم   .گوشر ام  را  از  جیبم  بیر

 .یک  پیام  از  سارا 
   جدیدی  نبود 

 !چیر 
پیام  را  باز  کردم  .با  خواندن   خط  به  خط   می    روح  از  

 .تنم  جدا  شد 
چاوش  !دیگه  سالم  نم نویسم،  چون  م دونم  جوای   »

ی   این  روز   دریافت  نم کنم  .این  آخرین  پیامم   درگیر
های  من  !قول  م دم  دیگه  مزاحمت  نشم  و  بهت  



اجازه  بدم  با  خیال   راحت  عزاداری ات  رو  بکپ   .
چاوش  !من  وقپ   با  تو  بودم  حس  م کردم  یه  آدم   

 ...دیگه ام 
ون  .دیگه  نم خوام   نه  بذار  از  این  کلیشه  ها  بیام  بیر

 .برات  جمله  بندی  کنم  و  از  حس  هام  برات  بگم 
فقط  این  رو  بدون  که  وقپ   تو  رو  م دیدم  پروانه های  

ه   قلبم  به  پرواز  در  م اومدن،  خیل  وقته  که  پرواز  
َ
ت

 !نکردن  نامرد 
من  یه  تصمیم  گرفتم  .تصمیم  که  دفعه ی  پیش  

گرفته  ب ودم  و  فقط  بخاطر   خودم  بود  اما  این  بار  این  
ه  جدا  شیم  !هر   م  .بهی  تصمیم  رو  بخاطر   تو  م گیر
چند  فکر  کنم  دو  ماه  هست  که  جدا  شدیم  مگه  

نه؟  تو  رو  مقص  نم دونم  چاوش  ...شاید  برات  خیل  
سنگیر   نشسته  که  برادر   من  قاتل   برادرته  !اما  دیگه  

 ات  م رم  
 
نگران  نباش،  باشه  چاوش؟  من  از  زند یک

ون  ...راحتت  م ذارم،  م ذارم  نفس  بکسر  .فقط   بیر
 !این  رو  بدون  چاوش،  من  بدون   تو  دیگه  من  نیستم 

 ،پرتقالت  رو  فراموش  نکن 
 «!خیل  دوستت  دارم  مرد   ی   وفا 



یک  اشک  از  چشمانم  جاری  شد  را  نم دانم  اما  این  را  
 .م دانم  درست  وقپ   که  او  از  رفی    نوشت  قلبم  نتپید 

 مگر  همیر   را  نم خواسپ   چاوش؟ 
 مگر  نم خواسپ   دور  شود  و  نباشد؟ 

،  خودش  دارد  م رود   .بیا  ...تحویل  بگیر
 !برای  بار   دوم  فراری اش  دادی 

 :گوشر  را  به  سمپ   پرتاپ  کردم  و  عربده  زدم 
 !حق  نداری  بری  احمق  -

از  جایم  بلند  شدم  و  ی  طاقت  طول  و  عرض   کوچه  را  
 .می   کردم 

وین  است  . باید  برود  .باید  دور  شود  .برادرش  قاتل   شر
د  وین  مرده  .او  باید  برود  .باید  از  من  فاصله  بگیر  .شر
ی  طاقت  اشک  م ریختم  ...هر  چقدر  عقلم  هشدار  

   دیگری  م گفت 
 .م داد  قلبم  چیر 

قلبم  سارا  را  م خواست  .سارای   که  دلشکسته  شده  
 .بود 
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* * * * * * * * 
 

ند  را  لمس  کردم  و   با  کوله  باری  از  تردید  آیکون   س 
 .پیام  ارسال  شد 

 .اشک  از  چشمانم  جاری  شد 
م خواستم  بعد  از  خواندن   پیام  بگوید  که  حق  ندارم  

بروم  .باز  خود  خواه  کند  و  بگوید  که  باید  بمای   .
  نگوید  دوستم  دارد،  فقط  بگوید  بمانم  .به  خدا  

ا
اصل

 .که  م مانم 
 !اما  باید  بگویم  ز  ه  خیال   باطل 

ی  ننوشت   .پیام  تیک   دوم  را  خورد  و  او  چیر 
 باید  به  خودم  امید  م دادم  که  دارد  م خواند؟ 

 باید  به  خودم  امید  م دادم  که  دارد  فکر  م کند؟ 
 چقدر؟ 

 یک  ساعت؟ 
ی  نگوید؟   یک  ساعت  چیر 

 :گوشر  را  کنار  گذاشتم  و  با  هق  هق  زمزمه  کردم 



 !لعنت  به  من  که  به  توی  لعنپ   دل  بستم  -
 .در  باز  شد  و  ساره  وارد   اتاق  شد 

ون   با  دیدن   چهره ی  گریان   من  کالفه  نفسش  را  بیر
 .فرستاد  و  به  سمتم  آمد 
 :جلویم  نشست  و  گفت 

 بازم؟  -
 :هق   زدم  و  گفتم 

 تو  از  کجا  فهمیدی؟  -
 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 
 .از  چشمات  م خونم  سارا  -

  
 

به  گل  های  قال  چش م  دوختم  و  با  صدای  تو  دمایع
 :گفتم 

بهش  پیام  دادم،  گفتم  تمومش  کنیم  ...هیچ    -
 .نگفت 

  کار   درست  رو  انجام  دادی؟  -
 فکر  نم کپ 

 :شم  را  به  نشانه ی  منق   تکان  دادم  و  گفتم 
 من  بدون   اون  خ  کار  کنم؟  -
 :شانه ای  بال  انداخت  و  گفت 



 ات  رو   -
 
  !کاری  که  همه  م کی    ...همه ی  زندیک

 
زندیک

خالصه  نکن  تو  یه  آدم،  آدم  ها  رفتپ  ان  سارا  ...دل  
 !نبند  به  رهگذر  ها 

 :با  پشت   دست  اشک  هایم  را  پاک  کردم  و  گفتم 
م شه  راجع  بهش  حرف  نزنیم؟  از  یه  چیر   دیگه   -

 !بگو 
؟  -  خ 

 .هر  خ   -
 بگم  برات  خواستگار  اومده؟  -
 :شم  را  بال  گرفتم  و  گفتم 
 بازم  اون  پرسه  ...حامد؟  -

 :ش ش  را  به  نشانه ی  منق   تکان  داد  و  گفت 
نیما  پرس   احمد  آقا،  همون  صاحب  مغازه  روبروی     -

 .آقاجون 
 .همان  جای   که  چاوش  کار  م کرد 

؟  من  الن   -    جدیدی   خواستگار  داشی  
خب؟  چیر 

؟   روحیه ام  خرابه  تو  داری  از  خ   حرف  م زی 
 :کالفه  گفت 



این  یک  جدیده  ...آقاجون  خیل  از  پرسه  خوشش   -
اومده  .الن  هم  منو  فرستاده  باهات  صحبت  کنم  

 .قبول  کپ  
 :ی   درنگ  گفتم 

 .من  ازدواج  نم کنم  -
 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 

باهاش  حرف  بزن  !پرسه  خیل  خوبه،  خونه  داره،   -
ماشیر   داره  ...هر  کوفپ   بخوای  داره  !از  فکر  این  

 .یارو  در  بیا  با  یه  آدم  حسای   ازدواج  کن 
 :کالفه  کشیدم 

م گم  نه  ساره  ...دست  از  شم  بر  دار  !من  ازدواج   -
 !نم کنم 

 :عصپ   از  روی  زمیر   بلند  شد  و  گفت 
م  رو  زدم  ...همه  از  این  پرسه  خوششون   -

َ
من  داد

 .اومده،  پس  فردا  هم  قرار  خواستگاری  گذاشی   
 :متعجب  و  عصپ   گفتم 

  ساره؟  چه  قراری؟  -
 
 خ   م یک

ه  -  .آقاجون  م خواد  این  وصلت  ش  بگیر
 تو  این  وضعیت؟  -

 ...من  نم دونم  -



 :از  جایم  بلند  شدم  و  گفتم 
ی  دادن  به   - ول  هنوز  جهاز  تو  تکمیل  نشده  چه  گیر

 من؟ 
برای  بار   هزارم  ...از  نیما  خوششون  اومده  .توام  زود   -

 .تر  به  خودت  بیا  اینجوری  نبیننت 
 .و  از  اتاق  خارج  شد 

؟  به  خودم  بیایم  و  با  آدم  به  جر   به  همیر   راحپ 
 چاوش  بر  ش   سفره ی  عقد  بنشینم؟ 
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 " دانای  کل  "

 
نیک  دست  هایش  را  در  دلش  جمع  کرده  بود  و  با  اخم  
به  نقطه ی  نا  معلوم  زل  زده  بود؛  گوش  هایش  اما  با  

 .آنها  بود 
 :حاج  صالح  گفت 



از  نظر   من  نیما  پرس   خیل  خوب  و  دارای  ا ستاندارد   -
 .های  لزمه،  کیس  از  این  بهی   برای  سارا  پیدا  نم شه 

یید  کرد 
ٔ
 :سهیال  حرف   پدرش  را  تا

 .آره؛  شاید  با  این  وصلت  تنش  های  خونه  خوابید  -
سیاوش  در  جایش  جا  به  جا  شد  و  همانطور  که  با  

 :گوشر اش  شگرم  بود  گفت 
تا  وقپ   سهیل  گورش  رو  گم  نکنه،  تنش  ها   -

 !نم خوابه 
 .همه  حر فش  را  شنیدند  اما  نشنیده  گرفتند 

 :نیک  زبان  باز  کرد 
 .شاید  سارا  دوست  نداشته  باشه  ازدواج  کنه  -

 :سهیال  هشدار  داد 
 !خاله  ...خاله  سارا  -

 :نیک  پشت   چشم  نازک  کرد  و  گفت 
 !آره؛  همون  ...خاله  سارا  -

 :حاج  صالح  آسوده  خاطر  گفت 
 .سارا  هر  خ   من  بگم  گوش  م کنه  -

 !زیادی  خوش  خی ال  بود  دیگر 
نیک  کالفه  از  جایش  بلند  شد  و  به  سمت   اتاقش  

 .رفت 



باید  کاری  م کرد،  نم گذاشت  سارا  دسپ   دسپ   تباه  
شود  و  به  عشقش  نرسد  .آن  سارای   که  دیده  بود  

ی  از  عشقش  م گفت؛  اینقدر  که  مطیع  و     چیر 
 
عمرا

 !ش  به  زیر  بود 
 .با  فکری  که  به  ذهنش  خطور  کرد  لبخند   تلچ   زد 

وین  را  داشت   .هن وز  اکانت   شر
وین  شد  و  شماره ی  چاوش  را  از  اکانت   وارد   اکانت   شر

 .برداشت 
شیــــع  شماره  را  گرفت  .به  بوق   پنجم  که  رسید  

صدای  خسته  و  ی  حال   چاوش  پشت   خط  طنیر   
 :انداخت 

 !بله؟  -
 :نیک  صدایش  را  صاف  کرد  و  گفت 

 .سالم  ...من  نیک ام،  خواهرزاده ی  سارا  -
 :چاوش  در  سک وت  منتظر  ماند  که  نیک  ادامه  داد 

   خیل  مهم  رو  بهتون  بگم  -
 .من  باید  یه  چیر 

 .دیگه  هیچ   مهم  نیست  ...بهم  زنگ  نزن  -
خواست  تماس  را  قطع  کند  که  نیک  شتاب  زده  

 :گفت 
  ازدواج   سارا  با  یک  به  غیر  از  تو؟  -

ی  حپ 



 .چاوش  سکوت  کرد  .انگار  شکه  شده  بود 
 :بعد  از  دقیقه ای  مکث  گفت 

؟  ازدواج؟  -  خ 
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آره  ازدواج  با  پرس   احمد  آقا  !به  خودت  بیا،  اگه  سارا   -

 !رو  م خوای  به  خودت  بیا 
و  شیــــع  تماس  را  قطع  کرد  و  به  بغض  به  گوشر اش  

ه  شد   .خیر
 :برای  بار   هزارم  زمزمه  کرد 
 !کاش  اینجا  بودی  ...مرد  -

ی  
 
وین  را  م گفت  دیگر  ...تنها  مردی  که  در  زندیک شر

این  دخی   برایش  مرد  بود  ...مردی  بیست  ساله  که  
 !تنهایش  گذاشت 

 
 " چاوش  "



 
 .از  صبح  روبروی  مغازه ی  پدر   سارا  بودم 

 .باید  کاری  م کردم  .نم گذاشتم  سارا  ازدواج  کند 
هر  چقدر  هم  او  ی   رحم  باشد  من  نم توانم  پا  روی  

 .عالقه ام  بگذارم 
وین  آزارم  دهند      شر

ی  اگر  باز  نگاه  های  غمگیر  حپ 
نم توانم  این  اجازه  را  دهم  که  سارا  با  پرس   صاحب  

 .کار   سابقم  ازدواج  کند 
من   خوش  خیال  را  باش  ...قبل  از  این  ها  م خواستم  

به  احمد  آقا  بگویم  که  سارا  را  برایم  خواستگاری  کند؛  
نگو  آقا  سارا  را  برای  پرس   مرفه  و  مزخرقش  لقمه  

 !گرفته  است 
دیگر  تعلل  بس  بود  .هر  چقدر  هم  به  ادامه  دادن   این  

رابطه  دید   بدی  داشته  باشم  نم توانم  یک  عمر  
 .حرست   سارا  را  بخورم 

 .قدم  از  قدم  برداشتم  و  وارد   مغازه  شدم 
 :حاج  صالح  با  دیدنم  از  جایش  بلند  شد  و  گفت 

 !سالم  پرسم  ...بشیر   -
ی  بگویم  روی  یک  ا ز  صندل  های   بدون   اینکه  چیر 

 :راحپ   نشستم  و  او  ناراحت  گفت 



از  دست  دادن   جوون  خیل  بده  پرسم  ...خدا  بهت   -
 .صی   بده 

 .فقط  ش  تکان  دادم 
ی  شده؟  دنبال   سهیل؟  پرسم  به  خداوندی    - چیر 

 ...خدا 
 :گستاخانه  حرفش  را  قطع  کردم  و  گفتم 

 .برای  اون  اینجا  نیستم  حاخ   -
متعجب  و  منتظر  نگاهم  کرد  که  شم  را  پاییر   

 :انداختم  و  گفتم 
 .من  ...من  برای  امر  خیر  اومدم  -

 .نگاهش  بیشی   رنگ   تعجب  گرفت 
ت  رو  کردی  زیر    - ؟  تازه  دو  ماهه  داداش  امر  خیر

؟    امر  خیر
 
 خاک  !حال  م یک
 :کالفه  وار  گفتم 

 !اگه  مجبور  نبودم  نم اومدم  حاج  آقا  -
  تو  پرس  جان؟  بعدش  هم   -

 
چه  اجباری؟  خ   م یک

برای  ا مر  خیر  اومدی  پیش   من؟  ...وایستا  ببینم  ...
 واسه  سهیال  اومدی؟ 

 .نه  حاج  آقا  ...واسه  سارا  خانم  اومدم  -
 :متعجب  و  عصپ   گفت 



-   
ا
؟  سارا؟  اون  خواستگار  داره  پرس  جان  .اصل خ 

دلیل   این  کارهات  رو  نم فهمم  که  پا  شدی  اومدی  
 ...خواستگاری   خواهر  

 :حرفش  را  قطع  کرد  و  عصپ   گفتم 
من  قبل  از  اینا  خاطر   سارا  خانم  رو  م خواستم  . -

حال  حال  هم  نم خواستم  بیام  خواستگاری،  بخاطر   
اینکه  با  کس  دیگه ای  ازدواج  نکنه  اومدم  .وگرنه  من  

 .هنو  )هنوز  (عزادارم  حاخ  
م  رو  م دم  به  تو؟  از  کجا   - تو  فکر  کردی  من  دخی 

؟   معلوم  دق  و  دل   سهیل  رو  ش   سارا  خال  نکپ 
گوش هام  درازه؟  قیافه اپ  شبیه  خره؟  منو  خر  فرض  

 .کردی  پرس  جان؟  پاشو  برو 
 :از  جایم  بلند  شدم  و  گفتم 

 ...من  دست  بر  دار  نیستم  -
 :مکپر  کردم  و  ادامه  دادم 

اگه  بشینیر   با  سارا  حرف  بزنیر   حرف   دلش  رو   -
 .م فهمیر   ...اون  فقط  داره  با  من  لجبازی  م کنه 

و  پشتم  را  به  اوی  بهت  زده  کردم  و  از  مغازه  خارج  
 .شدم 

 



 " سارا  "
 

آقاجون  آن  روز  زود  تر  از  هر  زمان   دیگری  به  خانه  
 .آمد  .آن  هم  با  چهره ای  نه  چندان  رو  به  راه 

  افتاده  است  هیچ  
 
هر  چه  از  او  پرسیدیم  که  چه  اتفاف

 :نگفت  و  فقط  رو  به  من  گفت 
 .بیا  بهار  خواب  -

و  خود  زودتر  به  بهار  خواب  رفت  و  من  ترسان  پشت   
 .شش  روانه  شدم 

حال  او  به  بالشتش  تکیه  داده  بود  و  من  روی  دو  زانو  
 .روبرویش  نشسته  بودم  و  شم  را  پاییر   انداخته  بودم 

 :شش  را  بال  گرفت  و  گفت 
 .امروز  خواستگارت  اومد  مغازه  -

 .باز  آن  نیمای   که  ندیده  ازش  کینه  به  دل  گرفته ام 
 م شناسیش  دیگه؟  مگه  نه؟  -

م  گفتم   :بدون   اینکه  شم  را  بال  بگیر
 ...نه  آقاجون  ...من  تا  حال  پرس   احمد  آقا  رو  -

 :حرفم  را  قطع  کرد  و  گفت 
اون  رو  نم گم  ...یک  دیگه،  به  اسم   چاوش؛  چاوش   -

ی   !بشیر



 :متعجب  شم  را  بال  گرفتم  و  با  صدای  بلندی  گفتم 
؟  چاوش؟  -  خ 

با  اخم  نگاهم  کرد  که  به  خود  آمدم  و  شم  را  پاییر   
 :ان داختم  و  گفتم 

 ...چیر   ...یعپ   ...من  -
 دوستش  داری؟  -
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خجالت  زده  نگاهم  را  به  گل  های  قال  دادم  که  با  

 :آرامش  تکرار  کرد 
 دوستش  داری  سارا؟  -

صحبت  درباره ی  عشق  و  عالقه  نسبت  به  چاوش،  آن  
 .هم  با  آقاجون  برایم  دشوار  بود 

 ...آقاجون  من  -
 سارا  ...جواب   منو  بده،  دلت  پیش   اون  گیر  کرده؟  -



اهن    ه  به  دکمه های  پیر آرام  نگاهم  را  بال  آوردم  و  خیر
 :سفید  رنگش  گفتم 
 .ب ...بله  آقاجون  -

 :آقاجون  شی  تکان  داد  و  گفت 
-   

 
من  تحقیق  م کنم  .اگه  خواسته ی  دلته  من  حرف

 .ندارم 
متعجب  نگاهش  کردم  .مگر  م شو د  چاوش  مرا  

 خواستگاری  کرده  باشد؟ 
اوی   که  دو  ماه  از  من   عاشق  و  دلباخته  دور  شده  

 .بود 
  چطور  آقاجون  مرا  توبیخ  نکرد؟ 

ا
 اصل

 :آقاجون  لبخند   ملیچ  زد  و  گفت 
م  ...از  یک   - من  با  این  موضوع  مشکل  ندارم  دخی 
آیت الله  استفتا  شد  که  عاشق   حکمش  چیه  ...

ارادی  حکم  ند ارد   !گفت  امر   غیر
 .چقدر  قشنگ  گفت 

آقاجونم  مرا  درک  م کرد  !تا  به  حال  اینقدر  به  
 .آقاجونم  نزدیک  نشده  بودم 

 خدایا  خواب  م بینم؟ 
 مگر  م شود  همه  چیر   اینقدر  قشنگ  شود؟ 



 !یک  روشنای   در  دل   تاریک 
 م شود؟ 

 
* * * * * 

 
آقاجون  خیل  زود  سیاوش  را  برای  تحقیق  فرستاد  و  

 :سیاوش  با  رضایت  برگشت  و  گفت 
 !پرس   خوبیه،  برای  سارا  مناسبه  -

البته  این  هم  بگویم  که  فقط  آقاجونم  از  حس   من  
 .نسبت  به  چاوش  خی   دار  بود 

معلوم  نبود  اگر  سهیل  یا  سیاوش  م فهمیدند  چه  
  به  پا  م کردند 

 
 .قش قرف

آقاجون  با  چاوش  تماس  گرفت  و  گفت  که  شب   
یف  بیاورد  و  حال  غر وب    پنجشنبه  با  بزرگ  ترش  ترسر

 .پنجشنبه  بود 
نگاه   آخر  را  در  آینه  به  خود  انداختم  و  از  ش  و  

وضعم  که  مطمی    شدم  خواستم  برگردم  و  از  اتاق  
خارج  شوم  که  ساره  وارد   اتاق  شد  و  در  را  پشت   

 .شش  بست 
 :لبخندی  زدم  و  گفتم 



 چطور  شدم؟  -
 :لبخند   خسته ای  زد  و  گفت 

 !قشنگ  -
 :دقیقه ای  هر  دو  سکوت  کردیم  که  او  گف ت 

 !سارا  من  نگرانتم  -
 :به  سمتش  برگشتم  و  گفتم 

؟  دارم  به  آرزوم  م رسم  -  .نگران   خ 
م ترسم  آرزوت  به  بد  ترین  کابوست  تبدیل  شه   -

 !دخی  
 :کالفه  گفتم 

 .ساره  دست  از  این  بد  بیپ   بر  دار  -
 :عصپ   گفت 

با  خودت  فکر  نکردی  که  یهو  خ   شد  که  تصمیم   -
گرفت  بیاد  خواستگاری ات،  اونم  بعد  از  دو  ماه  ی   

محل  و  غیبت   صغری؟  هنوز  سال   داداشش  نشده  
اومده  خواستگاری  ...بهی   نیست  تو  عینک   خوش  
بیپ  ات  رو  برداری  یکم  هم  واقع  بیر   باشر  سارا؟  
  همیشه  گل  و  بلبل  نیست  !پسپ   و  بلند ی  

 
زندیک

 !داره  ...بفهم  اینو 
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حقیقت   محض  را  به  بدترین  شکل  ممکن  در  صورتم  
کوبیده  بود  و  من  باز  خود  را  به  خریت  زدم  و  خودم  
را  وادار  کردم  که  نفهمم  ...نفهمم  که  دارم  چه  بالی   

 ام  م آورم 
 
 .ش   زندیک

ی  بگویم  از  کنارش  گذشتم  و  از  اتاق   بدون   اینکه  چیر 
خارج  شدم  .همان  لحظه  زنگ   در  به  صدا  در  آمد  و  

خانه  چپیدم   .من  شیــــع  در  آشی  
 .خانواده ام  به  استقبالشان  رفتند 

این  را  از  ش  و  صدا  م توانستم  تشخیص  دهم  اما  ...
اما  صدای  غریبه ای  نم شنیدم،  فقط  صدای  چاوش  را  

با  کم  ترین  ولوم   ممکن  شنوا  بودم  ...با  خانواده اش  
 نیامده  بود؟ 

تا  جای   که  من  م دانستم  دو  خواهر  داشت  و  یک  
 .پدر   مریض 



پدرش  را  درک  م کردم  اما  خواهر  هایش  چرا  
 نیامدند؟ 

سغ  کردم  افکار   منق   را  از  خودم  دور  کنم  برای  
   چای  شدم 

 .همیر   مشغول   ریخی  
 :درست  همان  لحظه  مامان  صدایم  کرد 

 !سارا  جان  مادر  چای   بیار  -
خانه  خارج  شدم     چای  را  بر  داشتم  و  از  آشی  

 .سیپ 
شان  ی   داد  م کرد   .نا  رضایپ   در  چهره ی  اک یر

  ساره  ...فقط  معیر   بود  که  ی  خیال  
 
مخصوصا

 .نشسته  بود 
 .بله  !درست  حدس  زده  بودم  ...تنها  آمده  بود 

ی  نیم  نگاه  حواله ام   چای  ها  را  تعارف  کردم  و  او  حپ 
 .نکرد 

 .کنار   نیک  نشستم  و  شم  را  پاییر   انداختم 
آقاجون  جرعه ای  از  جای  را  نوشید  و  رو  به  چاوش  

 :پر سید 
 !خب  پرس  جان  ...از  خودت  بگو  -

چاوش  در  حال  که  با  انگشت   شصتش  دور  تا  دور   
 :لبه ی  استکان   چای  را  لمس  م کرد  گفت 



بیست  و  پنج  سالمه  ...تو  تعویض  روغپ   کار   -
 .م کنم،  ماشیر   ندارم،  خونه  هم  از  پدرمه 

 :آقاجون  شی  تکان  داد  و  گفت 
؟  -  برای  عروش  پول  کنار  گذاشپ 
 :شش  را  بال  آورد  و  ی   خیال  گفت 

یم  -  .عروش  نم گیر
 متعجب  نگاهش  کردم  .یعپ   چه؟ 

 .نگاه  ها  با  شزنش  روی  من  زوم  شد 
 :آقاجون  اما  سغ  کرد  لبخندش  را  حفظ  کند 

 چرا  پرسم؟  -
 !برادرم  تازه  فوت  شده  ...در  جریانیر   که  -

ی  از  سهیل  نبود   !خدا  را  شکر  کردم  که  آن  شب  خی 
 :سیاوش  وارد   بحث  شد 

بله  در  جریانیم  ...خدا  بیامرزتش،  تا  سالش  صی    -
 .م کنیم  بعد  عروش  رو  راه  م اندازیم 

با  این  گزینه  موافق  بودم  اما  چاوش  باز  ساز   مخالف  
 :زد 

   عروش  ندارم  -
   راه  انداخی  

 
 .من  آمادیک

ی  بگوید  که  آقاجون  گفت   :سیاوش  خواست  چیر 
مه  ...سارا  جان  نظر   تو  چیه؟  -  نظر   سارا  اینجا  محی 



 .بغض  به  گلویم  هجوم  آورده  بود 
 ازدواج  بدون   عروش؟ 

 یعپ   نباید  آن  لباس   عروس  را  به  تن  بزنم؟ 
 به  آرایشگاه  بروم  و  منتظر   او  باشم؟ 

یم   با  اینکه  از  ته   دلم  دوست  داشتم  عروش  بگیر
 :گفتم 

 .من  ...من  مشکل  ندارم  -
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 :آقاجون  شی  تکان  داد  و  گفت 

خیل  خوب  ...باشه،  حداقل  برین  تو  اتاق  چند  کالم   -
 .حرف  بزنیر  

من  زودتر  بلند  شدم  و  ش  به  زیر  به  سمت   اتاق   
کم  با  ساره  رفتم  و  صدای  قدم  های  او  را  پشت    مشی 
شم  شنیدم  و  سغ  کردم  بغضم  را  فرو  بریزم  که  ...

 .کم  و  بیش  موفق  هم  شدم 



وارد   اتا ق  شدم  و  او  نیر   پشت   شم  ورود  کرد  و  در  را  
 .بست 

روی  تختم  نشستم  و  او  روی  تخت   سارا  که  روبروی  
 .تختم  بود  نشست 

 .شم  پاییر   بود  و  دهانم  بسته 
بعد  از  دو  ماه  قرار  بود  حرف  بزنیم  و  من  نم دانستم  

 !از  چه  م خواهیم  حرف  بزنیم؟ 
 :صدایش  را  صاف  کرد  و  گفت 

خب؟  !خ   بگم؟  اگه  قبو ل  کردی  پس  م توی   بام   -
  کپ   دیگه؟  هوم؟ 

 
 )باهام  (زندیک

 :شم  را  بال  گرفتم  و  گفتم 
تو  ...تو  چرا  یهو  زد  به  شت  که  بیای   -

 خواستگاری ام؟ 
 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 

داشپ   با  یک  دیگه  ازدواج  م کردی  .انتظار  داشپ    -
دست  رو  دست  بذارم؟  منو  ببیر   سارا،  من  مث   

 !)مثل  (تو  نیستم  ک ه  شیــــع  جا  بزنم 
 :متعجب  و  عصپ   گفتم 

من  جا  زدم؟  !من  جا  زدم  چاوش؟  !دو  ماه  نبودی،   -
ام  گذاشتم  که  خواستم  جدا  شیم   .منم  بهت  احی 



  بخوره  م خوای  جدا   -
 
دست   تو  باشه  که  تق   به  توف

ون   ام  به  من  نبوده،  از  ما  بهی  شر  !واس  )واسه  (احی 
دیدی  از  لب  و  لوچه ات  آب  چیکه  کرده  وسوسه  

 شدی  .فکر  م کپ   من  خرم  سارا؟ 
 !ی  رحم 

تنها  کلمه ای  که  م توانستم  برای  چاوش   روبرویم  به  
م   !کار  بی 

سف  تکان  دادم  و  گفتم 
ٔ
 :شی  به  نشانه ی  تا

  من  پرس   احمد   -
ا
من  نم خواستم  ازدواج  کنم  .اصل

آقا  رو  ندیدم  .بابام  و  احمد  آقا  قرار  گذاشته  بودن  .
سفم  که  بعد  از  ا ین  همه  مدت  به  مپ   که  

ٔ
برات  متا

 .جونم  م ره  برات  شک  داری 
و  شیــــع  از  جایم  بلند  شدم  و  خواستم  از  اتاق  خارج  

شوم  که  به  سمتم  آمد  و  بازوی  را  گرفت  و  به  سمت   
  در  آغوشش  افتادم 

 
 خودش  کشید؛  طوری  که  تقریبا

واسه  من  ناز  و  نوز  نیا  سارا  ...از  این  اتاق  م ری   -
  م خوای  منو  و  بام  

 
ون  مث  بچه ی  آدم  م یک بیر
 !)باهام  (م سازی  .افتاد؟ 

 :خسته  از  دیکتاتوری اش  گفتم 
 ...چاوش  من  -



   لبش  روی  لبم  به  معنای  واقغ   کلمه  
با  گذاشی  

 .ساکت  شدم 
برای  بار   دوم  بوسه ای  میانمان  شکل  م گرفت  که  این  

   من  بود 
 .بار  با  نارضایپ 

 .سغ  کردم  پسش  بزنم  اما  موفق  نشدم 
دستش  را  دور   کمرم  حلقه  کرد  و  کم  از  من  فاصله  

گرفت  و  در  حال  که  صورتش  را  مماس  با  صورتم  
 :قرار  م داد  گفت 
 !تقصیر  خودته  -

ون  رفت   .و  شیــــع  فاصله  گرفت  و  از  اتاق  بیر
من  هم  زود  خودم  را  جمع  و  جور  کرده  و  پشت   

 .شش  راه  افتادم 
 :آقاجون  لبخندی  به  رویم  پاشید  و  گفت 
؟  - ین  کنیم  گل  دخی   دهن هامون  رو  شیر

زیر  چشم  نگاه  به  چاوش  که  با  اخم  نگاهم  م کرد،  
 :کردم  و  آرام  گفتم 

 .بله  -
 

* * * *  
 



   من  و  
آن  شب  بعد  از  صیغه ی  هفت  روزه ای  که  بیر 

چاوش  خوانده  شد  او  عزم  رفی    کرد  و  من  خالصانه  
 .غرغرهای  خانواده  را  به  جان  خریدم 

همه  جز  آقاجون،  معیر   و  نیک  مخالف  بودن د  و  
عقیده  داشتند  پرس  احمد  آقا  صد  برابر   چاوش  بهی   و  

 .خانواده  دار  تر  است 
 :اما  تا  جای   که  من  به  یاد  دارم  م گویند 

 «عاشق  کور  و  کر  است »
 !راست  م گفتند  دیگر 

 ...کر  بودم  که  صدای  خانواده ام  را  نم شنیدم 
کور  بودم  که  نقص  های  چاوش  را  نم دیدم  و  

 .خالصانه  دل  به  او  داده  بودم 
  همیشه  گل  و  بلبل  نیست 

 
 !به  قول   ساره  زندیک

پسپ   بلندی  دارد  و  من  امید  داشتم  که  در  کنار   
 ای  

 
چاوش  از  تمام   پسپ   و  بلندی  ها  م گذریم  و  زندیک

 .با  آرامش  برای  خودمان  م سازیم 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۵۹

  غزل _داداش _پور #



 ️‼کپ  _ممنوع #
 
 

صبح   روز   بعد  که  از  خواب  بیدار  شدم  همچنان  
 .غرغرها  ادامه  داشت 

 .مامان  غذا  درست  م کرد  و  غر  م زد 
 .ساره  آرایش  م کرد  و  غر  م زد 

سیاوش  اما  فقط  نگاهم  م کرد؛  نگاه  که  م گفت  
 «!نکن »

سهیل  تازه  با  خی   شده  بود  و  خواست  با  من  دعوای  
حسای   راه  ی  اندازد  که  سیاوش  جلویش  را  گرفت  و  

گفت  که  انتخاب   خودش  ا ست  و  بهی   است  ما  
 .دخالت  نکنیم 

 .بماند  که  سهیل  باز  داد  و  ی  داد  راه  انداخت 
ک  با  چاوش  هم  ذوق  داشتم  و  هم      مشی 

 
برای  زندیک
س   .اسی 

چه  ساده  لوحانه  فکر  م کردم  که  قرار  است  دو  
 .نفری  زیر   یک  سقف  برویم  و  خاطره  بسازیم 

 :آقاجون  آن  روز  به  من  گفت  که 



چاوش  م گه  نم تونه  ا ز  پس   اجاره  خونه  بر  بیاد،   -
  کنیر   ...

 
م گه  یه  مدت  باید  با  خانواده اش  زندیک

م؟  اگه  سختته  من  اولیر   اجاره  خونه  رو   م توی   دخی 
 .پرداخت  م کنم 

سخت  که  بود  اما  نم خواستم  غرور   چاوش  را  نادیده  
م  برای  همیر   با  ناراحپ    م  و  از  آقاجون  پول  بگیر بگیر

 .پیشنهاد   آقاجون  را  رد  کرد م 
ون  زدم   .از  خانه  بیر

بعد  از  گذشت   دو  روز   پر  تنش  تصمیم  گرفتم  با  نهال  
 .قراری  بگذارم  تا  حال  و  هوایم  عوض  شود 

به  فاطمه  هم  زنگ  زدم  و  از  او  درخواست  کردم  که  
بیاید  و  رویم  را  زمیر   نیندازد  که  خوشبختانه  قبول  

 .کرد 
  حال   روخ   خوی   نداشت 

ا
 .او  اصل

  رسیدم  که  فاطمه  و  نهال  
 
به  همان  رستوران   همیش ک

  دیدم 
 
 .را  از  دور  نشسته  بر  همان  جای  همیشک

به  سمتمشان  رفتم  و  روی  صندل     روبروی  نهال  جای  
 .گرفتم 

 .سالم  کردم  که  هر  دو  جوابم  را  دادند 



با  این  تفاوت  که  نهال  پر  شور  جوابم  را  داد  و  فاطمه  
 .ی   حال  و  ی   رمق 

 :نهال  با  شیطنت  گفت 
 !بالخره  عروس  ش دی  ها  بال  -

 :پوزخندی  به  خیال   خامش  زدم  و  گفتم 
 !هوم  آره  ...با  همون  چاوش  -

  من  م دونستم  که  شما  برای  هم  ساخته   -
ا
اصل

 ...شدین  .هر  خ   من  م گم  درست  در  میاد 
 :به  فاطمه  اشاره ای  کرد  و  گفت 

نیگا  )نگاه  (به  این  گفتم  سهیل  به  دردت  نم خوره   -
برو  با  سیاوش  رل  بزن  ول  کو  گ وش   شنوا  !من  سهیل  

رو  م خوام،  من  سهیل  رو  م خوام  ...بفرما  اینم  
 .سهیل،  از  اولش  هم  گفتم  این  یارو  یه  تخته اش  کمه 

 :فاطمه  ناراحت  نگاه  از  او  گرفت  و  گفت 
 .ی  خیال  شو  نهال  -

ی  عقد  هم   - هنوز  دیر  نشده  احمق  !هنوز  حپ 
نکردین،  شیــــع  تر  کلکش  رو  بکن  از  دستش  خالص  

 شو  ...چیه  ه مه اش  دعوا  و  بحث  و  جنجال؟ 
ی  بگویم  که   با  نهال  موافق  بودم  اما  نم خواستم  چیر 

 .فاطمه  ناراحت  شود 



 .من  به  اندازه ی  نهال  رک  نبودم 
نهال  نگاه  از  فاطمه  گرفت  و  با  لبخند  رو  به  من  

 :گفت 
چادرت  رو  برداشپ  ها  ...بودن  با  چاوش  بهت   -

 !ساخته 
 :نفس   عمیق   کشیدم  و  تنها  یک  کلمه  گفتم 

 .آره  -
   من  و  فاطمه  چرخاند  و  گفت 

 :نهال  نگاهش  را  بیر 
ی  شده؟  -  شما  دو  تا  چتونه؟  چیر 

 :فاطمه  کالفه  گفت 
   خاص  نیست  فقط  شوهر   من  برادر  شوهر    -

چیر 
   خاص  نیست 

  چیر 
ا
 !سارا  رو  کشته  ...اصل
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 :نهال  متعجب  گفت 

؟  -  !خ 



ون  فرستادم  و  ی   توجه  به  نهال  و   نف سم  را  کالفه  بیر
 :تعجبش  رو  به  فاطمه  گفتم 

بد  خلق   های  اخیر   سهیل  مربوط  به  کشته  شدن    -
وین  نیست  فاطمه   .شر
 :پوزخندی  زد  و  گفت 

پس  مربوط  به  چیه؟  هوم؟  !قبل  از  این  تصادف    -
 ...کوفپ  

 :حرفش  را  قطع  کردم  و  مصمم  گفتم 
  هم   -

 
قبل  از  این  تصادف   کوفپ  ای  که  م یک

همینجوری  بوده  فاطمه  ...گیر  دادن  های  گاه  و  ی   
گاهش  رو  م دیدی  و  هیچ   نم گفپ   !با  خودت  

م گفپ   درست  م شه  نه؟  الن  هیچ   عوض  نشده  
فقط  اخالقش  گند  تر  از  قبل  شده  همیر   !چشمات  

 .رو  باز  کن  فاطمه 
 :باز  پوزخند  زد 

ببیر   یک  داره  اینو  به  من  م گه  !تو  خ  ؟  !رفپ   با  اون   -
ام  به   شارلتان  نامزد  کردی  که  خ   بشه؟  برای  احی 

؟   داداشت  نم تونسپ   دور   اون  رو  خط  بکسر
 :عصپ   گفتم 



وین   نه   -
ام  به  داداشم؟  اوی   که  کشته  شده  شر احی 

 !سهیل 
-   ، تو  م خوای  با  خانواده ی  مقتول  ازدواج  کپ 

م فهم  اینو؟  از  اون  گذشته  اون  چاوش   الدنگ  آه  در  
بساط  نداره،  متوجه ای  که  داری  آقاجون  رو  سکه ی  

؟   یه  پول  م کپ 
  از  حرف  ها  و  قضاوت  هایش  خسته  شده  بودم 

 
 .واقعا

این  فاطمه ای  که  روبرویم  نشسته  بود  آن  فاطمه ای  
 !نبود  که  رفیق  شفیقم  بود 

 :نهال  وارد   بحثمان  شد 
 خاک   عالم  ...شما  دو  تا  چرا  کارد  و  پنیر  شدین؟  -

از  جایم  بلن د  شدم  و  در  حال  که  کیفم  را  بر  م داشتم  
 :گفتم 

س  ...همه ی  تقصیر  ها  رو  داره  م اندازه   - از  خانم  بی 
 !پای  عاشق  شدن   من 

 .و  شیــــع  از  رستوران  خارج  شدم 
باور  نم کردم  که  فاطمه  در  این  حد  ی  رحم  شده  
باشد  و  من  چه  ساده  لوحانه  نگران   حال  و  روزش  

 .بودم 



وع  به   وع  به  قدم  زدن  و  در  واقع  شر آرام  و  آهسته  شر
 .فکر  کردن  کردم 

  برایم  دیده  بود  وهم  داشتم  
 
هنوز  از  خوای   که  زندیک

و  کاری  از  دستم  بر  نم آمد  چون  جانم  برای  اوی  
 .لعنپ   م رفت 

با  به  یاد  آوردن   بوسه ی  دیشب  ناخواسته  دستم  به  
 .سمت   لبم  رفت 

 :لبخند   ملیچ  زدم  و  زمزمه  کردم 
 !چاوش  -

با  بلند  شد ن   زنگ   موبایلم  از  فکر  و  خیال  در  آمده  و  
ون  کشیدم   .موبایلم  را  از  کیفم  بیر

با  دیدن   همان  ایموخ    قلب   معروف  روی  صفحه ی  
موبایل  لبخندی  زده  و  آیکون   سی    رنگ  را  لمس  کرده  

 .و  کشیدم 
 :گوشر  را  به  گوشم  نزدیک  کردم  و  گفتم 

 الو؟  -
 :صدای  خسته اش  پشت   خط  طنیر   انداخت 

؟  -  کجای 
ون  -  !بیر
-  
 
 !دقیقا



 :نگاه  به  اطراف  کردم  و  گفتم 
 (...) میدون   -

 .همون  جا  باش  میام  دنبالت  -
 .چرا؟  خودم  میام  م خوام  قدم  بزنم  -

بریم  لباس  بگیر  واسه  عقد  !شیــــع  قال  قضیه  رو   -
 .بکنیم  کم  گرفتاری  ندارم  سارا 

ناراحت  شی  تکان  دادم  و  با  صدای   که  انگار  از  ته   
 :چاه  م آمد  گفتم 

 .باشه  -
و  او  چه  ی   رحمانه  توجه  به  حال   خرابم  نکرد  و  

 .تماس  را  قطع  کرد 
همان  جا  منتظرش  ایستادم  و  باز  افکار  به  ذهنم  

 .هجوم  آوردند 
 .مرد   ی  رحم   من  چقدر  ی  رحم  تر  شده  بود 
  برای  عقد  ندارد 

 
 .معلوم  بود  که  هیچ  ذوف

 این  را  هم  گذاشتم  پای  داغ  دیده  بودنش 
امیدم  به  این  بود  که  حداقل  م توانم  روز   عقد  کنان  
لباس   زیبای   تنم  کنم  و  امیدوار  بودم  که  امیدم  را  نا  

 .امید  نکند 
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با  ترمز  زدن   پژوی   جلوی  پایم  متعجب  شم  را  به  
 .سمت   شیشه اش  پاییر   گرفتم  که  چاوش  را  دیدم 

   کیه  ای ن؟  -
 ماشیر 

 !قرض  کردم  ...سوار  شو  -
 .شی  تکان  دادم  و  سوار  شدم 

 :در  حال  که  به  راه  م افتاد  گفت 
 سارا؟  -

ش    ام  از 
 
به  سمتش  برگشتم  و  با  همه ی  دل  گرفتک

 :گفتم 
 جانم؟  -

 !هنوز  راه  داری  -
 :متعجب  گفتم 

 چه  راه؟  -
 :کالفه  نفس   عمیق   کشید  و  گفت 

 .اینکه  زنم  نسر  -



 :با  حالپ   عصپ   گفتم 
؟  !دردت  چیه  چاوش؟  نم خوای   -

 
چرا  اینو  م یک

 منو؟ 
نم خوام  ب ت  )بهت  (آزار  برسونم  ول  وقپ   پیشم   -

باشر  خواسته  یا  ناخواسته  باعث   اذیت  شدنت  
 م شم  .م فهم  اینو؟ 

جوشش  اشک  را  در  چشمانم  حس  کردم  اما  با  بال  
م   .بردن   شم  سغ  کردم  جلوی  ریزششان  را  بگیر

من  دوستت  دارم . اذیت  شدن  کنار   تو  رو  به  ازدواج   -
 .با  پرس   احمد  آقا  ترجیح  م دم 

 .حس  کردم  فکش  منقبض  شد  اما  هیچ  نگفت 
نم دانم  اما  یک  حس  به  من  م گفت  که  او  از  این  

 .ازدواج  راص   است  و  هم  نیست 
با  رسیدن  به  پاساژ   مورد  نظر   چاوش  دست  از  فکر  
 .کردن  کشیدم  و  زودتر  از  او  از  ماشیر   پیاده  ش دم 
او  هم  پشت   شم  پیاده  شد  و  به  سمتم  آمد  و  در  

حال  که  دستم  را  محکم  م گرفت  به  سمت   ورودی   
 .پاساژ  رفت 

 
* * * * 



 
 .سغ  در  فرو  بردن   بغضم  داشتم 

امروز  هم  نا  عادلنه  آرزوی  آن  لباس   زیبای   که  انتظار  
داشتم  صاحبش  باشم  را  ازم  گرفت  و  با  مانتو،  شلوار  

  ماجرا  را  خاتمه  داد 
 
 .و  روشی   سفید  رن ک

  انتخاب  
 
فقط  توانستم  کفش   پاشنه  بلند   سفید  رنک

 :کنم  که  برای  آن  هم  به  جانم   غر  زد  و  گفت 
 .پاهات  تاول  م زنه  سارا  -

اما  من  گوشم  شنوا  نبود  !شاید  راست  م گفت  اما  
اینقدری  که  ازش  دل  چرکیر   شده  بودم  خواستم  

 .حداقل  کفش  را  خودم  انتخاب  کنم 
 :نیم  نگا ه  به  سمتم  انداخت  و  گفت 

 ...سارا  من  -
 :حرفش  را  قطع  کردم  و  عصپ   اما  آرام  گفتم 

-   ، آره  م دونم  تو  عزاداری،  تو  موقعیتش  رو  نداشپ 
تو  تازه  داداشت  رو  خاک  کردی  من  نباید  انتظار   

جشن  و  شور  داشته  باشم  .باشه  چاوش،  فهمیدم  
 .بس  کن 

 :عصپ   گفت 
 .با  من  ش  بال  حرف  نزن  سارا  -



یهو  بیا  بگو  سارا  لل  شو  نم خوام  صدات  رو   -
بشنوم،  سارا  خفه  شو،  سارا  نظر  نده،  سارا  بمیر  ...!

ه  برات  انگار  ...راحت  تری  م  بهی   !من  بمیر
 :ناگهان  نعره  زد 
 .زر  نزن  سارا  -

سمج  شی  تکان  دادم  و  با  بغض   آمیخته  با  عصبانیت  
 :و  ترس  گفتم 

 .بله  اینم  اضافه  شد  ...زر  نزن  سارا  -
به  خداوندی   خدا  حرف  از  مرگ  بزی   خودم  دهنت   -

 .رو  شویس  م کنم 
ه  شدم  ون  خیر  .سکوت  کردم  و  به  بیر

 .غروب  شده  بود  و  مردم  در  جنب  و  جوش  بودند 
اوایل  پاییر   بود  ...لباس  های  گرم  به  بازار  عرضه  شده  
شان  م خواندم   .بودند  و  من  ذوق  را  در  چهره ی  اکیر

کاش  من  هم  ذوق  داشتم  و  این  د یو   بغل  دستم  ذوقم  
 .را  کور  نم کرد 

 .انگار  نه  انگار  که  دو  روز   دیگر  ازدواج  م کنم 
هوای  دلگیر   پاییر   هم  حجم  درد  هایم  را  بیشی   

 .م کرد 
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با  ایستادن   ماشیر   به  خودم  آمدم  و  شیــــع  از  ماشیر   

 .پیاده  شدم 
 !هیچ  نگفتم  ...دل گیر  بودم 

دم  که  در   به  سمت   دروازه مان  رفتم  و  زنگ   در  را  فرسر
 .با  صدای  تیک  باز  شد 

صدای  قدم  هایش  را  پشت   ش  م شنیدم  اما  باز  
 .توجه  نکردم  و  از  حیاط  گذر  کردم 

به  ایوان  که  رسیدم  مامان  و  نیک  به  استقبالمان  
 .آمدند 

 :مامان  با  خشم  گفت 
ه ی  خیر  ش  -  !تا  این  وقت   شب  کجا  بودی  دخی 
 :نیک  نگاه  به  ساعت  مچ  اش  انداخت  و  گفت 

ه  زود  شب   - تازه  ساعت  هفته  مامان  بزرگ  ...پاییر 
 !م شه  دیگه 



  
 
مامان  نگاه   بدی  حواله ی  نیک  کرد  که  نیک  رسما

 .ساکت  شد 
بدون   اینکه  جواب   مامان  را  بدهم  از  کنارش  گذر  

 .کردم 
قبل  از  اینکه  وارد   خانه  شوم  صدای  مامان  را  شنیدم  

 :که  با  بدخلق   به  چاوش  م گفت 
؟  مگه  نم دوی   سهیل  خونه  است؟  -  تو  چرا  اینجای 

صدای   از  چاوش  نیامد  .تنها  صدای  خش  خش   
پالستیک  ها  خی   از  جا  به  جا  کردن   خرید  هایمان  

 .م داد 
 !مامان  حق  نداشت  با  چاوش  این گونه  سخن  بگوید 

 :عقب  گرد  کردم  و  رو  به  مامان  گفتم 
 !رفته  ب ودیم  خرید  !خرید  ها  رو  آورده  -

 :مامان  چشم  غره ای  حواله ام  کرد  و  گفت 
 ...سارا  من  تو  رو  -

 :حرفش  را  قطع  کردم  و  محکم  گفتم 
مامان  تو  حق  نداری  با  چاوش  مثل   مجرم  ها  حرف   -

  !مجرم   اصل  اون  تو  نشسته 
 !بزی 



آفرین  آفرین  ...حال  دیگه  این  یه  ل  قبا  رو  به   -
داداشت  ترجیح  م دی  آره؟  آفرین  سارا،  رو  سفیدم  

 .کردی 
ب  بگویم  که   چشم  در  کاسه  چرخاندم  و  خواستم  چیر 

 :چاوش  گفت 
 !سارا  من  م رم  ...برو  تو،  هوا  شده  -

و  پشتش  را  به  ما  کرد  و  از  حیاط  خارج  شد  و  دروازه  
 .را  محکم  پشت   شش  بست 

هر  چقدر  هم  ازش  دل  چرکیر   باشم  مادرم  حق  
 .نداشت  او  را  یه  ل  قبا  بخوا ند 

 :پالستیک  های  خرید  را  برداشتم  و  رو  به  مامان  گفتم 
 !مرش  مامان  ...مرش  -

 .و  وارد   خانه  شدم 
 

* * * * 
 

 :صبح  با  صدای  ساره  چشمانم  را  گشودم 
سارا  ...سارا  ...تن   لشت  رو  از  رو  اون  تخت    -

صاب )صاحب  (مرده  بردار،  بلند  شو  !کول  مگه  قرار  
؟   نبود  با  چاوش  برین  با  خانواده اش  آشنا  شر



  که  ساره  زد  شتاب  زده  روی  تخت  نشستم  و  
 
با  حرف
 :گفتم 

 ساعت  چنده؟  -
 :در  حال  که  با  رژگونه  به  گونه اش  م مالید  گفت 
 !ده   صبح  !الن  هاست  دیگه  آقازاده  پیداش  شه  -
دسپ   به  موهای  گره  خورده ام  کشیدم  و  از  روی  

 .تخت  بلند  شده  و  از  اتاق  خارج  شدم 
فردا  روز   عقد  کنان مان  بود  و  امروز  قرار  بود  با  هم  
برویم  خانه شان  تا  من  با  خانواده اش  آشنا  شوم  که  
این  هم  پیشنهاد   آقاجون  بود  چون  من  باید  بعد  از  
  م کردم  و  این  آشنای   لزم  بود 

 
 .ازدواج  با  آنها  زندیک

س  تمام   جانم  را  فرا  گرفته  بود  اما  سغ  م کردم  
اسی 

 .خود  را  آرام  کنم  که  چندان  موفق  هم  نبودم 
ون      دست  و  صورتم  از  دستشوی   بیر

بعد  از  شسی  
ی  بزنم  لباس  های   که  از   زده  و  بدون   اینکه  لب  به  چیر 

 .شب   قبل  آماده  کرده  بودم  را  تن  زدم 
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 :چرخ   جلوی  آینه  زدم  و  رو  به  ساره  گفتم 
 خوبه؟  -

 :از  روی  تخت  بلند  شد  و  گفت 
 .آره  خوبه  -

   کیفم  از  اتاق  
ب  نگفتم  و  بعد  از  برداشی   دیگر  چیر 

ون  زدم  که  همان  لحظه  زنگ   خانه  به  صدا  در   بیر
 .آمد 

 .مامان  را  دیدم  که  به  سمت   آیفون  م رود 
 :تند  گفتم 

  چاوش   -
ا
 .مامان  من  باز  م کنم،  احتمال

ی  بگوید  چشم  غره ای  حواله ام  کرد  و   بدون   اینکه  چیر 
 .عقب  گرد  کرد 

  با  چاوش  صاف  نم شد 
 
  و  ابدا

ا
 .دلش  اصل

 .به  سمت   آیفون  رفتم  و  گوشر  را  برداشتم 
 بله؟  -

 .بیا  پاییر   -
ی  بگویم  گوشر  را  ش    خودش  بود  .بدون   اینکه  چیر 

 .جایش  گذاشتم  و  از  خانه  خارج  شدم 



دروازه  را  باز  کردم  که  چاوش  را  تکیه  زده  بر  دیوار   
 .روبروی   دیدم 

   مشک  رنگ  
  تنش  بود  با  شلوار   جیر 

 
ت   آی   رن ک

سویرسر
 .و  کتای   های  همرنگ   شلوارش 

 :دروازه  را  پشت   شم  بستم  و  به  سمتش  رفتم  و  گفتم 
 .سالم  -

 .جوابم  را  داد  دستش  را  به  سویم  دراز  کرد 
 .دست  در  دستش  گذاشتم  و  با  هم  هم قدم  شدیم 

م دانستم  خانه شان  در  همیر   محل  است  اما  کجایش  
 !را  نه 

 .پس  صد  در  صد  نزدیک  بود  که  پیاده  م رفتیم 
 :هنوز  چند  قدم  بیشی   نرفته  بودیم  که  به  حرف  آمد 

چکاوک  راص   نشد  بیاد  .فقط  چکامه  و  بابام  هسی    . -
ی  ی  گفت  سغ  کن  به  دل  نگیر  .اگه  چکامه  چیر 

 چکاوک  چرا  نیومد؟  -
 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 

 !م دوی   سارا  ...م دوی   -
 !م دانستم  اما  م خواست م  خودم  را  به  ندانسی    بزنم 

معلوم  بود  که  چکاوک  بخاطر   برادرش  نم خواهد  
ریخت   مرا  ببیند  و  خدا  م داند  چکامه  و  پدرش  چه  



برخوردی  م توانند  با  من   بخت  برگشته  داشته  
 .باشند 

 :با  صدایش  به  خودم  آمدم 
 !سارا  -

 :شم  را  بال  گرفته  و  گفتم 
 بله؟  -

 :نفس   عمیق   دیگری  کشید  و  گفت 
پدرم  ...پدرم  بعد  از  سکته ای  که  کرد  نه  م تونه  راه   -

بره  و  نه  حرف  بزنه  .خواستم  از  الن  بدوی   ...
 ...اونجا 

 :حرفش  را  قطع  کردم  و  گفتم 
 .باشه  چاوش  ...خودت  رو  اذیت  نکن  -

 
 " چاوش  "

 
 .با  رسیدن   به  خانه  ایستادم  که  او  هم  ایستاد 

کلید  انداختم  و  وارد   حیاط  شدم  .او  هم  پ شت   شم  
 .وارد  شد 



خانه مان  در  برابر   خانه ی  پدرش  آلونک  بیش  نبود  اما  
باید  م ساخت  ...حال  که  خودش  انتخاب  کرده  بود  

 .با  من  بماند،  باید  با  من  و  مشکالتم  م ساخت 
وارد   خانه  شدم  و  صدای  قدم  هایش  را  پشت   شم  

 .شنیدم 
 .چکامه  با  بد  خلق   به  استقبالمان  آمد 

 .هنوز  از  من  دلگیر  بود 
ش  زد  و  دستش  را  سمت   چکامه   سارا  لبخند   پر  اسی 

 :دراز  کرد  و  گفت 
 .سالم  ...من  سارام،  از  دیدنت  خوشبختم  -

چکامه  بدون   اینکه  دست  در  دستش  بگذارد  
 :پوزخندی  زد  و  گفت 

 !اسمت  رو  خیل  شنیدیم  ...خواهر   سهیل  -
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سارا  معذب  دستش  را  پس  کشید  و  من  با  غضب  به  
 .چکامه  نگاه  کردم 

م گفت  برو  دنبال   پرتقالت  و  حال  همچیر   رفتاری  با  
 .پرتقالم  داشت 

 چه  م گوی   مرد؟ 
به  خواهرت  حق  بده  !خواهر   قاتل   برادرش  را،  

برادرت  را  بر  داشپ   و  آوردی  و  م گوی   چه؟  پرتقالم  
 است؟ 

درست  بود  که  اشتباه   محض  را  ا نجام  دادم  اما  این  
ش  از  این  تن  م رفت  اگر  اجازه  م دادم  سارا  دست   

 !کس   دیگری  را  اینگونه  بفشارد 
 .به  خودم  که  نم توانم  دروغ  بگویم  ...دوستش  دارم 

 .چکامه  از  جلوی  در  کنار  رفت 
دست   سارا  را  کشیدم  و  به  سمت   سالن   کوچکمان  

 .هدایتش  کردم 
س   وص ف  ناپذیرش  

   دستش  نشان  از  اسی 
 
یخ  زدیک

 !م داد  و  لعنت  به  من 
 .روی  زمیر   نشستم  که  او  هم  کنارم  نشست 

 .چکامه  جلویمان  نشسته  بود 
 :یک  دفعه  به  حرف  آمد 



 چرا  اینو  آوردی اش  اینجا؟  -
 :با  فک  منقبض  شده  گفتم 

  کنه  -
 
 .زنمه  ...از  فردا  باید  اینجا  زندیک

 :پوزخندی  زد  و  گفت 
؟  م خوای   - به  به  ...واسه  خودت  بریدی  و  دوخپ 

 اینو  کپ   آینه ی  دق   منو  بابا؟ 
 !چکامه  ساکت  شو  -

 :ناگهان  از  جایش  بلند  شد  و  داد  زد 
 ...ساکت  نم شم  -

 :رو  به  سارا  ادامه  داد 
  دارم   -

 
این  عقل  نداره،  این  چشماش  کوره  تو  نم یک

م   خ  کار  م کنم؟  با  چه  روی   اومدی  اینجا؟  هان؟  شر
 ...و  حیا  شت  م شه؟ 

 :پوزخندی  زد  و  ادامه  داد 
م   حاخ   هر  غلظ  که   -

به  اسم   خانواده ی  محی 
دلتون  بخواد  م کنیر   ...تقصیر  شما  نیست،  از  ریشه  

،  خراب   !خرابیر 
 :عصپ   از  جایم  بلند  شدم  و  داد  زدم 

 !چکامه  زبون  به  دهن  بگیر  -



ه ی   - تو  این  خونه  یا  جای  منه  یا  جای  این  دخی 
 !خراب 

نم دانم  چه  شد،  چطور  شد  ...اما  ت ا  به  خودم  بیایم  
سیل   پدر  و  مادر  داری  نسیب   گونه ی  خواهر   

کوچک  ترم  و  جگر  گوشه ام  کرده  بودم  ...بعد  از  
تمام   این  سال  ها  این  اولیر   باری  بود  که  دست  رویش  

 ...بلند  م کردم 
 :با  بغض  نگاهم  کرد  و  گفت 

 !مرش  داداش  -
و  پشتش  را  به  من  کرد  و  خواست  به  سمت   اتاق  

 :خوابش  برود  ک ه  مچ   دستش  را  گرفتم  و  کالفه  گفتم 
 .دست   خودم  نبود  -

ها  از  دستت  در  رفته  ...داداش  -  !خیل  چیر 
ون  کشید  و  وارد    ب  از  دستم  بیر و  دستش  را  با  ض 

اتاقش  شد  و  در   چوی    قدیم  را  محکم  پشت   شش  
 .بست 

کالفه  به  سمت   سارا  برگشتم  که  با  جای  خال اش  
 .روبرو  شدم 
 ...رفته  بود 

 !لعنپ  



عصپ   شماره اش  را  گرفتم  که  بعد  از  شش  بوق   
 :متوال  گوشر  را  برداشت  و  با  صدای  گرفته ای  گفت 

-  
 
 دارم  م رم  خونه  ...بهم  زنگ  نزن،  لطفا

 .سکوت  کردم 
 !هم  چکامه  حق  داشت  و  هم  ...هم  سارا 

 من  این  وسط  چه  گناه  کرده  بودم؟ 
 

 " سارا  "
 

  لباس  هایم  را  با  
 
همیر   که  به  خانه  آمدم  با  ی  حوصلک

لباس  های  راحپ   عوض  کرده  و  بعد  گرفی    وضو  
 .مشغول   راز  و  نیاز  با  خدایم  شده  بودم 

نم دانم  تازه  عروس  ها  در  شب   قبل  از  ازدواجشان  
  را  تجربه  م کنند  چون  من  شب   قبل  از  

 
چه  ذوف

 .ازدواجم  به  سیاه  ترین  شب   عمرم  تبدیل  شده  بود 
فکر  این  که  باید  از  فردا  با  آن  دخی   زیر   یک  سقف  
  کنم  رعشه  به  تنم  م انداخت  و  نم توانستم  

 
زندیک

اض  بگشایم  چون  انتخاب   خودم  بود   .لب  به  اعی 
 :دستم  را  به  سوی  بال  دراز  کردم  و  با  گریه  گفتم 



،  پاک،  به  حرف   بنده   -
 
خدا  جون  ...تو  خیل  بزریک

هات  گوش  م دی  ...انگار  کس  جز  تو  برام  نمونده  
که  به  حرفم  گوش  بد ن  !همه ی  خانواده ی  من  م گن  
حماقت  از  منه  و  شاید  درست  بگن  اما  ...اما  تو  که  از  

  م دوی   که  دل   من  
 
دل   بنده  هات  خی   داری  حتما

 .چقدر  ی  قرار   چاوش  
م دوی   که  اگه  اون  نباشه  منم  نم خوام  باشم  .م گن  

عاشق  کور  و  کره  اما  من  نیستم  خدا  ...الن  دارم  به  
این  نتیجه  م ر سم  که  من  کور  و  کر  نیستم  ...

 ام  رو  دسپ   
 
ه  و  من  دارم  زندیک م فهمم  اطرافم  چه  خی 

دسپ   نابود  م کنم  اما  این  بار  از  ته  دل  م خوام  کور  
 ...و  کر  باشم 

اشک  هایم  را  پاک  کردم  و  بعد  از  جمع  کردن   
سجاده ام  از  جایم  بلند  شده  و  سجاده  را  داخل   کمد  

 .گذاشتم 
ون  رفتم  ک ه  صدای  مامان  و  آقاجون  را  از   از  اتاق  بیر

خانه  شنیدم   :آشی  
  کن،  اجازه  نده  ...این  صیغه   -

 
حاج  آقا  ...بیا  و  بزریک

...  
ا
م  تو  آتیش  بیفته  ...اصل رو  فسخ  کن  نذار  دخی 

م     ازدواج  نکنه  !فقط  با  اون  نه  حاج  آقا  ...دخی 
ا
اصل



تو  ناز  و  نعمت  بزرگ  شده  چجوری  ی   پول  و  زخم  
زبون  های  اون  ها  رو  تح مل  کنه؟  ندیدی  امروز  اومد  

چه  شکل  بود؟  صورتش  داد  م زد  که  بابا  من  حالم  
بده  ...خواهش  م کنم  حاج  آقا،  اون  جوونه،  خامه  ...

 !کله اش  باد  داره  !تو  نذار 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۶۵

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 :آقاجون  گفت 

م  جوون   -   خ   کار  کنم؟  رضایت  ندم  تا  دخی 
 
م یک

مرگ  شه؟  خودکسر  کنه؟  یا  نه  ...باهاش  پاشه  بره  
م   وزه،  من  دخی  فرار  کنه  و  سکه ی  یه  پول  بشم؟  فیر

   خودش  
 
رو  م شناسم  !م خوام  خودش  برای  زندیک

ه  دو  فردای  دیگه  نیاد  جلوی  من  بایسته   تصمیم  بگیر
بگه  تقصیر   تو  بود،  تو  نذاشپ   !سارا  اونقدر  بزرگ  

و زه  !ی   پول   شده  که  خوب  رو  از  بد  تشخیص  بده  فیر
ی  نیست  ...هر  چقدر  بخواد  من  بهش  م دم،   که  چیر 



وزه؟   مگه  منو  تو  اول   جووی   ی   پول  نکشیدین  فیر
  چیه  ...

 
،  بلند  شدیم  تا  فهمیدیم  زندیک خوردیم  زمیر 

احت  کن  ...بد  به  دلت  راه   گریه  نکن،  برو  یکم  اسی 
 .نده  خدا  بزرگه 

 .دیگر  صدای   ازشان  نیامد 
   اینکه  آقاجون  الن  مامان  را  در  آغوش  

پیش  بیپ 
 .گرفته  باشد  سخت  نبود 

مادرم  چقدر  نگران  بود  و  من  نگرای   هایش  را  ندیدم  ...
ام اش  به  چاوش  را  دیدم   .فقط  ی  احی 

 :زمزمه  کردم 
 !ببخش  مامان  ...ببخش  -

 
* * * * * * * * * 

 
ه  گام  سارا  طاهری،  فرزند   حاج  صالح  ...آیا  به   - دوشیر 
بنده  وکالت  م دهید  تا  با  مهریه ی  مشخص  شده،  صد  
و  چهارده  سکه ی  تمام  بهار  آزادی،  یک  جلد  کالم  للا  
مجید،  پنجاه  شاخه  گل  ُرز  قرمز  شما  را  به  عقد   دائم   

ی،  فرزند   جهانگیر  در   جناب  آقای  چاوش  بشیر
 بیاورم؟  ...آیا  بنده  وکیلم؟ 



س  داشتم  که  م خواستم  همان  بار  اول   آنقدر  اسی 
 :بله  را  بگویم  اما  ساره  زودتر  گفت 

 !عروس  رفته  گل  بچینه  -
 .لب  به  دندان  گرفتم  و  شم  را  پاییر   تر  انداختم 

عاقد  یک  بار  دیگر  پرسید  و  ساره  باز  از  همان  جمله  
های  کلیشه ای  استفاده  کرد  و  به  بار   سوم  که  رسید  

 .شیــــع  "بله  "را  ادا  کردم 
ی  از  جیغ  و  سوت  نبود   ...خی 

 !فقط  دست  زدند  ...!خیل  خشک 
عاقد  هم یر   سوال  را  از  چاوش  پرسید  و  چاوش  همان  

 .بار  اول  "بله  "را  گفت 
 .این  بار  کس  دست  نزد 

  
 
مشخص  بود  که  خانواده ی  من  با  چاوش  پدر  کشتک

ی  نبود   .دارند  و  از  خانواده ی  خودش  هم  خی 
جاهای  مربوطه  را  با  راهنمای    عاقد  امضاء  کردیم  و  با  

 .توجه  به  شواهد  ...زن  و  شوهر  اعالم  شدیم 
بعد  از  عقد  ساره  پیشنهاد  داد  که  چند  تا  عکس  

یم  تا  یادگاری  بماند  ...قبول  کردم،  هر  چند  که   بگیر
  مایل  نیست 

ا
 .م دیدم  چاوش  اصل

ون  زدیم     عکس  ها  از  محص   بیر
 .بعد  از  گرفی  



 :چاوش  رو  به  آقاجون  گفت 
 !شب  میام  دنبالش  -

 :آقاجون  شی  تکان  داد  و  رو  به  سیاوش  گفت 
از  امروز  پیگیر   جهزیه ی  سارا  باش  ...!با  مادرت  و   -

ین   .خواهرهات  برین  بگیر
ی  نگفت   .سیاوش  با  اخم  شی  تکان  داد  و  چیر 

 :چاوش  گفت 
 ...من  از  شما  -

 :آقاجون  حرفش  را  قطع  کرد  و  گفت 
مه  ...واسه  همه  گرفتم،  واسه  اون  هم   - برای  دخی 

م   !م گیر
 .چاوش  سکوت  کرد 

اف  م کردم  که  بیش  از  حد  مغرور  بود   .باید  اعی 
 .چاوش  از  ما  جدا  شد  و  ما  به  خانه  برگشتیم 

لباس  های  سفیدی  که  منتخب   چاوش  بودند  را  از  
 .تنم  در  آوردم  و  به  کاورش  برگرداندم 

 .لباس  های  راحپ  ام  را  پوشیدم  و  روی  تخت  نشستم 
 !امشب  کنارش  بودم؟ 

در  باز  شد  و  مامان،  ساره،  سهیال  و  نیک  وارد   اتاق  
 .شدند 



مامان  پالستیک  ک ه  در  دستش  بود  را  به  سمتم  گرفت  
 :که  گفتم 

 این  چیه؟  -
ون  کشید  و   ساره  گوشر اش  را  از  جیب   شلوارش  بیر

 :گفت 
-    

ات   به  ش  بردن   امشب  برای  شما  دو  کفی 
تجهیر 

 !عاشق 
 .مامان  نگاه   بدی  حواله ی  ساره  کرد  و  سهیال  خندید 

مردد  پالستیک  را  گرفتم  و  پارچه ای  که  درونش  بود  را  
ون  کش یدم  و  جلوی  خودم  گرفتم   .بیر

با  دیدن   لباس  خواب   سفید   تور  توری   کوتاه  لب  به  
دندان  گرفته  و  لباس  را  دوباره  به  ش  جایش  

 .برگرداندم 
 :سهیال  گفت 

 !ببیر   چه  شخ  شده  -
 :ساره  گفت 

   ...سارا  قبل  از  اینکه  بیاد  دنبالت  تو   -
از  بس  خجالپ 

ی  برای  شوهر  که  اونجا   گوگل  بزن  روش  های  دلی 
 !مثل  بز  نشیپ   )ننشیپ   (نگاش  )نگاهش  (کپ  

 :مامان  گفت 



 !ساره  حیا  کن  -
عه  مامان  ...اصول   همرسداری  دارم  یادش  م دم  بد   -
کردم  گفتم  بیام  خوی   کنم؟  به  این  باشه  که  تا  خود   

 !صبح  باید  شخ  و  سفید  شه 
 :با  عجز  گفتم 

 !تو  رو  خدا  بس  کنیر   -
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۶۶

  غزل _داداش _پو ر #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 :ساره  غرولند  کرد 

وع  شده  خانم  ...مگه   - خ   خ   و  بس  کنیم؟  !تازه  شر
  
 
الک  شوهر  کردنه؟  ه  بشور  و  ه  بسابه  !مخصوصا

که  م خوای  با  خانواده ی  شوهرت  زیر   یه  سقف  
  کپ  

 
 !زندیک

 :سهیال  گفت 



  به  نظر   من  ازدواج  تباه  کردن   خودته  !دو  سال   -
ا
اصل

دیگه  برو  جلو  آین ه  وایسا  ببیر   همیر   سارا  رو  م بیپ   
 .یا  نه  !منو  نگاه  !داغون  شدم 

 :مغموم  نگاهش  کردم  که  ساره  تند  گفت 
نه  تو  رو  خدا  بیا  اون  محمد   معتاد   یه  ل  قبا  ل  ل  به   -

 !للت  بذاره 
سهیال  نگاه   دلخوری  به  ساره  انداخت  و  از  اتاق  خارج  

 .شد 
 :مامان  با  حرص  رو  به  ساره  گفت 

 !زبون  نیس ت  که،  نیش   ماره؛  نیش   مار  -
ساره  با  دهن  کچ   ادای  مامان  را  در  آورد  و  روی  

 .تختش  نشست  و  با  گوشر اش  مشغول  شد 
 :مامان  کنارم  نشست  و  گفت 

راه   که  خودت  انتخاب  کردی  ...از  خدا  م خوام   -
م   !پشیمون  نسر  دخی 

با  بغض  نگاهش  کردم  که  اشک  از  گوشه ی  چشمش  
شازیر  شد  .معلوم  بود  که  امیدی  به  آینده ام  با  

 .چاوش  ندارد 
به  آغوشش  پناه  بردم  که  او  بوسه ای  به  شم  زد  و  

 :گفت 



   عاشق  و  ی  چاره ی  من  -
م  ...دخی   !آه  ...دخی 

 
* * * * 

 
 .نگاه  به  اتاق  انداختم 

،  دراور   رنگ  و  رو  رفته،  یک   یک  کمد   دیواری   چوی 
 .ساعت   دیواری  و  قال   رنگ  و  رو  رفته ی  وسط   اتاق 
کمان  !بدون   هیچ  برگ   گل،  بدون   

ا ین  بود  اتاق   مشی 
 !هیچ  تخت  و  کنسول  ...بدون   هیچ  وسیله ی  نویع 
 :ساک   دسپ  ام  را  گوشه ای  گذاشتم  که  چاوش  گفت 

 شام  خوردی؟  -
بدون   اینکه  نگاه  از  دیوار  های  گچ  ای  که  سفید  

م  گفتم   :نشده  بود  بگیر
 .آره  -

 :طعنه  زد 
 خوشت  نیومد؟  نپسندیدی؟  -

 :معذب  نگاه  از  دیوار  گرفتم  و  رو  به  او  گفتم 
 !نه  ...خوبه  -

ون  م کشید   تش  را  از  تنش  بیر درحال  که  سویرسر
 :گفت 



یم  بخوابیم،  بابا  تازه   - پس  اگه  شام  خوردی  بگیر
 .خوابش  برده،  به  ش  و  صدا  حساسیت  داره 

شی  تکان  دادم  که  او  جلوی  چشمانم  لباس  هایش  را  
با  یک  شلوارک   قرمز  و  رکای    مشک  عوض  کرد  و  به  

 .جای  او  من  شخ  و  سفید  شدم 
  ریلکس  به  سمت   کمد   چوی   رفت  و  

ا
بعد  هم  کامل

ون  کشید  و  وسط   اتاق  پهن  کرد  و   کا  را  بیر
َ
لحاف  و  ُمت

ون  آورد  کارش  را   با  بالشت  های   که  از  همان  کمد  بیر
 .تمام  کرد 

ک  دراز  کشید  و  رو  به  من  گفت 
َ
ش
ُ
 :روی  ت

 تو  تا  صبح  م خوای  ا ونجا  مثل   عجل  معلق  وایس؟  -
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۶۷

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 :تند  تند  شم  را  تکان  دادم  و  گفتم 

 .باشه  -



و  به  سمت   ساکم  رفتم  و  به  جای  آن  لباس   توری   
ت   گشاد   صوری   و  شلوار   گشاد    سفید  رنگ  یک  تیرسر
ون  کشیدم  و  معذب  رو  به  او  گفتم   :مشک  رنگ  بیر

 م ...م شه  روت  رو  بکپ   اون  طرف؟  -
ه  نگاهم   ک   شش  کرد  و  در  حال  که  خیر

َ
دستش  را  ج
 :م کرد  گفت 

؟  !م خوام  نگات  )نگاهت  ( - چ  ...مگه  زنم  نیسپ 
ُ
ن

 !کنم 
لب  به  دندان  گرفته  و  ناچار  مشغول   عوض  کردن  

 .لباس  هایم  زیر   نگاه   سنگینش  شدم 
برق  را  خاموش  کردم  و  ش  به  زیر  به  طرف   تشک  

 .رف تم  و  دراز  کشیدم 
پتو  را  تا  روی  شانه ام  بال  کشیدم  و  در  خودم  جمع  

 .شدم  و  تا  حد   امکان  از  او  فاصله  گرفتم 
دقیقه ای  نگذشت  که  دستش  دور   کمرم  حلقه  شد  و  

د   .مرا  به  خود  فرسر
 :آرام  دم   گوشم  زمزمه  کرد 

 بلبل  زبوی  هات  کجا  رفت  ...سارا  خانم؟  -
 :لب  به  دندان  گرفتم  و  گفتم 
 م ...مگه  خوابت  نم اومد؟  -



 !هوم  ...شب  بخیر  -
 :آرام  زمزمه  کردم 

 !شب  بخیر  -
 

* * * * * * 
 

ک  چگونه      مشی 
 
شما  انتظار  دارید  اولیر   صبح   زندیک

 بیدار  شوید؟ 
 با  ناز  و  نوازش  و  بوسه  ...درست  م گویم؟ 

من  هم  همیر   انتظار  را  داشتم  اما  همه  چیر   طبق   
 .میلمان  پیش  نم رود 

 :صبح  با  صدای  جیغ   چکامه  چشم  گشودم 
اینجا  خونه ی  بابات  نیست  که  تا  لنگ   ظهر  بخوای    -

خانم  !پاشو  ...پاشو  من  درس  دارم  کارهای  امروز   
 !خونه  با  تو 

 .کالفه  و  نالن  در  جایم  نشستم 
چاوش  نبود  .معلوم  بود  که  صبح   زود  به  همان  

 !تعویض  روغپ   رفته  است 
به  ساعت   دیواری  چشم  دوختم  .ساعت   ده   صبح  را  

نشان  م داد  .من  هیچ وقت  تا  این  موقع  نم خوابیدم  !



اد  روزی  که  به  این  خانه  آمدم  باید  تا  این  ساعت  
 !م خوابیدم 

   
از  جایم  بلند  شدم  و  بعد  از  شانه  کردن  و  بسی  

موهایم  از  اتاق  خارج  شدم  و  به  سمت   دستشوی   
 .رفتم 

   دست  و  صورتم  از  دستشوی   خارج  
بعد  از  شسی  

شدم  که  چکا مه  را  گوشر  به  دست  تکیه  زده  بر  یک  از  
پشپ   های  قرمز  رنگ  دیدم  .این  دخی   همیر   چند  

 !دقیقه ی  پیش  نگفت  که  من  درس  دارم؟ 
خانه  رفتم   بدون   اینکه  به  او  توجه  کنم  به  سمت   آشی  

 :که  صدایش  متوقفم  کرد 
برای  بابا  صبحونه  بی   !چاوش  میاد  پوشکش  رو   -

 .عوض  م کنه 
ی  بگویم   با  حرص  چشمانم  را  ب ستم  و  بدون   اینکه  چیر 

خانه  شدم   .وارد   آشی  
ساعت  ده   صبح  بود،  یعپ   تا  الن  به  آن  بنده  خدا  

ی  نداده  بود  بخورد؟   !چیر 
دست  از  قضاوت  کشیدم  و  صبحانه ی  مفصل  که  

،  مربا،  خیار  و  گوجه  و  چای  م شد  را   شامل   نان،  پنیر
 .آمده  کردم  و  در  سیپ  ای  چیدم 



  که  حدس  م زدم  اتاق   پدر   
 
سیپ   را  برداشتم  و  را ه   اتاف
 .چاوش  باشد  را  پیش  گرفتم 

مرد   ی  چاره  ساکت  و  آرام  روی  تخت   بیمارستای    پیر
ل  زده  بود 

ُ
 .دراز  کشیده  بود  و  به  دیوار   روبرویش  ز

نگاهش  را  دنبال  کردم  که  به  عکس   جوای   خوش  بر  و  
 .رو  را  روی  دیوار  دیدم 

وین  بود  سخت   حدس   اینکه  آن  عکس؛  عکس   شر
 .نبود 

لبخندی  زدم  و  به  سمت   جهانگیر  خان  رفتم  و  سیپ   
را  روی  تختش  گذاشتم  و  کمکش  کردم  که  به  صورت   

 .نیم  خیر   بنشیند 
ی  بگوید  که  گفتم   :نگاهم  کرد  .انگار  م خواست  چیر 

سارا  هستم  ...همرس   چاوش،  یه  جورای   عروستون   -
 !به  حساب  میام  ...م تونم  بابا  صداتون  کنم؟ 

ییدش 
ٔ
 .لبخند   آر ام  زد  که  گذاشتم  پای  تا

 خیل  خوب  ...باباجون  اول  چای   م خورین  یا  مربا؟  -
 .به  سخپ   کلمه ای  را  تلفظ  کرد 

 ...م  ...م  -
 :شی  تکان  دادم  و  گفتم 



خودتون  رو  اذیت  نکنیر   ...مربا؛  درسته؟  خیل   -
م   .خوب  من  براتون  لقمه  م گیر

دانه  دانه  لقمه  گرفته  و  در  دهانش  گذاشتم  .ک مکش  
کردم  چایش  را  بنوشد  و  دست   آخر  کمکش  کردم  که  

 .روب  تخت  دراز  بکشد 
 :شش  را  بوسیدم  و  گفتم 

احت  کنیر   -  !اسی 
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ون  آمدم  و  سیپ   به  دست  وارد    از  اتاق   بابا  بیر

خانه  شدم  و  سغ  کردم  نسبت  به  چکامه  ی    آشی  
اهمیت  باشم  !ام ا  مگر  م شود  ی  خیال اش  را  ببینم  و  

 دم  نزنم؟ 
ون  فرستادم  و  سیپ   را  محکم  روی   کالفه  نفسم  را  بیر

 .سینک  گذاشتم 



   ظرف  و  ظروف   صبحانه ی  بابا  بودم  
شگرم   شسی  

 .که  در  آستانه ی  در  پدیدار  شد 
 :دست  به  کمر  زد  و  گفت 

ون،  با  دوستام  قرار  دارم  .همه ی   - من  دارم  م رم  بیر
،  جارو  م کسر  ...حیاط   ی  م کپ  خونه  رو  گرد  گیر

 !هم  آب  و  جارو  م کپ  
عصپ   ظرف   مربا  را  در  سینک  رها  کردم  و  همانطور  
 :که  دست  های  کق  ام  را  تکان  م دادم،  کالفه  گفتم 

باشه،  باشه  ...داداشت  م دونه  با  دوستات   -
ون؟   م خوای  بری  بیر

 :ابروی   بال  انداخت  و  حق  به  جانب  گفت 
   ما  اختالف   -

به  تو  چه؟  !نیومده  م خوای  بیر 
  ازت  م باره  خب 

 
 !بندازی؟  عفریتک

 .بغض  به  گلویم  چنگ  زد 
هر  چقدر  م خواستم  مراعات  کنم،  نم توانستم  !مپ   

که  به  قول   مامان  در  پر  و  قو  بزرگ  شده  بودم  
 .نم توانستم  این  زخم   زبان  ها  را  تحمل  کنم 

 .تا  به  خودم  بیایم  چکامه  رفته  بود 
 .نفس   عمیق   کشیدم  و  مشغول  شدم 



   ظرف  ها  صبحانه ی  مفصل  مهمان   
بعد  از  شسی  

ی   خانه   خودم  کردم  و  بعد  از  آن  مشغول   گردگیر
 .شدم 

برای  بابا  میوه  پوست  گرفته  و  ریز  کردم  و  دانه  دانه  
با  چنگال  در  دهانش  گذاشتم  و  بعد  از  آن  برایش  

   مالیم  گذاشتم  که  با  لبخند  نگاهم  کرد  و  
موسیق 

 .رف ته  رفته  چشمانش  گرم  شد  و  خوابید 
ت  در  حال   تمیر کاری  بودم     کوز 

 .تمام   روز  عیر 
روشی  و  مانتو  تنم  کردم  و  به  حیاط  رفتم  تا  دستور   

 .چکامه  را  اجرا  کرده  و  حیاط  را  آب  و  جارو  کنم 
مشغول  بودم  که  دروازه  باز  شد  و  قامت   چاوش  با  
پالستیک  خرید  در  دستش  در  آستانه ی  در  نمایان  

 .شد 
 .از  حالت   دو  ل  در  آمدم  و  به  رویش  لبخند  پاشیدم 

 !سالم،  خوش  اومدی  -
 :اخم  کرد  و  در  حال  که  دروازه  را  م بست  گفت 

؟  -  خ   کار  م کپ 
ی  الن   - حیاط  رو  آب  و  جارو  م کردم  ...بیا  تو  کی 

 .جوش  میاد 



بدون   اینکه  ذره ای  از  اخم  هایش  باز  شوند  به  طرف   
 :خانه  رفت  و  در  همان  حال  محکم  گفت 

 !بیا  تو  -
کنار  دروازه  هم  درست  کنم  تموم  م شه  ...الن   -

 !میام 
  بلندی  حرفش  را  تکرار  کرد 

 
 :با  صدای  تقریبا

 !بیا  بال  سارا  -
 .و  خودش  وارد   خانه  شدم 

مغموم  شیر   آب  را  بستم  و  جارو  را  گوشه ای  قرار  
دادم  و  وارد   خانه  شدم  و  مانتو  و  روشی ام  را  در  

آورده  و  روی  جا  لباش  آویزان  کردم  که  صدای  
 :چاوش  را  از  اتاق  خوابمان  شنیدم 

 !سارا  -
شیــــع  به  سمت   اتاق  خوابمان  رفتم  و  که  کنار   پنجره  

 .در  حال   کشیدن   سیگار  دیدمش 
ض  گفتم   :معی 

 !عه؛  چاوش  تو  خونه  نکش  -
ک   دیگری  به  سیگار  زد  و  گفت 

ُ
 :ی  خیال  پ

 !بیا  اینجا  -
 .به  سمتش  رفتم  و  کنارش  ایستادم 



ه  نگاهم  کرد  و  گفت   :خیر
 چکامه  کجاست؟  -

ن  کردم  و  دست   آخر  گفتم  ن  م   :م 
ون  ...با  دوستاش  -  !گ ...گفت  م ره  بیر
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 :اخمش  غلیظ  تر  شد  و  حق  به  جانب  گفت 

؟  -  !و  تو  نباید  به  من  م گفپ 
 :شم  را  پاییر   انداختم  و  گفتم 

به  خدا  بهش  گفتم  چاوش  م دونه  یا  نه،  گفت  به   -
 !تو  ربظ  نداره  و  رفت 

 :چانه ام  را  در  دستش  گرفت  و  گفت 
از  این  به  بعد  هر  خ   تو  این  خراب  شده  پیش  بیاد   -

  سارا؛  پنهون  کاری  نبینم  ازت 
 
 !رو  به  من  م یک

 :آرام  گفتم 
 !چشم  -



دستش  را  پس  کشید  و  خواست  از  اتاق  خارج  شود  
 :که  جلویش  ر ا  گرفتم  و  ملتمس  گفتم 

؟  نم خوام  دیدش  نسبت   -
 
ی  نک م شه  بهش  چیر 

 .بهم  بدتر  از  ایپ   که  هست  بشه 
 .فقط  نگاهم  کرد  و  از  کنارم  گذشت 

 :کالفه  چرخ   در  اتاق  زدم  و  زمزمه  کردم 
 !خدایا  -

 
* * * * 

 
آن  روز  در  حال  گذشت  که  چاوش  رفت  و  آمد  های  

چکامه  را  کم  محدود  کرد  و  چکامه  از  آ ن  روز  به  بعد  
 .با  من  بد  تر  شد 

یک  هفته  از  اقامتم  در  این  خانه  م گذشت  و  من  هر  
روز  کار  های  خانه  را  انجام  م دادم  و  از  آن  طرف  به  

تکالیف   دانشگاهم  هم  م رسیدم  و  بد  جور  شم  شلوغ  
 .بود 

   من  و  
ی  که  تغییر  نکرده  بود،  رابطه ی  بیر  و  یک  چیر 

 .چاوش  بود 



شب  وقپ   به  تشک  پناه  م بردیم  او  فقط  مرا  در  
 .آغوش  م کشید  و  به  خواب  م رفت 

  هر  روز  
 
بابا  خیل  با  من  جور  شده  بود  و  تقریبا

منتظر  بود  که  برایش  موسیق   بگذارم  و  او  با  لذت  
 .گوش  دهد 

با  صدای  زنگ   موبایلم  چشم  از  طرح   نیمه  کاره ام  
 .گرفته  و  به  گوشر ام  چشم  دوختم 

 .سهیال  بود  .جواب  دادم 
 الو؟  -

 :صدای  نگرانش  پشت   خط  طنیر   انداخت 
 !سارا  ...سارا  نیک  پیش   توئه؟  -

 :متعجب  گفتم 
ی  شده؟  -  نه،  چیر 

 .به  گریه  افتاد 
از  دیشب  غیبش  زده  !سیاوش  در  به  در  دنبالشه،   -

سهیل  داد  و  هوار  راه  انداخته  !نم دونم  کجاست  !به  
محمد  زنگ  زدم  عوص   م گه  به  من  چه؟  !سارا  دارم  

ی  شد  بهم  بگو  باشه؟   دیوونه  م ش م  اگه  خی 
 :نگران  گفتم 



یعپ   خ   که  از  دیشب  نیست؟  !خ   بهش  گفتیر    -
 باز؟ 

وع  کرده  بود  ... - سهیل  باز  تیکه  پروی  هاش  رو  شر
نیک  جیغ  و  داد  راه  انداخت  سهیل  بهش  سیل  زد  بعد  

نیک  رفت  تو  اتاقش،  صبح  رفتم  از  دلش  در  بیارم  
دیدم  نیست  ...وسایلش  هم  جمع  کرده  !به  دوستاش  

 !زنگ  زدم  م گن  نم دونن  کجاست 
 !الن  میام  -

 !باشه،  خداحافظ  -
گوشر  را  قطع  کردم  و  تند  تند  لباس  هایم  را  تن  کردم  
 :و  از  اتاق  خارج  شدم  که  چکامه  حق  به  جانب  گفت 

 !کجا؟  -
بدون   اینکه  به  او  اعتنای   کنم  از  کنارش  گذشتم  و  از  

 .خانه  خارج  شدم 
 

* * * * 
 

 :صدای  عربده ی  سهیل  در  حیاط  م پیچید 



ه  رو  پیدا  کنم  دونه  دونه  گیس  هاش   - من  اون  دخی 
رو  م کنم  ...عفریته ی  عوص   !آخه  اون  محمد  کیه  تا  

 .توله اش  خوب  از  آب  در  بیاد 
 :سیاوش  داد  زد 

 !سهیل  لل  شو  ...لل  -
 :آقاجون  کالفه  گفت 

 .باید  به  پلیس  خی   بدیم  اینجوری  نم شه  -
 :سهیال  نالید 

؟  نیک  ...نیک  - م  کجای  م  ...دخی   ...دخ ی 
 :سهیل  پوزخندی  زد  و  گفت 

اون  الن  یه  گوشه  کنار  نشسته  داره  به  ریش   ما   -
 !م خنده؛  تو  چه  ساده ای 
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 :آقاجون  کالفه  رو  به  سهیل  گفت 



ساکت  شو  سهیل  !محض   رضای  خدا  ساکت  شو،  با   -
داد  و  هوار  هیچ  چیر   حل  نم شه  هیچ،  بد  تر  هم  

،  زنگ  بزن  به  صد  و  ده   .م شه  ...معیر 
 :معیر   مطیع  گفت 

 !چشم  آقاجون  -
و  گوشر اش  را  در  آورد  و  شماره ای  گرفت  اما  شیــــع  

 :گوشر اش  را  پاییر   آورد  و  گفت 
 .شارژ  ندارم  -

وع  کند   قبل  از  اینکه  سهیل  دوباره  غرغرهایش  را  شر
 :گوشر ام  را  در  آورد م  و  سمت   معیر   گرفتم  و  گفتم 

   من  تماس  بگیر  -
 .با  گوشر

 :گوشر  را  از  دستم  گرفت  و  گفت 
 .ممنونم  -

از  وقپ   آمده  بودم  داستان  همیر   بود  ...داد  و  هوار،  
 !گریه  و  عربده 

 :مامان  با  فک  قفل  شده  رو  به  سهیال  گفت 
بچه  تربیت  کردنت  صفر  سهیال،  صفر  !بهش  رو   -

دادی  ببیر   چه  پررو  شده  !همه اش  از  ی   فکری   تو  و  
 !اون  پدر   یه  ل  قباشه 



سهیال  به  مامان  توجه  نکرد  و  به  هق  هقش  ادامه  
 .داد 

ساره  پشتش  را  ماساژ  م داد  و  آرام  در  گوشش  زمزمه  
 :م کرد 

همه  چیر   حل  م شه  خواهر  جونم  ...نگران  نباش،   -
 ...گریه  نکن  ...گریه  نکن 

من  هم  گوشه ای  کز  کرده  بودم  و  به  آن  ها  نگاه  
 .م کردم 

 .آمدنم  به  اینجا  دردی  را  دوا  نم کرد 
 :آقاجون  رو  به  من  گفت 

 شوهرت  م دونه  اومدی  اینجا؟  -
 !نه،  ش  کاره  -

 :نفسش  را  فوت  کرد  و  گفت 
 .پاشو  برو  خونه،  نگران  م شه  -
 :سهیل  پوزخندی  زد  و  گفت 

نگران  !نه  بابا؟  !اون  فقط  به  یه  حمال  نیاز  داشت   -
واسه  بشور  و  بساب  که  آبچ    ما  خودش  داوطلب  

 .شده 
 :آقاجون  به  سهیل  توپید 

 !ساکت  شو  سهیل  -



  نزد؛  اما  نگاه   شزنش  
 
سهیل  ساکت  شد  و  دیگر  حرف

 .گرش  هنوز  رویم  بود 
در  حال  که  کیفم  را  بر  م داشتم  رو  به  آقاجون  

 :گفتم 
ی  شد  به  منم  بگیر   -  .من  م رم  آقاجون  ...خی 

م  ...خدا  پشت  و  پناهت  -  .برو  به  سالمت  دخی 
ون  زدم   .شی  تکان  دادم  و  از  خانه  بیر

نفس   عمیق   کشیدم؛  فضای  خانه  پر  تنش  و  خفقان  
 .بود 

وع  به  قدم  زدن  کردم   .آرام  شر
س   اینکه  نکند  چاوش  

هوا  رو  به  تاریک  م رفت  و  اسی 
تا  الن  به  خانه  رسیده  باشد  روحم  را  به  بازی  گرفته  

 .بود 
بالخره  بعد  از  بیست  دقیقه  به  خانه  رسیدم  و  شیــــع  

کلید  انداختم  و  وارد   خانه  شدم  اما  دیر  شده  بود  ...
کتای   های  جفت  شده ی  چاوش  روی  پله  به  من   نالن  

 .دهن  کچ   م کرد 
ون  فرستادم  و  کفش  هایم  را  از  پا   کالفه  نفسم  را  بیر
در  آوردم  و  وارد   خانه  شدم  که  دست  به  سینه  بغل   

 .بخاری  دیدمش 



در  حال  که  سغ  م کردم  به  اخم  های  در  همش  
 :توجه  نداشته  باشم  لبخندی  زدم  و  گفتم 

 س ...سالم،  یک  رسیدی؟  -
 :با  اخم  به  سمتم  آمد  و  گفت 

 !کجا  بودی؟  -
خونه ی  آقاجونم  اینا،  نیک  فرار  کرده  بود  سهیال   -

ه  ببینه  من  م دونم  کجاست  یا   بهم  زنگ  زد  خی   بگیر
نه  ...منم  نگران  شدم  شیــــع  رفتم  اونجا  ببینم  چه  

 .خی  ه 
 :با  حالت   ترسناک  شش  را  تکان  داد  و  گفت 

بهت  خ   گفته  بودم؟  !پنهون  کاری  تو  کارت   -
نباشه  ...که  این  شد  دوم اش  !طوری  رفتار  نکن  که  
انگار  منو  نم شناش  سارا  !بهی   از  هر  کس   دیگه ای  

 .منو  م شناش  اینو  خوب  م دونم 
به  ساعت   دیواری  اشاره  زد  و  همزمان  صداس  

 :عربده ا ش  بلند  شد 
تا  ساعت   هشت   شب  زن   ّمن  بدون   اجازه ی  ّمن  از   -

خونه ی  ّمن  خارج  شده  و  ّمن  روحم  خی   نداره  !من  با  
تو  خ   کار  کنم  سارا؟  هان؟  خ   کار  کنم؟  !

 نم شناش  منو؟  نم شناش؟ 



ناخواسته  قطره  اشک  از  گوشه ی  چشمم  شازیر  شد  
 :که  باعث  شد  پوزخند   عصپ  ای  بزند  و  بگوید 

اشکش  همیشه ی  خدا  دم   مشکشه  !سارا  منو  با  این   -
 !دو  قطره  اشک  سیاه  نکن  من  خودم  ذغال  فروشم 

 :آرام،  با  صدای   لرزان  گفتم 
 !ب  ...بیخشید  -

کالفه  دسپ   به  صورتش  کشید  و  از  من  فاصله  گرفت  
وع  به  قدم  زدن  کرد   .و  شر

 !چکامه  کجا  بود؟ 
 .همان  لحظه  زنگ   در  به  صدا  در  آمد 

م  گفت 
َ
 :خواستم  باز  کنم  در  را  که  چاوش  با  صدای   ب

 .تو  بمون  همیر   جا  -
 .و  خودش  زودتر  از  خانه  خارج  شد 

 .بعد  از  حدود   ده  دقیقه  وارد   خانه  شد 
   من  در  دستش 

 .اخمو  تر  و  ...با  گوشر
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۷۱

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #



 
تازه  یادم  آمد  که  وقپ   گوشر ام  را  به  معیر   دادم  یا دم  

م   .رفت  پسش  بگیر
ی  بگویم  که   لب  به  دندان  گرفتم  و  خواستم  چیر 

 :توپید 
   تو  دست   این  یارو  خ   کار  م کنه؟  -

 !گوشر
 :تند  تند  گفتم 

به  خدا  م خواست  به  پلیس  زنگ  بزنه  واسه  نیک،   -
بعد  ...بعد  گوشر اش  شارژ  پول  تموم  کرده  بود  من  
ه،  وقپ   داشتم  م ا ومدم   گوشر ام  رو  دادم  تماس  بگیر
م  همیر   به  خدا   !یادم  رفت  گوشر ام  رو  ازش  پس  بگیر

 :مشکوک  نگاهم  کرد  که  از  ته   دل  گفتم 
 !به  جون   چاوش  راست  م گم  -
 :کالفه  شش  را  تکان  داد  و  گفت 

 ...دیگه  ازم  -
 :وسط   حرفش  پریدم  و  گفتم 

-    
ی  یه  چیر  ی  رو  پنهون  نم کنم،  حپ  دیگه  ازت  چیر 

 !کوچیک  ...قول  م دم 
خانه   شش  را  تک ان  داد  و  در  حال  که  به  سمت   آشی  

 :م رفت  گفت 



 .بیا  یه  چیر   ش  هم  کن  کار  دارم  -
کار؟  چه  کاری؟  با  اینکه  کارش  برایم  سوال  شده  بود  

سیدم  تا  خشمش  بر  نگردد  ی  نی   .چیر 
لباس  هایم  را  عوض  کردم  و  مشغول   درست  کردن   

ا  شدم   .سیب زمیپ   با  پنیر  پیی  
بعد  از  اینکه  کارم  تمام  شد  سفره ی  مفصل  چیدم  و  با  

 .چاوش  مشغول   خوردن  شدیم 
هنوز  فکرم  درگیر   کاری  که  م گفت  بود  که  یک  هو  

 :گفت 
اهن  توری  سفیده  رو  بپوش  -  !امشب  اون  پیر

 .متعجب  و  خجل  نگاهش  کردم 
اهن   سفیدم  را  دیده  بود؟   !او  از  کجا  پیر
 :دستش  را  روبرویم  تکان  داد  و  گفت 

؟  -  !کجای 
 :تند  تند  شم  را  تک ان  دادم  و  گفتم 

 !ه ...همیر  جام  -
 شنیدی  خ   گفتم  دیگه؟  -

یید  کردم 
ٔ
 .لب  به  دندان  گرفتم  و  با  ش  تا

   ظرف  ها  شدم  و  
بعد  از  شام  مشغول   جمع  و  شسی  

بعد  از  اینکه  کارم  تمام  شد  چاوش  گفت  که  م رود  



در  حیاط  تا  یک  نخ  سیگار  بکشد  و  وقپ   برگشت  آن  
 .لباس  باید  در  تنم  باشد 

ون   به  سمت   اتاق  خوابمان  رفتم  و  لباس  را  از  ساکم  بیر
 .کشیدم 

 !در  دلم  به  ساره  لعنت  فرستادم  با  این  انتخابش 
 .لباس  را  تن  زدم  و  به  سمت   دراور  رفتم 

  از  روی  
 
ش   موهایم  را  باز  کردم  و  ُرژ   قرمز  رنک ک 
 .دراور  برداشتم  و  روی  لب  هایم  کشیدم 

لبخند   رضایت  بخسر  روی  لب  هایم  نشست  که  در  
 .با ز  شد  و  چاوش  وارد   اتاق  شد 

با  دیدنم  کم  از  اخم  های   که  از  ش   شب  در  هم  گره  
 .خورده  بودند  باز  شد 

به  سمتش  برگشتم  و  خجالت  زده  شم  را  پاییر   
اهن  را   انداختم  و  ابلهانه  سغ  م کردم  لبه  های  پیر
کم  پاییر   بیاورم  تا  بتوانم  ران  هایم  را  بپوشانم  اما  

 .موفق  نشدم 
 .قدم  از  قدم  برداشت  و  به  سمتم  آمد 

آرام  دستش  را  دور   کمرم  حلقه  کرد  و  مرا  به  سمت   
  به  او  چسپیدم  و  دستانم  را  

 
خودش  کشید  که  تقریبا
 .روی  سینه اش  گذاشتم 



با  دست   آزادش  موهایم  را  به  پشت   گوشم  فرستاد  و  
 :مسخ  شده  زمزمه  کرد 

؛  درست  مثل   یه  پرتقال  ... - گونه  هات  رنگ  گرفی  
 !پرتقال   من 

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۷۲

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
خجل  شم  را  پاییر   انداختم  که  ناگهان  لبش  گوشه ی  
وع   جدیدی  

لبم  نشست  و  عمیق  بوسید  و  این  ...شر
 .بود 

 
* * * * * * 

 
 .آرام  لی  پلکم  را  باز  کردم 

روی  تشک  نیم  خیر   شدم  و  اطراف  را  از  نظر  
 .گذراندم  ...تشک   خوی   و  جای  خال   چاوش 

 .با  به  یاد  آوردن   دیشب  باز  گونه هایم  رنگ  گرفت 



برعکس   اخالقش  با  من  به  آرام  تا  کرد  ...نوازشم  
  
ا
ی  که  اصل کرد؛  بوسید  و  قربان  صدقه ام  رفت  ...چیر 

 .انتظارش  را  نداشتم 
در  فکر  و  خیال   خوشم  غرق  بودم  که  با  صدای  داد   

 :چکامه  به  خود  آمدم 
ت  ر و  بردار  از  رو  اون  تشک  بیا   - ش 

َ
هوی  سارا  ...تن   ل

واسه  بابا  نهار  آماده  کن  !واسه  توئه  ابله  دیشب  رو  
 .تو  خونه ی  نمور   چکاوک  گذروندم 

ون  فرستادم  و  از  جایم  بلند  شدم   .کالفه  نفسم  را  بیر
زیر   دلم  کم  تیر  م کشید  اما  توجه  نکردم  و  تصمیم  

 .گرفتم  به  کارهای  روزمره ام  برسم 
 

* * * * * * * * * *  
 

ساعت  از  چهار  گذشته  بود  و  من  از  صبح  همانند   
 .کوزت  به  این  طرف  و  آن  طرف  م رفتم 

چکامه  که  فهمیده  بود  دیشب  من  و  چاوش  یک  
کارهای   کرده ایم  بیشی   حرصش  گرفته  بود  و  مدام  

 .امر  و  نه  م کرد 



کارهای  امروز  نسبت  به  روزهای  قبل  خیل  بیشی   بود  
و  دل  دردم  هم  از  یک  طرف  اذیتم  م کرد  اما  دم  

نزدم  ...نم خواستم  زخم   زبان  های  چکامه  دو  برابر  
 .شود 

 .رو  بالشپ   ها  را  عوض  کردم 
 .رو  های  قبل  را  با  دست  شستم 

 .آویزان  کردم،  حیاط  را  آب  و  جارو  کردم 
 .برای  بابا  غذا  درست  کردم  و  کمکش  کردم  بخورد 

ی  کردم  و  چکامه  امر  کرد  که  به  استکان  ها  و   گرد  گیر
 .بشقاب  ها  وای تکس  بزنم 

تمام   دستم  پوسته  داده  بود  ...به  وای تکس  
حساسیت  داشتم  و  مامان  هیچ وقت  نم گذاشت  به  

 .وای تکس  دست  بزنم 
گاه  دلم  برای  دوران   مجردی ام  تنگ  م شود  اما  چه  

 .کنم  که  به  چاوش  دل  بستم 
با  صدای  زنگ   در  به  خودم  آمدم  و  بلند  شدم  و  

 .دکمه ی  آیفون  را  زدم 
 

 ��پرتق ال _من #
 پست _#۷۳



  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
دقایق   دیگر  چاوش  با  یک  پالستیک  جگر  و  چند  

 .خوراک  وارد   خانه  شد 
لبخند  به  لب  داشت  که  با  دیدنم  لبخندش  تحلیل  

 اش  داد 
 
 .رفت  و  جایش  را  به  اخم   همیشک

؟  -  
 این  چه  ریخپ 

 :سغ  کردم  لبخند  بزنم 
 !خوبم  که  ...زن  به  این  خوشگل  -

 سارا  رو  مغز   من  راه  نرو؛  خ  کار  کردی  با  خودت؟  -
تا  خواستم  جوابش  را  بدهم  چشمانم  سیاه  رفت  اما  

 :باز  سغ  کردم  حرفم  را  بزنم 
ی  نیـ  -  ...چیر 

حرفم  کامل  نشد؛  چون  زودتر  از  آن  پلک  هایم  روی  
 .هم  افتاد 

 
* * * * * * * * 

 
 .هوشیار  بودم  اما  لی  پلک  هایم  را  باز  نکردم 



 :صدای  ک الفه ی  چاوش  را  شنیدم 
من  تو  رو  م کشمت  !زورت  به  سارا  رسیده؟  !رحم   -

 !و  مروت  حالیته؟  !نگاه  به  دستاش  کردی؟ 
 :و  بعد  صدای  چکامه 

تقصیر   خودشه  ...خودش  گفت  م خواد  کار  کنه   -
 !به  من  چه؟ 

دروغ  محض  که  م گفتند  همیپ   بود  که  چکامه  
 .بلغور  م کرد 

 :صدای  پوزخند   چاوش  را  شنیدم 
  من  زنم  رو  نم شناسم؟  !چکامه   -

 
یعپ   م خوای  بک

نگاه  نم کنم  خواهرم،  یه  بار  دیگه  بهش  امر  و  نه  
  ...افتاد؟ 

 
 !کپ   با  من  طرف

صدای   از  چکامه  نیامد  که  این  بار  چاوش  با  صدای  
 :بلند  تری  گفت 

 !افتاد؟  -
 :و  بعد  صدای  بغض  دار   چکامه 

آره  آره  افتاد  !تو  داری  خودت  رو  م ز ی   به  خریت   -
  
ا
چون  عاشق  شدی  !عاشق   خواهر   اون  عوص   ...اصل

حال ات  هست  که  داداشت  مرده؟  که  داداشت  
؟   !کشته  شده؟  هان؟  !کور  شدی  داداش؟  نم بیپ 



و  دیگر  صدای   نیامد  و  بعد  از  چند  دقیقه  صدای  به  
 .هم  خوردن   در  آمد 

آرام  لی  پلک  هایم  را  باز  کردم  که  با  سقف   سفید   
 .بیمارستان  رو  به  رو  شدم 

 .شم  را  چرخاندم  و  به  چاوش  چشم  دوختم 
ش  زد  و   چشم  های  باز   مرا  که  دید  لبخند   پر  اسی 

 :گفت 
؟  -  خوی 

 :آرام  گفتم 
 !ببخشید  -

 :سٔوال  نگاهم  کرد  که  گفتم 
ت  تلخ  کردم  .ببخشید  -  ات  رو  به  کام 

 
 !زندیک

د   .انگار  نشنید  یا  خواست  نشنیده  بگیر
ت  تموم  شه   - م  ُ فشارت  افتاده  بود  !دکی   گفت  ش 

مرخض  !بریم  خونه  جگر  ها  رو  برات  کباب  م کنم  
 .رنگ  به  روت  بیاد 

 :دستش  را  گرفتم  و  گفتم 
 چاوش؟  -

 :منتظر  نگاهم  کرد  که  عاجز  گفتم 



 ات  رو  خراب  کردم  و  کاری  کردم  که   -
 
با  اینکه  زندیک

چکامه  همچیر   رفتاری  جلوی  تو  از  خودش  نشون  
م   بده  ...تو  ولم  نکن؛  باشه؟  من  ...من  بدون   تو  م میر

 !چاوش 
 :دستم  را  بال  آورد  و  عمیق  بوسید  و  گفت 

ولت  کنم  کجا  برم؟  !تو  جای   جز  بغل   من  نداری  ... -
ش  )چشم  (قشنگ   !چ 

لبخندی  زدم  که  همزمان  قطره  اشک   سمچ   از  
 .گوشه ی  چشمم  شازیر  شد 

بوسه ی  دیگری  روی  دست   پوسته  شده ام  کاشت  و  با  
 .لبخند   ژکوندی  ن گاهم  کرد 

 !من  این  مرد  را  م پرستیدم  ...با  تمام   نقض  هایش 
َمم  تمام  شد  از  بیمارستان  خارج   ُ بعد  از  اینکه  ش 

 .شدیم  و  راه   خانه  را  در  پیش  گرفتیم 
ی  نگاهم  هم  نکرد   .چکامه  حپ 

به  خانه  که  رسیدیم  او  یه  راست  به  سمت   اتاقش  
رفت  و  در  را  محکم  پشت   شش  کوبید  که  باعث  شد  

چاوش  بخواهد  به  سمتش  برود  که  من  جلویش  را  
 .گرفتم  و  آراَمش  کردم 



چاوش  همانطور  که  گفته  بود  جگر  ها  را  برایم  کباب  
 .کرد  و  من  با  لذت  بغل   منقل  مشغول   خوردن  شدم 

 .ناگهان  تصمیم  گرفتم  این  شب  را  ثبت  کنم 
 :گوشر ام  را  از  جیبم  در  آوردم  و  رو  به  چاوش  گفتم 

یم؟  -  عکس  بگیر
یی د  کرد  که  اسنپ  چت  را  باز  کردم  و  چند  تا  

ٔ
با  ش  تا

   دو  نفره  گرفتیم 
 .سلق 

در  حال  که  کنار   منقل  م نشستم  تصمیم  گرفتم  
 .عکس  را  استوری  کنم 

  
 :اینستاگرامم  را  باز  کردم  و  با  نوشی  

 "جان  به  جانم  هم  کپ   جان  و  جهان   من  توی  "
ش  کردم  َ یر  .ش 

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۷۴

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 .آن  شب  به  خوی   گذشت 



  بود  که  با  هم  داشتیم  و  
 
شاید  اولیر   شب   قشنک
 .کس  مزاحممان  نشد 

 .صبح   روز   بعد  خ  و  حاض   راه   دانشگاه  شدم 
چاوش  دوست  داشت  مرا  تا  دانشگاه  برساند  اما  باید  

 .به  تعویض  روغپ   م رفت 
در  حال  که  آرام  قدم  م زدم  همزمام  شماره ی  ساره  را  

 .گرفت م 
به  بوق   ششم  که  رسید  صدای  خواب  آلودش  پشت   

 :خط  طنیر   انداخت 
ون  از  ما   - چیه  کله  سحری؟  !شوهرت  انداختت  بیر

 یاد  کردی؟ 
به  زخم   زدن  هایش  عادت  کرده  بودم،  م دانستم  

ی  در  دلش  نیست  و  فقط  نگرانم  است   .چیر 
 نیک  خ   شد؟  -

تو  که  خوب  استوری  م ذاری،  جان  و  جهان  و  اینا  ... -
 هو م؟ 

 :کالفه  گفتم 
 !ساره  حرف  بزن  -

 :خمیازه ای  کشید  و  گفت 



خیل  خوب  بابا؛  شاهزاده  خانم  خونه  یک  از  رفقای   -
ل  زدن  پیداش  شد 

ُ
 !نابابش  در  حال  گ
 :متعجب  گفتم 

ل؟  -
ُ
؟  گ  خ 

ری؟  -
َ
ری  سارا؟  یا  خودت  رو  زدی  به  ک

َ
 نه؛  بلبل  !ک

 :لب  به  دندان  گرفتم  و  گفتم 
   عادی ای  نیس ت  ...نیک  از  یک  تا  حال   -

ساره  این  چیر 
؟  ی  نگفی   ل  م کشه؟  !سیاوش  و  سهیل  چیر 

ُ
 گ

 :با  ی  خیال  گفت 
یه  کتک   مفصل  میل  کرد  !ه  م گه  من  از  اینجا   -
م رم،  م رم،  م رم  ...کجا  م خواد  بره؟  پیش   بابای  

معتادش  بشیی    با  هم  بکشن  ...لکردار  ها  !آ  
 ...راسپ  

 دیگه  خ   شده؟  -
 :با  لحن   موذیانه ای  گفت 

 .واسه  سهیال  خواستگار  پیدا  شده  -
 :متعجب  گفتم 

ی  ویری؟  -  تو  این  هیر
 آره  ...بگو  کیه؟  -
 :مشکوک  گفتم 



 یک؟  -
 .پرس   احمد  آقا،  نیما  -

 :با  دهای   که  یک  می   باز  مانده  بود  گفتم 
 همون  که  منو  م خواست؟  -

هوم،  بله  خانم  ...پرس  به  این  دسته  گل  رو  از   -
ه  
ُ
دست  دادی  چسپیدی  ب ه  یه  یه  ل  قبا،  بابا  من  گ

خوردم  اون  روز  گفتم  چاوش  خوشتیپه  همه  خاطرش  
؟   !رو  م خوان،  چه  م دونستم  فری   م ری  زنش  م شر

ون  فرستادم  و  گفتم   :کالفه  نفسم  را  بیر
ه  ساره  ی  خیال  شو  دیگه  !من  از  ازدواج  خیل ام   -

َ
ا

راص  ام،  شوهرم  هم  دوست  دارم  ...سهیال  قبول  
 کرده؟ 

  اعصابش  بابت   نیک  خرده،  مامان  داره  رو   -
ا
فعل

 .مخش  کار  م کنه  قبول  کنه  مثل   تو  حماقت  نکنه 
ون  فرستادم   خسته  از  این  همه  شکوفت  نفسم  را  بیر

 .و  بدون   خداحافظ   قطع  کردم 
خواهرم  بود  م دانستم  نگران  است  اما  داشت  زیاده  

ی  به   روی  م کرد  .دوست  نداشتم  هیچ  بپ   برسر
ا م  بود   .چاوش  ی  احی 



شاید  برای  خیل  ها  روشن  نشده  باشد  اما  من  جانم  
 .م رود  از  چاوش  نباشد 

 
* * * * * * 

 
بعد  از  آخرین  کالس  شماره ی  فاطمه  را  گرفتم  .بعد  از  

  نزده  بودیم  
 
آن  روز  در  رستوران  دیگر  با  هم  حرف

 .و  ...بالخره  دوستم  بود 
به  بوق   دوم  که  رسید  صدایش  پشت   خط  طنیر   

 .انداخت؛  کس ل  و  نا  امید 
 جانم  سارا؟  -

؟  -  خوی 
 :صدای  پوزخندش  را  شنیدم 

؟  -  !خوب؟  عال ام  !تو  خ 
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  غزل _داداش _پور #
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 م گذره؛  با  سهیل  آشپ   نکردی؟  -
 :لحظه ای  سکوت  کرد 

م خوام  تمومش  کنم  سارا؛  دیگه  بریدم  .این  همه   -
مدت  که  اومدم  خونه ی  بابام  یه  بار  هم  زنگ  نزده  ...
  براش  مهم  نیستم  !صیغه  هم  

ا
دنبالم  نیومده  ...اصل

 .مدتش  تموم  شده  ...دیگه  نم تونم  تحملش  کنم 
 :حق  را  به  فاطمه  م دادم؛  با  این  حال  پرسیدم 

؟  -  مگه  دوستش  نداشپ 
  نیست  سارا،  گاه   -

 
گاه  اوقات  دوست  داشی    کاف

اوقات  باید  عقل  حکم  کنه  نه  دل  ...دل  گاه  اشتباه  
م کنه  اما  عقل  همیشه  درست  م گه  ...هر  چند  تلخ،  
اما  درست  !باید  راه   درست  رو  انتخاب  کرد،  قلب  رو  
ی  که  عقل  م گه  رو  نه  ! م شه  شکوب  کرد  !اما  چیر 

،  ول  وقپ      تو  مردای 
یهو  با  قلبت  پیش  م ری  و  م بیپ 

با  عقل  پیش  بری  هر  چند  نری  تو  کاخ  نشیپ   تو  
ی  ...این  قانون   طبیعته  !من  سهیل  رو   مرداب  هم  نمیر
دوست  دارم  اما  عقلم  حکم  م کنه  که  باهاش  نمونم  

 ام  رو  به  نابودی  م کشونم 
 
 .چون  زندیک

 .باز  هم  حرف   حق  را  م زد 



من  با  قلبم  پیش  رفته  بودم،  کار   اشتباه  کرده  بودم؟  
اشتباه  کرده  بودم  که  به  حرف   قلبم  گوش  دادم  و  

ی  که  عقلم  گفته  بود  را  نادیده  گرفتم؟   چیر 
اشتباه  کردم  که  پرس   نمونه ی  احمد  آقا،  نیما  را  رد  

 .کردم  و  به  آغوش   چاوش  پناه  آوردم 
نم دانم  ...هیچ  نظری  راجع  به  تصمیم   یهوی  ام  ندارم  

 .و  ...به  طرز   وحشتناک  راص  ام 
   توئه؛  پس  تصمیم  هم  با  توئه  ...بهت  حق   -

 
زندیک
 !م دم 

 کاری  نداری؟  -
 .نه؛  موا ظب   خودش  باش  -

 .خداحافظ  -
 

* * * * * * * * * 
 

برای  شام  مواد   کتلت  را  م گرفتم  که  چکامه  در  درگاه   
در  نمایان  شد  و  باعث  شد  من  نامحسوس  کالفه  وار  

ون  بفرستم   .نفسم  را  بیر
ی  بگوید  روی  زمیر   نشست   .بدون   اینکه  چیر 

ی  م خوای؟  -  چیر 



ه  نگاهم  کرد  و  گفت   :خیر
نه؛  فقط  م خوام  ببینم  داداشم  خ   تو  خواهر   قاتل    -

 .برادرش  دیده  که  م گه  اون  پرتقالشه 
 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 

ی  جز  پلیدی  نم بیپ   چون  من   - تو  الن  در  من  چیر 
از  نظر   تو  بد  ترین  آدم   دنیام  چون  خواهر   سهیلم  .

ی  پیدا  نم کپ   ی  نگرد،  تو  چیر   .پس  دنبال   چیر 
  پوزخند  زد 

ا
 :متقابل

نه؛  م بین م  که  زبون  باز  کردی  ...طرفداری   اون  شب    -
ت  کرده  .ول  الک  دلت  رو  صابون  نزن،   داداشم  شیر
داداشم  روی  واقغ   توئه  مار  صفت  رو  ببینه  ی   برو  

 .برگشت  طالقت  م ده؛  خواهر   سهیل 
 :عصپ   نگاهش  کردم  و  گفتم 

   من  و  چاوش  به  تو  ربظ  نداره  -
 .روابط   بیر 

داره؛  نم ذارم  بیشی   از  ا ین  داداشم  رو  افسون  کپ   . -
 .افسونت  رو  باطل  م کنم  سارا 

خانه  خارج  شد   .و  با  حرص  بلند  شد  و  از  آشی  
 .گزینه ای  دیگر  برای  اعصاب  خردی   امروز   من 

 .اول  ساره،  دوم  فاطمه  حال  هم  این  چکامه ی  تند  تیر  
 .خدا  لعنتش  کند 
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 .شام  ر ا  حاض   کردم،  البته  با  حرص   تمام 
چکامه  نم گذاشت  یک  روز  در  این  چهار  دیواری  یک  

 .نفس   راحت  بکشم 
 .برای  بابا  غذا  جدا  کردم  و  به  سمت   اتاقش  رفتم 

ون  م آمدم  که   غذایش  را  دادم  و  داشتم  از  اتاق  بیر
وین  روی  دیوار  خورد   .چشمم  به  عکس   شر

وین  ...یک  بار  هم  ندیدمت،  یک  با ر  هم  با  تا   آه  شر
ها  را   همکالم  نشدم  ...اما  این  را  بدان  مرگت  خیل  چیر 

  مثل   گذشته  نیست  ...کم  کم  
عوض  کرد  !هیچ  چیر 

به  این  نتیجه  رسیده ام  که  هیچ  حال  ابدی  نیست،  
 !این  نیر   بگذرد 

ون  آمدم  که   با  آه   جان  سوزی  که  کشیدم  از  اتاق  بیر
 .همان  لحظه  چاوش  در  درگاه   در  نمایان  شد 



 :لبخندی  زدم  و  گفتم 
 .خوش  اومدی  -

 :شی  تکان  داد  و  گفت 
 خ   کار  م کردی؟  -

 :بشقاب   در  دستم  را  کم  بال  گرفتم  و  گفتم 
 به  بابا  غذا  م دادم  ...خسته ای؟  -

 :درحال  که  هودی   مشک  رنگش  را  در  م آورد  گفت 
 .فقط  دلم  م خواد  بخوابم  -

ه،  برو  دست  و  صورتت   - خواب  چیه؟  !شام  حاض 
 .رو  بشور  الن  سفره  م ذارم 

 .کالفه  نفس   عمیق   کشید  و  راه   دستشوی   شد 
خانه  رفتم  و  شیــــع  السیر  سفره  را   به  سمت   آشی  

آماده  کردم  و  با  ی  میل  چکامه  را  صدا  زدم  و  او  نیر   با  
خانه  آمد   .ی   میل  به  آشی  

حدود  دو  دقیقه ی  بعد  چاوش  هم  به  جمع   کوچکمان  
اضافه  شد  و  در  سکوت  شام  را  خور دیم  و  باز  من  

 .ماندم  و  کوه  بلند  از  ظرف  های  نشسته 
آستیر   هایم  را  بال  زدم  و  خواستم  زودتر  ظرف  ها  را  

 :بشویم  که  چاوش  گفت 
 .ولشون  کن  -



 :متعجب  نگاهش  کردم  و  گفتم 
 .نم شه  که،  تو  برو  بخواب  من  اینا  رو  بشورم  -

 :اخم  کرد  و  محکم  تر  گفت 
 .گفتم  ولشون  کن  .م خوام  بخوابم  -

 :مت عجب  تر  از  قبل  گفتم 
 !خب  بخواب  ...من  به  تو  خ   کار  دارم؟  بسم  للا  -
ون  فرستاد  و  به  سمتم  خم  شد   کالفه  نفسش  را  بیر

 .که  باعث  شد  کم  در  خودم  جمع  شوم 
 :با  لحپ   اغوا  کننده  کنار   گوشم  زمزمه  کرد 

 !بدون   تو  خوابم  نم بره  -
 .لب  به  دندان  گرفتم  و  نگاهم  را  بال  آوردم 

 !چه  حر فا  -
؟  گاه  اوقات  با  خودم  م گم  شب  های   - باور  نم کپ 

قبل  از  تو  چجوری  بود؟  چجوری  من  شم  رو  بدون   
تو  م ذاشتم  روی  بالشتش  و  تو  رو  کنارم  نداشتم  و  
دم  نم زدم؟  !چجوری  نفس  هات  رو  نم شمردم؟  !
چجوری  بغل  نم گرفتمت  و  چشمام  رو  م بستم؟  !
الن  این  چه  حس   که  دلم  م خواد  هر  ثانیه  کنارم  

   
،  بیر  ی  تو  تعویض  روغپ  باشر  و  چهره ی  لعنپ  ات  حپ 



   
 
اون  همه  کار  از  جلو  چشمم  کنار  نم ره؟  !وابستک

 !اسمش؟ 
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سم  که  تو  چگونه  اغواگری  را   من  نباید  ازش  بی 

؟   آموخپ 
ی  و  مر ا  مسخ  و   چگونه  م توای   این  همه  دل  بی 

؟   مدهوش  کپ 
 :نگاهش  کردم  و  گفتم 

   چاوش  خان  ... -
  فکر  نکنم؛  دردت  عاشق 

 
وابستک

 !مبتال  شدی 
 :حریص  دستش  را  دور   کمرم  حلقه  کرد  و  گفت 

 مبتال  به  تو؟  -
 :کم  نیاوردم  و  با  لبخند  گفتم 

 !پس  یک؟  معلومه  که  من  -
 :بوسه ای  روی  پیشای  ام  کاشت  و  گفت 



مبتال  بودن  همیشه  هم  او نقدر  بد  نیست،  وقپ    -
م  مریض  باشم  سارا   .مرض  تو  باشر  حاض 

 .لبخندم  عمق  پیدا  کرد 
   این  همه  تنش  و  بدبخپ   ...چاوش  برایم  

در  بیر 
 !همانند  پادزهر  بود 

خواسته  یا  ناخواسته  ی  حیای   کردم  و  لبم  را  روی  
لبش  گذاشتم  و  این  دومیر   بوسه ای  بود  که  بعد  از  
  من  پیش  قدم  م شدم 

 
 .بوسه  در  آن  جای  همیشک

خانه   !بوسه  در  آشی  
 

 "چکامه "
 

ه   یکم  را  بستم  و  به  جلدش  خیر با  حرص  کتاب   فیر 
 .شدم 

هیچ  نم فهمیدم  !ساعت  ها  م نشستم  و  به  مسئله  
وین،  سارا  و  آن   امون   شر ها  نگاه  م کردم  و  فکرم  پیر

 .سهیل   عوص   بود 
وین  که  رفت   .شر

 !سارا  ...سارا  شاید  مقص  نباشید؛  که  نیست 



من  خو دم  به  برادرم  گفتم  برو  دنبال   پرتقالت  و  حال  
 .برای  این  دخی   ساز   ناکوک  م زنم 

دست   خودم  نیست  ...دلم  با  او  صاف  نم شود  .او  
خواهر   سهیل  است  .همان  سهیل  که  برادرم  را  با  

 .نوزده  سال  سن  راه   فضای  شد   گور  کرد 
شاید  عشق   سارا  آی   باشد  روی  آتش   خشم   چاوش  اما  

ی  مرا  آرام  م کند؟   چه  چیر 
ی  مرا  از  انتقام  باز  م دارد؟   چه  چیر 

 .م دانم  که  بالخره  زهرم  را  خواهم  ریخت 
  را  به  کام   

 
یقییر   دارم  که  با  هفده  سال  سن  زندیک

 .سهیل  طاهری  زهر  م کنم 
ی    هر  کاری  از  دست   من  ی   م آید  و  هیچ  بپ   برسر

 .نم تواند  جلو  دارم  باشد 
 .نم گذارم  حق   برادرم  پایم ال  شود،  نم گذارم 

 .با  صدای  زنگ   موبایلم  افکارم  را  پس  زدم 
 .چکاوک  بود  .تماس  را  وصل  کردم 

 الو؟  -
 .به  فکری  دارم  -
 :ی   حوصله  گفتم 

 باز  چته؟  -



فکر  م کپ   م ذارم  داداشم  با  اون  عفریته  ادامه   -
بده؟  بالخره  کاری  م کنم  طالقش  بده  .فقط  باید  

 .کمکم  کپ  
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 !خ   کار  باید  کنیم؟  -

 
 "چاوش "

 
ون  زدم   .با  اعصای   خراب  از  تعویض  روغپ   بیر
  چشمش  دنبال   چکامه  بود 

 
 .مرتیکه ی  مفنک

یک  نیست  بگوید  از  پنجاه  سال  سنت  خجالت  بکش  
   هفده  ساله  است 

 .که  چشمت  دنبال   یک  دخی 
  مهم  

ا
  مهم  نبود  که  کارم  را  از  دس ت  داده ام،  اصل

ا
اصل

نبود  .مرتیکه  به  خواهرم  چشم  داشت  و  امروز  با  
پرروی   م گوید  م خواهیم  برای  امر   خیر  مزاحم  



   چشم  
شویم  .امر   خیر  بخورد  در  مالجت  عوص 

 !چران 
با  رسیدن  به  خانه  نفس   عمیق   کشیدم  و  کلید  

 .انداختم 
همیر   که  پایم  را  در  حیاط  گذاشتم  با  صدای  بلندی  

 :عربده  زدم 
ون  -  .چکامه  ...چکامه  بیا  بیر

همان  لحظه  چکامه  با  چهره ای  نگران  و  سارا  پشت   
ون   شش  با  چهره ای  به  مراتب  نگران  تر  از  در  بیر

 .آمدند 
 :چکامه  ترسیده  گفت 

 خ   شده  داداش؟  -
نفس   عمیق   کشیدم  و  سغ  کردم  به  خودم  مسلط  

 :باشم 
ی  نیست؛  این  مرتیکه  میثم  مزاحمت  شده  تا   - چیر 

 حا ل؟ 
 :مردد  گفت 

 صاحب  کارت؟  -
 :کالفه  گفت 

 .آره  -



وع  به  حرف  زدن  کرد   :مکپر  کرد  و  تند  تند  شر
سارا  برامون  قرار  جور  کرد،  که  با  هم  آشنا  شیم  ... -
من  فکر  م کردم  جوونه  نه  یه  خیک   ی  خود  !سارا  تو  

گوشم  خوند  که  قبول  کنم  چون  وضع  مال مون  
ضعیفه  باهاش  ازدواج  کن  بلکه  فرخ   شه  .من  قبول  

ون  . نکردم  و  شیــــع  از  اون  کافه ی  مزخرف  زدم  بیر
ی  بگم،  چون  م دونستم  حرفم  رو   ترسیدم  بهت  چیر 

 !باور  نم کپ  
  این  مزخرفای   که  پشت   ش  هم  چیده  

ا
نم کردم  .اصل

 .بود  را  باور  نم کردم 
سارا  هیچ  وقت  چنیر   کاری  نم کرد  .به  او  اعتماد   

 .کامل  داشتم 
کالفه  دسپ   به  صور تم  کشیدم  در  حال  که  سغ  
م   م کردم  قیافه ی  بهت  زده ی  سارا  را  نادیده  بگیر

 :گفتم 
راستش  رو  بگو  چکامه  .رو  مغز   من  راه  نرو  مثل   آدم   -

 .بگو  مزاحمت  شده  یا  نه 
 :اشک  ریخت  و  گفت 

؛  چاوش  خودت   - دیدی  گفتم  !حرفم  رو  باور  نم کپ 
و ین   وین  چقدر  برام  عزیز  بوده  .به  روح   شر م دوی   شر



ه  اونطور  که  تو  م بیپ   نیست  .عفریته   قسم  این  دخی 
است،  اومده  خونه مون  رو  خراب  کنه  .به  روح   

وین  به  جان   بابا  این  برامون  قرار  جور  کرد  .م دوی    شر
من  باهاش  شکرابم  حرفم  رو  باور  نم کپ   .ول  
 داداش  ...من  الک  قسم  نم خورم  .م دوی   که؟ 

 .چکامه  هیچ وقت  الک  قسم  نم خورد 
وین  چقدر  برایش  عزیز  است  . م دانستم  که  شر

وین  نبود  با  سارا  خوب  تا   م دانستم  اگر  مرگ   شر
 .م کرد 

  آن  طور  که  من  م دیدمش  نبود؟  
 
سارا  ...سارا  واقعا

 ع ...عفریته  بود؟  سارای  من؟ 
 :سارا  به  سمتم  آمد  و  با  بغض  گفت 

به  خدا  چاوش  ...به  خدا  من  همچیر   کاری  نکردم،   -
  صاحب  کارت  رو  نم شناسم  که  برای  اون  و  

ا
من  اصل

خواهرت  قرار  جور  کنم  .چاوش  تو  رو  خدا  یه  بار  هم  
 !که  شده  باورم  کن  .بهم  اعتماد  کن  .خواهش  م کنم 

 اعتماد  کنم؟ 
 :آن  لحظه  فقط  یک  چیر   در  گوشم  زنگ  م خورد 

وین  و  جون   بابا  قسم  » چکامه  الک  به  روح   شر
 «نم خوره 



با  چشمای   به  خون  نشست ه  نگاهش  کردم  و  با  صدای   
 :که  انگار  از  ته   چاه  م آمد  غریدم 

 تو  خ   کار  کردی  سارا؟  -
 :باز  اشک  ریخت 

 ...چاوش  ...چاوش  گوش  کن  -
 .آن  لحظه  هیچ  چیر   نم دیدم 

 .نه  اشک  های  سارا  و  نه  التماس  هایش 
ی  را  نم دیدم   .هیچ  چیر 

به  جنون  رسیده  بودم  و  مطمی    بودم  بعد  از  جنون  
 پشیمان  م شوم 

دستش  را  محکم  گرفتم  و  پشت   شم  به  سمت   
اتاقمان  کشیدمش  و  به  جیغ  و  گریه  هایش  توجه  

 .نکردم 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۷۹

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 " سارا  "



 
باز  هم  گوش  نکرد  .باز  هم  یک  طرفه  قضاوت  کرد  و  
   جدیدی  را  تجربه  کردم  ...ناز   شصت   

من  آن  روز  چیر 
 !چاوش  را 

آن قدر  کتک  خوردم  که  دیگر  نای   برای  بلند  شدن  
 .نداشتم 

تمام   تنم  به  کبودی  م زد  و  از  لب  و  دماغم  خون  
شازیر  شده  بود  و  همچنیر   زیر   چشمم  گود  افتاده  

 .بود 
 چاوش  چرا  ناگهان  اینگونه  م شد؟ 

 چطور  یک  روز  خوب  بود  و  یک  روز  بد؟ 
هر  چه  به  خودم  دلداری  دهم  نم توانم  این  را  انکار  

 .کنم  که  چاوش  نسبت  به  من  ی   اعتماد  است 
ذره ای  به  من  اعتماد  ندارد  و  حرف   خواهر   عفریته اش  

 .را  باور  م کند 
چکامه  چطور  توانست  به  روح   برادرش  و  جان   پدرش  

 قسم  بخورد؟  ...آن  هم  به  دروغ؟ 
 چگونه  م تواند  اینقدر  پست  و  پلید  باشد؟ 

چاوش  بعد  از  کتک   مفصل  که  مهمانم  کرد  از  اتاق  
ون  زده  بود  و  معلوم  نبود  کجاست   .بیر



آرام  و  با  درد  روی  زمیر   نیم  خیر   شدم  و  در  حال  که  
 :اشک  م ریختم  زمزمه  کردم 

 .آقاجونم  رو  م خوام  -
همانند   کودیک  شده  بودم  که  بعد  از  یک  روز   بد  در  
 !مدرسه  دلش  فقط  آغوش   پدرش  م خواست  و  بس 

مامان  م گفت  که  خوشبخت  نم شوم،  را ست  
م گفت؟  من  با  سایه ی  نحس   چکامه  خوشبخت  

 !م شدم؟ 
 

* * * * * * * 
 

یل   شب  شده  بود  و  من  به  زور   الکل،  پنبه  و  گاز  اسی 
 .توانسته  بودم  زخم  هایم  را  ببندم 

 .چکامه  راه  م رفت  و  پوزخند  تحویلم  م داد 
 .ذره ای  پشیمای   در  وجودش  نبود 

وقپ   رفتم  تا  به  بابا  شام  دهم  او  نگاهم  کرد  و  اشک  
ریخت  .انگار  از  ش  و  صداها  فهمیده  بود  کتک  
 .خورده ام  و  زخم  هایم  مدرک   درست  درمای   بود 
اشک  ریخت  و  وقپ   قاشق  را  جلویش  م گرفتم  

 .صورتش  را  بر  م گرداند 



 .م خواست  قهر  کند 
 :لبخندی  زدم  و  گفتم 

عه  بابا  جون؟  با  من  قهرین؟  ببینیر   من  امشب   -
فهمیدم  تو  این  خونه  ک س  جز  شما  دوستم  نداره  .نه  

 ...چکامه  و  نه 
 .جمله ام  را  نصفه  ول  کردم 
 دوستم  داشت  یا  نداشت؟ 

دوستم  داشت  که  آن  شب  وقپ   غش  کردم  زمیر   و  
زمان  را  به  هم  دوخت  و  دوستم  نداشت  وقپ   امروز  

 .آن  طور  به  رحمانه  زیر   باد   کتکم  گرفت 
نفس   عمیق   کشیدم  و  سغ  کردم  افکار   منق   را  از  

 .خو دم  دور  کنم 
 :باز  قاشق  را  به  طرف   بابا  گرفتم  و  گفتم 

 .بخورین  دیگه،  لاقل  شما  به  حرفم  گوش  بدین  -
شش  را  به  طرفم  برگرداند  و  به  سخپ   کلمای   را  ادا  

 :کرد 
 ...چ ...چ ...چ  ...ب ...ب ...ب  ...د ...د ...د  -

م توانستم  حدس  بزنم  که  م خواهد  بگوید  چاوش  بد  
 .است 

 منظورتون  اینه  ک ه  چاوش  بده؟  -



ی  نگفت  د  و  چیر   .پلک  هایش  را  روی  هم  فرسر
 :آه   سوزناک  کشیدم  و  گفتم 

 لطفا  بخورید  .باشه؟  -
و  قاشق  را  به  طرفش  گرفتم  که  بالخره  رضایت  داد  

وع  به  خوردن  غذا  کند   .شر
ون  زدم  و   بعد  از  اینکه  غذای  بابا  را  دادم  از  اتاق  بیر
خانه  بروم  که  چاوش  سد    خواستم  به  سمت   آشی  

 .راهم  شد 
ی  نگاهش  کنم؛  با  شد  ترین  لحن    بدون   اینکه  حپ 

 :ممکپ   که  از  من  بعید  بود  گفتم 
  برو  کنار  -

 
 .لطفا

 .باید  حرف  بزنیم  -
 :ناخواسته  پوزخند  زدم 

حرف؟  جای   برای  حرف  زدن  گذاشپ   چاوش؟  از   -
 .ش   راهم  برو  کنار 

بازویم  را  گرفت  و  از  میان   دندان  های  کلید  شده اش  
 :غرید 

 .دست   خودم  نبود  -
،  فقط  بخاطر   یه  قسم    -

ی  نموندی  گوش  کپ  حپ 
  که  خواهرت  خورد  قضاوت  کردی،  بدون   هیچ  

 
درویع



سیدی  که  من  قرار  جور   مدریک  .چرا  از  اون  مرده  نی 
س  یک  قرار   س  ...بی  کردم  یا  نه؟  بهش  زنگ  بزن،  بی 
جور  کرده  .بگو  آقا  من  به  زنم  اعتماد  ندارم  بگو  یک  

  قراری  وجود  داشته  یا  نه  ...چرا  
ا
قرار  جور  کرده،  اصل
 .معطل؟  زنگ  بزن 

ون  فرستاد  و  گفت   :کالفه  نفسش  را  بیر
 .پرسیدم  -

 :پوزخند   دیگری  زدم  و  گفتم 
 خب؟  خ   گفت؟  -

 :لحظه ای  سکوت  کرد  و  گفت 
سفم  سارا  -

ٔ
 .متا

ون  کشیدم  و   ب  بازویم  را  از  میان   دستانش  بیر با  ض 
 :گفتم 

سف  فایده ای  نداره  -
ٔ
 .تا
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۸۰

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 



کم  نیاورد،  عقب  نکشید  .محکم  تر  از  قبل  بازویم  را  
 :گرفت  و  گفت 

،  حق  با  تو  بود  .من  اون  لحظه   -
 
آره  درست  م یک

 .عصپ   شدم  .دست   خودم  نبود 
 !دریــــغ  از  یک  ببخشید   ساده 

 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 
 (بشه  باید  مثل   سگ  بیف پ   بجونم  و   -

هر  خ  )چیر 
  دست  خودم  نبود  و  تمام؟  !آره؟  !منو  

 
تهش  بک

احمق  فرض  کردی  چاوش؟  نم دونسپ   چکامه  از  
؟  یا  خودت  دلت   اول  با  من  مشکل  داره؟  نم دونسپ 

پر  بود  افتادی به  جونم  .چاوش  من  خیل  دوستت  
دارم  درست  ...اما  بخاطر   اتفاق   امشب  هیچ  وقت  

ی  یه  ش   سوزن  ب رام  ارزش  قائل   نم بخشمت،  اگه  حپ 
بودی  بهم  اعتماد  م کردی  و  به  حرف هام  گوش  

 .م دادی 
و  دوباره  بازویم  را  از  میان   حصار   تنگ   دستانش  

ی  نگاهش  کنم   ون  کشیدم  و  این  بار  بدون   اینکه  حپ  بیر
   ظرف  ها  

خانه  رفتم  و  مشغول   شسی   به  سمت   آشی  
 .شدم 



بعد  از  چند  دقیقه  صدای  بلند   برخورد   در  ورودی  به  
ون   من  فهماند  که  چاوش  با  اعصای   خراب  از  خانه  بیر

 .زده  است  و  به  سیگارش  پناه  برده 
 چه  فایده؟  چه  فایده؟ 

   ظرف   ها  شام   آن  ها  هم  آماده  کردم  و  
بعد  از  شسی  

 .سفره  را  چیدم 
خودم  رغبپ   برای  غذا  خوردن  نداشتم  برای  همیر   

 .تصمیم  گرفتم  بروم  و  بخوابم 
راه   دستشوی   را  پیش  گرفتم  که  صدای  چکامه  که  از  

 .اتاقش  م آمد  متوقفم  کرد 
ی  وادارم  کرد  که  فالگوش  بایستم   .نم دانم  چه  چیر 

 .انگار  با  تلفن  صحبت  م کرد 
-   
ا
  به  پا  شد  .اصل

 
آره،  نم دوی   امروز  چه  قش قرف

  
ا
انتظارش  رو  نداشتم  شیــــع  دروغ  به  هم  بافتم  .اصل
فکرش  رو  نم کردم  این  نقشه ی  یهوی  ام  جواب  بده  
ول  داد  .چاوش  جوری  به  جون   سارا  افتاده  بود  که  
س  !ول  خدای   دست   اون  صاحب  کارش   نگو  و  نی 

درد  نکنه  که  همچیر   موقعیپ   رو  برام  ایجاد  کرد  ...
؟  ...نه  بابا  نگران  نباش  اون  نقشه  ش   جاشه  ! خ 

همیر   روزها  اون  هم  اجرا  م کنم  .طوری  اشک   



تمساح  م ریزم  که  چاوش  یه  دونه  بز نه  رو  باسن   سارا  
ونش  کنه  .آره  ...آره  ...باشه  کاری   و  از  خونه  بیر

  بابای 
ا
 .نداری؟  فعل
 .و  سکوت  شد 

شیــــع  از  جلوی  در  کنار  رفتم  و  خودم  را  در  
 .دستشوی   چپاندم 

جای  تعجب  نبود  .نقشه های  شومش  یک  یک  داشت  
ش   من   بدبخت  جاری  م شد  و  من  باید  کاری  

م کردم  .نباید  م گذاشتم  حقم  پایمال  شود  و  چاوش  
 .بیش  از  پیش  به  من  ی  اعتماد 

 !باید  چاره ای  پیدا  م کردم،  این  گونه  نم شد 
   دست  و  صورتم  و  زدن   مسواک  از  

بعد  از  شسی  
 .دستشوی   خارج  شدم  و  به  سمت   اتاقمان  رفتم 

تشک  را  از  کمد  در  آوردم  و  گوشه ی  بخاری  پهن  
کردم  و  پس  از  آن  پتو  و  بالشت  هم  برای  خو دم  از  

ون  آمدم   .کمد  بیر
امشب  لج  کرده  بودم  و  نم خواستم  کنار   اوی  لعنپ   
بخوابم  ...شم  را  روی  سینه اش  بگذارم  و  به  صدای  

بان   قلبش  گوش  بسپارم 
 .ض 



لباس  هایم  را  با  یک  تاپ   زرد  رنگ  و  شلوارک   مشک  
 .رنگ  عوض  کردم 

 .م خواستم  جای  شاهکارهایش  را  ببیند 
اگر  اندیک  وجدان  داشت  حداقل  از  خودش  خجالت  

 .م کشید 
برق  را  خاموش  کردم  و  روی  تشک  دراز  کشیدم؛  

 !بدون   اینکه  پتو  را  روی  خودم  بکشم 
بعد  از  حدود   بیست  دقیقه  که  چشمانم  کم  کم  

داشت  گرم  م شد  در   اتاق  باز  شد  و  عطرش  مشامم  
 .را  نوازش  کرد 

 .بوی  خاک   باران  خورده  و  سیگار   وینستون 
چشمانم  را  باز  نک ردم  .به  طرز   وحشتناک  

 .نم خواستم  ببینم 
حس  کردم  به  سمتم  آمد  .کنارم  نشست  و  دستش  

 .موهایم  را  نوازش  کرد 
باز  هم  چشمانم  را  باز  نکردم،  نواشش  بعد  از  آن  

ی  نم ارزید   .کتک   مفصل  پشیر 
 :صدایش  را  صاف  کرد  و  گفت 

 .م دونم  بیداری  -



  این  را  هم  م دان ست  که  
 
اگر  این  را  م دانست؛  حتما

 !نم خواهم  چهره ی  دوست  داشتپ  اش  را  ببینم 
؟  -  واسه  خودت  جدا  تشک  گذاشپ 

 !نم دید؟ 
  بهت  گفته  بودم  بدون   تو  خوابم   -

ا
من  که  قبل

 نم بره  ...یادت  رفت؟ 
ها  را  از  یادم  برده  بود   .آن  کتک  خیل  چیر 

 سارا؟  -
بغض  کردم  .نم شد  این  گونه  صدایم  نکند؟  با  این  

ن   صدا؟  با  ا لتماش  که  در  صدایش  موج  م زد؟ 
ُ
 ت

با  چکامه  حرف  زدم  ...بهش  گفتم  دیگه  علیه  تو   -
 .کاری  نکنه 

 :ناخواسته  پوزخندی  زدم  و  گفتم 
؟  - ،  با  من  نه؟  منو  کتک  م زی   با  اون  حرف  م زی 

 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 
برم  دستم  رو  بشکونم  خوبه؟  دوباره  میای  تو   -

 بغلم؟ 
 :بغضم  را  قورت  دادم  و  گفتم 

ون؟  -  دوست  ندارم  ببینمت  .م شه  بری  بیر



نه،  م خوام  زنم  رو  بغلم  کنم  .پشیمونم  از  اینکه   -
 .بدن   قشنگش  رو  خط  خظ  کردم 

پشیموی   فایده ای  نداره  !هر  کس  جای  من  بود   -
 .م ذاشت  م رفت 
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 !تو  نم ری  -

 .آرامش   کالمش  حال م  را  بهم  م زد 
 :ش   جایم  نشستم  و  گفتم 

 .به  این  کارهات  ادامه  بدی م رم  چاوش  -
مچ   دستم  را  گرفت  و  به  سمت   خودش  کشید  و  آن  

 :جمله ی  لعنپ   را  باز  تکرار  کرد 
 !تو  نم ری  -

؟  -  از  کجا  اینقدر  مطمئپ 
 !تو  عاشقم  ...عاشق  ها  ول  نم کی    نم رن  -
 :قطره ی  اشک  از  گوشه ی  چشمم  جاری  شد 



؟  نم رن؟  به  اون  روزی  فکر   - عاشق  های  خسته  خ 
کردی  که  من  خسته  شم؟  ...از  این  همه  ی   اعتمادی  

 و  قضاوت   یک  طرفه؟  فکر  کردی  چاوش؟ 
 .باز  هم  اعتنای   نکرد 

چاوش  گفتنات )گفی    هایت (رو  دوست  دارم  . -
  چاوش  که  بهم  اطمینان  م دی  که  

 
طوری  م یک

نم ری  ...که  پیش   همیر   چاو ش   دیوونه  م موی   ...
 .پرتقال   چاوش 

 .مشپ   به  بازویش  زدم  و  در  همان  حال  هق  هق  کردم 
 .با  این  حرف هات  خر  نم شم  -

 :موهایم  را  به  پشت   گوشم  فرستاد  و  گفت 
 .منم  قصد  ندارم  خرت  کنم،  دارم  بهت  اطالع  م دم  -

 :اشک  هایم  را  با  پشت   دستم  پاک  کردم  و  گفتم 
 .اگه  یه  بار  دیگه  بزی  ام  به  آقاجونم  م گم  -

 :پوزخندی  زد  و  گفت 
ه،  من   - ی  آقاجونت  هم  نم تونه  تو  رو  ازم  بگیر حپ 

 !دارمت  ...تا  آخرین  نفس  دارمت  سارا 
 .فقط  نگاهش  کردم 

 :دستش  دور   کمرم  حلقه  شد  و  گفت 



تو  ازم  دلخوری،  م توی   نگاهم  یا  بغلم  نکپ   ...من   -
م   .م خوام  زنم  رو  بغل  بگیر
 .حرف  حرف   خودش  بود 

 
 " دانای  کل  "

 
سهیال  گریه  و  زاری  را  از  ش  گرفته  بود  و  این  عجیب  

اعصاب   سیاوشر  که  غرق  در  موسیق   بود  را  بهم  
 .م ریخت 

عصپ   ضبطش  را  خاموش  کرد  و  از  اتاقش  خارج  شد  
 .و  از  پلکان  پاییر   رفت 

با  دیدن   سهیال  که  روی  مبل  نشسته  بود  و  صدای  
ناله  و  شیونش  تا  هفت  کوچه  آن  ط رف  تر  م رفت  
ون  فرستاد  و  کنار   زن  نشست   .کالفه  نفسش  را  بیر

 گریه ی  تو  نیک  رو  درست  م کنه؟  -
 .سهیال  فقط  نگاهش  کرد 

ل  باز  م داره؟  -
ُ
 ناله ی  تو  اون  رو  از  کشیدن   گ

 .باز  هم  نگاه 
وین  رو  که  اینطوری  دیوونه اش   - شیون   تو  عشق   شر

 کرده  از  روحش  جدا  م کنه؟ 



 .و  باز  هم  نگاه  ه مراه  با  سکوت 
 :سیاوش  صدایش  را  بال  برد 

د   پس  چرا  الک  گریه  و  زاری  م کپ   وقپ   م دوی    -
 هیچ   نم شه؟  هان؟ 

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۸۲

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
ون  آمد  و  به   خانه  بیر همان  لحظه  مادرش  از  آشی  

 :سیاوش  گفت 
 .لل  نسر  اله  ...انقدر  زخم   زبون  نزن  -

 :سیاوش  کم  نیاورد 
زخم   زبون  نیست  ننجون )ننه جون  (حقیقته،   -

حقیقت  !با  گریه  و  زاری  که  مشکل  حل  نم شه  .باید  
 .یه  فکری  بکنیم  دیگه 
 :سهیال  هق   زد  و  گفت 



  به   -
ا
چه  فکری؟  هان؟  چه  فکری؟  شکش  شده،  اصل
حرف   من  گوش  نم ده  .یه  گوش  دره  و  یه  گوش  

؟   دروازه  .نم فهمیر 
 :سیاوش  ی  رحمان ه  پوزخندی  زد  و  گفت 

؟  درک  م کنه  اون  گریه  و  زاری   - حال  درک  م کپ 
های   که  مامان  برای  تو  م کرد  و  تو  پات  رو  تو  یه  

کفش  کرده  بودی  که  ال  و  بال  محمد  !بیا  آخرش  خ   
 شد؟ 

ی  درست  م شه  داداش؟  -  با  مرور   گذشته  چیر 
 درست  که  نه؛  ول  یادت  میاد  ...م فهم،  هوم؟  -

 .سهیال  فقط  نگاهش  کرد 
امروز  عجیب  این  سیاوش   روبرویش  ی  رحم  شده  

 .بود 
 :سیاوش  از  جایش  بلند  شد  و  گفت 

 !یه  راه  داره  -
 :سهیال  و  مادر  منتظر  به  او  چشم  دوختند  که  گفت 

 !کانون   اصالح   تربیت  -
 :مادر  هیپ   کشید  و  سهیال  با  لحن   بدی  گفت 

تو  فکر  م کپ   من  م ذارم  نیک  بره  کانون   اصال ح    -
تربیت؟  تو  با  خودت  چه  فکری  کردی؟  هان؟  



مه،  م فهم؟  از  خونمه  !بفرستمش  کانون   دخی 
؟   !اصالح  تربیت  که  خ 

 :سیاوش  شانه ای  بال  انداخت  و  گفت 
 .پس  بسوز  و  بساز  -

 .و  پشتش  را  به  آنها  کرد  و  به  سمت   پلکان  رفت 
 

* * * * * * * 
 

ون  زدم   .از  دانشگاه  بیر
دو  روزی  از  آن  روز   نحس  گذشته  بود  و  این  بار  

 .کوتاه  نیامده  بودم 
در  تمام   این  دو  روز  ش  جمع  شاید  ده  کلمه  با  او  

حرف  زده  بودم  و  این  ی   محل  حسای   کفرش  را  در  
 .آورده  بود 

از  آن  سو  دیگر  کارش  را  از  دست  داده  بود  و  در  به  
 در  دنبال   کار  م گشت  و  ...کو  کار؟ 

 .راه   خانه  را  م رفتم  که  زنگ   گوشر ام  به  صدا  در  آمد 
ون  کشیدم،  با  دیدن   اسم    گوشر ام  را  از  کیفم  بیر

آقاجون  روی  صفحه ی  موبایل  لبخند   پت  و  پهپ   زدم  
 .و  شیــــع  آیکون   سی    رنگ  را  لمس  کرده  و  کشیدم 



 الو؟  آقاجون؟  -
 :صدای  مهربانش  پشت   خط  طنیر   انداخت 

کم،  خوی   بابا  جان؟  -  سالم  به  روی  ماهت  دخی 
؟  مامان اینا  خوبن؟  -  مرش  ممنون؛  شما  خوبیر 

 :نفس   عمیق   کشید  و  جوابم  را  داد 
 !شکر   خدا  -

؟  -  کاری  داشتیر   با  من  تماس  گرفتیر 
سارا  جان؛  راستش  من  جهزیه ات  رو  راست  و  ریست   -

 .کردم  .فردا  با  یه  وانت  م فرستم 
 :لب  به  دندان  گرفتم  و  گفتم 

 .چرا  زحمت  کشیدید  آقاجون؟  عجله ای نبود  -
م؛  همونطور  که  واسه  سهیال  و   - وظیفه ام  بود  دخی 

ساره  جهاز  کردم  واسه  تو  هم  باید  جهاز  م کردم،  
م  ها  ناسالمپ    .دخی 

 .و  خندید 
 :خنده ی  آرام  کردم  و  گفتم 

 عروش   ساره  و  معیر   خ   شد؟  -
وع  کردن،  عروش   دو  هفته ی   - کارت  نویس  رو  شر
دیگه  است  و  بعدش  به  سالمپ   م رن  ش   خونه  و  

 شون 
 
 .زند یک



 .برای  اولیر   بار  بود  که  به  ساره  حسادت  کردم 
 اش  با  عشقش 

 
 .م رفت  ش   خانه  و  زندیک

خانه ای  نو  با  وسایل   نو،  بدون   مزاحمت  های  
 !خواهرشوهر 

 :سغ  کردم  صدایم  نلرزد 
 .چه  خوب  -

 :مکپر  کرد  و  گفت 
م گم  م خوای  با  چاوش  صحبت  کنم  یه  جشن    -

یم؟  دل  نگرانتم  بخا طر   عروش ای  که   کوچیک  بگیر
 .نگرفتم 

 :بغضم  را  قورت  دادم  و  گفتم 
نه  آقاجون،  داداش   چاوش  تازه  فوت  شده  این   -
 ام  خوبه 

 
 .خانواده  هنوز  عزادارن  .من  راحتم،  زندیک

تا  با  دو  تا  چشم   خودم  نبینم  باور  نم کنم  .از  وقپ    -
 .رفپ   همه اش  دل  نگرونم  بابا  جان 

نگران  نباش  آقاجون  .واسه  جهاز  دس تتون  درد   -
 .نکنه  ...زحمت  کشیدین 

م  .من  یک  از  همیر   روزها  میام  بهت  ش   - رحمته  دخی 
 .م زنم 

 .قدمتون  رو  جفت  چشمام  -



 کاری  نداری؟  -
 .نه  آقاجون،  خدانگهدار  -

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۸۳

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 .تماس  را  قطع  کردم  و  آه  عمیق  کشیدم 

  ناگهان  پسپ   و  ب لندی  هایش  را  نشانم  داده  بود  
 
زندیک

و  من   نابلند  نم دانستم  چگونه  از  این  پسپ   و  بلندی  
ه  برسم  و  طلوع   جدیدی  را  

ّ
ل
ُ
ها  بگذرم  تا  بتوانم  به  ق

 .ببینم 
از  خیل  ها  شنیده  بودم  که  دوران   نامزدی  خیل  

یپ   است  و  من  چه  ی  رحمانه  از  این  دوره   دوران   شیر
 .محروم  شدم 

بود 
َ
 !همه اش  نقصیر   چاوش  ن

دم  و   تقصیر   خودم  بود  که  به  حرف   قلبم  گوش  سی 
 .این  پسپ   و  بلندی  های  لعنپ   را  ندید  گرفتم 



   
 
شاید  اگر  با  پرس   احمدآقا  ازدواج  م کردم  وضع   زندیک

ی  داشتم   ...بهی 
اما  عشقم  چه؟  قلبم  چه؟  من  بدون   چاوش  م مردم،  

خوب  و  بدش  مهم  نبود  من  آن  لعنپ   را  با  تمام   
وجودم  د وست  داشتم  و  او  ...او  هر  دفعه  ناامید  تر  

 .از  قبل  م کرد  مرا 
به  خانه  که  رسیدم  کفش  هایم  را  در  آوردم  و  

 .گوشه ی  پله  جفت  کردم 
به  داخل   خانه  رفتم  و  لباس  هایم  را  عوض  کرده  و  

 .دست  و  رویم  را  شستم 
ی  نبود؛  به  گفته ی  خودش  چند  روزی   از  چکامه  خی 

 .پیش   خواهرش  چکاوک  م ماند 
ب عد  از  اینکه  به  بابا  ش  زدم  تصمیم  گرفتم  مشغول   

دیدن   فیلم  شوم؛  هم  دست  از  فکر  کردن  م کشیدم  
 .و  هم  از  نبود   چکامه  استفاده  م کردم 

نت  چند  فیلم   ایرای   را  جست  و  جو  کردم  و   در  اینی 
در  آخر  تصمیم  گرفتم  فیلم   "جهان  با  من  برقص  "را  

 .ببینم 



دانلودش  کردم  و  بعد  از  اینکه  ک م  تخمه  از  کابینت   
بالی  گاز  برداشتم  لپتاپ  به  دست  به  سمت   اتاق   بابا  

 .رفتم  تا  با  هم  ببینیم 
 .ی  چاره  دلش  پوسید  در  آن  چهار  دیواری 

پشتش  یک  بالشت   دیگر  گذاشتم  و  کمکش  کردم  که  
روی  تخت  بنشیند،  بعد  فیلم  را  پل  کردم  و  او  با  نگاه   

ه  شد   .خوشحال  به  صفحه ی  لپتاپ  خیر
 

* * * * * * * *  
 

 .سکانس   آخر  هم  پایان  یافت 
کش  و  قوش  به  بدنم  دادم  و  لپتاپ  را  خاموش  کردم  .

 .تفریــــح   سالم  و  ی   دردشی  بود 
 .به  بابای  غرق   خواب  چشم  دوختم 

  خیل  عذاب  م کشید 
 
 !حتما

نفس   عمیق   کشیدم  و  از  جایم  بلند  شدم  و  از  اتاق  
 .خارج 

همیر   که  از  اتاق  خارج  شدم  چاوش  ا ز  در   ورودی  
 .وارد  شد 

 :بدون   اینکه  نگاهش  کنم،  اخم  کردم  و  گفتم 



 .سالم  -
 :شی  تکان  داد  و  گفت 

 .سالم  -
پشتم  را  به  او  کردم  و  خواستم  به  سمت   اتاقمان  بروم  

 :که  گفت 
 .کار  پیدا  کردم  -

 :بدون   اینکه  برگردم  ی  خیال  گفتم 
 !چه  خوب  -

 .و  وارد   اتاقمان  شدم 
 .همان  لحظه  در   اتاق  ب از  شد  و  او  با  اخم  داخل  شد 

داری  ناز  م کپ   باز؟  دو  روز  با  این  ادا   -
اصولت )اصول  هات  (ساختم  هیچ   نگفتم  .به  من  ی   

 !محل  نکن  بد  م بیپ  
 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 

،  من  چند   - تو  دو  روز  با  ی  محل  های  من  ساخپ 
ماهه  دارم  با  کله  شق  هات،  دیوونه  بازی هات،  

شکاک هات،  قضاوت  های  ی  جات  م سازم  ...منم  
 !آدمم 
 :داد  زد 



هوای   شدی  آره؟  !منو  نم خوای،  تو  اون  دانشگاه    -
ون  چشمت  رو  گرفته   !کوفپ   از  ما  بهی 

 :ناباور  پوزخندی  زدم  و  گفتم 
؟  !من  زنتم  -

 
 !چاوش  هیچ  م فهم  خ   داری  م یک

واس  )واسه  (همیر   اینا  رو  م گم  چون  زنم  شت   -
ت  دارم   .غیر

 :من  هم  مثل   او  داد  زدم 
تت  زده  بال  آقا؟   - ت؟  خ   دیدی  که  رگ   غیر غیر

ت  نیست  شکاک    !هان؟  !این  غیر
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۸۴

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 :عربده  زد 

 !تو  این  اواخر  هوای   شدی  ...کور  نیستم،  م بینم  -
 !هوای   نشدم،  خسته  شدم  از  دستت  -

ی  در  عمق   نگاهش  دیدم  که  باعث  شد  سکوت   چیر 
ی  شبیه  به  ترس   !کنم،  چیر 



 .زیاده  روی  کرده  بودم  اما  ...حرف   دلم  بود 
 :با  صدای  خش  داری  گفت 

ت  نم رفت  برام؟  خ   شد؟  -  خسته  شدی؟  مگه  جون 
 :کالفه  و  عاجز  دسپ   به  پیشای  ام  کشیدم  و  نالیدم 
چاوش  تو  رو  خدا  بس  کن  !درک  م کپ   منو؟  هر   -

روز  دارم  زخم  زبون  ها  و  آ زار  و  اذیت  های  خواهرت  
   حمال  ها  خونه  

رو  تحمل  م کنم،  هر  روز  دارم  عیر 
؟  با  کتک   ناحق   رو  م سابم  .بعد  تو  خ   کار  م کپ 

 !خوب  جوابم  رو  م دی  !آفرین  بهت  چاوش 
 :داد  زد 

ه  خوردم  خوبه؟  !دست  بر  م داری؟  -
ُ
 بگم  گ

 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 
 پشیمون  نیسپ   نه؟  -

صد  بار  گفتم  دست   خودم  نبود،  زده  بودم  به  سیم    -
 !آخر 

یعپ   هر  وقت  بزی   به  سیم   آخر  باید  بیفپ   به  جون    -
 من؟ 

 
 " چاوش  "

 



کالفه  بودم  .پشیمان  بودم  اما  نم توانستم  آن  طور  
که  سارا  م خواهد  بروز  دهم  .نم توانستم  ل  ل  به  

 ...للیش  بگذارم  .بلد  نبودم  !کاش  م فهمید 
ی  اثری  از  رد   پام   - چاوش  کاری  نکن  طوری  برم  که  حپ 

 !نباشه  .اصالح  کن  خودت  رو 
 .باز  داشتم  به  سیم   آخر  م زدم 

برود؟  !کجا  برود؟  چرا  برود؟  با  چه  کس  برود؟  از  
   من  برود؟  !مگر  اینکه  مرده  باشم 

 
 .زندیک

به  زدم  که   دستم  را  مشت  کرده  و  به  دیوار   گچ   ض 
 .باعث  شد  جیغ   کوتاه  بکشد 

 :عربده  زدم 
بری؟  کجا  بری؟  هان؟  من  م ذارم؟  م ذارم  بری؟   -

فکر  کردی  سیب  زمیپ  ام  بذارم  هر  کار  عشقت  
   من  هیچ  گورستوی   نم ری  

 
؟  از  زندیک کشید  بکپ 

 !سارا 
اشک  که  از  گوشه ی  چشمش  شازیر  شد  همانند   آی   

 !بود  بر  روی  آتش   خشمم 
 ...دقایق   سکوت  کردم،  سکوت  کرد 



فقط  صدای  هق  هقش  شکننده ی  این  س کوت   مرگبار  
بود  .من  چرا  این  گونه  بودم؟  چرا  نم توانستم  برای  

 دقایق   با  دل   او  راه  بیایم؟ 
دم  ونش  نی   .بعد  از  ازدواجمان  یک  بار  هم  بیر

برایش  عروش  نگرفتم  .به  آتلیه  نرفتیم  و  حداقل  چند  
 .عکس   یادگاری  نگرفتیم 

از  صبح  تا  غروب  در  این  خانه  در  کنار   چکامه  تنهاش  
 .گذاشتم 

ب عد  از  اینکه  به  این  خانه  آمد  همه ی  کارهای  بابا  ماند  
 .روی  دوشش 
 من  آدم  بودم؟ 

مپ   که  عاشقش  بودم  این  گونه  از  حالش  غافل  شده  
 !بودم 

 :با  صدای  خش  داری  گفتم 
 ...سارا  -

 .جوابم  را  نداد  و  به  هق  زدنش  ادامه  داد 
 .طوری  گریه  م کرد  که  صورتش  به  شخ   م زد 

 .به  طرفش  رفتم  و  بازویش  را  گرفتم،  مقاومپ   نکرد 
به  سمت   خودم  کشیدمش  و  دستانم  را  دور   تن   

 .نحیفش  حلقه  کردم 



  
 
شش  را  در  سینه ام  پنهان  کرد  و  بدون   اینکه  حرف

 .بزند  به  گریه  کردن  ادامه  داد 
روی  موهای  سیاهش  بوسه ای  زدم  و  خش  دار  زمزمه  

 :کردم 
 !ببخش  -

 :مشپ   به  سینه ام  کوبید  و  نالید 
 !تو  خیل  بدی  -

محکم  تر  دستانم  را  دورش  حلقه  کردم  و  با  بغض   که  
 :سغ  در  پنهان  کردنش  داشتم  گفتم 

ت  دارم  -  !دوس 
 :مشت   بعدی اش  هم  روی  سینه ام  فرود  آمد 

 !پلیدی؛  پلید  -
 :بوسه ای  کنار   گوشش  کاشتم  و  باز  زمزمه  کردم 

 !عاشقتم  -
سومیر   مشتش  هم  مقصدش  سینه ی  من  بود  و  من  

 .کم  نم آوردم 
گوشه ی  لبش  را  با  عطش  بوسیدم  و  حریص  زمزمه  

 :کردم 
م،   - م  !بدون   تو  م میر روای  تم  سارا  ...بدون   تو  م میر

 بری  ُمردم  !م خوای  منو  بکسر  سارا؟ 



 :هق   زد  و  گفت 
 !اینجوری  نگو  -

 :لبخند   تلچ   زدم  و  گفتم 
 !بمون  برام  -

 :ملتمس  نگاهم  کرد  و  گفت 
 !درست  شو؛  تو  رو  خدا  -

با  دستانم  صورتش  را  قاب  کردم  و  به  چشمانش  زل  
 .زدم 

 !نگاه   او  خیس،  نگاه   من  مردد 
 !از  خودم  مطمی    نبودم 

 

 ��پرتقال _من #
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* * * * * * * 

 
 " سارا  "

 



 .دو  هفته  از  آن  روز   بد  گذشته  بود 
   چندای   عوض  نشده  بود،  شکاک  

در  این  دو  هفته  چیر 
  گوشر ام  را  

 
ی  جدیدا های  چاوش  پا  بر  جا  بودند،  حپ 

چک  م کرد  و  من  دیگر  سکوت  را  یاد  گرفته  بودم  .
حرف  زدن  و  نزدنم  فایده ای  نداشت  وقپ   حرفش  یک  

 !بود 
 !نم توانستم  هم  بروم؛  دوستش  داشتم 

لحظه ای  بدون   او  نم توانستم  نفس  بکشم  اما  
 !م دانستم  که  ماندن  کنار  او  به  نفعم  نیست 

 .شب   پنجش نبه  بود  که  زنگ   خانه  به  صدا  در  آمد 
 :چکامه  که  با  گوشر اش  ور  م رفت  گفت 

 .سارا  پاشو  باز  کن  -
چشم  غره ی  نامحسوش  حواله ی  چکامه  کردم  و  از  

 :جایم  بلند  شدم  که  چاوش  گفت 
 .بشیر   من  باز  م کنم  -

ی  بگویم  ش   جایم  نشستم  و  چاوش   بدون   اینکه  چیر 
 .رفت 

بعد  از  حدود   پنج  دقیقه  چاوش  وارد   خانه  شد  ...آن  
 !هم  با  یک  َمن  اخم 

ی  شبیه  به  کارت   عروش  هم  در  دستش  بود   .چیر 



 :به  سمتش  رفتم  و  گفتم 
 خ   شده؟  -

 :کارت  را  به  سمتم  گرفت  و  گفت 
 .فردا  عروش  خواهرته  -

 :با  لبخند   مرددی  کارت  را  ازش  گرفتم  و  پرسیدم 
 یک  کارت  رو  آورد؟  -

 :پوزخندی  زد  و  گفت 
معیر   خان  !این  دومیر   باریه  که  با  یه  بهانه ی   -

 !مزخرف  تا  دم   در   این  خونه  اومده  سارا 
خب  بنده  خدا  اومده  کارت   عروش اش  رو  بده  بره   -

 !دیگه 
 :کف   دستش  را  بال  برد  و  گفت 

واسه  من  دلیل  نیار  سارا  ...وقپ   من  نیستم  حق   -
،  فهمیدی؟   نداری  در  رو  براش  باز  کپ 

 :کالفه  گفتم 
چاوش  اون  ش وهر  خواهرمه،  شوهر   ساره  است  ... -

اون  ها  چند  ساله  که  خاطر  هم  دیگه  رو  م خوان،  
 !من  یه  بار  هم  حس  نکردم  که  بهم  بد  نگاه  کنه 
ییر   م کنم  سارا  !م گم   -

ٔ
بد  و  خوبش  رو  من  تا
 !اینجوریه  بگو  چشم 



 :مغموم  نگاهش  کردم  که  گفت 
 !نشنیدم  -

 :با  بغض  زمزمه  کردم 
 !چشم  -

 :شی  تکان  داد  و  گ فت 
 .آها  این  شد  ...چشم  از  دهنت  نیفته  سارا  -

و  خواست  از  کنارم  بگذرد  که  جلویش  را  گرفتم  و  در  
 :حال  که  بغضم  را  قورت  م دادم  گفتم 

م   - پول  م دی  بهم  فردا  صبح  برم  لباس  مجلس  بگیر
 برای  خودم؟ 

 :دسپ   به  گردنش  کشید  و  گفت 
 چقدر  م خوای؟  -

 یه  پونصد  ششصد  بده  ...داری  چاوش ؟  -
ون  فرستاد  و  گفت   :نفسش  را  بیر

یم  -  .فردا  م ریم  با  هم  م گیر
 :آرام  گفتم 

 !مرش  -
 !بخند  -

 :متعجب  نگاهش  کردم  که  جدی  گفت 
 !بخند  برام  -



لبخند   کوچک  زدم  که  اخم  روی  پیشای  اش  نشاند  و  
 :گفت 

 !لبخند  نه،  خنده  -
 :آرام  خندیدم  او  آرام  لبخند  زد  و  گفت 

 !مریض   خنده  هاتم  -
چه  م شد  همیشه  اینطور  باشد،  چه  م شد  حال  و  
  
 
ی  حال  نباشد  و  شکاک اش  را  بگذارد  کنار؟  ...واقعا

 .چه  م شد 
 

* * * * * * * 
 

 .در  آینه  نگاه  به  خودم  انداختم 
 .خوب  شده  بودم،  هم  لباسم  و  هم  آرایش   ملیحم 
خیل  اضار  کردم  که  به  آرایشگاه  بروم  چاوش  اما  
 !نگذاشت  .م گفت  نم خو ام  بزک  و  دوزک  کپ  

 !من  هم  چشم  از  دهانم  نیفتاد  دیگر 
 .در   اتاق  باز  شد  و  چاوش  وارد  شد 

یک  کاپشن   چرم  پوشیده  بود  و  شلوار   کتان   مشک  .
م دانستم  به  زور  پول   خرید   مرا  جور  کرده  بود  و  

  نمانده  بود 
 
ی  برای  خودش  باف  .چیر 



 :به  سمتش  برگشتم  و  گفتم 
 خوب  شدم؟  -

 :لبخند   محوی  ز د  و  گفت 
 !ب ت )بهت (میاد،  دخی   -

تنها  لبخندی  زدم  و  بعد  از  پوشیدن   مانتو  و  شالم  با  
 .چاوش  راه   تالر  شدیم 
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قبل  از  اینکه  وارد   تالر  شویم  بازویم  را  گرفت  و  

 :گفت 
 روشی ات  رو  بر  نم داری  .اویک؟  -

ض  گفتم   :معی 
 چر ا  آخه؟  -

 :اخم  کرد  و  گفت 
گفتم  چشم  از  دهنت  نیفته  سارا  ...دلم  نم خواد   -

 !اون  مرتیکه  معیر   دیدت  بزنه 



اون  امشب  عروش شه  ...شوهر   ساره  است  چرا   -
 نم فهم؟ 

 :فشار   دستش  دور   بازویم  بیشی   شد 
نذار  پشیمون  شم  که  آوردمت  اینجا،  مثل   بچه ی   -

آدم  م ری  م شیپ   ور   دل   ننه ات،  به  گوشم  برسه  که  
 اون  وسط  قر  دادی  حسابت  رو  بد  م رسم  ...افتاد؟ 

 :مغموم  شی  تکان  دادم  که  گفت 
 نشنیدم؟  -

 :با  صدای   که  انگار  از  ته  چاه  م آمد  گفتم 
 !چشم  -

خوبه ای  زیر   لب  زمزمه  کرد  و  منتظر  ماند  که  اول  من  
 .وارد   بخش  زنان  شوم 

بدون   اینکه  نگاه  به  پشت   شم  ی  اند ازم  وارد   تالر  
شدم  و  بعد  از  پیدا  کردن   مامان  این  ها  به  سمت   

شان  رفتم   .میر 
ی  نبود  و  سهیال  وسط  داشت  م رقصید  . از  نیک  خی 

 .تنها  مامان  نشسته  بود 
 :کنارش  نشستم  و  گفتم 

 .سالم  -
 :لبخندی  زد  و  گفت 



 سالم  به  روی  ماهت،  دیر  کردین؟  -
 :ی  حوصله  گفتم 

 ...دیگه  دیگه  -
 :گفت 

 شو هرت  هم  اومده؟  -
 .آره  -

 :لب  به  دندان  گرفت  و  گفت 
 !با  سهیل  درگیر  نشن  -
 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 

 !مهم  نیست  -
 :اخم  کرد  و  گفت 

ی  شده؟  -  تو  چته؟  چیر 
 :شم  را  به  نشانه ی  نق   تکان  دادم  و  گفتم 

 ام  رو  م کنم  ... -
 
نه  خ   م خواسپ   بشه،  دارم  زندیک

 .شما  که  یادی  از  من  نم کنیر  
داشت م  حرص  که  از  چاوش  داشتم  را  ش   مادر   

 .ی  چاره ام  خال  م کردم 
 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 

حاج  آقا  م خواست  جهازت  رو  بفرسته،  ول  من   -
ون   دیدم  یه  چندتای   کم  و  کرسی  داره  اون  ها  رو  میر 



کنم  انشالل  بعد  از  اینکه  جهازت  رو  فرستادیم  میایم  
 !پیشت،  اینجوری  زشته  جلو  خانواده ی  شوهرت 

ی  که  این  اواخر  بهش   ی  نگفتم  ...شاید  تنها  چیر  چیر 
یه  بود   !فکر  نم کردم  جهیر 
 :سکوت  مرا  که  دید  گفت 

 !نم ری  برقض؟  عروش   خواهرته  ها  -
 :بهانه  آوردم 

 !حالم  خوب  نیست  -
 :نگران  گفت 

 چرا؟  -
 :دروغ  گفتم 

 .پریودم  -
 .آهای   گفت  و  مشغول   پوست  کندن   خیارش  شد 

یک  ربغ  گذشت  و  من  در  حال  که  نگاه  از  جمعیت   
خوشحال  و  رقصان  و  خواهر   سفید  پوشم  م گرفتم  

 :رو  به  مامان  گفتم 
 خواستگار   سهیال  خ   شد؟  نیما؟  -

   بزرگ   -
چشم  بسته  جواب  رد  داد  گفت  من  دخی 

دارم  .ی  عقله  دیگه،  اون  موقع  که  نباید  ازدواج  



م کرد؛  ازدواج  کرد  ...حال  که  باید  ازدواج  کنه؛  
 !نم کنه 

 !شاید  به  دلش  ننشسته  -
 :چشم  غره ای  رفت  و  گفت 

ی  یه  بار  هم  ندیدتش  ! - چه  به  دل  ننشستپ   وقپ   حپ 
اینجوری  به  بختتون  لگد  م زنیر   دیگه  ...!یک  تو  یک  

 !اون  خواهر  ی  عقلت 
 من  چرا؟  -

 یادت  رفته  نیما  اول  تو  رو  م خواست؟  -
 :اخم  کردم  و  گفتم 
هلم  -

ٔ
 !مامان  من  متا

 :م وزی  برداشت  و  گفت 
،  نه   - هل  آخه  ...نه  کاری،  نه  ماشیپ 

ٔ
چه  تا

  م کردی  بد  نبود  .حال  
 
خونه ای  ...هیچ   !یکم  زرنک

باید  اینقدر  زمیر   بخورین  و  بلند  شیر   تا  بتونیر   یه  
 !پراید  قراضه  بخرین 

 .من  شوهرم  رو  دوست  دارم  مامان  -
 :دهن  کچ   کرد  و  گفت 



هنوز  نفهمیدی  همه  چیر   به  دوست  داشی    نیست   -
مادر؟  سهیل  هم  م گفت  فاطمه  رو  دوست  داره  ول  

ه  به  درد  نم خوره  ولش  کرد   .وقپ   دید  دخی 
 :متعجب  گفتم 

 سهیل  ولش  کرد؟  فاطمه  به  درد  نم خوره؟  -
 :شانه ای  بال  انداخت  و  گفت 

معلومه  که  به  درد  نم خوره  !معلوم  نیست  چه   -
هرزه ای  بوده  که  با  چند  تا  بهانه ی  بپ   ا شائیل  گفته  

 .تمومش  کنیم  .سهیل  هم  ولش  کرده 
 :پوزخندی  عصپ   زدم  و  گفتم 

مامان  یعپ   هر  یک  بگه  تمومش  کنیم  هرزه  است؟   -
  که  ...!شاید  دیده  سهیل  باهاش  نم خوره  گفته  

 
واقعا

 .ی  خیال  شیم 
پرس   به  این  گل  تربیت  کردم  که  اون  عفریته  بیاد   -
بگه  بهش  نم خوره؟  وایسا  یه  عروس  پی دا  م کنم  
دسته ی  گل،  بشینه  گریه  و  زاری  کنه  که  چه  شاه  

 .پرسی  رو  از  دست  داده 
 :شی  تکان  دادم  و  با  تمسخر  گفتم 

 .شاه  پرس  !آره  حتما  -
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ی  نگفت  و  من  سکوت  را  ترجیح   مامان  دیگر  چیر 

 .دادم 
سک  هما نجا  نشستم  و   تا  آخر   مجلس  همانند   یک  می 

 .فقط  موقع  شو  شام  از  جایم  بلند  شدم 
  جالب  بود؛  عروش   خواهرم  نرقصیدم 

 
 !واقعا

از  نگاه   ساره  م توانستم  دلخوری اش  را  تشخیص  دهم  
اما  بیایید  روراست  باشیم؛  دلخوری   ساره  بهی   از  

 !کتک  خوردن  از  دست   چاوش  است 
آخر  های  مجلس  بود  که  به  سمت   ساره  و  معیر   

یک  عرض  نمودم  و     تی 
 
رفتم  و  با  لبخندی  ساختک

ی  نگاهم  هم   معیر   با  لبخند  تشکر  کرد  ساره  اما  حپ 
 .نکرد 

به  او  حق  م دادم،  به  حال   فرصت  از  دلش  در  
 !م آورم 

ون  بزنم  به  چاوش  پیام  دادم   :قبل  از  اینکه  از  تالر  بیر



 "بریم؟ "
 :حدود   یک  دقیقه  بعد  جوابم  را  گرفتم 

 ".بریم "
ون  ز دم   .از  تالر  بیر

ون  از  تالر  دیدمش  .به  سمتش  رفتم  و  گفتم   :بیر
ی؟  بابا  اینا  هسی    م خوای  با  اونا   - آژانس  م گیر

 !بریم؟ 
 :اخم  کرد  و  گفت 

چالق  نیستم؛  کرایه  آژانس  هم  دارم  !نم خوام  دو   -
 !فردای  دیگه  منت  شم  بذارن 

ون  فرستادم  و  آرام  زمزمه  کردم   :کالفه  نفسم  را  بیر
 !هر  طور  راحپ   -

حد ود   ده  دقیقه  منتظر  آژانس  ماندیم  و  آژانس  که  
آمد  سوار  شدیم  و  ...حدود   یک  ساعت  بعد  در  

رخت   خواب  بودیم  و  او  دستش  را  دورم  حلقه  کرده  
بود  و  شش  را  در  موهایم  فرو  کرده  بود  و  نفس   

 .عمیق  م کشید 
 

* * * * * * * * * * 
 



 :صبح   روز   بعد  با  صدای  چکامه  چشم  گشودم 
 ...سارا  ...سارا  -

 .کالفه  دسپ   به  چشمانم  کشیدم  و  نیم  خیر   شدم 
ی  از  چاوش  نبود؛  صبح  ساعت  شش  صبح  به   خی 

  درش  مشغول  به  
 
کت  لوسی   سازی ای  که  به  تازیک شر

ه  شب  خسته  و  
ُ
کار  شده  بود  م رفت  و  ساعت  ن

 .مانده  باز  م گشت 
از  جایم  بلند  شدم  و  در  حال  که  از  اتاق  خارج  

 :م شدم  با  حرص  گفتم 
 !چ یه  چکامه؟  چیه؟  -

ون  زدم  با  چهره ی  گریان   چکامه   همیر   که  از  اتاق  بیر
 .روبرو  شدم 

 :متعجب  گفتم 
ی  شده؟  چکامه  حرف  بزن  -  !تو  چت  شده؟  چیر 

 :فیر   فیپ   کرد  و  گفت 
 !سارا  کمکم  کن  ی  چاره  شدم  -

 :بازویش  را  گرفتم  و  گفتم 
ی   - درست  حرف  بزن  ببینم  چته؟  !چاوش  چیر 

 گفته؟ 
 :شش  را  به  نشانه ی  نق   تکان  داد  و  گفت 



 .داداشم  منو  م کشه  -
 :حرص  گفتم 

حرف  بزن  دیگه؛  تا  حرف  نزی   من  نم تونم  دردی   -
 !ازت  دوا  کنم 

 :هق   زد  و  گفت 
 !یه  ماه  م شه  که  با  یه  پرسه  دوست  شدم  -

 :بازویش  را  ول  کردم  و  گفتم 
 خب؟  -

 :اشک  هایش  را  با  پشت   دستش  پاک  کرد  و  گفت 
وین  مرده   - خب  داداشم  با  تو  ازدواج  کرده  بود،  شر

بود  !خواستم  با  یک  دوست  بشم  همدمم  شه  اما  
نم دونستم  با  این  کار  خودم  رو  تو  هچل  م اندازم  ...!
یه  روز  خیل  حالم  بد  بود،  از  اینکه  اینقدر  شیــــع  به  

دل  داداشم  نشسته  بودی  داشت  حالم  بهم  م خورد  .
خسته  بودم  .انگار  ...انگار  افرسده  شده  بودم،  

نم دونم  !اون  روز  باهاش  حرف  زدم  گفت  بیا  پیشم،  
منم  به  داداشم  گفتم  م رم  خونه ی  چکاوک  و  از  اون  
ور  با  چکاو  هماهنگ  کردم  و  رفتم  پیش   اون  .هیچ  ...

هیچ  کاری  نکردیم  ول  ...ول  اون  ...اون  خیل  عوص   
بود،  مج ...مجبورم  کرد  مانتوم  رو  در  بیارم  ...



هرچقدر  خودم  رو  به  در  و  د یوار  زدم  نشد  مانتوم  رو  
در  آوردم  ...بعد  ...بعد  گردنم  رو  بوسید،  گاز  

گرفت  ...جاش  موند  ...گریه  م کردم  ...تو  همون  
حالت  از  گردنم  عکس  گرفت  ...طوری  که  صورتم  

معلوم  بود  .گفت  ...گفت  اگه  پای  سارا  رو  نکشوی   
به  خونه ام  عکس هات  رو  پخش  م کنم  م رسه  به  
دست   داداشت  !سارا . ..سارا  من  از  تو  بدم  میاد  ...

 !اما  ...اما  نم خوام  اون  بال  شت  بیاد 
 :متعجب  و  عصپ   از  حرف هایش  گفتم 
 اون  یک  بود؟  !منو  از  کجا  م شناخت؟  -

  خواستگارت   -
ا
اسمش  حامده  !اوایل  م گفت  قبل

 !بوده 
 .ترسیده  دسپ   به  پیشای  ام  کشیدم 

حامد  !فامیل   معیر   !همای   که  چاوش  جلوی  دان شگاه  
 !با  او  درگیر  شد 

 !خدایا  ...خدایا  چرا  دنیایت  اینقدر  کوچک  است؟ 
 :دسپ   به  گونه ام  کشیدم  و  پر  حرص  گفتم 

خدا  نکشتت  چکامه  !آدم  به  هر  کس  اعتماد  م کپ    -
 اشار   دلش  رو  بهش  م گه؟ 
 :با  صدای  گرفته ای  گفت 



 !م گم  حالم  خوب  نبود  -
 :عصپ   گفتم 

م دوی   اگه  داداشت  بفهمه  چه  بالی   ش   من  و  تو   -
میاره؟  به  عواقبش  فکر  کردی؟  اگه  اون  دست  برسه  

دستش،  اگه  بفهمه  اون  یارو  حامده،  اگه  بفهمه  از  
طریق  تو  م خواسته  منو  به  چنگ  بیاره  م دوی   چه  

بلبشوی   راه  م اندازه؟  چکامه  ی  چاره امون  کردی  !
 !ی  چاره 
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 :با  گریه  گفت 

 .باید  کمکم  کپ   -
 :داد  زدم 

تو  مشکلت  با  من  چیه؟  هان؟  !آره  قبول  دارم   -
داداشم  داداشت  رو  کشته  اما  نامردی  تا  این  حد  

چکامه؟  رفپ   هر  خ   بود  و  نبود  رو  گذاشپ   دست   



اون  پرسه،  اینقدر  احمق   که  رفپ   خونه اش  بدون   
ی  به  عواقبش  فکر  کپ   !وقپ   یه  پرس  به  یه   اینکه  حپ 

دخی   بگه  بیا  خونه ام  خالیه  جز  کارهای  خاک  برشی  
خ  کار  م خواد  بکنه؟  هان؟  !بشینه  گل  یا  پوچ  باهات  

بازی  کنه؟  اینقدر  از  من  بدت  میاد  که  عقلت  رو  
 !م دی  دست   یه  آدم   مریض؟ 

اینقدر  که  داد  زده  بودم  گلویم  به  سوزش  افتاده  بود  .
عصپ   بودم،  هم  از  دست   چکامه  و  هم  از  دست   

  نم دانستم  که  آن  پرس   مظلوم   ش  به  
 
حامد  !واقعا

 !زیر  همچیر   ماری  از  آب  در  بیاید؛  یک  افغ 
روی  زمیر   نشستم  و  چکامه  در  کمال   پرروی   روبرویم  

 .نشست 
 حال  باید  خ  کار  کنیم؟  -

 
 " چکامه  "

 
ترسیده  بودم؛  م دانستم  که  این  ماجرا  ختم   بخیر  

 .نم شود 



هیچوقت  فک رش  را  نم کردم  حامدی  که  همیشه  پای  
درد  و  دل  هایم  م نشست  این  چنیر   ازم  سوءاستفاده  

 .کند 
هنوز  از  سارا  بدم  م آمد،  هنوز  دوست  داشتم  از  

برادرم  جدا  شود  اما  نه  به  این  شکل  !نم خواستم  به  
این  شکل  برادرم  دورش  را  خط  بکشد  .م خواستم  با  

خواست   قلپ    برادرم  باشد  نه  تصمیم  در  اوج   
 !عصبانیت 

راه  جز  گفی    به  سارا  نداشتم  .هیچ  چاره ای  پیدا  
نکرده  بودم  و  تنها  کس  که  شاید  م توانست  کمکم  

 !کند  دشمن   خوی  ام؛  سارا  بود 
با  حالپ   عصپ   موهایش  را  به  پشت   گوشش  فرستاد  

 :و  گفت 
باید  با  یک  در  میون  بذاریم  .نه  من  از  پس   اون  بر   -

 !میام،  نه  تو  !باید  به  یک  بگیم 
 به  یک؟  -

ه   دسپ   به  چانه اش  کشید  و  به  نقطه ی  نامعلوم  خیر
 .شد 

حدود   پنج  دقیقه  از  فکر  کردنش  م گذشت  که  
 :بالخره  به  حرف  آمد 



 !سیاوش  -
 

 " سیاوش  "
 

صدای  ویولن   پرویز   یاحق   در  اتاق  پیچیده  و  روح  و  
 .روانم  را  به  بازی  گرفته  بود 

خدا  م دانست  که  من  چقدر  ب ه  ویولن   یاحق   عشق  
 .م روزیدم  و  دوستش  داشتم 

اتفاقای   که  در  این  خانه  میفتاد،  اتفاقای   بود  که  
م تواند  در  هر  خانه ای  بیفتد  به  همیر   دلیل  از  دید   

 .من  ی  اهمیت  بود 
م؛   اما  گاه  اوقات  نم توانستم  جلوی  خودم  را  بگیر
  اگر  ماجرا  به  سهیل  ربظ  داشته  باشد 

 
 !مخصوصا

سهیل  !ب رادر   خوی   و  حقیق  ام  که  هیچوقت  به  
 !چشم   برادر  ندیدمش 

همیشه  برایم  رقیب  بود؛  یک  دشمن   خوی   یا  یک  
ی   !همچیر   چیر 

  از  
ا
از  همان  کودیک  من  از  او  بدم  م آمد  و  او  متقابل

 .من  بدش  م آمد 



این  اواخر  هم  ندانم  کاری  هایش  زیاد  شده  بود  و  
 .دیگر  از  جلد   پرس  نمونه ی  حاج  صالح  در  آ مده  بود 

 .با  صدای  قطع  شدن   آهنگ  افکارم  را  پس  زدم 
 .یاحق   نواختنش  را  به  اتمام  رسانده  بود 

نفس   عمیق   کشیدم  و  به  سمت   پنجره  رفتم  و  به  
 .پاییر   نگاه  انداختم 

 .سهیال  کنار   باغچه  نشسته  و  سخت  در  فکر  بود 
  
 
در  نگاه   اول  برایش  ناراحت  م شوم  که  شکست   بزریک
از  طرف   شوهرش  خ ورده  و  حال  اسیر   بچه ی  نا  اهل  

شده  اما  وقپ   به  سال  ها  پیش  فکر  م کنم؛  همان  
سال  های   که  م گفتم  سهیال  این  آدم  به  دردت  

نم خورد،  سهیال  این  آدم  معتاد  است،  به  ناچار  
دست  رویش  بلند  کردم  تا  شاید  به  خود  آید  و  او  

  دلم  به  حالش  
ا
شکشانه  با  محمد  ازدواج  کرد  اصل

 .نم سوزد 
هر  چه  که  به  شش  آمده  است،  از  همان  ندانم  کاری  

 .های  نوجوای   هایش  است 
با  صدای  زنگ   موبایلم  از  سهیال  چشم  گرفتم  و  

 .گوشر ام  را  از  کنار   طاقچه  برداشتم 



سارا  ...جالب  است،  او  ماه  یک  بار  هم  با  من  تماس  
د   !نم گیر

 .جواب  دادم 
 بله  سارا؟  -

 :صدایش  م لرزید 
 ...سیاوش  -

 :اخم  کردم  و  گفتم 
؟  -  خ   شده؟  صدات  چرا  این  ریختیه؟  خوی 
 .سیاوش  تو  رو  خدا  کمکم  کن  ی  چاره  شدم  -

 خ   شده؟  -
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-    

چکامه،  خواهر   چاوش  ...یعپ   ...داستانش  طولی 
 !م شه  ببینمت؟ 

 !بوهای  خوی   به  مشامم  نم آمد 
 



*         *         * 
 

   سارا  و  چکامه  خواهر   
متعجب  و  عصپ   نگاهم  را  بیر 

 .چاوش  انداختم 
چه  م شنیدم؟  این  دخی   چقدر  خودش  را  ی   ارزش  

ی  لحظه ای  فکر  وارد   خانه ی  آن   دیده  بود  که  بدون   حپ 
 !عوص   شده  بود؟ 

  برسد  بدون   لحظه ای  
حامد  !اگر  دستم  به  اوی  عوص 

درنگ  خفه اش  م کنم  .وقپ   به  گذشته  نگاه  م کنم  از  
خودم  بدم  م آید  که  موافق   ازدواج   سارا  و  حامد  

 .بودم 
دسپ   به  صورت   داغ  کرده ام  کشیدم  و  رو  به  چکامه  

 :گفتم 
م  ...چکامه  خانم  ...با  کاری  که  کردی   - خانم   محی 

ر  رسوندی  حالیته؟  رفپ   خونه ی   فقط  به  خودت  ض 
یه  مرد   غریبه ی  مریض  که  خ   بشه ؟  بهت  دلدا ری  

 بده؟  از  مغزت  استفاده  م کپ   تو؟ 
ی  نگفت   .هق   زد  و  چیر 

از  گریه  و  زاری  متنفر  بودم  ...وقپ   م رفت  خانه ی  آن  
 عوص   به  این  روزها  فکر  نکرده  بود؟ 



  به  موهایم  زدم  و  گفتم 
 
 :چنک

اک   منو   -
الن  م گیر   من  خ   کار  کنم؟  وجه  اشی 

  چیه  که  روی  من  حساب  باز  
 
فرشته ی  نجات  دقیقا

 کر دین؟ 
 :سارا  مضطرب  گفت 

م  -
َ
ت
َ
ش
ُ
 !سیاوش،  چاوش  بفهمه  م ک

 :اخم  کردم  و  گفتم 
تو  الن  ش   پیازی  یا  تهش؟  چه  ربظ  به  تو  داره   -

 آخه؟ 
 :چکامه  به  جای  سارا  جواب  داد 

د ...داداشم  اگه  بفهمه  حامد  بخاطر   سارا  بهم   -
نزدیک  شده  و  پای  منو  به  خونه اش  باز  کرده  دیوونه  

  ...م شه 
 :تک  خ نده ی  عصپ   کردم  و  گفتم 

ی  توام  مقص  نیسپ    - بابا  مگه  سارا  مقصه؟  حپ 
رور  داده  .بشیر   باهاش  حرف  بزن  حله   عقلت  ع 

دیگه  !من  خودم  حساب   حامد  رو  صاف  م کنم  از  
 .اون  خیالتون  تخت  باشه 

ون  فرستاد  و  گفت   :سارا  کالفه  نفسش  را  بیر



تو  چاوش  رو  نم شناش  ...چاوش  ی   منطق  ترین   -
 ...آ دم   دنیاست  ...یه  جوریه 

 !چجوریه؟  درست  حرف  بزن  ببینم  -
دسپ   به  پیشای  اش  کشید  و  در  حیاط   کوچکشان  

وع  به  قدم  زدن  کرد  و  در  همان  حال  عاجزانه   شر
وع  به  تعریف  کردن  کرد   :شر

ت  دارم  ول   - عصبیه  ...شکاکه  ...م گه  مردم  غیر
ت  نیست  از  شکاک  و  دید   بدشه  ! معلومه  این  از  غیر
دو  روز  باهاش  قهر  بودم  به  خاطر  یه  شی  مسائل،  

ون  دیدی   برگشته  بهم  م گه  تو  دانشگاه  از  ما  بهی 
م  قسم  بخورم   دیگه  منو  نم خوای  !سیاوش  حاض 

   خاص  ازم  ندیده  چون  کار   خاص  انجام  ندادم،  
چیر 

چپ  نرفتم  ول  شک  داره  .با  داستای   که  اون  دفعه  
چکامه  ش  هم  کرد  شیــــع  از  کوره  در  ر فت  .بدون   

سه  افتاد  به  جونم،  به  خدا   ی  بی  ی  ازم  چیر  اینکه  حپ 
هنوز  جای  کبودی هام  م سوزه  !اگه  این  داستان  رو  

بفهمه  منو  م کشه  ...فکر  م کنه  من  با  حامد  یه  ش  
و  شی  دارم  چ ون  قبل  از  ازدواجمون  جلوی  دانشگاه  

 .دیده  بودش 



  به  این  توجه  نکردم  که  آخر   جمله اش  از  
ا
اصل

   قبل  از  ازدواج   مزخرفش  سخن  
رابطه ی  پنهای 

گفت  ...من  فقط  به  این  فکر  م کردم  که  خواهرم  
 !اسیر   چه  آدم   روای  ای  شده  است 

با  انگشت  شصت  و  اشاره ام  به  چشمانم  فشاری  
 :آوردم  و  گفتم 

واس  )واسه  (خ   پاش  موندی؟  !که  بیشی   تخریب   -
؟  واسه  خ   سارا؟   شر
 :اشک  ریخت  و  گفت 

 .دوستش  دارم  -
 :ناگهان  از  کوره  در  رفتم  و  داد  زدم 

ی  گور   پدر   هر  خ   عشق  و  عاشقیه،  چرا  آدم   -
َ
ا

نم شر  تو؟  سهیال  سال  ها  پای  اون  لوبال  موند  
نتیجه اش  خ   شد؟  برگشت  به  خونه ی  پدری  با  یه  

بچه ی  پونزده  ساله  که  لنگه ی  باباشه  .م خوای  
آینده ات  نابود  شه  احمق؟  م خوای  با  این  روای   ادامه  

؟   بدی  روای   شر
 :جیغ  کشید 

 !چاوش  روای   نیست  -
 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 



  روای    -
 
تو  الن  داشپ   ازش  م نالیدی  الن  م یک
 !نیست؟  روای   نیست  پس  چیه؟  هان؟ 

ی  بگوید  چکامه  با  گریه  گفت   :قبل  از  اینکه  سارا  چیر 
 !داداشم  مریضه  -

هم  من  و  هم  سارا  متعجب  به  او  چشم  دوختیم  که  
 :ادا مه  داد 

چند  سال  پیش  منو  گرفت  به  باد   کتک،  واسه  یه   -
   الک  ...درست  یادم  نمیاد،  راهنمای   بودم،  داشتم  

چیر 
از  مدرسه  بر  م گشتم  که  یه  پرسی  مزاحمم  شد  ...
داداشم  اومده  بود  دنبالم،  بعد  انگار  فکر  کرده  بود  

من  با  اون  پرسه  به  ش  و  شی  دارم  که  تا  رفتیم  خونه  
وین  نبود  زنده  از  زیر    افتاد  به  جو نم،  اگه  ...اگه  شر

ون  نم اومدم   !دستش  بیر
 :مکپر  کرد  و  گفت 
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وین  خیل  اضار  کرد  که  بره   - بعد  از  اون  ماجرا  شر
دکی   ول  اون  عصپ   م شد  م گفت  من  حالم  خوبه،  

وین  بالخر ه  راص  اش   من  دیوونه  نیستم  ...ول  شر
  ، کرد  .اون  روز  اولیر   و  آخرین  باری  بود  که  رفت  دکی 

همیر   که  از  مطب  اومدن  چاوش  خودش  رو  چپوند  
تو  یک  از  اتاق  ها  و  تا  یه  هفته  اخالقش  بد  تر  بود  و  

وین  پرسیدم  گفت   به  همه  چیر   گیر  م داد  .از  شر
دکی   گفته  که  چاوش  پارانوئید  داره  .یه  نوع  بیماری   

  آدم  توی  فضای  نامناسپ   رشد  کنه  و  
   که  وقپ 

روای 
ه  دچارش  م شه   .شکل  بگیر

 :سارا  گفت 
 ...ول  چاوش  که  تو  فضای  -

 :چکامه  حرفش  را  قطع  کرد  و  گفت 
من  درست  یادم  نمیاد  ...ول  از  چکامه  شنیده  بودم   -

که  مامان   خدابیامرزم  چاوش  رو  دوست  نداشت،  
مدام  بهش  شکوفت  م زد  ...تنبیهش  م کرد،  کتکش  

 ...م زد 
 :سارا  متعجب  و  با  چشمای   اشک  گفت 

 !چـ ...چرا؟  -
 :چکامه  هم  اشک  هایش  را  پاک  کرد  و  گفت 



چون  مامانم  به  زور  با  بابام  ازدواج  کرده  بود  .اون   -
موقع  ها  اینجوری  بود  که  بزرگ  تر  ها  تصمیم  

ی  نم گفی    ... ،  کوچیک  تر  ها  دیگه  چیر  م گرفی  
مامانم  یک  دیگه  رو  دوست  داشت  ول  دادنش  به  

بابام  ...مامانم  امید  داشت  که  بچه  دار  نشه  و  بهش  
ننگ   اجاق  کوری  بزنن  و  بتونه  از  با بام  طالقش  رو  
ه  و  بره  با  معشوقش  ازدواج  کنه  اما  ...یه  روز   بگیر

فهمید  که  حامله است  !خودش  نفهمید،  عمه ی  
خدابیامرزم  بهش  گفت  صورتت  گل  انداخته  و  این  

حرفا  ...رفی    دکی   فهمیدن  ح دس   عمه  درست  بوده  
و  بعد  از  اون  خی   به  دست   عمه  پخش  شد  و  دیگه  
وقپ   برای  سقط  نموند  و  مامانم  موند  و  بچه ای  که  

 .مزاحم   بختش  شده  بود 
 :سارا  گفت 

 ...ا ...اون  بچه  -
 :چکامه  جمله اش  را  کامل  کرد 

 !اون  بچه  چاوش  بود  -
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۹۱



  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
ارادی  به  سمت   بال  پرید   .اب روهایم  غیر

فکرش  را  نم کردم  آن  پرس   بیست  و  پنج  ساله ای  که  
از  نظر   من  خام  م آمد  اینقدر  ی  چاره  و  زجر  کشیده  

 .باشد 
های  خوی   نم داد  .تعجب  و  نگرای   و   نگاه   سارا  خی 
 .ترس  و  حس  های  دیگر  در  نگاهش  جولن  م داد 

 :به  سمتش  رفتم  و  دستش  را  گرفتم  و  گفتم 
؟  -  سارا؟  سارا  خوی 

پلک  زد  که  اشک  از  گوشه ی  چشمش  ش  خورد  .
 :نگاهم  کرد  و  گفت 

 ...چـ ...چاوش  ...چاوشم  ...چاوش  -
ون  فرستادم  و  دستم  را  دور    کالفه  نفسم  را  بیر
 .شانه اش  حلقه  کردم  و  به  آغوش  کشیدمش 

هق  هقش  در  سینه ام  خفه  شد  و  خیس   اشک  هایش  
اهن   آی   رن گم  احساس  م کردم   .را  روی  پیر



آروم  باش  ...دنیا  که  به  آخر  نرسیده،  هر  آدم   -
مشکالت   مختص   خودش  رو  داره  چاوش  هم  

  نیست 
 
 !همینطور،  حل  م شه  ...هیچ  چیر   همیشک

ون   بعد  از  پنج  دقیقه  مدام  گریه  کردن  از  آغوشم  بیر
آمد  .کمکش  کردم  که  وارد   خانه  شود،  خودش  وارد   
یک  از  اتاق  ها  شد  ...چکا مه  هم  پشت   شمان  آمد  و  

 .تشک  انداخت  و  بالشپ   روی  تشک  گذاشت 
سارا  آرام  روی  تشک  دراز  کشید،  چکامه  پتوی   از  

 .کمک  برداشت  و  روی  سارا  انداخت 
 :آرام  گفتم 

احت  کن،  خیالت  از  بابت   حامد  راحت  باشه   - اسی 
 .من  حلش  م کنم،  به  گوش   چاوش  نم رسه 

ی  نگاهم  کند  نامح سوس  شی  تکان   بدون   اینکه  حپ 
 .داد 

ون   ون  آمدم  و  چکامه  هم  پشت   شم  بیر از  اتاق  بیر
 .آمد 

 :به  سمت   در  رفتم  که  صدایش  را  پشت   شم  شنیدم 
 آقا  سیاوش؟  -

اگر  بخواهم  راستش  را  بگویم،  دلم  برای  این  دخی   هم  
م سوخت  که  از  شکاک  های  برادرش  نم توانست  



یک  نفس   راحت  بکشد  و  همانند   دیگر  نوجوانان  
 .ی  پروا  بخندد  و  شاد  باشد 

 :به  سمتش  برگشتم  که  گفت 
 !خیل  ازتون  ممنوم  -

 :شی  تکان  دادم  و  گفتم 
تشکر  لزم  نیست،  فقط  سغ  کن  دیگه  سفره ی   -

دلت  رو  پیش   هر  کس  باز  نکپ   و  به  هر  کس  شیــــع  
 .اعتماد  نکپ   که  این  م شه  نتیجه اش 

 :لبخند   تلچ   زد  و  گفت 
ره  !تنها  کس   -

ُ
چشم  ...ول  م دونیر  ،  من  دلم  خیل  پ

وین  بود  که  اونم   که  پای  حرف هام  م نشست  شر
تنهام  گذاشت  .هیچکس  درکم  نم کنه،  البته  به  سارا  

حق  م دم  که  درکم  نکنه  چون  ...چون  من  اون  رو  
درکش  نکردم  پس  نباید  انتظاری  ازش  داشته  باشم،  
   سارا  و  چاوش  فکر  

 
من  فقط  به  خراب  کردن   زندیک

   خودمه  که  داره  
 
م کردم  بدون   اینکه  بدونم  این  زندیک

 !رو  به  زوال  م ره 
 :نفس   عمیق   کشیدم  و  گفتم 

خودت  رو  اذیت  نکن،  سغ  کن  از  کارهای   -
ی  نه  که  باز  تکرارشون   ت  بگیر اشتباهت  درس   عی 



کپ   ...کمک  خواسپ   من  برادرانه  پات  هستم  روم  
 !حساب  کن 

 .شی  تکان  داد  و  با  نگاهش  ازم  تشکر  کرد 
ون  زدم     آرام  کردم  و  از  خانه  بیر

 .خداحافظ 
 

 " چاوش  "
 

 .با  تپ   خسته  و  کوفته  قدم  هایم  را  بر  م داشتم 
اضافه  کاری  مانده  بودم  و  حال  ساعت  ده   شب  بود  و  

 .دیگر  نای   برایم  نمانده  بود 
ون  کشیدم  و  وارد   گالری ام   گوشر ام  را  از  جیبم  بیر

 .شدم  و  روی  پوشه ی  "سارام  "کلیک  کردم 
 .عکس  های  سارا  صفحه ی  موبایلم  را  پر  کرد 

وع  کردم  به  دیدن   .از  عکس   اول  شر
سارا  همانند   قرص   مسکپ   بود  برای  مپ   که  همیشه ی  

 .خدا  شدرد  دارم 
سارا  پرتقال   من  و  نیمه ی  گمشده ام  بود  ...شاید  هم  

 ...تمام   من  بود 



 ای  بسازم  برایش  نور  عل  نور  اما  
 
دوست  داشتم  زندیک

نم توان ستم،  نه  پول   درست  و  حسای  ای  داشتم  و  نه  
 !اخالق 

   من  بود  اما  م دانستم  که  من  لیاقتش  
سارا  همه  چیر 

را  ندارم  .م دانستم  اگر  به  رفتارهایم  ادامه  دهم  از  
 .دستش  م دهم 

روی  یک  از  عکس  ها  مکث  کردم  .عکس   آن  شب،  آن  
شپ   که  کباب  زدیم  و  او  سلق   گرفت  و  استوری  کرد  

 .و  من  از  رو ی  استوری  اسکرین  گرفتم 
   زیر   عکس  را  م دیدم  لبخند  روی  لبم  

هنوز  وقپ   می  
 .م آمد 
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 پست _#۹۲

  غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
؛  جان  و  جهان  من  توی  "  "!جان  به  جانم  هم  کپ 



جان  و  جهانش  بودم  ...احساس   غروری   که  با  این  
قابل  توصیف  بود  .جان  و   فکر  به  من  دست  م داد  غیر
 .جهان  بودن   سارا  لذت  بخش  ترین  چیر   در  دنیا  بود 
 .صفحه ی  گوشر ام  را  کلید  کردم  و  در  جیبم  گذاشتم 

بعد  از  حدود   بیست  دقیقه  پیاده  روی  به  خانه  
 .رسیدم 

موتورم  خیل  وقت  بود  که  در  مکانیک  بود  اما  چون  
 .پول  نداشتم  به  شاغش  نم رفتم 

 .وارد   خانه  شدم  .خانه  غرق   سکوت  بود 
اول  از  همه  به  بابا  ش  زدم  و  پیشای  اش  را  بوسیدم  ...

  را  در  نگاهش  دیدم  و  برای  بار   
 
مندیک با  دیدنم  شر

صدمیر   بار  به  خودم  لعنت  فرستادم  که  با  چهره ای 
 .خسته  جلویش  پدیدار  شدم 

حق   پدرم  این  نبود  که  بعد  از  عمری  کار  و  زحمت  
 .خانه  نشیر   شود 

ون  زدم  و  ب ه  سمت   اتاق   چکامه  رفتم  و   از  اتاق   بابا  بیر
   
بدون   در  زدن  وارد   اتاقش  شدم  که  نشسته  پشت   میر 

 .تحریرش  دیدم 
؟  -  خ   کار  م کپ 

 :به  سمتم  برگشت  و  گفت 



،  یک   اومدی؟  -  هیچ 
 همیر   الن؛  سارا  کجاست؟  -

ون  فرستاد  و  گفت   :نفسش  را  بیر
 !خوابه  -

 :ابروی   بال  فرستادم  و  گفتم 
 اینقدر  زود؟  -

 .از  بعد ازظهر  خوابه  -
شی  تکان  دادم  و  از  اتاق   چکامه  خارج  شدم  و  به  

 .سمت   اتاق   خودمان  رفتم 
 .در  را  گشودم  که  با  تاریک   اتاق  روبرو  شدم 

تنها  نور   مهتاب  بود  که  به  مهتاب   من  م تابید  و  
 .صورت   غرق   خوابش  را  نمایان  م کرد 

لبخندی  زدم  و  به  سمتش  رفتم  و  بدون   اینکه  لباس  
هایم  را  عوض  کنم  کنارش  دراز  کشیدم  و  دستم  را  

دور   کمر   باریکش  حلقه  کردم  و  بوسه ای  بغل   گوشش  
نشاندم  که  باعث  شد  تکان   آرام  بخورد  و  کامل  به  

د   .سمتم  برگرد  و  شش  را  در  سینه ام  فرو  بی 
 اش  را  به  پشت   گوشش  فرستادم  و  

 
موهای  پرکالیع

این  بار  بوسه ای  روی  پیشای  اش  کاشتم  که  با عث  شد  
 :آرام  زمزمه  کند 



 چاوش؟  -
 جونم؟  بیدارت  کردم؟  -

هوم   کشداری  کرد  و  بدون   اینکه  چشمانش  را  باز  کند  
 :گفت 

ت  دارم  -  !خیل  دوس 
 :از  ته   دلم  گفتم 

 !منم  خاطرخواتم )خواهت  هستم (چشم  قشنگ  -
د  و  گفت   :بیشی   خودش  را  به  من  فرسر

 !هیچوقت  تنهات  نم ذارم  ...من  پیشتم  چاوش  -
 :اخم  کردم  و  گفتم 

ی  شده؟  -  چیر 
چ،  فقط  دلم  برات  تنگ  شده  بود  -

ُ
 .ن
 

 " سارا  "
 

دلم  همیشه  برایش  تنگ  م شد  اما  این  بار  بیشی   
  م کردم  .این  بار  دلم  به  حال   مردم  

 
احساس   دلتنک

سوخته  بود  .اینکه  یک  طرفه  قضاوت  کرده  و  او  را  
روای   نامیده  بودم  پشیمان  بودم  .زجری  که  مرد   من  

 .کشید ه  بود  را  هیچکس  نکشیده  بود 



 :با  صدایش  حواسم  را  به  او  جمع  کردم 
 تو  بچه  دوست  داری  سارا؟  -

ون  آوردم  و  گفتم   :شم  را  از  سینه اش  بیر
 .اون  های   که  رو  مخ  نباشن  رو  دوست  دارم  -

 :تک  خنده ای  کرد  و  گفت 
 .دلم  م خواد  بچه  دار  شیم  سارا  -

 :متعجب  گفتم 
 بچه؟  تو  این  موقعیت؟  -

 :اخم  کرد  و  گفت 
 مگه  موقعیتمون  چشه؟  -
پ   کردم  و  گفتم  ن  و  م   :م 

خب  ...ما  هنوز  خونه ی  مستقل  نداریم،  خواهرت   -
هست،  خرج   مدرسه  خواهرت،  خرج   دوا  درمون   

پدرت  ...خرج   خودمون،  ی   پول  ...الن  وقت   بچه  
 .نیست  چاوش 

 :حلقه ی  دستش  را  دور   کمرم  محکم  تر  کرد  و  گفت 
ی  باشه  که  منو  به  تو  وصل   - دلم  م خواد  یه  چیر 

 !کنه،  که  نذاره  بری  ...که  پیشم  بموی  
 :متعجب  گفتم 

 این  چه  حرفیه  م زی   چاوش؟  مگه  من  دارم  م رم؟  -



آدم  از  فردای  خودش  خی   نداره  ...من  بچه  م خوام   -
 .سارا 
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 :کالفه  در  جایم  نشستم  و  گفتم 

چرا  نامطمی    حرف  م زی   چاوش؟  !اگه  قرار  باشه   -
ت   ه  !من  دوس  بخاطر   بچه  پیشت  بمونم؛  نمونم  بهی 

دارم  ول  نم خوام  الن  بچه  دار  شیم  ...بچه  خرج  
داره  چاوش،  سیسموی   م خواد،  اسباب  بازی  

م خواد،  مای بیپ   و  کل   چیر   دیگه  ...خرج   بیمارستان  
  از  پسش  بر  نمیایم  چاوش 

ا
 !هم  یه  طرف  !ما  فعل

  را  م دیدم  
 
مندیک سکوت  کرد  .در  عمق   چشمانش  شر

اما  دروغ  که  نم گفتم  ...ما  ثروتمند  و  مرفه  نبودیم  
که  بدون   در  نظر  گرفی    وجه  های  مختلف  بچه  دار  

 .شویم 



او  نیر   نشست  و  درحال  که  دستم  را  دستش  
 :م گرفت  گفت 

بهت  حق  م دم  سارا  ...شاید  اگه  با  من  ازدواج   -
 ...نم کردی 

 :انگشت   اشاره ام  را  روی  لبانش  گذاشتم  و  گفتم 
این  حرف  رو  نزن  ...من  از  ازدواجم  با  تو  راص  ام،   -
 فقط  برای  بچه  دار  شدن  به  وقت  نیاز  داریم  .باشه؟ 

ی  نگفت   .آرام  شش  را  تکان  داد  و  چیر 
به  غیر  از  وضع   مال   نابسامانمان  خود   چاوش  هم  

بود،  بیماری   چاوش  ...!تا  در  درمان   بیماری اش  
 .کمکش  نم کردم  نم گذاشتم  بچه  دار  شویم 

 :دستم  را  روی  گونه ی  ریش  دارش  گذاشتم  و  گفتم 
ه،  اخم  هات  رو  باز  کن  ...دنیا  که  به  آخر  نرسیده   -

 !مرد   گنده 
ه  به  چشمانم  گفت   :شش  را  بال  آورد  و  خیر

تو  بری  دنیا  هم  به  آخر  م رسه  چش  )چشم  ( -
 !قشنگ 

به  سمتش  خم  شدم  و  بوسه ای  کنج   لبش  نشاندم  و  
 :گفتم 

 خ   کار  کنم  باورت  شه  من  جای   نم رم؟  -



 :مظلوم  ترین  نگاهش  را  حواله ام  کرد  و  گفت 
؟  -  تو  با  مپ 

 :لبخندی  زدم  و  مصمم  گفتم 
 !من  با  توام  -

 
* * * * * * * * 

 
یه ام   نگاه  به  کارگرای   که  در  حال   جا  به  جای    جهیر 

 :بودند  انداختم  و  رو  ب ه  آقاجون  گفتم 
 .خیل  زحمتتون  دادم،  ممنون  -

 :لبخندی  زد  و  گفت 
م  ...م خواستم  بذارم  برای  وقپ   که   - رحمته  دخی 

خونه  گرفتیر   ول  دیدم  حال  حال  ها  نم تونیر   ...بابا  
 .جان  کمک  خواسپ   بهم  بگو  من  هستم 

 :لبخندی  زدم  و  گفتم 
 .نه  آقاجون  بیشی   از  این  زحمتتون  نم دم  -

 چاوش  چطوره؟  با  هم  کنار  میاین؟  خوبه؟  -
 :شی  تکان  دادم  و  گفتم 

 .خوبه  آقاجون  -
 خ   کار  م کنه؟  -



کت   لوسی   سازی  مشغوله  -  !تو  یه  شر
 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 

 ای  سخته  و  پست  و  بلندی  داره   -
 
اول   هر  زندیک

م  .شما  هم  ش  پا  م شیر   !نگران  نباش،  باشه؟   دخی 
 :با  همان  لبخند  شی  تکان  دا دم  و  گفتم 

 .باشه  آقاجون  ممنون  -
بعد  از  منتقل  کردن   وسایل  به  داخل   خانه،  کارگران  

 .عزم   رفی    کردند 
 :آقاجون  قبل  از  اینکه  برود  گفت 

مامانت  امشب  تدارک  دیده  دور   هم  جمع ایم،  تو  و   -
 !شوهرت  هم  بیاین 

 :معذب  گفتم 
ول  آقاجون  چاوش  دوست  نداره  با  سهیل  رو  در  رو   -

 !شه 
سهی ل  رفته  همدان،  فرستادمش  پیش   یک  از  دوست   -

 .هام  اونجا  مشغول  باشه 
 :متعجب  گفتم 

 چرا  آخه؟  -
 :اخم   ظریق   روی  پیشای  اش  نشاند  و  گفت 



بیشی   از  این  م موند  گرد  و  خاکش  هم  بیشی    -
م شد  .فرستادمش  پیش   عیر  للا  تو  یک  از  مغازه های  

 !فرش  فروشر اش  کار  کنه  .مشغوله 
 !خب  خدا  ر و  شکر  -

 میاین  دیگه؟  خیالم  راحت  باشه؟  -
 :مردد  گفتم 

 ...نم دونم  آقاجون  -
دامادم  بعد  از  شب   خواستگاری  دیگه  نیومده   -

 .خونه ام،  این  زشت  نیست؟  بیاین  منتظریم 
 .و  پشتش  را  کرد  و  رفت 

دروازه  را  بستم  و  وارد   خانه  شدم  .هر  طور  که  شده  
باید  چاوش  را  راص   م کردم  که  امشب  به  م یهمای  ای  
که  مادرم  تدارک  دیده  بود  برویم،  اما  قبلش  کار   مهم  

 .تری  داشتم 
به  سمت   اتاق   چکامه  رفتم  و  قبل  از  اینکه  وارد  شوم  

 :در  زدم  که  صدایش  را  شنیدم 
 .بیا  تو  سارا  -

ه  را  پاییر   آوردم  و  وارد   اتاق  شدم   .دستگیر
ش  نشسته  بود  و  ی   هدف  کتای   را  ورق   پشت   میر 

 .م زد 



 :به  سمت ش  رفتم  و  گفتم 
 چکامه؟  -

 :نگاهم  کرد  و  گفت 
 هوم؟  -

ی  که  چند  سال  پیش  چاوش  رو   - شماره ی  اون  دکی 
 برده  بودین  رو  بهم  م دی؟ 

 

 ��پرتقال _من #
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 :چشمانش  را  ریز  کرد  و  گفت 

؟  سارا  خودت  رو  تو   - ی  دکی  م خوای  داداشم  رو  بی 
ی   دردش  ننداز،  چاوش  بفهمه  تو  از  این  موضوع  چیر 

فهمیدی  و  اون  دفی   قدیم  باز  شده  شور  و  محرسر  
 !م شه 

 :کالفه  چشم  در  حدقه  چرخاندم  و  گفتم 
  بدون   اینکه  حل  بشه   -

 
   قدیم ای  که  م یک

این  دفی 
بسته  شده  !من  نم تونم  اجازه  بدم  چاوش  بیماری اش  



ه،  باید  با  اون  دکی   حرف  بزنم  ... رو  در  نظر  نگیر
شم اره اش  رو  بده،  اگر  هم  نه  که  کل  دکی   مشاور  تو  

 !این  تهران   وامونده  هست 
اخم  کرد  و  با  حالپ   عصپ   از  جایش  بلند  شد  و  به  

 .سمت   کمد   درب  و  داغانش  رفت 
کمد   رنگ  و  رو  رفته ای  که  رویش  چند  برچسپ  زده  

 اش  را  نوشته  بود 
 
 .بود  و  برنامه ی  هفتک

در   کمد  را  باز  کرد  و  بعد  از  حد ود   ده  دقیقه  گشی    
ون  کشید  و  به   کاغذ   رنگ  و  رو  رفته ای  از  کمد  بیر

 .سمت   من  گرفت 
ه  است  ...این  ...این  -  ...این  شماره ی  اون  دکی 

 .حس  کردم  بغض  کرد 
 :ادامه  داد 

وینه  -  !این  خط   شر
کاغذ  را  از  دستش  گرفتم  .خظ  خرچنگ  و  قورباغه  

شماره ی  آن  دکی   را  نوشته  بود  و  روبروی  شماره  
 :نوشته  شده  بود 

 «خانم  دکی   لله  عاشوری »
 :زمزمه  کردم 

 !لله  عاشوری  -



از  چکامه  تشکری  کردم  و  درحال  که  از  اتاق  خارج  
 :م شدم  گفتم 

یه ام  رو  آورد،  کمد  سفیده  رو  تو   - امروز  بابام  جهیر 
 !بردار 

 
* * * * * * * 

 
به  ساعت  نگاه  انداختم  .هنوز  نیم  ساعت  به  آمدن   

 .چاوش  مانده  بود 
وقت  را  غنیمت  شمردم  و  شماره ی  دکی   عاشوری  را  

 .گرفتم 
به  بوق   ششم  که  رسید   صدای  زی   پشت   خط  طنیر   

 :انداخت 
 !بفرمایید  -

 :صدایم  را  صاف  کردم  و  گفتم 
،  من  سارا  طاهری  هستم،  همرس    - سالم  خانم  دکی 

ی   !چاوش  بشیر
 :عاشوری  گفت 
 .به  جا  نمیارم  -



باید  هم  به  جا  نیاورد،  چند  سال  از  آخرین  باری  که  با  
 .چاوش  حرف  زده  بود  م گذشت 

چند  سال  پیش  برادر  شوهرم،  شوهرم  رو  برای   -
مشاوره  پیش   شما  آورده  بود  .شوهرم  پارانوئید  داره  .

 یادتون  اومد؟ 
 :مکپر  کرد  و  گفت 

آهان،  بله  ...بله  ...همون  مرد   بداخالق  !تا  جای   که   -
 به  یاد  دارم  مجرد  بود،  تازه  ازدواج  کردین ؟ 

بله،  سه  ماه  م شه  که  ازدواج  کردیم  ...من  ...من   -
دار  شدم   !تازه  از  مشکل   شوهرم  خی 

 :عاشوری  نفس   عمیق   کشید  و  گفت 
ی  اول  باید  برای درمان   خودش  تالش   - آقای  بشیر

م کرد  بعد  ازدواج  !وقت   مناسپ   برای  ازدواج   ایشون  
نبود،  ول  خب  شما  زود  به  من  مراجعه  کردین  ...
ن  درمانشون  رو  ادامه  بدن؟  ی  حاض   آقای  ب شیر

 !نگاهم  را  به  سمت   ساعت  چرخاندم  .بیست  دقیقه 
س  گفتم   :پراسی 

،  راستش  چاوش  نم دونه  که  من  از   - نه  خانم  دکی 
م  !و  همینطور  نم دونه  با  شما   بیماری اش  با  خی 

 .تماس  گرفتم 



 :مکپر  کرد  و  گفت 
خیل  خوب  !با  این  اوضاع  شما  یک  جلسه  بیاید  من   -

ب اهاتون  صحبت  کنم،  بعد  از  اون  سغ  کنیر   
شوهرتون  رو  راص   کنیر   که  به  جلسات   مشاوره  
  پشت   گوش  نندازین  

 
بیان،  کمکش  م کی    !لطفا

 !موضوع  شوخ   بر  دار  نیست 
 :تند  تند  شم  را  تکان  دادم  و  گفتم 

؟  و   - چشم  ممنونم،  فقط  م شه  آدرستون  رو  بگیر 
 اینکه  یک  بیام؟ 

آدرس   مطب  رو  الن  ب راتون  م فرستم،  یکشنبه   -
 ساعت   چهار  بعد  از  ظهر  خوبه؟ 

بله  بله،  خیل  ممنونم،  ببخشید  اگه  مزاحمت  ایجاد   -
 !کردم  شب  بخیر 

چه  مزاحمپ   وظیفه امه،  شب  شما  هم  بخیر  خانم    -
ی   !بشیر

 .و  قطع  کرد 
دم  و  آرام  زمزمه  کردم   :گوشر  را  در  دستم  فرسر

خدایا  خودت  بهم  کمک  کن  !هیچکس  جز  تو   -
 !حو اسش  بهم  نیست 



با  صدای  چرخش  کلید  شیــــع  شماره ی  خانم  دکی   را  
 .حذف  کردم  و  گوشر ام  را  در  جیبم  گذاشتم 

م دانستم  که  هر  دو  روز  یک  بار  یواشک  گوشر ام  را  
 !چک  م کند 

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۹۵

 غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 
 .در  باز  شد  و  قامتش  پدیدار 

ب  به  سمتش  رفتم  و  گفتم   :با  لبخندی  مسی 
 !خوش  اومدی  -

 .کاپشنش  را  از  تنش  در  آورد  و  آویزان  کرد 
 :خش  دار  زمزمه  کرد 

 .مرش  -
 .و  راست  به  سمت   دستشوی   رفت 

با  خودم  کلنجار  م رفتم  که  چگونه  به  او  بگویم  که  
امشب  به  خانه ی  آقاجونم  دعوت  هستیم  .م دانستم  

 .اتفاقات   زیبای   در  پیش   رو  ندارم 



ون  آمد  و  در   حدود   پنج  د قیقه ی  بعد  از  دستشوی   بیر
حال  که  با  حوله ی  کوچکش  دست  هایش  را  خشک  

 :م کرد  گفت 
 !بگو  -

 :ی   حواس  گفتم 
 !خ   رو؟  -

ه  در  چشمانم  جوابم  را  داد   :شش  را  بال  گرفت  و  خیر
ی  رو  که  سه  ساعته  بخاطرش  اونجا  ایستادی   - چیر 

 !به  در  و  دیوار  زل  زدی 
 :مغموم  گفتم 

 .ده  دقیقه  هم  نشده  که  اینجام  -
 !طفره  نرو  ...بگو  -

 :نفس   عمیق   کشیدم  و  گفتم 
 .آقاجونم  اومده  بود  -

 .اخم  کرد  و  منتظر  نگاهم  کرد 
 :بزاق   دهانم  را  به  سخپ   قورت  دادم  و  گفتم 

یه ام  رو  آورد  -  .جهیر 
یه؟  -  !جهیر 

آره  دیگه؛  م خواست  بذاره  واسه  وقپ   که  رفتیم   -
 ...خونه ی  خودمون  ول 



ادام ه  ندادم  .نم خواستم  نداشته هایش  را  به  شش  
 !بکوبم  .م دانستم  ندارد 

منده  شد   .چهره اش  درهم  شد  ...غمگیر   شد  ...شر
 :لبخندی  زدم  و  به  سمتش  رفتم 

گفت  مامان  امشب  تدارک  دیده،  دعوتمون  کرد  . -
زشته  نریم،  بعد  از  شب  خواستگاری  دیگه  نرفپ   

 !اونجا 
ی  بگوید  که  من  زودتر   اخم  کرد  و  خواست  چیر 

 :گفتم 
 .سهیل  نیست  !همدانه  -

ون  فرستاد  و  بعد  از  دقیقه ای   کالفه  نفسش  را  بیر
 :سکوت  گفت 

   دل   تو  -
 !فقط  برای  نشکسی  

 
* * * * * * *  

 
دم   .با  ذوق  زنگ  را  فرسر

   کوچک  
قبول  کردن   چاوش  برای  آمدن  به  این  میهمای 

 !دور  از  انتظار  بود 
 .دروازه  با  صدای  تیک  باز  شد 



 .اول  م ن  وارد  حیاط  شدم  و  پشت  شم  چاوش 
مامان  و  آقاجون  به  استقبالمان  آمدند  و  مامان  با  

اینکه  دل   خوشر  از  چاوش  نداشت  به  گرم  به  
 .استقبالش  شتافت 
 .وارد   خانه  شدیم 

ت  های  
ُ
سیاوش  روی  زمیر   نشسته  بود  و  ن
 .موسیق  اش  را  بال  و  پاییر   م زد 

معیر   فوتبال  نگاه  م کرد،  سهیال  و  ساره  هم  با  هم  
 .گپ  م زدند 

ی  از  نیک  نبود   !خی 
  با  دیدنمان  از  جایشان  بلند  شدند  و  خوش  آمد  

 
همک

 .گفتند 
چاوش  روی  مبل  تک  نفره  نشست  و  مامان  به  ساره  و  

خانه  رویم   .سهیال  و  من  اشاره  زد  که  به  آشی  
خانه   مغموم  از  جمع  فاصله  گرفتم  و  به  سمت   آشی  

رفتم،  یک  بار  هم  نم شد  در  این  خان ه  مهمان  باشم  و  
 !همانند   مهمان  رفتار  کنم 
 :مامان  رو  به  من  گفت 

قیمه  و  فسنجون  درست  کردم  تو  اون  ظرف  جدید   -
 .ها  بریز  سفره  بندازیم 



 کدوم  ظرف  جدید  ها؟  -
ساره  در   کابینپ   را  باز  کرد  و  در  حال  که  چند  ظرف  

ون  م کشید  گفت   :ازش  بیر
 !آقاجون  به  مناسبت  تولد  مامان  واسش  گرفته  -

 :ابرویب  بال  انداختم  و  گفتم 
 !ماشالل  آقاجون  -

ظرف  ها  را  روی  میر   گذاشت  و  اشاره  کرد  که  به  کارم  
 .برسم 

 !هنوز  از  دستم  دلخور  بود؛  بابت   شب  عروش اش 
 .مشغول  شدم 

ی  خوردن  ها  را  جدا  م کرد  و   سهیال  در  حال  که  سی  
 :در  ظروف   کوچک  م ریخت  گفت 

زن  ها   -    این  پیر
چرا  عروش   ساره  نرقصیدی؟ ! عیر 

 !نشسپ   یه  گوشه  خیار  پوست  کندی 
 :بدون   تعارف  گفتم 

 !چاوش  خوشش  نمیاد  -
 :ساره  دهن  کچ  ای  کرد  و  گفت 

چاوش  خوشش  نمیاد،  چاوش  خوشش  نمیاد  !برده   -
 .گرفته  مگه؟  توام  که  نوکر   حلقه  به  گوش 

 :مامان  لب  به  دندان  گرفت  و  گفت 



 !زشته  مادر  -
زشت  چیه  مادر   من؟  ع روش   من،  عروش    -

خواهرش،  عروش   نزدیک  ترین  کسش  از  جاش  تکون  
 نخورده  انتظار  داره  واسش  دست  بزنم؟ 

 :به  سمتش  برگشتم  و  به  تندی  گفتم 
ی   - من  ازت  هیچ  انتظاری  ندارم  ساره،  چون  شما  حپ 

 !یک  درصد  هم  درکم  نم کنیر  
 :سهیال  گفت 

؟  تو  او ن   -
 
  م کپ   یا  مردیک

 
چه  دریک  سارا؟  داری  زندیک

؟   خونه  خ   بهت  م گذره  که  لم  تا  کام  حرف  نم زی 
 !تو  آینه  نگاه  به  قیافه ات  کردی؟ 

 :ساره  پوزخندی  زد  و  گفت 
با  یه  آدم   روای   ازدواج  کرده  م گه  عاشقم  ...مرده   -

ن   !شور   تو  و  عاشق   کردن  هات  رو  بی 
دم  و  سغ  کردم  به   چشم  هایم  را  روی  هم  فرسر

 !اعصابم  مسلط  باشم 
 :مامان  گفت 

   نیش   مارت  رو  ببند  !نم بیپ   حال  و   -
ساره  زبون   عیر 

 روزش  رو؟ 



ه  راحت  کنه   - حال  و  روزش  تقصیر   منه؟  طالق  بگیر
خودش  رو  !چهار  ماهه  با  یه  روای   زیر   یه  سقفه  که  

؟   خ 
به  سمتش  برگشتم  و  با  تندی ای  که  از  من  بعید  بود  

 :گفتم 
چاوش  روای   نیست  !به  خداوندی   خدا  یه  بار  دیگه   -
  روای   چشم  م بندم  رو  اینکه  خواهرم  

 
به  چاوش  بک

 .هر  خ   از  دهنم  در  بیاد  رو  بارت  م کنم 
 :ابروی   بال  انداخت  و  گفت 

عه؟  نه  بابا  !سارا  خانم  جلو  آقا  گرگه  موشه،  به  ما   -
ی اش  رو  در  میاره   .که  م رسه  دندون  های  شمشیر

عصپ   از  جایم  بلند  شدم  و  در  حال  که  سغ  م کردم  
ل  کنم  گفتم   :بغضم  را  کنی 

کاش  قلم   پام  م شکست  امشب  نم اومدم  اینجا،   -
ی  اگه  یه  ش   سوزن   منو  بگو  فکر  کردم  دلتنگمیر   !حپ 
برام  ارزش  قائل  بودین  پای  درد  و  دل  هام  م نشستیر   
نه  که  ه  بکوبیر   تو  شم  بگیر   چاوش  روانیه  !چاوش  

روای   نیست  مرضیه  ...پارانوئید  داره  !خوب  شد؟  
راحت  شدی؟  نفس  بکش  ساره  خا نم،  دنیا  تو  مدار   

 !تو  م چرخه 
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 :ساره  متعجب  نگاهم  کرد  و  مامان  نگران  گفت 

خ   خ   داره؟  خ   هست؟  خدای   نکرده،  زبونم  لل؛   -
 شطانه؟  !آره  مادر؟ 

 :کالفه  چشمانم  را  بستم  و  سهیال  گفت 
   عالئمش  هم  شکاک  و   -

نه  مامان؛  یه  ب یماری   روای 
 .پرخاشگری   بیش  از  حد  ش   موضوع  های  کوچیکه 

   چاوش  
مامان  که  انگار  خیالش  از  سالم  بودن   جسمای 

 :راحت  شده  بود  گفت 
 .خب  اون  حل  م شه  -

 :ساره  گفت 
ت  خ    - مامان  پارانوئید  از  شطان  بدتره  !بفهم  دخی 

ل 
َ
چ
َ
 ...!داره  م کشه  !خودش  رو  انداخته  تو  ه

 :رو  کرد  به  من  و  ادامه  داد 



من  اوایل   رابطه  بهت  نگفتم  کات  کن؟  دو  روز  ولش   -
کردی  باز  پریدی  بغلش  پرچم   عاشق  ات  رو  بردی  

 !بال 
 :مامان  گیج  پرسید 

 شما  قبل  از  ازدواج  دوست  بودین  با  هم؟  -
 :سکوت  کردم  که  سهیال  گفت 

مامان  الن  بحث   ما  داستان   قبل  از  ازدواجش   -
 !نیست 

 :ما مان  گفت 
؟  -  خب  الن  م خوای  خ   کار  کپ 

 :با  صدای   گرفته  گفتم 
ش  تلفپ    - نم دونه  از  بیماری اش  خی   دارم،  با  دکی 

صحبت  کردم،  قراره  فردا  حضوری  برم  باهاش  حرف  
 !بزنم  تا  ببینم  خ   م شه 

پ   کرد  و  گفت  ن  و  م   :سهیال  م 
ر  و  رو  هم  که  داری  !بیا  و   -

َ
،  عاقل،  ب سارا  !تو  جووی 

،  من  چندین  سال  پای  اون   ط الق  بگیر  ازش  ...ببیر 
شارلتان  موندم  خ   شد  آخرش؟  هیچ   !آخرش  

 !جدای    سارا،  چه  زود،  چه  دیر  !عاقل  باش 



شوهر   تو  معتاد  بود  !چاوش  معتاد  نیست،  چاوش   -
فقط  مریضه  ...چاوش  دوستم  داره  !منم  دوستش  

دارم  و  م خواپ  تو  این  راه  کمک  کارش  باشم  نه  که  
شیــــع  و لش  کنم  !مرش،  ول  نیازی  به  راهنمای   های  

 .شما  ندارم 
خانه  خارج   .و  از  جایم  بلند  شدم  از  از  آشی  

 .به  سمت   چاوش  رفتم  کنارش  نشستم 
شم  پاییر   بود  و  به  گل  های  قال  چشم  دوخته  بودم  

ده  شد   .که  دستم  توسط   چاوش  گرفته  و  فرسر
شم  را  بال  گرفتم  که  لبش  را  نزدیک  گوشم  آورد  و  

 :گفت 
ی  شدی؟  -  چرا  رنگ  به  رو  نداری؟  چیر 

 :لبخند   تصنغ ای  زدم  و  گفتم 
 !نه،  خوبم  -

شش  را  عقب  کشید  .م دانستم  هنوز  متقاعد  نشده  
ی  نکرد   .است  اما  دیگر  پیگیر

 :آرام  از  جایش  بلند  شد  که  گفتم 
 کجا؟  -

ون  یه  نخ  سیگار  بکشم  -  .م رم  بیر
ی  نگفتم   .شی  تکان  دادم  و  چیر 



ون  رف ت  سیاوش  صحبتش  را  با  معیر    چاوش  که  بیر
 .قطع  کرد  و  به  سمتم  آمد  و  کنارپ  نشست 

 :آرام  گفت 
 !دیگه  نگران   اون  یارو  نباش،  حله  -

 :پرسیدم 
 خ   کارش  کردی؟  -

 :ابروی   بال  انداخت  و  گفت 
 !گوشمال  -

  زدم  و  گفتم 
 
 :لبخند   کم  رنک

مرش؛  شاید  تنها  کس  که  تو  این  خانواده  درکم   -
 !م کنه  توی  

 :لبخند ی  زد  و  گفت 
هر  وقت  کمک  خواسپ   بهم  بگو  !هیچ   نباشه   -

 !داداش   بزرگت  هستم  ها 
لبخندم  عمق  گرفت  .سیاوش  خوب  بود  ...شاید  کم  
  به  کس  که  مرا  درک  کند  نیاز  

 
بیشی   از  خوب  !واقعا

 .داشتم  و  سیاوش  اینجا  بود 
چاوش  وارد   خانه  شد  و  سیاوش  شیــــع  از  جایش  بلند  

 .شد 
 .چاوش  دوباره  کنار م  جا  گرفت 



تنش  بوی  سیگار  وینستون  م داد  و  خدا  م دانست  
 .که  چقدر  این  بو  را  دوست  داشتم 

ها  سفره  را  انداختند   کمی   از  ده  دقیقه  مامان  و  دخی 
ی  به  خودم  زحمت  ندادم  که  از  جایم  بلند   و  من  حپ 
ی  چاوش   !شوم  و  این  باعث  تعجب  جمع  شد  ...حپ 

بعد  از  شام  کم  دیگر  نشستیم  و  به  خانه  باز  
 .گشتیم 

چاوش  خسته  و  مانده  لباس  هایش  را  عوض  کرد  و  به  
 .سمت   کمد  دیواری  رفت  تا  تشک  پهن  کند 

 :در  همان  حال  گفت 
ی  که  م خوام  اینه  که  تو  بغلم   - الن  تنها  چیر 

 !بچلونمت  و  چشمام  رو  ببندم  و  یه  خواب   عمیق 
 :خنده ی  آرام  کردم  و  گفتم 

 !به  دیوونه  گفپ   زیک  -
 :تشک  ها  را  روی  زمیر   پهن  کرد  و  گفت 

 !توام  به  دلی   گفپ   زیک  -
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 .خجل  شم  را  پاییر   انداختم  و  لب  به  دندان  گرفتم 
 .تشک  ها  را  پهن  کرد  و  لم  داد 

من  هم  لباس  هایم  را  عوض  کردم  و  به  سمتش  رفتم  
 .و  در  آغوشش  جای  گرفتم 

 
* * * * * * * * * * * 

 
 .وارد   مطب  شدم 

زیاد  شلوغ  نبود  .چند  نفری  روی  صندل  های  انتظار  
   وسط  را  

نشسته  بودند  و  مجله  های  کهنه ی  روی  میر 
 .برداشته  و  ورق  م زدند 

   منسر  که  با  سیستم   روبرویش  کار  
به  سمت   میر 

 :م کرد  رفتم  و  گفتم 
 خانم؟  -

 :شش  را  بال  گرفت  و  جدی  گفت 
 !بفرمایید  -

 .م خواستم  با  دکی   عاشوری  صحبت  کنم  -
 وقت   قبل  داشتید؟  -



 :شم  را  به  نشانه ی  مثبت  تکان  دادم  که  گفت 
 .چند  لحظه  صی   کنید  -

 .و  از  جایش  بلند  شد  و  به  سمت   اتاق   دکی   رفت 
ون  آمد  و  گفت   :چند  لحظه  بعد  از  اتاق  بیر

 .بفرمایید،  م تونید  برید  داخل  -
 :آرام  گفتم 
 .ممنونم  -

 .و  از  کنارش  گذ ر  کردم  و  وارد   اتاق  شدم 
زی   خوش  چهره  و  عینک  با  صوری   براق  و  زیبا  پشت   

 .میر   نشسته  بود  و  چای  م نوشید 
 :با  دیدن   من  از  جایش  بلند  شد  و  گفت 

 سالم  عزیزم،  سارا  هسپ   درسته؟  -
 :با  لبخند  شی  تکان  دادم  و  گفتم 

 .بله،  سارا  هستم  -
و  روی  نزدیک  ترین  کاناپه  نشستم  که  با  لبخ ند  

 :گفت 
ی  م خوری؟  -  چیر 

 !نه،  ممنون  -
 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 



ی  ! - خیل  خوب،  سارا  خانم؛  همرس   چاوش  بشیر
  چطور  با  چاوش  آشنا  

 
سارا  جان  م شه  بهم  بک

 شدی؟  ازدواجتون  سنپ   بود  یا  عاشقانه؟ 
 :با  بند   کیفم  بازی  کردم  و  گفتم 

عاشقانه  بود  ...یه  روز  که  از  مغازه ی  پدرم  به  خ ونه   -
بر  م گشتم  ش   راهم  سی    شد  و  ابراز  عالقه  کرد  ...
قبلش  چند  جای   دیده  بودمش  و  فهمیده  بودم  که  

 ...تعقیبم  م کنه  ...بعدش 
 :مکپر  کردم  و  ادامه  دادم 

یعپ   راستش  من  اولش  مقاومت  م کردم  چون   -
  برادر  

 
م ترسیدم  یک  از  اعضای  خانواده ام،  مخصوصا

هام  بفهمن  ...ول  دو  تا  ا ز  دوست  هام  و  خواهرم  
تشویقم  کردن  که  پیشنهاد  چاوش  رو  قبول  کنم  و  

باهاش  دوست  شم  .رفتارش  یه  طوری  بود  تو  
م   رابطه  ...من  خیل  دوستش  داشتم  و  دارم،  حاض 

قسم  بخورم  که  اونم  دوستم  داره  ول  ...یه  شی  
 ...رفتار  های  ضد  و  نقیضش 
 :حرفم  را  قطع  کرد  و  گفت 

 شکاک؟  تعصب   بیش  از  حد ؟  ترس   از  دست  دادن؟  -
 :شی  تکان  دادم  و  گفتم 



 .بله  ...خیل  هم  زود  عصبای   م شد  و  م شه  -
 :شی  تکان  داد  و  گفت 

 .ادامه  بده  -
ه  باهاش  بهم  بزنم  چون   - خواهرم  بهم  گفت  که  بهی 
خودم  رو  نابود  م کنم  منم  شیــــع  بهش  زنگ  زدم  و  
گفتم  نم خوام  باهات  باشم  و  اون  شیــــع  قبول  کرد  
اما . ..یک  هفته  نشد  که  برگشت  و  ...منم  نتونستم  

  
 
دوری اش  رو  تحمل  کنم  چون  که  ...چون  که  ...واقعا
بهش  وابسته  شده  بودم  ...وقپ   کن ارم  نبود  انگار  یه  

ی  رو  گم  کرده  بودم  ...از  اون  روز  به  بعد   چیر 
رابطه امون  خیل  خوب  شد  .رفتارهاش  رو  هنوز  
داشت  ول  کمرنگ  تر  شده  بود  ...همه  چیر   تازه  

  به  خودش  م گرفت  که  ...که  یه  
 
داشت  رنگ   زندیک

 ...اتفاق  باز  همه  چیر   رو  بهم  زد 
 :اشک  هایم  را  با  پشت   دست  پاک  کردم  و  گفتم 

وین،  برادر   چاوش   -
سهیل،  برادرم  با  ماشیر   به  شر

وین  همون  لحظه ی  اول  تموم   وین  ...شر زده  بود  و  شر
کرده  بود  ...چاوش  بعد  از  مرگ   برادرش  تا  دو  م اه  

شاغم  رو  نگرفت  ...دو  ماه  خورد  و  خوراک  نداشتم،  
ی  رو  گم   حالم  خیل  بد  بود  و  حس  م کردم  یه  چیر 



ی  تو  محل  کارش  هم  پیداش   کردم  .دیگه  حپ 
نم کردم  .تا  اینکه  تصمیم  گرفتم  بهش  پیام  بدم  و  
 ...بگم  که  این  رابطه ی  ی   ش  و  ته  رو  تموم  کنیم 

 :نفس   عمیق   دیگری  کشیدم  و  گفتم 
ن یما،  پرس   احمد  آقا  ازم  خواستگاری  کرده  بود  . -

احمد  آقا  صاحب  کار  چاوش  بود  .هنوزم  که  هنوزه  
نم دونم  چاوش  چطور  متوجه  خواستگاری   نیما  شد  .
با  پدرم  حرف  زد  و  منو  خواستگاری  کرد  .پدرم  هم  با  

من  مشورت  کرد  و  هر  چند  که  زیاد  راص   به  نظر  
 .نم رسید  به  ازدواجمون  رضایت  داد 

ی عپ   تو  با  کس  که  اطالعات  زیادی  ازش  نداشپ   ... -
 ازدواج  کردی،  درسته؟ 
 :شی  تکان  دادم  و  گفتم 

 ...شاید  اشتباه  کردم  -
 :لبخند   مهربای   زد  و  گفت 

   شوخ    -
صد  در  صد  اشتباه  کردی،  ازدواج  چیر 

   ول  خب  ...
 
برداری  نیست  ...بحث   یک  عمر  زندیک

کاری   که  شده  و  زمان  به  عقب  بر  نم گرد ه  و  ما  
اینجاییم  تا  مشکالت  رو  حل  کنیم  و  آینده ای  قشنگ  

 .تر  از  گذشته  بسازیم  ...ادامه  بده  گلم 
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 :لبخند   کج  و  ماعوخ   زدم  و  ادامه  دادم 

ه،  م گفت  داغ   - چاوش  حاض   نشد  عروش  بگیر
دیده ام  و  نم تونم  .بهش  حق  دادم،  یه  ع قد   ساده  

   
 
کردیم  و  فکر  کردم  که  قراره  بریم  ش  خونه  و  زندیک
خودمون  اما  اشتباه  فکر  م کردم  .چاوش  پول   خونه  

نداشت  که  !بعد  از  ازدواج  پا  به  خونه ی  پدری اش  
گذاشتم  .پدرش  مریض  بود  و  خواهرش  خیل  باهام  
بد  بود  .چون  خب  بالخره  اونم  تازه  داداشش  رو  از  
دست  داده  بود  .اوایل  خیل  چکامه  اذیتم  م کرد  اما  

بعد  از  اینکه  باهام  بیماری   چاوش  رو  در  میون  
گذاشت  آروم  تر  شد  .و  خب  من  تو  یه  موضویع  

کمکش  کرده  بودم  و  انگار  اون  باعث  شد  زیاد  کاری  به  
کارم  نداشته  باشه؛  هر  چند  فکر  نکنم  اون  هیچ  وقت  
  یه  روز  چکامه  یه  کاری  

 
باهام  خوب   خوب  بشه  .دقیقا



  واسم  گرون  تموم  شد  .صاحب  کار   دوم   
 
کرد  که  واقعا

چاوش  از  چکامه  خوشش  اومده  بود  انگار،  چاوش  
هم  که  عصپ   !اون  روز  شیــــع  اومد  خونه  و  داد  و  
هوار  راه  انداخت  .چکامه  هم  بهش  گفت  که  من  

 .براشون  قرار  جور  کردم  هم  دیگه  رو  ببیی   
با  به  یاد  آوردن   آن  روز  اشک  از  چشمانم  شازیر  شد  .

 !در  راه   این  عشق  چه  ها  که  نکشید ه ام 
ی  حاض   نشد  حرف  هام  رو   - چاوش  اون  روز  حپ 

ی  یک  کلمه  !افتاد  به  جونم  تا  م خوردم   بشنوه،  حپ 
ی  از  داداش  هام  کتک  نخورده  بودم  . کتکم  زد  .من  حپ 

اون  روز  خیل  حالم  بد  بود  و  اون  با  یه  معذرت  
 !خواه  انتظار  داشت  که  من  ببخشمش 

سکوت  کردم . حالم  از  یادآوری   آن  خاطرات   تلخ  بهم  
 .م خورد 

 :حال   بد   مرا  که  دید  گفت 
خیل  خوب؛  بقیه  باشه  برای  یه  روز   دیگه  !اما  خب   -

ی  باید  مالقاتشون  کنم   .من  برای  درمان   آقای  بشیر
 .ول  اون  نم دونه  که  من  از  بیماری اش  خی   دارم  -



،  تحت   فشارت  نم ذا رم  اما   -
 
باید  آروم  آروم  بهش  بک

سغ  کن  یط  یک  ماه  یا  کمی   باهاش  در  میون  
 بذاری  ...پشت   گوش  ننداز  باشه؟ 

 .شی  تکان  دادم  و  از  جایم  بلند  شدم 
 :گفت 

ت  هستم  -  !منتظر   خی 
 :دستم  را  به  سویش  دراز  کردم  و  گفتم 

 !ممنونم  خانم   عاشوری  -
 :دست  در  دستم  گذاشت  و  با  لبخند   مهربای   گفت 

 .انجام  وظیفه  است  -
ون  زدم  تصمیم  گرفتم  با  فاطمه   از  مطب  که  بیر

م  .هم  حال   مناسپ   نداشتم  و  نیاز  داشتم   تماس  بگیر
که  با  کس  حرف  بزنم  و  هم  خیل  وقت  بود  که  

ی  از  فاطمه  نداشتم   .خی 
 .شماره اش  را  گرفتم  و  او  ش   بوق   سوم  جواب  داد 

 !الو؟  چه  عجب  سارا  خانم  یادی  از  فقیر  فقرا  کرده  -
 چطوری؟  -

 :نفس   عمیق   کشید  و  گفت 
نم دونم  ...گاه  اوقات  خوب،  گاه  اوقات  بد  ...تو   -

؟   !خ 



 :لبخند   تلچ   زدم  و  گفتم 
 .خسته ام  -

 ...تازه  اولشه  !اگه  به  حرف  من  گوش  -
 :حرفش  را  قطع  کردم  و  گفتم 

تو  رو  خدا  تو  یک  دیگه  اینو  نگو  که  این  اواخر  فقط   -
 !دارم  همیر   جمله  رو  م شنوم  .خواهش  م کن م 

 خ   بهت  م گذره  سارا؟  -
،  بالخره  م گذره  دیگه  !تو  رو  به  راه   - هر  خ 

 فایط؟ 
 :مکپر  کرد  و  گفت 

 سهیل  خ   کار  م کنه؟  -
ی؟  -  ولش  کردی  که  آمارش  رو  بگیر

،  نگو  !شکوفت  نزن  -
 
 !نم خوای  بک

 .حقیقته،  شکوفت  نیست  !سهیل  رفته  همدان  -
 :متعجب  گفت 

 اونجا  چرا؟  -
نم دونم  وللا ،  آقاجون  م گفت  خیل  داره  گرد  و   -

خاک  به  پا  م کنه  فرستادتش  پیش  دوستش  کار  کنه  .
 .یه  مغازه ی  فرش  فروشر 

  ازش  خی   نداری؟  -
ا
 یعپ   اصل



شوهرم  سایه اش  رو  با  تیر  م زی   م خوای  ازش  خی    -
 داشته  باشم؟ 
 :مغموم  گفت 

ه  با  اون   -   به  من  چه؟  !بره  بمیر
ا
؛  اصل

 
راست  م یک

 اخالق   گندش  ...سارا؟ 
 بله؟  -

ی  نگفتم  تا  خودش  به   مکثش  طولی   شد؛  اما  چیر 
 .حرف  بیاید 

 .من  دارم  ازدواج  م کنم  -
 :متعجب  گفتم 

  تو؟  -
 
؟  ...خ   م یک  !خ 

 .م گم  دارم  ازدواج  م کنم  -
 با  یک؟  -
 !نیما  -

 :متعجب  تر  از  قبل  گفتم 
 همون  پرس   احمدآقا؟  -

 !آره  -
در  دل  گفتم " :بالخره  یک  جا  به  پرس   احمدآقا  

 "جواب  مثبت  دادند 
 پرس  خوبیه؟  -



 ...خیل  سارا،  خیل  پرس   خوب  و  مهربونیه  ول  -
؟  -  ول  خ 

 .من  از  خودم  مطمی    نیستم  -
،  درست  م گم؟  -  یعپ   هنوز  دلت  با  سهیل 

 :انگار  درست  گفته  بودم؛  چون  گفت 
 .دارم  دیوونه  م شم  -

اول  باید  قشنگ  سهیل  رو  فراموش  م کردی  بعد  به   -
 .اون  بنده  خدا  جواب  مثبت  م دادی  فایط 

فکر  م کردم  ازدواج  کنم  فراموشش  م کنم  ...ول  ... -
ول  هر  روز  چهره اش  جلوی  چشممه  .م دوی   سارا  

من  نم خوام  برگردم  پیشش  ول  ...ول  از  ته   قلبم  
هنوزم  دوستش  دارم  و  حالم  از  این  حس   لعنپ   بهم  

 .م خوره 
 :آه   جانسوزی  کشیدم  و  گفتم 

 .همون  جمله ی  معروف  -
 :با  خنده ای  مخلوط  شده  با  بغض  گفت 

 !بسوزه  پدر   عاشق   -
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 .سوزش   اشک  را  در  چشمانم  حس  م کردم 

 !چه  شد  که  حال  و  روزمان  این  شد؟ 
 مگر  با  دوران   مجردی  چقدر  فاصله  داشتیم؟ 

یک  سال  هم  نشده  بو د  ول  انگار  یک  قرن  گذشته  
 "!بود  که  این  گونه  با  عجز  م گوییم " :یادش  خوش 

چقدر  زود  گذشت  آن  روز  های   که  من  از  آن  پرس   مو  
مشک  و  اخمو  که  همیشه  تعقیبم  م کرد  م ترسیدم  و  
چه  کس  فکرش  را  م کرد  که  همان  آدم  حال  شوهر   

 .قانوی  ام  باشد 
یا  همیر   فاطمه  ...چقدر  خوشحال  و  خن دان  بود  ...

چقدر  مسخره  بازی  در  م آورد  ...حال  وضعیتش  چه  
 ...شده 

 :آرام  گفتم 
 از  نهال  خی   نداری؟  -

  دیروز  زنگ  زد  ...از  تو  خیل  م نالید  م گفت   -
 
اتفاقا

 !ی   وفا  شدی 
 :شانه ای  بال  انداختم  و  گفتم 



 !شاید  -
-  
 
 !حتما

ی   خیال  فاطمه  ...خودم  کم  مشکل  ندارم  ...گذشت   -
 .اون  ر وز  ها 

 .گذشت  ...یه  روز  قرار  بذاریم  باز  همدیگه  رو  ببینم  -
 یک؟  -

  من  پایه ام  -
 
 .هر  وقت  بک

 .بذار  ببینم  من  یک  وقت  م کنم  ...بهت  خی   م دم  -
 اویک،  کاری  نداری؟  -

 !نه  قربونت  ...خداحافظ  -
تماس  را  که  قطع  کردم  کنار   خیابان  ایستادم  و  دستم  

   زرد  رن گ  بال  گرفتم 
 .را  برای  اولیر   ماشیر 

همه  چیر   حل  م شد  ...من  یک  زن  بودم  و  قدرت   این  
 !را  داشتم  که  همه  چیر   را  حل  کنم 

 
 "چکامه "

 
ساعت  از  یک  شب  گذشته  بود  و  ی   شک  بابا،  سارا  و  

 .چاوش  خواب  بودند 



ی   سارا  امروز  به  دیدار   دکی   چاوش  رفته  بود  اما  چیر 
با  من  در  میان  نگذاشت  و  من  هم  پاپیچش  نشدم  ...

 .در  واقع  هنوز  یخم  با  او  آب  نشده  بود 
روی  تختم  نشستم  و  گوشر ام  را  از  روی  کنسول   

 .درب  و  داغانم  برداشتم  و  وارد   تلگرام  شدم 
برای  بار   هزارم  پروفایل   حامد  را  چک  کردم  و  با  خود  

 .گفتم  که  یک  آدم  چقدر  م تواند  پست  باشد 
 .رفت  "Block" ناخواسته  دستم  به  سمت   گزینه ی 

 ام  گورش  را  گم  کند 
 
 .همیر   بهی   که  از  زندیک

ون  بیایم  اما  با  دیدن   پیام  از   خواستم  از  تلگرام  بیر
ب  شدم   .جانب   شماره ای  ناشناس  مسی 

 خدایا  نکند  باز  حامد  باشد  و  تهدید  هایش؟ 
 :پیام  را  باز  کردم 

؟ "  "خوی 
؟  چه  کس  این  پیام  را  برایم  ارسال  کرده  بود؟   همیر 

 :با  دستای   که  به  وضوح  م لرزیدند  تایپ  کردم 
 "شما؟ "

حدود   پنج  دقیقه  از  ارسال   پیامم  گذشت  که  پیامش  
 :روی  صفحه  نشست 

 "سیاوشم "



 :با  خیال  راحت  نفس  عمیق  کشیدم  و  تایپ  کردم 
 ".ببخشید  شماره ات  رو  نداشتم "

،  حالت  خوبه؟ "  "خدا  ببخشه  ...نگفپ 
 :با  لبخند  تایپ  کردم 

 "آره  خوبم  ...شما  با  حامد  حرف  زدین؟ "
 "تو  چرا  تا  این  موقع  شب  بیداری؟ "

 .جوابم  را  نگرفته  بودم  اما  باز  لبخندم  را  حفظ  کردم 
  تا  این  موقع  بیدارم "

ا
 ".من  اصول

؟ "  "درس  م خوی 
نه،  با  گوشر ام  ور  م رم  ...تو  چرا  تا  این  موقع  شب  "

 "بیداری؟ 
 :حدود   ش  ثانیه  بعد  جوابم  را  گرفتم 

 ".موسیق   گوش  م دم "
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 :مشتاق  تایپ  کردم 



 "جدی؟  خ   گوش  م دی؟ "
 :در  جا  جوابم  را  داد 

 "در  کوچه  سار   شب  از  استاد  شجریان "
 "اصیل  گوش  م دی؟ "

ده؟ "
َ
 "ب

نه،  راستش  من  گوش  نم دم  ...هر  کس  یه  "
 "سلیقه ای  داره؟ 

 :بعد  از  حدود   دو  دقیقه  پرسید 
 "خ   گوش  م دی؟ "

 :ت ایپ  کردم 
بیشی   سلینا  گومز  ...خیل  ازش  خوشم  میاد،  "

همیشه  دوست  داشتم  مثل   اون  یه  آدم   موفق  و  
 ".قدرتمند  باشم 

؟ "  "نیسپ 
 :بدون   مکث  تایپ  کردم 

وین  همون  " معلومه  که  نه  ...من  بعد  از  مرگ   شر
 ".قدرت   کمم  رو  هم  از  دست  دادم 

حدود   پنج  دقیقه  از  ارسال   پیامم  م گذشت  اما  جو ای   
 .دریافت  نکردم 



نتم  را  خاموش   ناامید  از  جواب  دادنش  خواستم  اینی 
وع  به  زنگ  زدن  کرد  ...همان   کنم  که  گوشر ام  شر

 !شماره،  شماره ی  ناشناس   آشنای  سیاوش 
س  آیکون   سی    رنگ  را  

گلویم  را  صاف  کردم  و  پر  اسی 
کشیدم  و  گوشر  را  به  گوشم  چسپاندم  و  با  آرام  ترین  

ن   صدای  ممکن  گفتم 
ُ
 :ت

 الو؟  -
  مرگ   یه  آدم  اینقدر  داغونت  م کنه؟  -

 یعپ 
 :مکپر  کردم  و  با  بغض  گفتم 

اون  برادرم  بود  ...ما  ...ما  با  هم  بزرگ  شده  بودیم  ... -
وین  شاید  تنها  کس   چاوش  همیشه  ش  کار  بود  و  شر

 !بود  که  من  بهش  تکیه  م کردم 
وین  بر  نم گرده،  در  جریای    - با  نا  امید  شدن   تو  شر

 !که؟ 
 :ن اخودآگاه  پرسیدم 

؟  -   داشپ 
 
 تا  حال  نسبت  به  کس  احساس   وابستک

 :مکپر  کرد  و  گفت 
  نه  ... -

 
نه  ...خانواده ام  رو  دوست  دارم  ول  وابستک

یاد  گرفتم  رو  پای  خودم  بایستم  ...توام  باید  این  رو  
ی  چکامه   !یاد  بگیر



 :به  دیوار   روبرویم  چشپ  دوختم  و  گفتم 
من  باید  به  خانواده ام  تکی ه  کنم  چون  جز  اون  ها   -

 .کس  رو  ندارم 
 !داری  چکامه  -

 :در  سکوت  منتظر  ماندم  که  گفت 
 ات  ...نکنه   -

 
تو  خودت  رو  داری؛  مهم  ترین  فرد   زندیک

 یادت  رفته؟ 
 .من  تنهای   از  پس   خودم  بر  نمیام  -

؟  !تا  حال  به  کار  فکر   - چرا  همچیر   فکری  م کپ 
 کردی؟ 

 :متعجب  پرسیدم 
 کار؟  -

آره  ...کار،  م توی   در  کنار   درس ات  کار  کپ   ...بگو   -
 ببینم  هی   خ   داری؟ 

 :مکپر  کردم  و  معذب  گفتم 
 !نقاشر  -

این  خیل  خوبه  ...م دوی   که  نقاشر  رو  هر  کس   -
   که  تو  وجود   هر  

   ذای 
نم تونه  بکشه،  نقاشر  یه  هی 

؟  م توی   تو   ش  نم شر کس  نیست  ...چرا  ی  گیر



اینستا  پیج  بزی   و  طرح  قبول  کپ   و  از  این  راه  پول  در  
 !بیاری  ...م توی   چکامه،  تو  این  توانای    رو  داری 
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 :لبخندی  زدم  و  گفتم 

تو  تا  به  حال  نقاشر  های  منو  ندیدی  و  داری  به  من   -
  که  این  توانای   رو  دارم؟ 

 
 م یک

 :مکپر  کرد  و  گفت 
 !تو  به  خودت  اطمی نان  نداری  چکامه  ...مرددی  -

 :نفس   عمیق   کشیدم  و  گفتم 
 ...باید  فکر  کنم  ...نم دونم  از  پسش  بر  میام  یا  نه  -

  ...بدون    -
   موفق  شر

چرا  بر  نیای؟  تو  م توی   یه  دخی 
 !اینکه  به  کس  تکیه  کپ   روی  پاهای  خودت  بایسپ  

 :ناخودآگاه  گفتم 
 !تو  خیل  خوی   ...امید  م دی  -



   خوب  !امید   -
  نیست  دخی 

 
  بدو ن   امید  زندیک

 
زندیک

 !داشته  باش 
 :خمیازه ای  کشیدم  و  گفتم 

 .مرش  -
 !فکر  کنم  وقت   خوابته  ...شب  بخیر  -

 :لبخند   محوی  زدم  و  گفتم 
 !شب  بخیر  -

و  این  صدای  بوق   ممتد  بود  که  جای  صدای  گوش  
 .نوازش  پشت   خط  طنیر   م انداخت 

 
 "سارا "

 
با  زمزمه  های  آرام  کنار   گوشم  هوشیار  شدم  اما  

 .چشمانم  را  باز  نکردم 
 :صدای  چاوش  بود 

 !سارا  ...سارای  من  -
لبخند   محوی  از  لحن   آراَمش  روی  لبانم  نشست  .اما  

 .چون  پشت  به  او  بودم  لبخندم  را  نم دید 
 !سارا؟  بیدار  شو  دخی   -



بدون   اینکه  چشمانم  را  باز  کنم  به  سمتش  برگشتم  و  
شم  را  در  سینه اش  مخق   کردم  و  دستم  را  دورش  

 .حلقه  کردم 
 :دسپ   به  موهایم  کشید  و  گفت 

  م کپ   -
 
 !امروز  تعطیلم  ...اینجوری  رفع  دلتنک

باز  هم  چشمانم  را  باز  نکردم  اما  زبانم  خود  به  خود  
 :باز  شد  و  با  صدای  خماری  گفتم 

دلم  م خواد  تمام   روز  رو  همینجوری  تو  بغلت   -
 !بمونم  ...سارای  تو،  تو  رو  خیل  دوست  دار ه  مرد 

 .سکوت  کرد 
سکوتش  که  طولی   شد  مجبور  شدم  چشمانم  را  باز  

ه  شوم   .کنم  و  به  چهره ی  درهمش  خیر
 :متعجب  گفتم 

 !خ   شده؟  -
 :دسپ   به  گونه ام  کشید  و  گفت 

؟   -
 
از  پیشم  نم ری؟  خسته  نم شر  از  این  زندیک

 عاشقم  م موی   سارا؟ 
 !با  این  حرف  ها  حالمون  رو  خراب  نکن  چاوش  -

 :شش  را  د ر  گودی   گردنم  فرو  کرد  و  گفت 



 ای  رو  تحمل  کنه  ... -
 
هیچ کس  نم تونه  همچیر   زندیک

من  هیچ  کاری  برات  انجام  ندادم،  نه  برات  عروش  
 ...گرفتم  ...نه  خونه  ...و  نه 

 :حرفش  را  قطع  کردم  و  گفتم 
اگه  م خواستم  برم  زودتر  از  این  ها  م رفتم  ...من   -

م خوام  پیشت  بمونم  چاوش  ...من  کن ارتم،  تو  رو  با  
هیچ  کس  عوض  نم کنم  ...تو  ...تو  چاوش   مپ   ...

؟   !پرتقال   مپ   ...نیسپ 
سکوت  کرد  که  دستانم  را  دور   گردنش  حلقه  کردم  و  

 :گفتم 
این  افکار   منق   رو  از  خودت  دور  کن  ...ما  اول    -

راه ام،  مقصدی  در  کار  نیست  ...باید  از  این  مسافت  
یم   ...لذت  بی 

 :پوزخندی  زد  و  گف ت 
 !تو  این  ی   پول؟  -

قرار  نیست  همه  پولدار  باشن  آقا  !بعدش  هم   -
 !دستمون  به  دهنمون  م رسه؛  شکر 

 :دستش  را  دور   کمرم  حلقه  کرد  و  گفت 
یه  کاری  کن  ...یه  کاری  کن  تا  بهم  ثابت  شه  که   -

 !نم ری  ...که  پیشم  م موندی 



 :مکپر  کردم  و  گفتم 
اگه  یه  روزی  تنهات  گذاشتم؛  بدون  اون  ر وز،  روز    -

 !مرگمه 
  نزد 

 
د  اما  حرف  .با  این  حرفم  بیشی   مرا  به  خودش  فرسر

با  صدای  تقه ای  که  به  در  خورد  کالفه  فاصله  گرفت  
 :و  کشدار  گفت 

 !بله؟  -
 :صدای  پر  ذوق   چکامه  از  پشت   در  طنیر   انداخت 

 .داداش  م خوام  باهات  حرف  بزنم  -
ه  
ُ
چاوش  نیم  نگاه  به  ساعت  دیواری  که  ساعت  ن

 :صبح  را  نشان  م داد  کرد  و  گفت 
؟  -

 
 این  وقت   صبح  خ   م خوای  بک

  که  در  صدایش  بود  
 
چکامه  کم  نیاورد  و  با  همان  ذوف

 :گفت 
 !تو  بیا  -

 .چاوش  کالفه  از  جایش  بلند  شد  و  از  اتاق  خارج 
ی  اینقدر     برایم  جای  سٔوال  بود  که  چه  چیر 

 
واقعا

 !چکامه  را  ذوق  زده  کرده  است 



از  جایم  بلند  شدم  و  بعد  از  پوشیدن   لباس   مناسپ   از  
ون  زدم  و  خواستم  به  سمت   دستشوی   بروم   اتاق  بیر

 :که  صدای  چاوش  نظرم  را  جلب  کرد 
 .من  خودم  خرجت  رو  م دم  نم خواد  کار  کپ   -

 :و  بعد  صدای  چکامه 
اما  داداش  من  م خوام  کار  کنم  ...کار   سخپ    -

نیست،  م خوام  تو  اینستا  پیج  کاری  بزنم  و  نقاشر  
 !قبول  ک نم  .تو  رو  خدا  داداش 

 .به  سمت  هال  رفتم 
 :چاوش  گفت 

که  هر  ی   پدری  بیاد  بهت  دایرکت  بده  چرت  و  پرت   -
 !بنویسه؛  آره؟ 

ض  گفت   :چکامه  معی 
 ...داداش  -

 :چاوش  حرفش  را  قطع  کرد  و  گفت 
 !نه  !دیگه  کش  نده  تمومش  کن  -

 :به  سمتشان  رفتم  و  رو  به  چاوش  گفتم 
  کار   بدی  نیست ... عکس   خودش  رو   -

 
چاوش  واقعا

 !نم ذاره  که،  پیج   کاریه 
 :مصمم  گفت 



 !نه  -
 :نفس   عمیق   کشیدم  و  گفتم 

ی  شد  مسئولیتش  با  من  -  !اگه  چیر 
 :مشکوک  نگاهم  کرد  که  گفتم 

 .خواهش  م کنم  -
 :مکپر  کرد  و  گفت 

 ...باشه  ...اما  -
 :تند  گفتم 

 .مرسب  عزیزم  ...من  م رم  به  بابا  ش  بزنم  -
 .و  پشتم  را  به  آنها  کر دم  و  به  سمت   اتاق   بابا  رفتم 

 
 "سیاوش "

 
ون  در  حال   ون  زدم  که  نیک  را  با  لباس   بیر از  اتاقم  بیر

 .که  از  پله  ها  بال  م آمد  دیدم 
چشمان   گود  رفته  و  حال  و  روز   نابسامانش  نشان  

ون  بوده  است   .م داد  که  تا  این  وقت   صبح  بیر
 :با  اخم  به  سمتش  رفتم  و  گفتم 

 کجا  بودی؟  -
 :ی   هیچ  حس  نگاهم  کرد  و  گفت 



ه   جهنم  -
َ
 !ت

و  خواست  از  کنارم  گذر  کند  که  بازویش  را  گرفتم  و  
  بلندی  گفتم 

 
 :با  صدای  تقریبا

 !سگم  نکن  نیک  ...این  چه  طرز  حرف  زدنه؟  -
ون  کشید  و  جیغ  کشید  ب  بازویش  را  بیر  :با  ض 
به  تو  چه؟  چیکاره ی  مپ   تو؟  هر  کار  که  دلم   -

ی  هم  ربظ  نداره  ... م خواد  م کنم  به  هیچ  بپ   برسر
 !فهمیدی؟ 
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  من  مثل   اون   -

نه،  م بینم  که  زبونت  باز  شده  ...ببیر 
مادر   احمقت،  احمق  نیستم  !همه  رو  تو  این  خونه  

 ...دور  بزی   منو  نم توی  
 :پوزخندی  زد  و  گفت 



خونه اتون  رو  شتون  خراب  شه  اله  ...به  سن    -
قانوی   که  برسم  از  این  خراب  شده  م رم  و  پشت   شم  

 !رو  هم  نگاه  نم کنم 
با  صدای  جیغ  و  فریادش؛  سهیال،  مامان  و  حاج  بابا  از  

ون  آمدند   .اتاق  هایشان  بیر
 :حاج  بابا  گفت 

 !خ   شده؟  !کله ی  سحر  چه  مرگتونه؟  -
انگشت   اشاره ام  را  به  سمت   نیک  گرفتم  و  عصپ   

 :گفتم 
؟  بگو  ...بگو  تا  هفت   - س  ...نیک  چرا  ساکپ  از  این  بی 

 !صبح  کدوم  جهنم  دره ای  بودی 
 :سهیال  متعجب  و  نگران  گفت 

؟  نیک  تو  که  خواب  بودی  -  .خ 
 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 

 !داره  دورت  م زنه  احمق  ...یک  م خوای  بفهم  !یک؟  -
 :آقاجون  مداخله  کرد 

ه  -  ...یه  لحظه  صی   کنیر   ببینم  چه  خی 
 :بعد  رو  به  نیک  با  اخم  و  تکی   ادامه  داد 

 کجا  بودی؟  -
 :نیک  با  پرروی    تمام  گفت 



 !به  تو  ربظ  نداره  -
سف  به  نیک  نگاه  

ٔ
سهیال  هیپ   کشید  و  مامان  با  تا

 .کرد 
 :سهیال  بازوی  نیک  را  محکم  گرفت  و  گفت 

 !نیک  !این  چه  طرز   حرف  زدن  با  پدربزرگته؟  -
نیک  با  پرخاش  بازویش  را  از  دست   سهیال  کشید  و  

 :جیغ  زد 
نم خوام  پدربزرگم  باشه،  نم خوام  مادرم  باشر  ... -

نم خوام  ...شما  رو  نم خوام،  م خوام  برم  پیش   
 !پدرم 

 :سهیال  داد  زد 
 !نیک  -

 :عصپ   به  سمت   نیک  رفتم  و  گفتم 
بس  کن  این  اراجیف  رو  ...بگو  کدوم  گورستوی    -

 !بودی؟ 
نیک  خواست  باز  پرخاش  کند  که  آق اجون  زودتر  

 :گفت 
خیل  خوب  ...اگه  دلت  م خواد  برگردی  پیش    -

م،  م توی   همیر   الن   پدرت؛  من  جلوت  رو  نم گیر
 .وسایلت  رو  جمع  کپ   و  بری 



 :متعجب  به  آقاجون  نگاه  کردم  و  گفتم 
 ...آقاجون  هیچ  معلوم  هست  -

 :حرفم  را  قطع  کرد  و  گفت 
بذارین  هر  کاری  که  دلش  م خواد  بکنه  ...دخالت   -

 .نکنیر  
و  جلوی  چشمان   متعجب   من،  سهیال  و  مامان  از  پله  

 .ها  پاییر   رفت 
 :سهیال  گفت 

 ...من  اجازه  نم دم  -
 :مامان  گفت 

ی  م دونه   -   یه  چیر 
 
به  حرف   بابات  گوش  بده؛  حتما

 ...که  م گه 
وزمندانه ای  زد  و  از  جلوی  چشمانمان   نیک  لبخند   پیر

 .دور  شد 
چشم  غره ای  به  جای  خال اش  رفت م  و  از  پلکان  پاییر   

 .آمدم 
وع  به  زنگ  زدن  کرد   .همان  لحظه  گوشر ام  شر
به  صفحه ی  موبایلم  چشم  دوختم  ...با  دیدن   

شماره ی  چکامه  نگاه  به  اطراف  انداختم  و  وقپ   
 .دیدم  کس  نیست  جواب  دادم 



 الو؟  -
 :صدای  ذوق  زده اش  پشت   خط  طنیر   انداخت 

 !باورم  نم شه،  داداشم  قبول  کرد  که  پیج  بزنم  -
 :لبخندی  زدم  و  گفتم 

 !موفق  باشر  -
  ازت  ممنونم،  حس  م کنم  خودم   -

 
آم،  مرش  ...واقعا

 !رو  پیدا  کردم 
خوشحالم  که  کمک  کارت  شدم  ...کمک  نیاز  داشپ    -

 ...من  هستم 
ممنونم،  من  قطع  م کنم  ...کل  کار   هیجان  انگیر    -

 .دارم 
و  بدون   اینکه  به  من  مهلت   حرف  زدن  بدهد  قطع  

 .کرد 
 .تک  خنده ای  کردم  و  گوشر ام  را  در  جیبم  گذاشتم 

 
 "سارا "

 
ه  شدم   .به  صورت   غرق  در  خواب   چاوش  خیر

نهارش  را  خورده  بود  و  در  چرت   بعد  از  ظهری  به  ش  
 .م برد 



 .تصمیم  گرفته  بودم  امروز  با  او  صحبت  کنم 
 .بالخره  باید  م فهمید  که  من  از  بیماری اش  خی   دارم 

دستم  را  روی  گونه ا ش  گذاشتم  و  در  حال  که  ته  
 :ریشش  را  نوازش  م کردم  گفتم 

 !چاوش  -
ناگهان  دستش  دور   کمرم  حلقه  شد  و  مرا  به  سمت   

 .خودش  کشید 
 :متعجب  گفتم 
 !بیدار  بودی؟  -

 :چشمانش  را  گشود  و  گفت 
 .با  اون  نگاهات  م ذاری  آدم  بخوابه  -

 :لبخند   محوی  زدم  و  گفتم 
ی  باها ت  حرف  بزنم  -  !م خوام  درباره ی  یه  چیر 

درحال  که  حواسش  ی    موهایم  و  نوازششان  بود  
 :گفت 

 !هوم،  م شنوم  -
 :لب  به  دندان  گرفتم  و  گفتم 
؟  -  !قول  م دی  عصبای   نسر

م دانستم  همه ی  این  مقدمه  چیپ   ها  بیهوده  است  
 .اما  دست  بر  نم داشتم 



  داره  -
 
 ...بستک

 :نفس   عمیق   کشیدم  و  گفتم 
من  خیل  دوستت  دارم .. .دارم  برای  داشتنت  هر   -
  
 
کاری  م کنم،  م خوام  با  هم  باشیم  ...با  هم  زندیک

یم  ...م خوام  تو  همه ی  لحظه  های   کنیم،  با  هم  بمیر
 ات  کنارت  باشم  !من 

 
 ...زندیک

 :اخم  کرد  و  گفت 
 !حرفت  رو  بزن  سارا  -

 :نگاهم  را  از  او  گرفتم  و  آرام  گفتم 
 !من  م دونم  تو  پارانوئید  داری  چاوش  -
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 .ناگهان  رهایم  کرد  و  نشست 

 :با  صوری   شخ  شده  و  چشمای   خشمگیر   گفت 
یک  ...یک  همچیر   زری  زده؟  !هان؟  !من  مریض   -

 ...نیستم  ...من  مریض  نیستم  سارا 



من  هم  نشستم  و  در  حال  که  سغ  در  آرام  کردنش  
 :داشتم  گفتم 

چاوش  یه  دقیقه  گو ش  کن  ...من  با  یه  دکی   حرف   -
زدم  ...خانم  دکی   گفت  من  باید  به  تو  بگم  و  تو  باید  

 .جلسات   درمانت  رو  یط  کپ  
 :بلند  شد  و  داد  زد 

م گم  من  مریض  نیستم  ...از  خودت  در  میاری  این   -
ها  رو؟  !م خوای  بری  دکی   دو  تا  پرونده  روی  هم  

ی  دادگاه  تحویل  بدی  که  شوهرم  بیماری   بچیپ   بی 
روا ی   داره  و  خدافظ؟  )خداحافظ  (آره؟  !داری  زرنگ  

 بازی  در  میاری  سارا؟ 
 :بلند  شدم  و  گفتم 

چاوش  من  چرا  باید  همچیر   کاری  کنم؟  من  دوستت   -
 ...دارم  م خوام  درمان  شر 

 :عربده  زد 
اینقدر  نگو  درمان  ...نگو  درمان  ...نگو  ...من  مریض   -

 ...نیستم  ...من  سالمم  ...نگو  ...نگو 
 .دیگر  اشکم  در  آمده  بود 

 :ملتمس  گفتم 



چاوش  تو  رو  خدا  گوش  کن  ...قرار  نیست  اتفاق    -
بدی  بیفته  ...فقط  م خوام  تو  حالت  خوب  بشه  ...

ت  دارم؛  م خوام  خوب  شر   !من  دوس 
 :پوزخندی  زد  و  گفت 

؟  ! - دوَسم  )دوستم  (داری؟  !چه  دوست  داشتپ 
م خوای  بری  ...م خوای  ولم  کپ   ...م خوای  از  این  
کوفپ   س وءاستفاده  کپ   فلنگ  رو  ببندی  ...ول  من  

اجازه  نم دم  ...هنوز  منو  نشناخپ   سارا  ...اون  روی  
سگ   منو  ندیدی  !اینقدر  تو  این  اتاق  م موی   موهات  

رنگ   دندون  هات  شن  ...از  پیش   من  نم ری  سارا  ...
 !همیر   جا  م موی  
 :هق   زدم  و  گفتم 

؟  به  خدا   - چاوش  چرا  مثل   دیوونه  ها  حرف  م زی 
قسم،  به  پیغمی   قسم  ...به  جان   خودت  که  چقدر  

برام  عزیزی  فقط  م خوام  کمکت  کنم  ...برای  قشنگ  
  کردن  ...من  م خوام  بهم  شک  نداشته  

 
تر  زندیک

باشر  ...م خوام  ه  فرت  و  فرت  گوشر ام  رو  چک  
ل  نکپ   ... نکپ   ...م خوام  رفت  و  آمد  هام  رو  کنی 

م خوام  وقپ   با  یه  مرد  صحبت  م ک نم  فکر  نکپ   که  
من  با  اون  یارو  ارتباط  دارم  ...م خوام  فکرت  درست  



شه  چاوش  ...فقط  همیر   رو  م خوام  ...من  نم رم  از  
پیشت  ...هیچ  جای   نم رم  ...فقط  م خوام  خوب  

 ...شر  ...خواهش  م کنم  بهم  گوش  کن 
 :عصپ   شش  را  به  طرفیر   تکان  داد  و  داد  زد 

؟  !خ   تو  او ن  گوشر  داری   -   کپ 
 
م خوای  هرزیک

؟  !هان؟   !نم خوای  چکش  کنم؟  !با  یک  تیک  م زی 
با  حالت   زاری  نگاهش  کردم  که  به  سمت   کیفم  رفت  

و  با  خشونت  زیپش  را  باز  کرد  و  تمام   محتویاتش  را  
 .خال 

ون  کشید  و  از  اتاق      وسایلم  گوشر ام  را  بیر
از  بیر 

 .خارج  شد 
 .خواستم  به  دنبالش  بروم  که  شیــــع  در  را  بست 

ه  شدم  که  صدای   ان  به  در  خیر متعجب  و  حیر
 .چرخش   کلید  را  شنیدم 

 :محکم  با  کف   دست  به  در   چوی   کوبیدم  و  جیغ  زدم 
؟  !چرا  در  رو  قفل   - چاوش  داری  خ   کار  م کپ 

کردی؟  !چاوش  ...دیوونه  من  م خوام  کمکت  کنم  ...
 ...چاوش 



ه  را  بال  و  پاییر   کردم،  به  در  کوبیدم،  جیغ  و   دستگیر
داد  کردم  اما  فایده  نداشت  ...مرد   من  نامهربان  شده  

 ...بود 
 ...هق   زدم  و  کنار   در  نشستم 

چرا  هر  بار  که  م خواستم  درست  ترین  کار  را  انجام  
 !دهم  همه  چیر   خراب  م شد؟ 
 !چرا  چاوش  گوش  نم داد؟ 

 !چرا  با  من  راه  نم آمد؟ 
 :شم  را  روی  زانوهایم  گذاشتم  و  آرام  گفتم 

 ...خدایا  -
 

 "چکامه "
 

با  ش نیدن   صدای  داد  و  فریاد  از  اتاق   سارا  و  چاوش  
 .فهمیدم  بالخره  سارا  کرم   خودش  را  ریخت 

ون  فرستادم  و  از  اتاق  خارج  شدم   کالفه  نفسم  را  بیر
 .که  چاوش  را  در  حال   کلید  کردن   در  دیدم 

 :صدای  سارا  از  پشت   در  م آمد 



؟  !چرا  در  رو  قفل   - چاوش  داری  خ   کار  م کپ 
کردی؟  !چاوش  ...د یوونه  من  م خوام  کمکت  کنم  ...

 ...چاوش 
 :متعجب  به  سمت   چاوش  رفتم  و  گفتم 

ه  رو  چرا  زندوی    - خ  کار  م کپ   داداش؟  !دخی 
 !کردی؟ 

عصپ   به  سمتم  برگشت  و  چانه ام  را  در  دستش  
 :گرفت  و  گفت 

 !تو  گفپ   بهش؟  -
ترسیده  نگاهش  کردم  که  محکم  چانه ام  را  ول  کرد  و  

 .از  خانه  خارج  شد 
 !وای   بر  من  ...چه  کردی  سارا؟ 
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شیــــع  به  سمت   اتاقم  رفتم  و  خودم  را  روی  تخت  

 .پرت  کردم 



صدای  هق  هق   بلند   سارا  را  م شنیدم  و  ته  ته  های  
 .قلبم  دلم  برای  حال  و  روزش  به  درد  آمده  بود 

او  خیل  جاها  از  من  حمایت  کرد؛  برای  مثال  همیر   
چند  روز  پیش  که  چاوش  را  راص   کرد  تا  من  در  

 .اینستا  پیج  بزنم 
ان  کاری  برای  او  کنم   .من  هم  باید  برای  جی 

چاوش  خوب  نم شود  ...چون  نم خواهد  خوب  
شود  و  در  این  میدان  فقط  ساراست  که  ذره  ذره  

 اش  به  سوی  زوال  م رود 
 
 .زندیک

با  فکری  که  به  ذهنم  رسید  از  روی  تخت  بلند  شدم  و  
تحریرم  برداشتم  و  شماره ی   گوشر ام  را  از  روی  میر 

 .سیاوش  را  گرفتم 
به  بوق   سوم  که  رسید  صدایش  پشت   خط  طنیر   

 :انداخت 
؟  -  الو؟  چکامه  خوی 

 :صدایم  را  صاف  کردم  و  گفتم 
  افتاده  -

 
 .ببخشید  مزاحمت  شدم  ...یه  اتفاف

 :جدی  شد 
 خ   شده؟  !باز  نا  امید  شدی؟  -

 :تره ای  از  موهایم  را  پشت   گوشم  فرستادم  و  گفتم 



 ...موضوع  من  نیستم  ...سارا  -
؟  -  سارا  خ 

 :نفس   عمیق   کشیدم  و  گفتم 
چاوش  امروز  باز  دیوونه  شده  بود  ...سارا  از   -

بیماری اش  بهش  گفت  ...دقیق  نم دونم  خ   گفت  
ول  چاوش  بدجور  آتیسر  شد  ...داد  و  فریاد  راه  
انداخت  آخرش  هم  در  رو  روی  سارا  قفل  کرد  و  

ر فت  ...از  نظر   من  ...سارا  باید  از  اینجا  بره  ...اینجا  
  کردن  س خته  ...من  

 
نابود  م شه  ...با  چاوش  زندیک

 !خواهرشم  که  م گم 
دقیقه ای  صدای   ازش  در  نیامد  و  ناگهان  با  لحپ   

 :عصبای   گفت 
 .دارم  میام  -

 .و  شیــــع  قطع  کرد 
دم  و  به  منظره ی   ب  گوشر  را  در  دستم  فرسر مسی 

ه  شدم  ون  از  پنجره  خیر  .بیر
سارا  اگر  خودش  هم  نخواهد  برود  باید  برود  ...اینجا  

  به  کامش  تلخ  است 
 
 !زندیک

 .حدود   یک  ساعت   بعد  زنگ   در  به  صدا  در  آمد 
 .شیــــع  شال  و  مانتوی   تن  زدم  و  در  را  باز  کردم 



ر  وارد   حیاط  شد  و  گفت 
ُ
 :سیاوش  با  توپ   پ
 سارا  کجاست؟  -

 ...تو  اتاقش  ...گفتم  که  چاوش  -
مهلت  نداد  تا  جمله ام  را  کامل  کنم؛  شیــــع  به  سمت   

 .خانه  رفت 
 .پشت   شش  رفتم 

جلوی  در  ایستاد  و  با  نفس   عمیق   که  کشید  خودش  
 .را  به  در  کوبید 

 .دو  سه  بار  این  کار  را  کرد  تا  بالخره  قفل  در  شکست 
 .وارد   اتاق  شد  و  من  هم  پشت   شش  رفتم 

سارا  مظلومانه  روی  زمیر   نشسته  بود  و  اشک  
 .م ر یخت 

 .برای  اولیر   بار  دلم  به  حالش  سوخته  بود 
سیاوش  به  سمتش  رفت  و  با  دستانش  صورتش  را  

 :قاب  کرد  و  گفت 
 کاری ات  که  نداشت؟  -

سارا  با  گریه  شی  به  طرفیر   تکان  داد  که  سیاوش  
 :گفت 

 .پاشو  جمع  کن  -
 :سارا  چشم  درشت  کرد  و  گفت 



؟  -  و  ...واسه  خ 
 :سیاوش  عصپ   بلند  شد  و  داد  زد 

؟  دیگه  منتظری  خ   بشه؟  هان؟  بس   - واس ه  خ 
؟  آره  درسته  ... نیست  اینقدر  با  این  مرتیکه  گفپ 

بیماری  روخ  داره  ول  تا  یک  قراره  بسوزی  و  بسازی؟  
بسه  ...بلند  شو،  به  خودت  بیا  ...چهار  ماه  از  

 ات  رو  ضف   ش  و  کله  زدن  با  چاوش  کردی  ...
 
زندیک

لیاقت  نداره،  نم خواد  خوب  شه  ...ولش  کن .. .
 م فهم  حرفم  رو؟ 

 .من  شوهرم  رو  دوست  دارم  -
 :سیاوش  پوزخندی  زد  و  گفت 

همه  چیر   دوست  داشی    نیست  ...دوستش  داری  و   -
  کپ   ...غیر  از  اینه؟ 

 
 نم توی   باهاش  زندیک

  کنم  ...چاوش  خوب   -
 
من  م تونم  باهاش  زندیک

 .م شه 
 :سیاوش  عربده  زد 

نم خواد  خوب  شه  ...نم خواد  درمان  شه،  ب فهم   -
 !نفهم 
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 :سارا  جیغ  کشید 
من  چاوش  رو  ول  نم کنم  ...نم خوام  ول  کنم  ... -
برو  ...از  اینجا  برو  ...نم خوام  کمکم  کپ   ...من  از  

 .شوهرم  یه  ثانیه  هم  جدا  نم شم 
 :سیاوش  پوزخندی  عصپ   زد  و  گفت 

؛  احمق  ...ول  من  نم ذارم  به  حماقتت  ادامه   - احمق 
بدی  و  دست   آخر  مثل   سهیال  بعد  از  چندین  سال  

 .پشیمون  شر 
 :بعد  رو  کرد  به  من  و  گفت 

 !وسایلش  رو  جمع  کن  -
 .تند  تند  شی  تکان  دادم  و  مشغول  شدم 

 :سارا  با  التماس  گفت 
سیاوش  ...سیاوش  گوش  کن  چاوش  اونجوری   -

  م کنه  ...چاوش  رو  با  
 
نیست،  فقط  گاه  بداخالف
 !شوهر   سهیال  مقایسه  نکن 

ی  نگاهش  هم  نم کرد   .سیاوش  حپ 



از  حالت  هایش  م توانستم  تشخیص  دهم  که  بغض  
 .دارد 

   خواهرش 
 
 ...بغض  دارد  برای  درماندیک

 ...برای  عاشق  شدن   خواهرش 
 ...برای  چشم   کور   خواهرش 

 ...بغض  دارد 
کمی   از  یک  ربــع  همه ی  وسایل  که  حس  کردم  

مربوط  به  ساراست  ر ا  جمع  کردم  و  در  ساک  جمع  
 .آوری شان  کردم 

سیاوش  ساک  را  برداشت  و  در  حال  که  به  سمت   در  
 :م رفت  گفت 

تا  پنج  دقیقه  دیگه  پاییر   نباشر  من  م دونم  و  تو   -
 !سارا 

 .و  رفت 
رو  کردم  به  سارا  که  با  اشک  به  نقطه ی  نامعلوم  

ه  بود  و  گفتم   :خیر
سارا  ...الن  برو،  هر  وقت  حس  کردی  مو قع اشه   -

 !برگرد 
 :نگاهم  کرد  و  گفت 



مش  دکی   ...م خواستم  خوب   - من  م خواستم  بی 
ش  حرف  زدم   !بشه  ...من  با  دکی 

اول  باید  خودت  رو  جمع  و  جور  کپ   ...برو  و  زود   -
 برگرد  ...خوبه؟ 

دن   پلک  هایم  به  او  
مردد  نگاهم  کرد  که  با  فرسر

 .اطمینان  دادم 
 :شی  تکان  داد  و  گفت 

 ...بر  م گردم  -
و  قبل  از  اینکه  از  در  خارج  شود  به  سمت   کمد  رفت  

ون  کشید  و  عمیق   ت   سی    رنگ   چاوش  را  بیر و  سویرسر
 .بویید 

بغض  به  گلویم  هجوم  آورد؛  این  دخی   چقدر  عاشق  
 !بود؟ 

ت  را  از  خودش  جدا  کند  از  اتاق   بدون   اینکه  سویرسر
 .خارج  شد 

 .به  دنبالش  رفتم 
قبل  از  اینکه  از  خانه  خارج  شود  شی  به  ب ابا  زد  و  

 .سفارش  های  لزم  را  به  من  داد  و  رفت 
رفت  و  من  م دانستم  چاوش  که  برگردد  و  جای  

 .خال اش  را  ببیند  بدبخت  م شوم 



  کرده  و  از  کارم  
 
برای  اولیر   بار  بود  که  خود  گذشتک

 !پشیمان  نبودم 
 

* * * * * * * * * * * 
 

   سارا  م گذشت  و  من  خودم  را  با  
پنج  ساعت  از  رفی  

نقاشر  ش گرم  کرده  بودم  که  ناگهان  صدای  به  هم  
 .خوردن   در  را  شنیدم 

 !آمد 
ون  فرستادم  س  بیر

 .نفسم  را  پر  اسی 
 .خدایا  خودت  عاقبتم  را  بخیر  کن 

حدود   یک  ربــع  گذشت  که  صدای  عربده اش  ستون  
 .های  خانه  را  لرزاند 

 !چکامه  -
 ناگهان  بغض  کردم  .خدای  من  چه  م شود؟ 

 .در   اتاقم  محکم  باز  شد 
از  روی  صندل  بلند  شدم  و  به  اوی  عصبای   نگاه  

 .کردم 
 سارا  کجاست؟  -

 :سکوت  کردم  که  بلند  تر  داد  زد 



 !م گم  سارا  کجاست؟  -
ه  به  گل  های  قال  گفتم   :خیر

 .داداشش  اومد  بردش  -
؟  هان؟  تو  گفپ   بهش؟  آره؟  زن   منو   - با  چه  حق 

م بره؟  زن   من؟  ...زن   من  جای   جز  خونه ی  من  نداره  !
نداره  !ی ه  شب  نباید  بدون   من  ش  کنه  ...به  حساب   

 !توام  م رسم  چکامه 
 :با  چشم  های  اشک  نگاهش  کردم  و  گفتم 

سارا  نم خواست  بره  من  گفتم  بره  ...به  حسابم   -
برس  ول  اون  دخی   رو  چند  روز  راحت  بذار  ...

نم بیپ   فشار  های   که  بهش  اومده؟  اون  م خواد  
کمکت  کنه  ول  هر  دفعه  تو  اینجوری  م کپ   .با  این  

 کارهات  اون  رو  فراری  م دی  .م فهم  چاوش؟ 
 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۱۰۶

 غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 



چاوش  اما  کله شق  تر  از  این  حرف  ها  بود  که  شنوای  
 .حرف   من  باشد 

همانطور  که  آمد؛  همانطور  هم  رفت  و  من  
 .م دانستم  مقصدش  خانه ی  پدری   ساراست 

 
 " سارا  "

 
 !باز  هم  همیر   اتاق  ...همیر   تخت  و  همیر   پنجره 

ه  بودم   .به  دیوار   روبرویم  خیر
تش  را  ثانیه ای  از  خودم  جدا  نکردا  بودم   .سویرسر

گیج  بودم؛  منگ  بودم  ...همه  چیر   اینقدر  شیــــع  
  
 
اتفاق  افتاده  بود  که  زمای   برای  درک  کردن  برایم  باف

 .نماند 
همیر   که  به  خانه  رسیدیم  به  اتاقم  هجوم  آوردم  و  

 .نگاه  های  نگران   مامان  و  سهیال  را  نادیده  گرفتم 
نصیحت  های  آقاجون  را  هم  برای  اولیر   بار  پشت   

 .گوش  انداختم 
 .نم شنیدم،  نم دیدم  ...فقط  چاوش  را  م خواستم 
اما  سیاوش  درست  م گفت،  تا  وقپ   چاوش  درست  
  با  او  برایم  دشوار  تر  از  دشوار  است 

 
 .نشود  زندیک



تش  را  بوییدم   .روی  تخت  دراز  کشیدم  و  سویرسر
 :بوییدم  و  زمزمه  کردم 

 !دلم  تو  همیر   چند  ساعت  خیل  تنگته  -
 .با  صدای  باز  و  بسته  شدن   در  آرام  برگشتم 

 .ساره  بود 
 :به  سمتم  آمد  و  گفت 

 !ه،  تو  عمرم  اینقدر  بدبخت  ندیده  بودمت  -
 :لبخند   خسته ای  زدم  و  گفتم 

 !مزه  پروی  هات  دردی  ازم  دوا  نم کنه  چاوش  -
 :اخم  کرد  و  گفت 

از  یک  تا  حال  شبیه  چاوش  شدم  که  منو  باهاش   -
ی؟   اشتباه  م گیر

 :با  بغض  نگاهش  کردم  و  گفتم 
من  بدون   چاوش  نم تونم  ...تو  رو  خدا  به  آقاجون   -

 !اینا  بگو  منو  برگردونن 
 :عصپ   گفت 

؟  !معتادی  مگه؟  !دو  روز  بشیر    - دیوونه  شدی  دخی 
 !فکر  کن  بعد  هر  غلظ  که  دلت  م خواد  بکن 

 .رو  ازش  برگرداندم 



بغضم  ناگهان  شکست  .چه  به  حال  و  روزم  آمده  
 بود؟ 

 :ساره  آرام  گفت 
عادت  ندارم  اینقدر  شکسته  ببینمت  سارا  ...به   -

ت  ساخپ   و  دورش  م چرخ   
ُ
خودا  بیا،  از  چاوش  یه  ب

ت  اونقدر  ها  هم  
ُ
ول  حواست  نیست  که  این  ب

 !مقدس  نیست 
دیگر  صدای   ازش  نشنیدم  و  صدای  باز  و  بسته  شدن   

 .در  خی   از  رفتنش  م داد 
 .آرام  پلک  هایم  را  روی  هم  گذاشتم 

یک  ربــع  هم  نگذشته  بود  کم  کم  به  سوی  عالم   خواب  
م رفتم  که  صدای  عربده ی  چاوش  باعث  شد  هراسان  

 :روی  تخت  بنشینم 
 !سارا  -

 

 ��پرتقال _من #
 پست _#۱۰۷

 غزل _داداش _پور #
 ️‼کپ  _ممنوع #

 



آمده  بود  ...م دان ستم  ...احتمال   آمدنش  صد  در  صد  
 !بود 

با  عربده ی  بعدی اش  به  خودم  آمدم  و  از  روی  تخت  
 .بلند  شدم  و  از  اتاق  خارج 

 !سارا،  گمشو  بیا  پاییر   -
همیر   که  در   اتاق  را  پشت   شم  بستم  آقاجون  هم  از  

پلکان  پای   آمد؛  پشت   شش  مامان  و  سهیال  هم  
 .آمدند 

 :آقاجون  آرام  گفت 
 !برو  تو  سارا  -
 :با  بغض  گفتم 
 ...ول  چاوش  -
 :با  تحکم  گفت 

برو  تو  سارا  ...امشب  جنازه ات  هم  از  این  خونه   -
ون  نم ره  ...برو  تو   !بیر

با  اشک  که  در  چشمانم  حلقه  زده  بود  عقب  گرد  به  
 .سمت   اتاق  و  تخت  و  تنهای  ام  برگشتم 

 .صدای  داد  و  فریاد   چاوش  را  اما  هنوز  م شنیدم 
؟  !تو  روز   روشن  اومده   - خ   خ   و  آروم  باش  حاخ 

؟  !زنمه  ...باید  با  من  بیاد  وگرنه  به   زنم  رو  برده  که  خ 



ولل ی  عل  به  پلیس  م گم  !قانون  سارا  رو  به  من  
 !م ده 

 :بعد  صدای  محکم   آقاجون  آمد 
برو  ...برو  به  پلیس  بگو،  ما  هم  بهش  م گیم  که   -

همیر   زنت  رو  چجوری  تو  اتاق  زندای   کرده  بودی  !
م  رو  گرفپ   بردی  خونه ات   اون  روز ی  که  دست   دخی 
بهت  گفتم  سارا  حساسه  ...گفتم  مراقبش  باش  ...تو  

خ   کار  کردی؟  با  روح  و  روانش  بازی  کردی  !با  
احساساتش  ...با  قلبش  ...تو  ...تو  کم ر  به  نابودی   

   من  بسپ   و  ادعای  عاشق  ات  هم  م شه 
 !دخی 

 .لرزش   صدای  آقاجون  را  دوست  نداشتم 
پدر   من  ن گرانم  بود،  غم خوارم  بود،  نم خواست  

 !اشک  از  چشمانم  بچکد  و  چکید 
برای  دقیقه ای  صدای   از  هیچ کس  نیامد  تا  اینکه  

 .صدای  بلند   مامان  همراه  با  گریه  در  گوشم  زنگ  زد 
   گرم  بنشونتت  !تو   -

خدا  لعنتت  کنه  ...خدا  به  زمیر 
؟  من  فکر  کردم  آدم  ...فکر  کردم   چجور  آدم  هسپ 

راجع  بهت  اشتباه  م کردم  اما  نه  ...باز  همه  اومدن  
ت  رو   ش   حرف   من  ...گفتم  حاج  آقا  ...گفتم  دخی 
ه  نده  دست   این  ...گفپ   عاشقه،   بذار  تو  قابلمه  بی  



گفپ   کله اش  باد  داره  م ترسم  خودکسر  کنه  ...بیا  ...
تحویل  بگیر  از  خودکسر  بدتر  داره  شش  میاد  ...ول  

من  دیگه  اجازه  نم دم  ...من  دیگه  نم ذارم؛  طالق   
وزه  نیستم  ...گچ   روی   م  فیر م  رو  ازت  نگیر دخی 

 !دیوارم 
حس  کردم  قلبم  ایستاد  ...طالق؟  نه  ...نه  ...آنها  

گفتند  فقط  چند  روز  فکر  کنم  ...نگفتند  طالق  ...
 !نگفتند  جدای   ...نگفتند 

 :چاوش  دوباره  داد  زد 
ون  موش  نشو   - ون  ...بیا  بیر سارا  ...سارا  بیا  بیر

 !م د وی   که  دستم  بهت  م رسه  ...سارا 
 !مرا  م ترساند؟  !مرا؟ 

مپ   که  در  همیر   لحظه  آرزو  داشتم  در  دستان   
 !ی  رحمش  باشم  و  نبودم؟  !مرا؟ 

 :آقاجون  گفت 
وزه  ...پرس  جان،  برو  ... - زبون  به  دهن  بگیر  فیر

م  رو  دستت   امشب  تا  صبح  هم  اینجا  بمونه  من  دخی 
نم دم  ...بهش  زمان  دادیم  فکر  کن ه  ...یک  هفته  

دیگه  بیا،  اگه  خواست  برگرده  نامردم  اگه  جلوش  رو  
م   !بگیر



 ...حاخ   -
ف  م خورم  ...یک  هفته  -  !قول   شر

سکوت  حکم فرما  شد  و  بعد  از  پنج  دقیقه  صدای  
 :خش  دار   چاوش  را  شنیدم 

 !یک  هفته  ...بعد  از  یک  هفته  زنم  پیش   منه  -
 

* * * * * * * * * * * * *  
 

دومیر   روزی  بود  که  در  خانه ی  پدری  به  ش  م بردم  
 .و  کم  رو  به  راه  شده  بودم 

شب  و  روزم  شده  بود  فکر  کردن  ...فکر  کردن  به  
آینده،  به  فردا،  به  دیروز  ...به  بچه  ...به  چاوش  ...به  

ک  بود  ی  که  بینمان  مشی   !هر  چیر 
 .قرار  بود  فردا  با  خانم   عاشوری  صحبت  کنم 

همه  چیر   روال  بود  اما  دلم  ...دلم  به انه ی  چاوش  را  
 .م گرفت 

هر  شب  با  چک  کردن   عکس  ها  و  تلگرامش  صبح  
 !م شد  و  هر  صبح  با  فکر  اینکه  چه  م کند؛  شب 

 

 ��پرتقال _من #
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ه ام  برای  درس  خواندن  کم   دانشگاه  هم  نم رفتم  .انگیر 
 .کم  رو  به  زوال  م رفت 

 .از  روی  تخت  بلند  شدم  و  از  ات اق  خارج 
 :مامان  را  دیدم  که  با  تلفن  صحبت  م کند 

   کف    -
بله  ...بله  م دونم  ما  پرس   شما  رو  عیر 

دستمون  م شناسیم  م دونیم  چه  پرس   ش  به  راه  و  
آروم   ...وللا  نم دونم  حاج  خانم  ...نظر   سهیال  هم  

مهمه  ...آخه  من  نم دونم  چطور  پرس  شما  راص   
   پونزده  

شد  ...آخه  م دونیر   که  سهی ال  یه  دخی 
شونزده  ساله  داره  ...بله  ...بله  ...باهاش  صحبت  
م کنم  ...چشم،  چشم  ...خیل  ممنونم،  خواهش  

 !م کنم  ...خداحافظ 
 .و  تلفن  را  قطع  کرد 

 :مشکوک  گفتم 
 !واسه  سهیال  خواستگار  اومده؟  -

 :دلخور  نگاهم  کرد  و  گفت 



یه  خواستگار  براش  پیدا  شده  بیا  و  ببیر   !پرس    -
مجر د  ...ش  به  راه  ...خونه  و  ماشیر   دار  !اگه  از  اون  
عقل   وامونده ات  استفاده  م کردی  الن  با  یک  از  این  

 ات  کم  بدبخپ   
 
ها  رفته  بودی  ش  خونه  و  زندیک

  ازدواج  کرده  
 

م کشیدی  !بفرما  ...رفته  با  یه  یایع
 !م گه  من  شوهر  کردم 

 :ی  خیال  روی  مبل  نشستم  و  گفتم 
 حال  یک  هست  این  پرسه؟  -

 :عصپ   از  اینکه  حرفش  را  گوش  نگرفتم  گفت 
خاک  بر  ش   ی   عقلت  کی    ...سپهر،  پرس   همون   -
یک  آقاجونت  تو  همدان  که  سهیل  رفته  اونجا   !شر

 ...خب  خوبه  که  ...با  نیک  صحبت  کنیر   -
 :حرفم  را  قطع  کرد  و  با  آه   جانسوزی  که  کشید  گفت 

م؟  !دیگه  خط   ما  رو   - نیک  کجا  بود  دخی 
 !نم خ ونه  ...رفته  پیش   باباش 

 :عصپ   گفتم 
ه  رو   - ؟  اون  مرتیکه  که  صالحیت  نداره  دخی  یعپ   خ 

دین  دستش   !سی 
 !م گم  خط   ما  رو  نم خونه  سارا  -

ه  بدوزه  -  !به  سن   قانوی   نرسیده  که  واسه  خودش  بی 



 .و  شیــــع  از  جایم  بلند  شدم  و  شماره ی  نیک  را  گرفتم 
 :مامان  گفت 

؟  - ؟  به  یک  زنگ  م زی   خ   کار  م کپ 
 !به  نیک  -

 .سکوت  کرد 
بعد  از  پنج  بوق  صدای  پرس   غریبه ای  پشت   خط  

 :طنیر   انداخت 
 هوم؟  -

 !معلوم  بود  یا  خمار  است  یا  خواب  یا  مست 
 :عصپ   و  با  صوری   شخ  شده  توپیدم 

   نیک  دست   تو  خ   کار  م کنه؟  -
؟  گوشر  تو  یک  هسپ 

 :لحظه ای  سکوت  کرد  و  گفت 
 نیک  کدوم  خریه ؟  -

 :داد  زدم 
   نیک  دست   تو   -

نپیچون  منو  مرتیکه  ...م گم  گوشر
 خ   کار  م کنه؟ 

مامان  ترسیده  نگاهم  م کرد  و  من  لحظه  به  لحظه  
 .عصپ   تر  م شدم 

 :تا  اینکه  پرسک   پشت   خط  صدایش  در  آمد 



  دیشب  مهمون  تخت    -
 
  نیک  خانم  که  م یک

ا
احتمال

 !تو  این  اتاق  بوده 
؟  -

 
 درست  حرف  بزن  ببینم  خ   م یک

بابا  جان  ...دیشب  اینجا  پاری   بود،  صاحب  پاری    -
   نیک  

،  اینم  گوشر هم  عل  بود  !اینجا  هم  اتاق   عل 
یم؟  اینکه   خانم   شماست،  خوب  چه  نتیجه ای  م گیر
دیشب  نیک  و  عل  با  هم  بودن  و  نیک  گوشر اش  رو  

اینجا  جا  گذاشته،  والسالم  !حال  دست  از  ش   کچل   
 !ما  بر  م دار ی؟ 

درمانده  گوشر  را  قطع  کردم  و  به  مامان  چشم  
 .دوختم 

 :مامان  ترسیده  گفت 
خ   م گفت  این؟  خ   شده؟  سارا  حرف  بزن  دیگه   -

 !دخی  
همان  لحظه  در   ورودی  باز  شد  و  سهیال  ش  به  زیر  

 .وارد   خانه  شد 
م   نم دانم  چه  حس  وادارم  کرد  به  سمتش  هجوم  بی 

 .و  سیل   پدر  و  مادر  داری  مهمان  گون ه اش  کنم 
تا  به  خودم  آمدم  سهیال  متعجب  نگاهم  م کرد  و  من  

 :جیغ  م کشیدم 



ت  معلوم   - ؟  دخی  تو  مادری؟  تو  چجور  مادری  هسپ 
نیست  دیشب  کجا  بوده  ...با  یک  بوده  که  صبح  یه  

  نیک  
 
پرس   غریبه  گوشر اش  رو  جواب  م ده  م گه  حتما

ه  رو  بعد  از  مر گ    با  یه  آشغال  به  اسم   عل  بوده  !دخی 
ی  نکردی  الن   وین  همونجوری  انداخپ  اش  ...ی  گیر شر

 !شده  هرزه ی  یه  شهر 
 :بعد  رو  کردم  به  مامان  و  با  پوزخند  گفتم 

   نمک   -
به  جای  اینکه  ی    خواستگار  برای  دخی 

نشناست  باشر  به  نوه ی  از  راه  به  در  شده ات  فکر  
 !کن 
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 :مام ان  متعجب  نگاهم  کرد  و  گفت 

اون  یارو  خ   بهت  گفت  که  اینقدر  بهم  ریخپ    -
ه؟   !سارا؟  !درست  حرف  بزن  ببینم  چه  خی 

 :پوزخندی  عصپ   زدم  و  گفتم 



ی  م خواست  باشه؟  دیگه   - ؟  دیگه  چه  خی  خی 
  بودین؟  هان؟  فقط  وکیل  وص   

 
منتظر   چه  اتفاف

   ی  صاحاب  )صاحب  (شده ی  منیر  ؟  نیک  دیش ب  
 
زندیک

   
با  یک  بوده  !این  مرتیکه  خودش  بهم  گفت،  گوشر

نیک  تو  اتاق   یه  آشغال  به  اسم   عل   و  تو  اینجا  برای  
ت  دنبال  شوهر  م گردی  !چتون  شده  شما؟  ! دخی 

 !هان؟ 
 .مامان  ترسیده  و  با  چشمای   اشک  آلود  نگاهم  کرد 

اشک؟  !دیگر  اشک  فایده ای  داشت؟  !اشک  دردی  را  
بچه ی  مظلوم  را  بر   دوا  م کرد؟  !اشک  آن  دخ ی 

 م گرداند؟  اشک  جلوی  این  نیک   شکش  را  م گرفت؟ 
 :سهیال  متعجب  و  عصپ   نگاهم  کرد  و  گفت 

   من  -
؟  دخی 

 
؟  تو  خ   داری  م یک  ...یعپ   خ 

  قطع  کردم  و  داد  زدم 
 
 :حرفش  را  با  ی   حوصلک

م  راه  ننداز  سهیال  ...اگه  مادر   - م  دخی  واسه  من  دخی 
ی   بودی  زود  تر  از  این  ها  بهش  فکر  م کردی  ...حپ 

   کوفپ  اش  تا  بلکه  خوب  
 
تالشر  نکردی  واسه  افرسدیک

شه،  تا  بلکه  اون  اثرات   منق   ازش  دور  شه  ...مامان  
دو  جلسه  بردش  مشاوره  و  باز  به  حال  خودش  ولش  

 ...کردین 



 :بغض  کرده  ادامه  دادم 
منم  ولش  کردم  ...منم  گذاشتم  تو  حال  خودش   -

وین  و   باشه  ...بعد  اون  رفت  دل  بست  به  شر
وین  ...رفت  ...ُمرد  !سهیل   وین  ...شر وین  ...و  شر شر

وین  مرد  همه  چیر   خراب  شد،   کشتش  ...وقپ   شر
چاوش  ...سهیل،  نیک  ...خانواده امون  ...شوهرم  ...

وین  مرد   !همه  چیر   !شر
 :مامان  به  سمتم  آمد  و  نگران  گفت 

؟  سارا  ...ای  خدای  من  این   - سارا  ...سارا  مادر  خوی 
 ...!چه  باله ای    ه  پشت   ش   هم  شمون  میاد  ای  خدا 
ه   کو  شد  و  دیده ام  تیر صدای  مامان  کم  کم  در  گوشم  ا 

 !و  تار  شد  و  ...سیاه   مطلق 
 
 

 "چاوش "
 

ک   عمیق   به  سیگارم  زدم  و  روی  عکسش  زوم  کردم 
ُ
 .پ

شش  را  کج  کرده  بود  و  لبخند   ملیچ  روی  لبان   
 .صوری   رنگش  جا  گرفته  بود 



لبخندی  که  دیگر  عکسش  را  نم خواستم  ...خودش  
 .را  م خواستم  تا  در  کرسی  از  ثانیه ای  شکارش  کنم 
سارایم  را  م خواستم  و  این  یک  هفته ی  لعنپ   تمام  

 !نم شد 
حس  م کردم  در  این  چهار  روز  پیر  تر  از  هر  زمان   

 .دیگری  شده  بودم 
سارا  را  نداشی    سخت  بود  ...برای  من  سخت  ترین  

   ممکن  بود 
 .چیر 

با  صدا ی  باز  و  بسته  شدن   در  نگاهم  را  از  موزاییک  
های  رنگ  و  رو  رفته ی  حیاط  گرفتم  و  به  چکامه ای  

 .که  در  آستانه ی  در  ایستاده  بود  چشم  دوختم 
 .دستانش  را  در  سینه اش  جمع  کرد  و  به  سمتم  آمد 

 شدت  نیست؟  -
ک   دیگری  به  سیگارم  زدم  و  گفتم 

ُ
 :پ

 !نه  -
 :مکپر  کرد  و  گفت 

ت ت  رو  نم برد  الن  برات   - اگه  سارا  سویرسر
 !م آوردم  ...شدته 
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 پوزخندی زدم و گفتم: 

دردت سرمای من نیست چکامه... داری به دردهای    -

 شناسمت! کنی... می قلبم اضاف می 

 دردی داری تو قلبت؟!   -

 سکوت کردم که گفت: 

 سارا رو دوست داری؟!   -

 اش کرده و گفتم: چپکی حواله   نگاهی 

 زنمه... دوستش نداشته باشم؟!   -

 ای باال انداخت و گفت: شانه 

هزاران مرد تو دنیا وجود داره که زنشون رو دوست    -

ندارن... ولی... تو پرتقالت رو دوست داری!... مگه  

 نه؟! 

 ام گفتم: خیره به کتانی های رنگ و رو رفته 

 دلم تنگه براش!   -

 ن مسخ شده ادامه دادم: سکوت کرد و م 

برا )برای( موهاش... دستاش، چشماش... برای    -

اش  لبخندش... حتٰی دلم برای اشک های مرواریدی 

 تنگ شده! 



 ام گذاشت و گفت: دستش را روی شانه 

به این فکر کردی که اگه بعد از این یه هفته...    -

جوابش منفی باشه، جوابش طالق باشه، جوابش  

 ه؟ فکر کردی داداش؟! ش جدایی باشه چی می 

کردم چون  نه... فکر نکرده بودم... نباید هم فکر می 

داد. سارای من باز  سارا همچین جوابی به من نمی 

 گشت! گشت... به این مرِد دیوانه باز می می 

 گرده! اون بر می   -

 اگه بر نگرده؟!   -

 تیز نگاهش کردم و گفتم: 

 تو دردت چیه؟ هان؟   -

وش کن، پِی درمانت رو  برو دکتر... به حرفش گ   -

شه، یه روزی  بگیر... اینجوری سارا خسته می 

 ره... مطمئن باش چاوش! می 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 تو بهش گفتی نه؟!   -

گفتم؟... زنته... این حق رو داره که همه  بهش نمی   -

 چیز رو راجع بهت بدونه چاوش! 

 فهمید که رفت...   -

اش  اق زندانی خواست بره سیاوش بردش... تو ات نمی   -

 کردی، یادت رفته؟! 



 دستانم خود به خود مشت شد: 

خواستم نگهش  اون لحظه... هیچی نفهمیدم... فقط می   -

 دارم! 

هیچ کس به اجبار نمونده که سارا بمونه... برو دکتر    -

 چاوش... بخاطِر سارا! 

 چنگی به موهایم زدم و گفتم: 

 با کدوم پول؟!   -

 ذوق زده گفت: 

 کنه. طی کار می خانم عاشوری قس   -

 ای مکث کردم و گفتم: دقیقه 

 فقط بخاطر سارا!   -

 
 "سیاوش" 

 
 عصبی طول و عرض اتاق را متر کردم و گفتم: 

گفتم بهتون... آقاجون من گفتم این دختره راه درستی    -

 ره... گوش ندادین! رو نمی 

 آقاجون کالفه گفت: 

کردم  آدمی جایزالخطاست... منم خطا کردم، فکر می   -

گرده و شاکر  وضعیِت پدرش رو ببینه، بر می بره  

 ی... ره خونه دونستم می شه... چه می می 



 حرفش را قطع کرد و گفت: 

 استغفرهللا!   -

 سهیال هقی زد و گفت: 

 آقاجون نیکی...   -

 حرفش را قطع کرده و داد زدم: 

 ی اینا تویی! تو یکی ساکت شو که مقصِر همه   -

 ناگهان جیغ زد: 

من آدم بده... من بی عرضه...  باشه من مقصر...    -

اش رو بخواد که من بخوام؟!  ولی کیه که بدِی بچه 

هان؟ من تازه طالق گرفته بودم، تازه داشتم به خودم  

اومدم حواسم پِی نیکی نبود چون خودم داغون  می 

ام خورده بودم  بودم... خودم شکسِت بزرگی تو زندگی 

لعنتم    سیاوش!... من حواسم به نیکی نبود و خدا منو 

کنه ولی به خداوندِی خدا من بدِی نیکی رو  

 خواستم! خواستم... نمی نمی 
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گفت، شاید واقعاً حق داشت اما من آن  شاید درست می 

 شنیدم. لحظه هیچ چیزی نمی 

 با صدای مامان نگاهم را باال کشیدم. 

 بهوش اومد!   -

 نیمه باِز سارا نگاه کردم.   به چشم های 

اش بیش از حِد توانش بود و هر کِس  فشار های روحی 

 کرد. دیگری هم اگر جایش بود حتماً غش و ضعف می 

 آقاجون گفت: 

 سارا بابا جان خوبی؟!   -

 سارا آرام پلک هایش را روی هم فشرد و گفت: 

 این... این رو از اینجا ببرید!   -

 مِت سهیال گرفت. اش را بی جان س و انگشِت اشاره 

 مامان میانه جویی کرد: 

 سارا مادر...   -

 سارا حرفش را قطع کرد و گفت: 

خوام نگاهم به نگاهش که از  خوام ببینمش... نمی نمی   -

 اشک های تمساحش خیسه بیفته! 

 سهیال عصبی از جایش بلند شد و گفت: 

دست از سرزنش کردِن من بر دار... چشم هات رو    -

 .. یه نگاه به خودت بنداز ابله! باز کن ببین کجایی. 

 سارا پوزخندی زد و گفت: 



من کجام؟! من چاوش رو که بهم نیاز داره ول کردم    -

 به حاِل خودش؟... نیکی به تو نیاز داشت! 

 سهیال جیغ زد: 

 پس چرا اینجایی؟   -

 سارا روی تخت نیم خیز شد و با صدای بلندی گفت: 

... اومدم  گردم سیاوش منو کشید آورد... من بر می   -

فکر کنم و بر گردم پیِش شوهرم! مثِل تو بی وفا نیستم  

 سهیال! 

 من فشاِر روحی و مالی روم بود سارا!   -

من چی؟ نیست؟ هم روحی و هم مالی!... تو چی    -

دونی از من؟ هیچی... ولی من نظاره گِر تو بودم  می 

سهیال... نظاره گر بودم... دیدم چجوری نیکی رو ول  

 به من که اون موقع هیچ کاری نکردم! کردی و لعنت  

سهیال با بغض و حرص نگاهش کرد و از اتاق زد  

 بیرون. 

 مامان رو به سارا گفت: 

 مادر به خودت فشار نیار... تازه بهوش اومدی!   -

 آقاجون گفت: 

شه!  سارا جان... با داد و هوار چیزی حل نشده و نمی   -

 آروم باش... 

 و رو کرد به من و گفت: 



 ریم پیِش محمد! و، می آماده ش   -

خورد اما بخاطِر  حتٰی از شنیدِن نامش هم حالم بهم می 

 نیکِی سر به هوا مجبور بودم ریختش را تحمل کنم. 

 
 * * * * * * * * 

 
ی درب و داغانش پارک کردم و رو به  جلوی خانه 

 آقاجون گفتم: 

 من نمیام.   -

 آقاجون اخمی کرد و گفت: 

 اده داره! پاشو بیا... بفهمه نیکی خانو   -

 شما هستی دیگه!   -

 بودِن تو هم نیازه... رو حرِف پدرت نه نیار سیاوش!   -

کالفه نفِس عمیقی کشیدم و خواستم پیاده شوم که  

 ام شروع به زنگ خوردن کرد. گوشی 

 چکامه بود. 

 آرام نگاهی به آقاجون انداختم و گفتم: 

 شما برو من این رو جواب بدم میام.   -

ام کرد و بدوِن اینکه  حواله آقاجون نگاهی مشکوک  

 چیزی بگوید از ماشین پیاده شد. 



سریع تماس را جواب دادم و گوشی را به گوشم  

 چسپاندم و گفتم: 

 جانم؟   -

 کردم... لبخنِد پراسترسش را! لبخندش را حس می 

 سالم سیاوش... خوبی؟   -

 گذره... تو چطوری؟ هی، می   -

 گذره، سارا چطوره؟ هوم... واسه ما هم می   -

 نفِس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 کنی؟ هیچی روال نیست... با پیجت چیکار می   -

فالوورام همونجوری رو دویست ها مونده تکون    -

ترسم به داداشم بگم  خوره! باید تبلیغ کنم ولی می نمی 

 تو این وضعیتی داره. 

 خب من...   -

نه نه، اصالً... باالخره چند روز دیگه سارا بر    -

 شه! مرسی! زون می گرده داداشم می می 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 کاری نکردم... چکامه؟   -

 باز هم همان لبخنِد پراسترس را تصور کردم. 

 ج...جانم؟   -

با فاصله شاید اولین نفری بود که "جانم"  تحویلم  

 داد. می 



کنی پسر؟ قرار است برادرانه  به خودم آمدم. چه می 

 بدهی! پشِت این دختر بمانی نه که دل بگیری و قلوه  

 صدایم را صاف کردم و گفتم: 

 من باید برم... فعالً   -

 و سریع قطع کردم. 

 من چرا این گونه شده بودم؟! چه مرگم شده بود؟! 
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کردم این  از ماشین پیاده شدم و در حالی که سعی می 

مهماِن  تماِس تلفنی و آن جانمی که از سوی چکامه  

امروزم شده بود را به فراموشی بسپارم به سمِت  

 ی آن لندهور قدم برداشتم. ی خانه دروازه 

 وارِد حیاط شدم. 

ی  حیاِط کوچکی که تقریباً خالی بود و حدِس اینکه همه 

 دار و ندارش را برای مواد فروخته باشد سخت نبود! 

با دیدِن آقاجون که هاج و واج وسِط حیاط ایستاده بود  

 فتم: گ 



 کجاست؟   -

 ای باال انداخت و گفت: شانه 

 نیست.   -

 نگاهی به دروازه انداختم و گفتم: 

 دروازه که باز بود!   -

آمد نگاهم  با صدای نا آشنایی که از ساختماِن بغلی می 

 را از دروازه گرفتم. 

توانستم زنی که  بخاطِر دیوار های کوتاِه خانه ها می 

 روی پنجره ایستاده بود را ببینم. 

 با کسی کار دارید؟!   -

 سیم داِر محل است. معلوم بود از آن زن های فضوِل بی 

 آقاجون گفت: 

 از صاحب این خونه خبر نداری؟!   -

 ای که در دستش بود را تکان داد و گفت: پارچه 

ی یه ال  وهللا حاج آقا چی بگم... این محمِد بی عرضه   -

د  ی دوزاری براش مونده بود که اونم دا قبا همین خونه 

 رفت. 

 با اخم پرسیدم: 

 یعنی چی؟   -

 پارچه را در دستش فشرد و گفت: 

 سِر قمار باخته خونه رو.   -



 پوزخندی زدم و زیِر لب گفتم: 

 بعید هم نبود ازش!   -

 آقاجون گفت: 

 تونیم پیداش کنیم؟ کجا می   -

 ای باال انداخت و گفت: زن شانه 

  دونم وهللا... یا تو قهوه خونه ها پالسه، یا تو نمی   -

 آشغال ها! 

 آقاجون با حالتی عصبی نگاهش را به زمین دوخت. 

داشتِن همچین دامادی واقعاً کسِر شٔان بود هر چند که  

دخترت طالقش را گرفته باشد اما هنوز شوهِر سابق به  

 آمد. حساب می 

 قبل از اینکه زن پنجره را ببندد پرسیدم: 

این اواخر دخترش اومده بود پیشش... دخترش رو    -

 ی شما؟ ندید 

 زن پوزخندی زد و گفت: 

غروب ساعت هفت هشت سِر همین چهارراه پیداش    -

 شه. می 

اخمی کردم و با فکی قفل شده خواستم چیزی بگویم که  

 زن زودتر گفت: 



یه چند روزی هست افتاده تو این کار... باید هم    -

شه  اش می بیفته، دختری که اولیاء نداشته باشه نتیجه 

 همین! 

 را بست. و سریع پنجره  

 آقاجون عصبی عصایش را فشرد و گفت: 

 بریم!   -

 کجا؟   -

 گه... سِر چهارراه. همین جایی که این زنه می   -

سری تکان دادم و با هم از حیاط خارج شدیم و سواِر  

 ماشین شدیم. 

 دعا کن دستم به تو نرسد نیکی! 

 
 "سارا" 

 
 گذشت. چند ساعتی از رفتِن آقاجون و سیاوش می 

م دراز کشیده بودم و درست مثِل  همچنان روی تخت 

 العابدیِن بیمار! زین 

اش و از یک طرِف دیگر  از یک طرف چاوش و دوری 

 نیکی و حماقتش! 

 دانستم باید چه کنم. نمی 



خواست از این روز های سخت در بیایم و به  دلم می 

روز های خوِب قبل برگردم. به همان روز هایی که با  

به همان روز هایی  رفتیم.  چاوش به جای همیشگی می 

زد و  که چاوش به درخِت روبروی دانشگاه تکیه می 

 ماند. منتظرم می 

به همان روز هایی که همه چیز گل و بلبل بود و این  

 ای نداشتیم. چنین درگیری 

مرد هیچ کدام از این ها پیش  شاید اگر شروین نمی 

 آمد. نمی 

 ماند. نیکی همان نیکِی سر و ساکت قبل می 

کردند و  زندگِی مشترکشان را شروع می   سهیل و فاطمه 

 من... من... 

 نه... باز هم تکلیِف من یکی همین بود! 

ماند باز هم چاوش پارانوئید  اگر شروین هم زنده می 

 داشت و بی اعصاب ترین آدِم جهان از نظِر من بود. 

 بی اعصاب و... دوست داشتنی! 

ی  ه ام را از روی کنسوِل کناِر تختم برداشتم و داد گوشی 

 تلفن همراهم را روشن کردم. 

با دیدِن پیامی از طرِف چاوش در واتساپ هراسان  

 روی تخت نشستم و پیام را باز کردم. 

 یک آهنگ فرستاده بود... بدوِن هیچ حرفی. 



 فایل را دانلود کرده و پخشش کردم. 

 بودنت هنوز مثِل بارونه   -

 تازه و خنک و ناز و آرومه 

 ار که ساختن حتٰی االن از پشِت این دیو 

 تا دوست نداشته باشم 

 لبخندی پر از بغض روی لبانم نشست. 

 اتل و متل نازنیِن دل   -

 زندگی خوب و مهربونه 

 عطر و بوش همین 

 غم و شادیِ 

 کوچیک و بزرگمونه! 

 آهای زمونه... آهای زمونه... آهای زمونه... 

 چرخونه؟! ات رو کی داره می این گردونه 

 نده ادامه داد: اشک از چشمانم چکید و خوان 

 دلم تنگه پرتقاِل من   -

 گلپِر سبِز قلِب زاِر من 

 منو ببخش از برای تو 

 هر چی که بخوای میارم... 
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 به خودم که آمدم خواننده کارش را تمام کرده بود. 

اشک هایم را با پشِت دستم پاک کردم که پیامش روی  

 نقش بست. صفحه  

 »برگرد!« 

 باز هم اشک هایم روی گونه های رنگینم ُسر خوردند. 

 کرد! داشت با احساساتم بازی می 

 با دستانی لرزان تایپ کردم: 

 ام تموم نشده!« »هنوز یه هفته 

همان لحظه تماس گرفت. اشک هایم را تند تند پاک  

کردم و آیکوِن سبز رنگ را لمس کردم و گوشی را به  

 که صدایش پشِت خط طنین انداخت:   گوشم چسپاندم 

خوای منو بکشی بیا دستت رو بنداز دوِر  اگه می   -

ام کن... ولی این کار رو نکن، من دارم هر  گردنم خفه 

میرم... سارا من بدوِن تو دووم  روز و هر لحظه می 

 نمیارم اینقدر سنگدل نباش! 

 ام را باال کشیدم و گفتم: بینی 

 تا نری دکتر من...   -

 ا قطع کرد و گفت: حرفم ر 



یه جلسه رفتم... با اون یارو دکتره حرف زدم، خوبه؟    -

 بخاطِر تو رفتم دکتر. 

گم  خوام بخاطِر من باشه... بخاطِر خودت می نمی   -

خواستم االن اسمت تو  چاوش... اگه خوبِی خودم رو می 

 ام نبود! شناسنامه 

 پوزخندی زد و عصبی گفت: 

 ذاری سرم؟ داری منت می   -

 تلخی زدم و گفتم:   لبخندِ 

 منت نیست... حقیقته!   -

 ای سکوت کرد و دسِت آخر گفت: دقیقه 

 گی، حق با توئه... باشه باشه تو راست می   -

 بغض کرده ادامه داد: 

فقط برگرد، من جونم داره باال میاد. تو  رو خدا    -

برگرد سارا... من بدوِن تو هیچی نیستم، حتٰی دیگه  

ام ترم نکن... به  ا... دیوونه ام هم نیستم سار خوِد قبلی 

خداوندِی خدا امشب نیای یه بالیی سِر خودم و خودت  

 میارم! 

 نفِس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 چاوش...   -

 عصبی گفت: 

 مرگِ چاوش... چاوش بمیره تو راحت شی...   -



 ناگهان داد زد: 

سارا من طاقت ندارم اینقدر نپیچون منو! ِد آخه    -

رو؟! دارم التماست    بینی حال و روزم المصب نمی 

کنم که فقط بیای  کنم... من! دارم التماست می می 

ات داره  پیشم... شب چشمام رو هم نمیفته... جای خالی 

دم برا  کنه... دارم مِث )مثِل( سگ جون می ام می دیوونه 

فهمی؟ این بیمارِی کوفتی رو قبول  )برای( داشتنت! می 

تونم قبول  می کردم، بخاطِر تو... اما نداشتِن تو رو ن 

 کنم! 

 هق هق کنان گفتم: 

تو رو خدا داد نزن... باشه، باشه میام فقط... فقط داد    -

 نزن! 

 اش را باال کشید و با صدای خش داری گفت: بینی 

 میام دنبالت!   -

 خواست قطع کند که تند گفتم: 

 چاوش...   -

 در سکوت منتظر ماند که آرام گفتم: 

رفتن فکر    خوام تو خوب شی، هیچوقت به من می   -

 نکردم! من... من حتٰی بیشتر از جونم دوِست دارم. 
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 مکثی کرد و بی ربط گفت: 

 وقت دوسم )دوستم( نداشت! مادرم هیچ   -

 سکوت کردم که ادامه داد: 

وقت براش اون پسر ایده آل نشدم... وجودم رو  هیچ   -

داشت بمیرم... نباشم... نیست  خواست، دوست  نمی 

 بشم! 

 پوزخندی زد و گفت: 

عجیبه نه؟! اینکه یه مادر خواهاِن مرگِ پسرش    -

، محبت نده، دوست  اش عشق نده باشه... به بچه 

 داشتن... هیچی... هیچی نده... 

 باز هم مکث کرد. 

من... من معنای دوست داشتن رو با تو فهمیدم... من    -

. خواهر و پدرم رو هم دوست  برادرم رو دوست داشتم.. 

دارم... ولی... ولی تو برام یه چیِز... یه چیِز خاصی...  

دونم، یه جواهر، یه سنگِ قیمتی... یه چیِز خیلی با  نمی 

خواد کسی جز من نگاش )نگاهش(  ارزش که دلم نمی 



فهمی حالم  کنه، لمسش کنه، دوستش داشته باشه... می 

 رو؟! 

 . بغض دوباره مهماِن گلویم شد 

 مرِد من چه ها که نکشیده بود... 

 چاوش...   -

 اش را باال کشید و وسِط حرفم پرید: بینی 

 بپوش میام دنبالت.   -

و بدوِن اینکه منتظِر حرفی از سوی من باشد تماس را  

 قطع کرد. 

خواست در این باره دیگر حرفی بزند؛  حدس اینکه نمی 

 سخت نبود! 

خت بلند  ام را روی کنسول گذاشته و از روی ت گوشی 

 شدم. 

ی رفتن شدم که دِر اتاق توسِط  کمتر از نیم ساعت آماده 

 ساره باز شد. 

از لباس های بیرونی که به تن داشت فهمیدم که تازه  

 از راه رسیده است. 

 با دیدنم ابرویی باال انداخت و گفت: 

 کجا به سالمتی؟ شال و کاله کردی!   -

 آرام گفتم: 

 خونه.   -



 پوزخندی زد و گفت: 

پری بغِل اون روان پریش؟! تو کی آدم  داری می باز    -

شی سارا؟ کی به خودت میای؟ زبونم مو در آورد  می 

 اینقدر گفتم بی خیال اون شو! 

 کالفه نفِس عمیقی کشیدم و گفتم: 

گی چی کار کنم؟! بعد از پنج ماه زندگی برم  می   -

 دادخواسِت طالق بدم؟ 

خوره...  می گم... اون به درِد تو ن دقیقاً همین رو می   -

 یه نگاه به خودت بنداز، من نگرانتم! 

 نباش... من خوبم، باور کن!   -

ای پرت کرد و با صدای بلندی  کالفه کیفش را گوشه 

 گفت: 

نیستی؛ تا وقتی پیِش اون الوبالِی روانی باشی هر    -

چی هستی جز خوب سارا، بفهم این رو! من خواهرتم،  

بهتر از کِف    از وقتی چشمات رو باز کردی باهات بودم 

گم خوب نیستی... تو سارای  شناسمت و می دستم می 

چهار پنج ماه پیش نیستی، سارایی که از آقاجون و  

برد نیستی، سرکش شدی و این  داداش هاش حساب می 

 کشونه! ات رو به زوال می ات داره زندگی سرکشی 
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ادی که راه انداخت مامان وارِد اتاق شد و  با داد و فری 

 متعجب گفت: 

 چی شده؟ چرا اتاق رو گذاشتی رو سرت؟   -

 پوزخندی عصبی زد با اشاره به من گفت: 

خواد برگرده پیِش شوهر  خانم شال و کاله کرده می   -

 جونش! 

 مامان نگاهی به من انداخت و گفت: 

 گه این؟! چی می   -

 سرم را پایین انداختم و گفتم: 

 خوام برگردم خونه. می   -

 با کالفگی گفت: 

ی تو ماییم. دختر اون  ی تو اینجاست، خانواده خونه   -

 مرد تو رو تو اتاق زندانی کرده بود، نکنه یادت رفته؟! 

 ای از موهایم را به پشِت گوشم فرستاده و گفتم: تره 

اون لحظه عصبانی شد، یه جلسه رفته دکتر از این    -

خوام برای  شه... من می می   ره، خوب به بعد هم می 

 ام رو از دست بدم... خوام زندگی ام بجنگم، نمی زندگی 



 مکثی کرده و ادامه دادم: 

تونم ولش کنم،  من چاوش رو دوست دارم!... نمی   -

این چند روز اومده بودم اینجا تا فکرم رو آروم کنم...  

 همین! 

 با به صدا در آمدِن زنگ ساره پوزخندی زد و گفت: 

 ا آقازاده تشریف فرما شدن... بفرم   -

 و از اتاق خارج شد. 

دانستم دوستم دارد  خواهد، می ام را می دانستم خوبی می 

 اما ساره بود و نیش و کنایه هایش دیگر! 

 مامان با بغض نگاهم کرد و گفت: 

تونم هر روز و هر روز ذره ذره آب شدنت  من نمی   -

می  رو ببینم سارا... من مادرم، تو از گوشت و خون 

چجوری دلم راضی به نابودِی تو بشه؟! هان؟!  

 چجوری؟! 

ناگهان به یاِد مادر چاوش افتادم. فرِق زیادی بود بیِن  

 مادِر من و مادِر چاوش! 

کرد و مادِر  ام هر کاری می مادِر من برای خوبی 

ی این رفتارهای چاوش، این ترس  چاوش... شاید همه 

ارانوئید  از دست دادن ها، این عصبانیت ها، این پ 

لعنتی از مادرش نشٔات گرفته باشد... از رفتاری که  

 مادرش با او داشت! 



 افکارم را پس زدم و گفتم: 

 شم... نگران نباش، باشه؟ خوشبخت می   -

 ی روسری اشک هایش را پاک کرد و گفت: با گوشه 

کردم تو اینجوری اسیر و در به در  هیچوقت فکر نمی   -

خر زبوِن سرخِ ساره  گفتم آ بشی، همیشه با خودم می 

ام زبون نداره  ده، سارا که بچه سِر سبزش رو به باد می 

 رسه... این به یه جایی می 

 بغضش ترکید و گفت: 

 برعکس شد!   -

 با بغض به سمتش رفتم و در آغوش گرفتمش. 

ام  با دسِت راستس سرم را نوازش کرد و روی شقیقه 

 را بوسید. 

ی وجود نداره،  ی بعد این بار برو، ولی... ولی دفعه   -

گردی ور دِل خودم!... هر روز  باز اذیتت کرد بر می 

 زنم از این به بعد! بهت زنگ می 

 لبخنِد تلخی زدم و گفتم: 

 منم دوستت دارم!   -

 از آغوشش بیرون آمدم و با هم از اتاق خارج شدیم. 

 ساره را دیگر ندیدم. 

 ام آمد و پشِت سرم آب ریخت. مامان به بدرقه 

 شدم و... و دیدمش! از حیاط خارج  



سرش پایین بود و به حصاِر روبرویی تکیه زده بود و  

 کرد. سیگار دود می 

خواست به سیگار پک بزند چشمانش را ریز  وقتی می 

خورد و من... من  ی چشمانش چین می کرد و گوشه می 

 دادم برای ژستی که آنقدر ها هم خاص نبود. جان می 

اش که رسیدم  می آرام به سمتش قدم برداشتم. به دو قد 

 ام شد. متوجه 

ای انداخت و سرش را باال  فیلتِر سیگارش را گوشه 

 گرفت. 

ام کرد و با نفِس عمیقی که کشید  از باال نگاهی حواله 

 دستانش را از هم باز کرد و خش دار گفت: 

 بیا اینجا!   -

انگار همین یک جمله کافی بود که به سمتش پرواز  

 ازم. اند کنم و خودم را در آغوشش بی 

دستانش را دوِر کمرم حلقه کرد و سرش را در گودِی  

 گردنم فرو برد. 

 در همان حال گفت: 

آزار دادِن منو دوست داری؟! این چند روز جون دادم    -

 برا )برای( دوباره شنیدِن اسمم از زبونت! 

 آرام زمزمه کردم: 

 چاوش!   -



 جانم؟   -

 باز هم گفتم: 

 چاوش!   -

فرستاد که مورمورم    نفسش را در گودِی گردنم بیرون 

 شد و لبخند روی لبانم نشست. 

جوِن چاوش... یعنی باور کنم امشب باز تو بغلم    -

 دارمت؟! 

 سکوت کردم که گفت: 

 بازِی اون روزم! خوام... بابِت دیوونه معذرت می   -
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ی  چهره سرم را از آغوشش بیرون کشیدم و خیره به  

 اش گفتم: غم زده 

 ره، کم کم! یادم می   -

 لبخنِد تلخی زد و گفت: 

 دلخوری هنوز؟   -



کنی... واقعاً برای هضم  بعضی کارهایی که می   -

بینی  کردنشون به زمان احتیاج دارم، االن هم که می 

ات رو تحمل  تونم دوری برگشتم، بخاطر اینه که نمی 

وستت( دارم و  کنم! شاید از حماقتمه اما من دوِست )د 

کنم و پشتتم... زنونه پشتتم  تا عمر دارم ازت حمایت می 

چاوش! تو مرِد منی، من زنی نیستم که امروز بگم  

دوست دارم و فردا بذارم برم!... مگه اینه قلبم رو  

 نشکنی! 

 تا حاال صد بار قلبت رو شکوندم ِچش )چشم( قشنگ!   -

 لبخنِد تلخی زدم و گفتم: 

 قلبم رو نشکستی! فقط دلخورم کردی؛    -

 دستش را دوِر کمرم سفت کرد و گفت: 

دونم... بهت  اگه با این کار های اخیرم، این... چه می   -

ات کردم!...  ، دست روت بلند کردم... زندانی تهمت زدم 

 شکنه؟ بگو بدونم! دلت نشکست، پس با چی دلت می 

 خیانت!   -

افتاد.  ی چشم هایش چین می زد گوشه وقتی لبخند می 

 ر در نظرم زیبا بود! چقد 

شکنه... چشمای  تو این زمینه مطمئن باش دلت نمی   -

 بینه. من جز سارام کسی رو نمی 

 



 "سیاوش" 

 
 ی خیابان ماشین را پارک کردم. گوشه 

ی روی صورتش و دو  دیدمش! با آرایِش غلیظ و زننده 

کشید کناِر خیابان  وجب پارچه که ناِم مانتو را یدک می 

 ایستاده بود. 

کرد یک دختِر بیست  شناختش فکر می س که نمی هر ک 

ی  و سه، بیست و چهار ساله است... اما خواهر زاده 

 احمِق من تنها پانزده سال سن داشت! 

دستم دوِر فرمان سفت شد. شتابزده خواستم از ماشین  

 پیاده شوم که صدای آقاجون متوقفم کرد: 

 رم! بشین، من می   -

 فتم: خجالت زده و عصبی نگاهش کردم و گ 

کنن،  آقاجون شما کجا بری، االن مردم فکر بد می   -

 ممکنه آشنایی چیزی این ورا باشه. 

 دستش را به معنای سکوت باال گرفت و گفت: 

ام... باید نجاتش بدم... از  ناموِس من اونجاست، نوه   -

این منجالبی که برای خودش درست کرده باید نجاتش  

 بدم... هر چند دیر! 

 شد زمزمه کرد: ماشین پیاده می و در حالی که از  



گناه رو به دنیا  ی بی خدا لعنتون نکنه که یه بچه   -

آوردین و به حاِل خودش رها کردید. لعنت به من که  

 حواسم نبود! 

 

 ��#پرتقال_من 

 ۱۱۷#پست_ 

 #غزل_داداش_پور 

 #کپی_ممنوع‼ 

 
 در را پشِت سرش بست و به سمِت نیکی رفت. 

ٰی با دم و بازدم های  ای که رویم بود حت فشاِر عصبی 

 رفت. عمیقم کنار نمی 

ای که  ام روی نیکی در آن اوضاع که من نگاِه عصبی 

بی پروا به آقاجونی که در حاِل صحبت بود زل زده  

 بود، بود تلفنم شروع به زنگ زدن کرد. 

 عصبی زمزمه کردم: 

 این دیگه کدوم خریه؟!   -

ِم  ام را از جیِب پیراهنم بیرون کشیدم که نا و گوشی 

ی موبایلم نشست باعث شد عصبی  چکامه روی صفحه 

 تر از پیش بشوم. 



ی پیش داشتم با این دختر صحبت  من همین چند لحظه 

 کردم و باز به من زنگ زده است! می 

توانم از این دختر فاصله بگیرم...  باید هر چه که می 

ام با چکامه به جاهای زیبایی  دانم دوستِی ساده می 

ً نمی    با وجوِد برادِر شکاکش! کشد... مخصوصا

بی رحمانه تماس را قطع کردم و بعد از چند لحظه از  

کارم پشیمان شدم... اگر ناراحتش کرده باشم چه؟! این  

خواست  دختر تازه به خودش آمده بود، حتماً باز می 

ی پیجش با من صحبت کند... مرا دوسِت خود  درباره 

 ه بودم! رحمانه تماسش را رد کرد پنداشت و من بی می 

کالفه و عصبی گوشی را روی داشبورد گذاشتم و  

 چنگی به موهایم زدم. 

بارید و من  از هر طرف بدبختی و دردسر می 

 دانستم باید به سمِت کدام یک بروم. نمی 

باالخره بعد از حدوِد نیم ساعت آقاجون همراه با نیکی  

 به سمِت ماشین آمدند. 

 آقاجون جلو نشست و نیکی پشت. 

 ینه نگاهش کردم و توپیدم: عصبی از آ 

اِی برا )برای( خودت درست  این چه ریخت و قیافه   -

ی خیابون  کردی؟!... عیِن دخترهای خراب گوشه 

وایستادی که چی؟ این بود بابام بابام؟ بابات دو روزه  



خراب این شهرت کرد؟ وایستادی مشتری بیاد؟!  

 کنی یا شبی؟ هان؟! هان؟! ساعتی حساب می 

زدم و نیکی در سکوت  تقریباً عربده می آخِر جمالتم  

 ریخت. اشک می 

 سوخت... دیگر حتٰی دلم به حاِل اشک هایش هم نمی 

 آقاجون کالفه رو به من گفت: 

 زبون به دهن بگیر سیاوش... با هم حرف زدیم.   -

چه حرفی آقاجون؟ این تا گوشش کشیده نشه حرف    -

 شنوه که! نمی 

 با نگاهی عصبی گفت: 

،  لخطاست مرِد حسابی... خدا بخشیده انسان جایز ا   -

 بخشه؟ کدخدا نمی 

 کالفه نفِس عمیقی کشیدم و ماشین را روشن کردم. 

 حرف زدن با آقاجون آب در هاون کوبیدن بود. 

 
 "سارا" 

 
 به خانه که رسیدیم یک راست به سمِت اتاِق بابا رفتم. 

با دیدنم لبخندی زد و صداهای نامفهومی از خود در  

 آورد. 



د به سمتش رفتم و دستش را در دستانم گرفتم و  با لبخن 

 بوسیدم. 

 دلتنگتون بودم.   -

خواست مطمئن شود که  با امید نگاهم کرد. انگار می 

اش را تنها  روم، که پسِر دیوانه دیگر جایی نمی 

گذارم، که دختِر نوجوانش را به حاِل خود رها  نمی 

 کنم. نمی 

 من یک زن بودم... 

زنی که زن بودن را چهار پنج    جنگید... زنی که باید می 

ماه بود که آموخته بود و در این زمینه زن های چهل  

 داد. ساله را درس می 
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با صدای باز و بسته شدِن در نگاهم را از بابا گرفتم و  

 به سمِت در سوق دادم. 

 چکامه در درگاه ایستاده بود. 

 ملیحی زدم و گفتم: لبخنِد  



 سالم.   -

ای نه چندان رو به راه جواِب سالمم را داد و  با چهره 

 گفت: 

 چی شد برگشتی؟!   -

 ای باال انداختم و گفتم: شانه 

 با چاوش حرف زدیم... کنار اومدیم!   -

 لبخنِد پر استرسی زد و گفت: 

 خیلی خوبه. انشاهلل همه چیز روال پیش بره.   -

 تاق خارج شد. و با حالی نابسامان از ا 

 سرم را به سمِت بابا جون چرخاندم و گفتم: 

 این ِچش بود؟   -

و بابایی که با نگرانی به دِر بسته شده خیره بود... پدر  

بود، هر چقدر هم بیمار و از کار افتاده باشد، ناراحتِی  

 بیند. عمِق چشماِن دخترکش را می 

اش را بوسیدم و بعد از آن از  به سمتش رفتم و پیشانی 

 اتاق خارج شدم. 

خبری از چاوش نبود. احتماالً مرخصِی ساعتی گرفته و  

 دوباره به شرکت برگشته بود. 

 به سمِت اتاِق مشترکمان رفتم. 

ی در  با دیدِن وضعِ اتاق ناخودآگاه همانجا در آستانه 

 خشکم زد. 



 لوازِم آرایشم روی دراور پخش و پال بود. 

ی جای اتاق  لباس هایی که با خودم نبرده بودم در جا 

ریخته بودند و از همه مهم تر لباِس خواِب تورِی سفید  

داد که  رنگم روی تشِک وسِط اتاق بود. این نشان می 

ی من شب ها با نگاه کردن به آن لباس  مرِد دیوانه 

 برده. خوابش می 

آهی کشیدم و بعد از تعویِض لباس هایم مشغوِل تمیز  

 کاری شدم. 

مرتب کردم به سمِت  بعد از اینکه قشنگ اتاق را  

 آشپزخانه رفتم و مشغوِل مرتب و تمیز کردِن آنجا شدم. 

ظرف های نشسته و قابلمه های روی گاز و نان های  

 بیرون از جای نانی اصالً به مزاجم خوش نیامد. 

مسلماً قبل از اینکه من به این خانه بیایم چکامه و  

 کردند، چاوش اینجا زندگی می 

 ر سخت بود؟ تمیز و مرتب کردن اینقد 

از چاوش با آن حال و روزش که انتظاری نداشتم اما  

 چکامه... 

 چکامه هم حال و روِز خوبی نداشت. 

با این فکر سریع از آشپزخانه خارج شده و به سمِت  

 اتاق چکامه رفته و در زدم. 

 گفت: با شنیدِن صدای چکامه که می 



 بیا سارا.   -

 در را گشودم و وارِد اتاقش شدم. 

ای زل  ی تختش دراز کشیده و به سقِف لمه بی کار رو 

 زده بود. 

 در را پشِت سرم بستم و گفتم: 

 چته تو؟ چی شده؟   -

 روی تخت نشست و با بی حالی جوابم را داد: 

 خواستی بشه؟ هیچی... چی می   -

 به سمتش رفتم و گفتم: 

بینم چکامه. بگو ببینم  ناراحتِی عمِق چشمات رو می   -

 چی شده؟ 

 و گفت: نفِس عمیقی کشید  

تا االن پنج بار به سیاوش زنگ زدم... جوابم رو    -

دونم چرا  زنه، من... من نمی ده... رِد تماس می نمی 

 کنه، من کاری نکردم که ناراحتش کنه... اینجوری می 

خب سیاوش امروز رفته دنباِل نیکی، یکم اعصابش    -

 خرده شاید بخاطر همین رد تماس زده ولی... 

 مشکوک ادامه دادم: 

تو چرا اینقدر بخاطِر رد تماس زدِن سیاوش ناراحت    -

 و دلخوری؟! هوم؟ 

 ای باال انداخت و گفت: شانه 



 خب چون... چون ما با هم دوستیم!   -

 مشکوک تر پرسیدم: 

 دوست؟!   -

 کمی عصبانیت چاشنِی حرکاتش کرد. 

خب آره، دوست... اون بهم پیشنهاد داد که پیج    -

 بزنم... اون دوسِت منه! 
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 سری تکان دادم و گفتم: 

ام، باشه... زیاد به خودت فشار نیار، دوباره حتماً    -

 بخار نیست! زنه، سیاوش مثِل سهیل بی بهت زنگ می 

 و با لبخنِد گرمم از اتاق خارج شدم. 

کردم... اینکه به خانه  احساِس سبکِی خاصی می 

توانستم  قعاً برایم خوشایند بود اما نمی برگشته بودم وا 

ای که نصِف وجودم را فرا گرفته بود را انکار  نگرانی 

کنم. نگرانی بابِت نیکی، سهیال، چکامه و  همچنین  

 زندگِی مشترکم با چاوش و... خوِد چاوش... مرِد من! 



 با صدای زنگِ موبایلم افکارم را پس زدم. 

نداشتم، زندگی  نهال بود. خیلی وقت بود ازش خبری  

آنقدر پستی و بلندی هایش زیاد شده بود که دیگر  

کارهایی که در دوراِن مجردی جزء الویتم بودند االن  

 زدم. ماه به ماه به آنها سر هم نمی 

آیکوِن سبز رنگ را لمس کرده و گوشی را به گوشم  

 چسپاندم. 

 صدایش پشِت خط طنین انداخت: 

یم که یادی از فقیر  بله دیگه... تا ما به تو زنگ نزن   -

 کنی! فقرا نمی 

 لبخنِد آرامی زدم و گفتم: 

 علیِک سالم!   -

 کنی؟ گیریم که سالم... خوبی دختر؟ چی کارها می   -

 ای باال انداختم و گفتم: شانه 

 زندگی!   -

 ای کرد و گفت: خنده 

 گذره؟! با آقاچاوشتون خوش می   -

ضرِت  خندیدم... واقعاً در مقابِل این دختر نخندیدن کاِر ح 

 فیل بود! 

 گذره، زندگِی دیگه! می   -

 یادم نرفته عروسی دعوتم نکردی ها!   -



 لبخندم تحلیل رفت. 

 عروسی نگرفتیم!   -

 مکثی کرد و گفت: 

 گیری... اونم به زودی انشاهلل می   -

 از فاطی خبر داری؟   -

 آهی کشید و گفت: 

 دونی؟ نمی   -

دونم  اینکه با پسِر احمدآقا؛ نیما ازدواج کرده؟!... می   -

 نهال! 

 نه... ازدواجشون بهم خورد.   -

 متعجب گفتم: 

 چرا؟!   -

 باز هم مکثی کرد و گفت: 

 یه اتفاقی افتاد...   -

 چه اتفاقی؟! حرف بزن نهال جون به لبم نکن!   -

اینا که  ی فاطی بابا این یارو نیما شب رفته بود خونه   -

دونم... نومزدی )نامزد( پیش هم بمونن صبح  چه می 

د و این حرف ها... انگار فاطی بنده خدا  برن خرید عق 

رفته حموم برگشته دیده عکس های سهیل که زیر  

کرده تو دست های نیما ان...  اش قایم می بالشت کوفتی 

خالصه نیمای بدبخت هم بدوِن اینکه چیزی بگه از  



اونجا گذاشته رفته و به مامانش گفته زنگ بزن  

به  عروسی رو کنسل کن مامانش هم با زنگ زده  

ماماِن فاطی و با کلی فحش و ناسزا عروسی رو کنسل  

 کرده. 

کنه؟!  وای خدای من... فاطی هنوز به سهیل فکر می   -

کشه  اون روز که باهاش حرف زده بودم گفت طول می 

فراموشش کنه ولی نگفت که... نگفت که هنوز عکس  

کنه... که هنوز شب ها بهش فکر می  هاش رو نگاه می 

 کنه... 

این دختره عاشقه، عاشق... چشماش کوره    سارا...   -

، هیچی  خواد... دیوونه شده دختره فقط سهیل رو می 

 فهمه فقط سهیل، سهیل، سهیل! نمی 

 شونه؟! خونه   -

 آره بابا اصالً بیرون نمیاد افسرده شده!   -

 سری تکان دادم و گفتم: 

 فردا بریم پیشش... من یه فکری دارم!   -
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 حوصله گفت: بی 

 چه فکری سارا؟!   -

 مردد گفتم: 

یه قرار برای سهیل و فاطی جور کنیم همدیگه رو    -

 ببینن... 

 ام را کامل کنم با صدای بلندی گفت: قبل از اینکه جمله 

خوای فاطی رو دیوونه تر از اینش  دیگه چی؟!... می   -

برای سهیل ارزش  کنی؟! سارا دیوونه نشو، فاطمه اگه  

گرفت، سهیل مرِد شعار  اومد سراغش رو می داشت می 

 بود، موقعِ عمل جا خالی داد... 

بخاره ولی... ولی اون  دونم سهیل بی آره آره می   -

تصادف... اون تصادف باعث شد بدتر بشه، سهیل  

درسته خیلی، خیلی شاید مزخرف باشه ولی... نهال  

 اون هم آدمه! 

آدمه ولی بهتره آدمی باشه که از  باشه باشه، سهیل    -

 فاطی دور باشه. اوکی؟! 

 کالفه نفِس عمیقی کشیدم و گفتم: 

خیال، فردا بریم فاطی رو ببینیم  باشه، باشه... بی   -

 باهاش حرف بزنیم، حرف های منو فراموش کن! فعالً! 



و قبل از اینکه منتظِر حرفی از جانِب او باشم تماس را  

 قطع کردم. 

و جوِش فاطی و سهیل را هم  حال باید حرص  

 خوردم اما چرا؟! می 

چرا به جز زندگِی خودم، درگیِر زندگِی بقیه شده  

 بودم؟!  

ام بودند... اما آنها که درگیِر زندگِی  خب آنها خانواده 

 من نبودند؛ نه سهیال، نه سهیل... هیچ کدام! 

 نفِس عمیقی کشیدم و آرام زمزمه کردم: 

 باز کن، بسه! خیال سارا... فکرت رو  بی   -

 و به طرِف آشپزخانه رفتم تا چیزی برای بابا آماده کنم. 

 
 * * * * * * * * * * * 

 
صبحِ روز بعد چشمانم را که گشودم با جای خالِی  

 چاوش روبرو شدم. 

دانستم به سِر کار رفته، آن هم بدوِن آنکه چیزی  می 

 بخورد! 

 خیز شدم. ای کشیدم و سِر جایم نیم خمیازه 

شدم و ُمتکا را جمع کردم و داخِل کمد گذاشتم.    آرام بلند 

 لباس هایم را تعویض کرده و از اتاق خارج شدم. 



 خانه سوت و کور بود. 

به دستشویی رفتم و بعد از انجاِم کارهای الزمه بیرون  

 آمدم. 

پرده ها را کشیده و نوِر تنِد آفتاب را مهماِن خانه  

 کردم. 

شده و بعد از  ای مفصل  مشغوِل آماده کردِن صبحانه 

ی کوچک برای رفتن به دانشگاه  خوردِن چند لقمه 

 آماده شدم. 

 از کالس هایم عقب افتاده بودم. 

قبل از اینکه از خانه خارج شوم به سمِت اتاِق چکامه  

 رفتم و در را گشودم. 

با دهانی باز روی تختش خوابیده و گوشی در دستانش  

 بود. 

 اش بوده. ی زدم دیشب تا دیروقت مشغوِل گوش حدس می 

 سری از روی تاْسف تکان دادم و با صدای بلندی گفتم: 

 چکامه!   -

 ناگهان چشمانش را باز کرد و روی تخت نشست: 

 چی؟ چی شده؟ هان؟!    -

 کالفه گفتم: 

ی  رم دانشگاه پاشو صبحونه بیدار شو، من دارم می   -

 بابا رو بده. 



 دوباره روی تخت افتاد و گفت: 

 ام دادی اه! سکته   -
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نخواب چکامه بیدار شو... صبر کن ببینم؛ تو مدرسه    -

 نداری؟! 

 پتو را روی خودش کشید و گفت: 

 خیال! امروز حال مدرسه رو ندارم. بی   -

سری از روی تٔاسف تکان دادم و اول از اتاقش و بعد  

 از خانه خارج شدم. 

 
 * * * * * * * * * 

 
ی دانشگاه  عد از گذراندِن آخرین کالس، وارِد محوطه ب 

 شدم. 

 روزهای آخِر آذرماه بود و شِب یلدا نزدیک! 

 اولین شِب یلدای مشترِک من و چاوش! 



ی  تصمیم گرفتم قبل از اینکه به خانه بروم چند ریسه 

رنگی و کارت های قرمز برای شِب یلدا بخرم تا خانه  

ام به صدا در   گوشی را تزئین کنم اما همان لحظه زنگِ 

 آمد. 

 ام را از کیفم بیرون کشیدم. گوشی 

 چاوش بود! 

آیکوِن سبز رنگ را لمس کرده و گوشی را به گوشم  

 چسپاندم. 

 کجایی؟!   -

 با لبخند جوابش را دادم: 

 دانشگاه! االن کالسم تموم شد.   -

 صدایش خسته بود. 

 بیا خونه!   -

 آم، چند تا خرید داشتم...    -

 د و گفت: حرفم را قطع کر 

اومدم خونه دیدم نیستی، بوی تنت هست، ولی تو    -

تونم  دونی چقدر ترسیدم؟! حس کردم نمی نیستی، می 

 روی پاهام بایستم، فکر کردم... فکر کردم بازم رفتی! 

 خندیدم و گفتم: 

عه چاوش؛ این افکار رو از خودت دور کن من    -

 ات کِی؟ ی بعِد مشاوره همیشه پیشتم، راستی جلسه 



 کشنبه... بیا خونه! ی   -

خرید هام رو انجام بدم میام، تو چرا امروز اینقدر    -

 زود اومدی؟! 

شرکت چند روزی کار نداره، امروز هم زود تعطیل    -

 کرد... االن بیا سارا، بیا... دلم تنگته! 

 باز خندیدم و گفتم: 

 شما! اینجوری ادامه بدی لوس می   -

 کامالً جدی گفت: 

دونی  ( من لوس شو! نمی لوس شو خب؛ برا )برای   -

 نداشتنت چقدر سخته! 

 لب به دندان گرفتم و گفتم: 

، تو خودت بعداً میای خرید هام  خیلی خوب االن میام   -

 گیری؟! رو می 

 آره؛ بیا!   -

 تماس را قطع کرده و راِه خانه را پیش گرفتم. 

این همه وابستگِی چاوش برایم در عیِن تازگی شیرین  

 بود. 

ام را در جالباسی  مانتو و روسری به خانه که رسیدم  

 آویزان کرده و راِه اتاق را پیش گرفتم. 

چاوش طاق باز وسِط اتاق دراز کشیده و به سقف  

 خیره بود. 



 با لبخند به سمتش رفتم و کنارش نشستم. 

 ی حضورم شد که گفت: متوجه 

 اومدی!   -

 کنارش دراز کشیدم و سرم را روی بازویش گذاشتم. 

 تو فکر بودی!   -

 ش را دوِر تنم حلقه کرد و گفت: دست 

تو فکِر کارم؛ چند روز شرکت تعطیله، بعد از اون هم    -

خوان یه سری از کارکنان رو اخراج کنن...  انگار می 

باید چیکار کنم سارا؟! هنوزم که هنوزه موتورم رو  

اش!... خسته  تحویل نگرفتم چون پول ندارم که برم پی 

 پولی! شدم از این بی 

اش خطوِط فرضی کشیدم و در  وی سینه با انگشتم ر 

 همان حال گفتم: 

 دائماً یکسان نباشد حاِل دوران!   -
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 نفِس عمیقی کشید و گفت: 



 کردم سارا؟! من... من تو رو نداشتم چی کار می   -

 اش را لمس کرده و گفتم: گونه 

 واست قصه بگم؟   -

 بی جانی کرد و گفت: ی  تک خنده 

 قصه؟!   -

 هوم؛ دوست نداری؟!   -

 چشمانش را ریز کرد و گفت: 

اگه تو؛ با اون صدای دلربات بگی، چرا دوست    -

 نداشته باشم؟! 

 لبخندی زدم و گفتم: 

یکی بود یکی نبود؟... خب آره؛ اولش نبود!... یه    -

ی  دختِر چادرِی سر به زیِر ترسو بود که قلبش تو قفسه 

گم فقط  اش امن بود... این دختری که می اش ج سینه 

اسِم عشق و لرزیدِن قلب رو شنیده و از نزدیک لمسش  

نکرده بود... یه روز که داشت از محِل کاِر باباش بر  

 گشت یه پسِر بی نزاکت تو کوچه خفتش کرد... می 

 ای کرد و گفت: تک خنده 

خب به اون پسر حق بده، دختر به این خوشگلی    -

 ندیده بود! 

 اش کرده و گفتم: ای حواله شم غره چ 



گفتم؛ دختره تو نوِر کِم  وسِط حرفم نپر... داشتم می   -

تیره برق پسره رو دید، قبالً هم چند جایی اون پسر رو  

ی اول قلبش  دیده بود... فکر نکن دختر همون لحظه 

لرزیده ها، نه!... تو اون دقایق هم جای قلبش تو  

ترسیده بود، درست    اش امن بود... فقط ی سینه قفسه 

 مثِل یه گنجشِک کوچیک تو چنگاِل به گرگِ درنده! 

 ای سر داد و گفت: باز هم خنده 

 تو اون شب منو گرگ دیدی؟!   -

ی سوار بر اسب سپید  نه تو رو خدا، بیا شاهزاده   -

 ببینمت!... اونم تو اون تاریکی! 

ی  اش را جمع کرد اما چین خوردگی های گوشه خنده 

 دادند. اش می از به پایان نرسیدِن خنده چشمانش، نوید  

هدِف من هم همین بود، که او از تِه دل بخندد! فقط  

 پولی ها فکر نکند! ای به بدبختی ها و بی لحظه 

بعد از اون شب که از چنگاِل گرگِ درنده جوِن سالم    -

به در برد باز هم برخورد هایی با گرگه داشت که...  

بیرون اومد و افتاد    خب کم کم قلبش از اون جای امن 

تو چنگاِل گرگه، گرگه گاهی قلِب گنجشکه رو نوازش  

زد... قلِب گنجشکه  کرد گاهی هم بهش ضربه می می 

زخمی شده بود اما گرگه ناشیانه سعی داشت زخم ها  

رو درمون کنه تا فقط گنجشکه نره!... پیشش بمونه!  



گنجشکه چند باری پَر زد و رفت اما یکم که از گرگه  

کرد و اون  شد جای خالِی چیزی رو حس می می   دور 

چیزی نبود جز قلبش که تو دست های گرگه بود! برای  

همین مجبور بود که برگرده، چون قلبش پیِش گرگه  

 گیر کرده بود! 

 اش پاشیدم و زمزمه کردم: لبخنِد آرامی به چهره 

قلبم تو دست های توئه چاوش، من بدوِن قلبم    -

دی... پس  وام که بهم پسش نمی تونم زندگی کنم، ت نمی 

 مونم... تا آخرین نفسم! باهات می 

ی دستش دوِر کمرم سفت تر شد و مرا به خود  حلقه 

 فشرد. 

 در همان حال گفت: 

 خوای منو بُکشی! تو... تو می   -

ام را روی لبش گذاشتم و ترسیده زمزمه  انگشِت اشاره 

 کردم: 

 دور از جون!   -

ا پس کشیدم و او به  انگشتم را بوسید که خجل دستم ر 

 سمتم هجوم آورد و لبانش را روی لبانم ُمهر کرد. 
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ی ممکن فرو رفته بودم که با  در شیرین ترین خلسه 

 زنگ خوردِن گوشِی تلفنم اِزش بیرون آمدم. 

اش  شنید!... دستم را روی سینه چاوش انگار نمی 

میل پَس کشید و  به عقب هُلش دادم که بی گذاشتم و  

 عصبی زمزمه کرد: 

 این دیگه کدوم خریه؟!   -

 ام را از کیفم بیرون کشیدم. لب به دندان گرفته و گوشی 

 سیاوش بود! 

 ترسیده نیم خیز شدم و گفتم: 

 س...سیاوشه!   -

 اخمی کرد و گفت: 

 خب؟! چرا به تته پته افتادی؟!   -

 وای!   آخه بی خبر پا شدم اومدم...   -

 عصبی نشست و گفت: 

 بده من!   -

 گوشی را پشتم نگه داشتم و گفتم: 

 شه! گی َشّر می نه، االن یه چیزی می   -

 ای عصبی کرد و گفت: تک خنده 



اتم،  َشّر؟! چه َشّری مثالً؟... شوهرتم، شریِک زندگی   -

 خواد بخوره مثالً؟! ام... چه ُگهی می همه کارت 

ثانیه دوباره شروع  زنگِ گوشی قطع شد و بعد از جند  

 به زنگ زدن کرد. 

 خب اونم داداشمه!   -

 من تو الویتم!   -

ام گرفته بود هم استرس به جان و تنم هجوم  هم خنده 

 آورده بود. 

قبل از اینکه دستش به گوشی برسد سریع جواب دادم  

که صدای فریاِد سیاوش پشِت خط طنین انداخت؛ آخرین  

نیده بودم  باری که تُن صدایش را اینقدر عصبی ش 

 زد. زمانی بود که سهیال سنگِ محمد را به سینه می 

پا شدی کدوم گوری رفتی؟!... مگه نگفتم بشین فکر    -

 خوای بکنی، بکن؟! هان؟! کن بعداً هر کاری می 

قبل از اینکه بخواهم جوابش را بدهم گوشی توسِط  

 چاوش از دستم کشیده شد. 

 از جایش بلند شد و با صدای بلندی گفت: 

بند گاله رو بینیم )ببینیم( بابا!... تو حق نداری سِر  ب   -

 زِن من عربده بکشی! 

توانستم از همین  صدای سیاوش آنقدر بلند بود که می 

 فاصله صدایش را از پشِت خط بشنوم: 



ای روانی؟! پنج ماهه پات رو  خواهرمه، تو چی کاره   -

اش رو به ُگه کشیدی...  اش، زندگی گذاشتی تو زندگی 

 بینم! بینه، اون کوره... من که می اون نمی 

سرت تو زندگی خودت باشه، زنمه... جاش پیِش    -

 بینی! شوهرشه، پاپیچ نشو بد می 

من گفتم بنده خدا مریضه، پارانوئید داره باس    -

)باهاش( راه اومد، ولی ِد المصب با کارهات داری  

خواد کمکت  بینی... اون احمق می خواهرم رو دق می 

 کنه! 

ی چاوش خبرهای خوبی به دِل  به خون نشسته چشماِن  

 رساند. بی قرارم نمی 

ام را محکم به دیوار کوبید  ناگهان گوشِی بخت برگشته 

 و به سمِت پنجره رفت و عصبی به بیرون خیره شد. 

ترسیده از جایم بلند شدم و با بغضی که در صدایم  

 نهفته بود گفتم: 

 چاوش... چاوش خوبی؟!   -

 آرام زمزمه کرد: 

 برو بیرون!   -

 چاوش...   -

 عربده زد: 



برو بیرون وگرنه یه بالیی سرت میارم سارا... برو    -

 خوام بهت آسیب بزنم! بیرون نمی 

 ترسیده چند قدم عقب رفته و از اتاق خارج شدم. 

 چکامه در درگاِه اتاقش نظاره گر بود. 

 ترسیده گفت: 

 چی شده؟! این سر و صدا ها برای چیه؟!   -

 د. ناگهان بغضم ترکی 

ترسم بالیی  باز دیوونه شده... گفت بیام بیرون، می   -

 سِر خودش بیاره چکامه! 
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 چکامه لب به دندان گرفت و گفت: 

 به دکترش زنگ بزن!   -

 االن؟   -

 تند گفت: 

 هاش اتصالی داد؟! پس ِکی؟! وقتی قشنگ سیم میم   -

 عاجز گفتم: 



 ام رو کوبید به دیوار! ی گوش   -

کالفِه نفسش را بیرون فرستاد و با گوشِی خودش  

 ی خانِم عاشوری را گرفت و به دسِت من داد. شماره 

بعد از سه بوق صدای پرآرامِش خانِم عاشوری پشِت  

 خط طنین انداخت: 

 عاشوری هستم، بفرمایید!   -

سالم خانِم عاشوری! سارام، سارا طاهری، همسِر    -

 ری! چاوش بشی 

 مکثی کرد و گفت: 

سارا جان خوبی؟! خبری ازت نبود، شوهرت رو سِر    -

 کنه. عقل آوردی ها، به مطب مراجعه می 

 خانم عاشوری یه مشکلی پیش اومده.   -

 اش شده؟ چه مشکلی؟! آقای بشیری طوری   -

 ای از اتفاقاِت ُرخ داده را تعریف کردم که گفت: خالصه 

 لطفاً گوشی رو بده بهش.   -

 ترسم... اصالً حالش خوب نیست... می ولی    -

 بهم اعتماد کن سارا جان، گوشی رو بده بهش.   -

 ای گفتم: با صدای آهسته 

 چ...چشم.   -

 و گوشی را پایین آورده و به سمِت اتاقمان رفتم. 

 هنوز پشِت پنجره ایستاده بود. 



 صدایم را صاف کرده و گفتم: 

 چ...چاوش!   -

 با فکی قفل شده غرید: 

 برو بیرون؟!   مگه نگفتم   -

ی پنجره  به سمتش رفتم و گوشی را روی طاقچه 

 گذاشتم و گفتم: 

 خانم عاشوری پشِت خطه.   -

 عصبی نگاهم کرد که ملتمس گفتم: 

 کنم، باهاش حرف بزن! خواهش می   -

کالفه گوشی را از روی طاقچه برداشت که سریع عقب  

 گرد کرده و از اتاق خارج شدم. 

 
 "فاطمه" 

 
خصی به دیواِر سفیِد روبرویم  بدوِن هیچ هدِف مش 

 خیره بودم. 

 بعد از بهم خوردِن عروسی نامم افتاد روی زبان ها. 

دیدند، چرا؟  حال مردِم محل مرا یک دختِر ناجور می 

 چون دو ازدواجِ ناموفق داشتم! 

البته از این هم نباید بگذرم که مادِر نیما رازم را برای  

 عالم و آدم فاش کرد. 



کنم و خدا خدا  ه سهیل فکر می به همه گفت هنوز ب 

 کردم که به گوِش طاهری ها نرسد. می 

 با به یادآوردِن سهیل اشک از چشمانم سرازیر شد. 

خودم خواستم تمام شود هر چه میانمان بود و حال  

 ریختم؟ اشک می 

گفتم به نفعم است و چه نفعی؟... وقتی حالم بدتر  می 

 است؟ 

مامان سریع    با باز و بسته شدِن در و پدیدار شدنِ 

 خیز شدم. اشک هایم را پاک کردم و روی تخت نیم 

 به سمتم آمد و کنارم نشست. 

خوای خودت رو تو اتاق حبس کنی؟!  تا ِکی می   -

هوم؟!... فاطمه سهیل دیگه تموم شده... چرا  

سازه.  اش رو می فهمی؟ رفته همدان، داره زندگی نمی 

ورد گفت  اصالً گیریم دسِت یه دختِر همدانی رو گرفت آ 

 خوای چی بشی؟ خوام، اون موقع می من اینو می 

 منگ گفتم: 

 یه دختِر دیگه؟!   -
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 کالفه نفِس عمیقی کشید و گفت: 

دخترم، دختِر قشنگِ من!... دلت برای خودت نسوزه،    -

  سوزه؟ منی که هر روز دارم پَر پَر شدنِ برای من نمی 

 بینم؟! واسه بابات چی؟! گِل خوش بوم رو می 

 با بغض گفتم: 

 آبروش رو بردم... آبروتون رو بردم مامان، متٔاسفم!   -

 لب به دندان گرفت و گفت: 

چه آبرو بردنی؟! مگه خدای ناکرده کاِر بدی کردی؟    -

نه! فقط دل باختی، اونم به یه آدِم اشتباه. دل باختن که  

م رفتی درستش کنی،  تقصیِر تو نیست! بعدش ه 

ات رو بازسازی کنی گفتی با نیما  خواستی زندگی 

ازدواج کنم. خب اینجا من یا پدرت باید باهات صحبت  

گفتیم این راهه و  کردیم که نکردیم... باید بهت می می 

این چاه! حاال هم که گذشت تموم شد. دیگه نه سهیلی  

  هست و نه نیمایی!... خودتی فاطمه. خودت و خودت... 

ات هوا بخوره. برو  بلند شو، برو بیرون، به کله 

ات برنامه ریزی کن مگه همه چیز  دانشگاه. برای آینده 

ی انگشِت دسِت چپه؟! مستقل شو،  به ازدواج و حلقه 

منو پدرت پشتتیم هوات رو داریم. فقط اینجوری نباش  



بینمت زندگی  فاطمه. من اینجوری افسرده و خسته می 

 شه. به کامم زهر می 

 اشک هایم را پس زده و گفتم: 

 مامان!   -

 جانم؟   -

 فین فینی کردم و گفتم: 

 شه بغلم کنی؟ می   -

 لبخنِد محوی زد و مرا به آغوش کشید. 

ام رساندم و خدا را شکر  با ولع عطِر تنش را به شامه 

 کردم برای داشتنش. 

بَر  آمدم، اما زمان گفت... باید به خودم می درست می 

 بود. 

 
 "سارا" 

 
ی خانم عاشوری و چاوش گذشته  اعتی از مکالمه دو س 

 بود. 

دانم چه گفتند و چه شنیدند... اما چاوش آرام شده  نمی 

 بود... خوب نه؛ آرام! 

ترسیدم باز اعصابش بهم  دیگر سراغش نرفتم. می 

 بریزد. 



خودم را با رسیدن به کارهای بابا و کارهای خانه  

 مشغول کردم. 

ستِن ظروف مانده  با صدا زدن های چکامه دست از ش 

 برداشتم و به سمِت اتاقش رفتم. 

 با دیدنم ذوق زده از پشِت میزش بلند شد و گفت: 

 سارا؟   -

 نگاهش کردم و گفتم: 

 چی شده؟   -

 لب به دندان گرفت و گفت: 

 بندی؟ در رو می   -

 ابرویی باال انداختم. 

 ملتمس نگاهم کرد که با تردید در را بستم که گفت: 

 هیچکس نگو! گم به  یه چیزی می   -

 کالفه گفتم: 

 اینقدر نپیچون چکامه، حرفت رو بزن.   -

به سمِت میزش رفت و از بیِن برگه های آ چهارش  

 ای برداشت و سمتم گرفت. برگه 

ی سیاوش  برگه را گرفتم. با دیدِن طرحِ سیاه قلِم چهره 

 تای ابرویی باال انداختم و مردد گفتم: 

 سیاوش رو کشیدی؟   -

 : با استرس و ذوق گفت 



 اهوم!   -

 چشمانم را ریز کرده و گفتم: 

 چرا؟   -

ای بهش داده  خب چون تولدشه، خواستم یه هدیه   -

 باشم. 

 دست به کمر زدم و گفتم: 

 دونی تولدش ِکیه؟ تو از کجا می   -

 ای از موهایش را به پشِت گوشش فرستاد و گفت: تره 

خب تو بیوی اینستاگرامش نوشته بود. وا سارا    -

خوام این رو بهش بدم  نداختی؟! می بیست سوالی راه ا 

ده.  دم جوابم رو نمی زنم و پیام می ولی هر چی زنگ می 

دونم چرا! آخه من که کاری نکردم، تازه با هم  نمی 

 دونم یهو چرا اینجوری شد! خیلی خوب بودیم... نمی 

 اش لبخندی زدم و گفتم: به سادگی 

 خواد ازت فاصله بگیره. چون می   -

 متعجب گفت: 

 واسه چی؟! آخه    -

 کالفه نگاهی به نقاشی انداختم و گفتم: 

 ری پایاِن خوشی نداره چکامه. این راهی که داری می   -

 اخم درهم کشید و گفت: 

 یعنی چی؟   -



 ی خوبی نیست. سیاوش برات گزینه   -

 منظورت چیه؟   -

 صاف به چشمانش نگاه کردم و گفتم: 

به سیاوش دل بستی، سیاوش به تو دل بسته... ولی    -

 تباهه. اش 

 ای عصبی کرد و گفت: خنده 

از کجا به این نتیجه رسیدی؟! تو حتٰی ندیدی ما    -

 کنیم. چطور با هم صحبت می 

کنه  فاصله گرفتِن سیاوش ازت همه چیز رو بیان می   -

 چکامه. 

 سرش را پایین انداخت و گفت: 

ی اول گفت به عنوان  اون دوستم نداره... همون دفعه   -

 . یه برادر روش حساب کنم 

صدایش بغض داشت. دخترکی که آن اوایل برایم  

 آورد دل باخته بود، به برادرم! مادرشوهر بازی در می 

 است مگر نه؟! زندگی جای عجیبی 

همین دختِر مظلوِم روبرویم تا چند روز پیش به دلیِل  

اینکه قاتِل برادرش، برادرم است مرا قضاوت کرد...  

دل باخته است.    مرا رنجاند و حال به برادِر همان قاتل 

 چه فرقی کرد؟! 

 اون دوستت نداره و تو دوستش داری؟   -



 نگاهش را دزدید که گفتم: 

یازده سال ازت بزرگتره، تو دبیرستانی هستی...    -

بینی که داداشت  کوچیکی!... و مهم تر از همه، می 

 زنه. ی سیاوش رو با تیر می سایه 
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 نفِس عمیقی کشید و با حسرت گفت: 

دونم، ولی... خب من  ی این ها رو می دونم!... همه می   -

تونم بهش فکر نکنم، یعنی  ازش خوشم میاد! نمی 

دونم مدِت  تونم. می خوام بهش فکر نکنم اما نمی می 

زیادی نیست که باهاش آشنا شدم و چیِز خاصی بینمون  

 اتفاق نیفتاد ولی... 

 د و گفت: مکثی کر 

کنم عاشقش شدم... کاش...  ی این ها حس می با همه   -

کاش بشه با هم باشیم، کاش داداشم کنار بیاد، کاش  

 اونم دوستم داشته باشه... کاش... 

 لبخنِد تلخی زدم و گفتم: 



بیشتر فکر کن. همه چیز رو تو ازدواج و دوست    -

 داشتن نبین... 

 نقاشی را باال گرفتم و گفتم: 

هنری داری!... حیفش نکن، اول رو این ها  ببین چه    -

 تمرکز کن... 

ام کرد تا پیج ِ کاری  تونم، تازه سیاوش راهنمایی نمی   -

 بزنم. 

 کالفه گفتم: 

گی بدوش! فکر کن چکامه...  گم نَره، تو می من می   -

 فکر! سر خود کاری نکن! 

نقاشی را روی میز گذاشتم و عقب گرد از اتاق خارج  

 شدم. 

 
 "سیاوش" 

 
 هم به آسماِن شب بود و گوشم با موسیقی... نگا 

ی قدیمی(  همراهی  وار با پروین )خواننده زمزمه 

 کردم: می 

 امشب در سر شوری دارم   -

 امشب در دل نوری دارم 

 باز امشب در اوج آسمانم 



 رازی گویم با ستارگانم... 

 امشب یک سر شور و شوقم 

 از این عالم گویی دورم... 

 بود. دلم به طرز عجیبی گرفته  

از طرفی داستانی که امروز با چاوش داشتم و از طرِف  

 دیگر... 

 از طرِف دیگر چکامه و نبودنش... 

خواندم حتٰی دستم برای تایپ  هر شب پیام هایش را می 

 توانستم. رفت اما نمی کردن جلو می 

گذشت؛ چکامه بیشتر برایم ممنوعه  هر چقدر بیشتر می 

 شد. رش می شد و قلِب من بیش از پیش بی قرا می 

ام را از جیبم بیرون آوردم و اینترنتم را روشن  گوشی 

 کردم. 

 دو پیام از او داشتم. 

 پیام را باز کردم. یک عکس بود و یک متن. 

 عکس را باز کردم. 

 ام متعجب روی عکس زوم کردم. با دیدِن نقاشِی چهره 

 ی نقاشی بود بد به دلم نشست. امضایش که گوشه 

 پیام را خواندم: 

 نم برات ارزشی نداره. دو »می 



گی با اینکه پیاماش رو  دونم االن داری با خودت می می 

دم این دختره باز پیام  زنم ولی جواب نمی سین می 

دونم که تو فکرت ازم یه دختر کنه و نچسپ  ده. می می 

دم این آخرین پیامی باشه که  ساختی ولی... قول می 

 دم. بهت می 

 ام خوشت بیاد. امیدوارم از نقاشی 

 تولدت مبارک سیاوش« 

 تولدم؟ 

 تولدم را به یاد داشت؟ 

 مکث کردم. 

 دانستم باید چه کنم...  نمی 

 آمد. واقعاً زبانم در مقابِل این دختر بند می 

 نچسپ؟ َکنه؟... این دختر... این دختر خوِد بهشت بود! 
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اش را  اندیشم شماره بِت کارم بی بدوِن اینکه حتٰی به عاق 

گرفتم که به بوِق دوم نرسیده صدایش پشِت خط طنین  

 انداخت: 

 مونن. جواب می کردم بازم پیام هام بی فکر می   -

خواست بپرسد چرا  سکوت کردم. انگار با این جمله می 

 پاسخ گذاشته بودم. پیام هایش را بی 

 صدایم را صاف کردم و گفتم: 

 ممنون.   -

 برای؟!   -

اون نقاشی... خیلی قشنگه، و... و اینکه تولدم رو به    -

 خاطر داشتی! 

حس کردم لبخند زد... شاید هم نزده بود، من تنها حس  

 کردم! 

حس کردم بهت مدیونم. تو منو به سمِت کارم هُل    -

 دادی و بعد... 

 مکثی کرد و ادامه داد: 

دی؟! مگه...  غیبت زد!... چرا جواِب پیام هام رو نمی   -

 ه ما دوست نیستیم؟! مگ 

دوست؟!... بله او دوستم بود اما نه یک دوسِت  

معمولی، من به این دوست دل بسته بودم. دلی که تا به  

حال نلرزیده بود، تا به حال عاشق نشده بود و حال  



تماِم معیار ها را زیِر پا گذاشته و لرزیده برای دختری  

 که یازده سال از من کوچک تر است. 

 مه وار گفتم: ناخواسته زمز 

 خانه دوست كجاست؟   -

 در فلق بود كه پرسید سوار 

 آسمان مكثی كرد 

 رهگذر شاخه نوری كه به لب داشت 

 به تاریكی شن ها بخشید و به انگشت 

 نشان داد سپیداری و گفت 

 نرسیده به درخت 

 كوچه باغی است كه از خواب خدا 

 سبزتر است 

  و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است... 

 )سهراب سپهری( 

 ساکت شدم. 

 او هم سکوت کرد. 

 حرفی نداشتم؛ حرفی نداشت! 

کردم نزدیک ترین دوستم است و  دوست بود... حس می 

اش  در همین مدِت کم، با همین اختالف سنی دلبسته 

 ام. شده 

 دانستم ممنوعه است. می 



ام  دانستم اول از همه خودش دسِت رد به سینه می 

د با مردی که یازده سال از  زند؛ چه کسی دوست دار می 

او بزرگ تر است و ادعای دوستی کرده است ازدواج  

 کند؟ 

ازدواج؟!... من اینقدر جدی دارم به عمِق مسئله  

 شوم؟ نزدیک می 

ی ازدواج نه بر زبانم نشسته و نه حتٰی  هیچوقت کلمه 

به ذهنم خطور کرده است و حال... در همین زمان،  

کنم در لباِس عروِس  می پشِت همین پنجره او را تصور  

 کوتاه قدی که بامزه تر نشانش دهد. 

دانم عالم و آدم با این حِس  است، می دانم نشدنی می 

توانم،  لعنتی مخالفت خواهند کرد حتٰی خودش؛ اما نمی 

 ای به او فکر نکنم! توانم لحظه نمی 

زنم و به صدای  ام را کنار می با صدایش افکاِر آشفته 

 : سپارم لطیفش گوش می 

 خیلی قشنگ بود، از حفظ خوندی؟!   -

 نفِس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 اهوم.   -

 مکثی کرد و گفت: 

 برای من خوندی؟!   -

 ای کردم و گفتم: تک خنده 



 ای پشِت این خط هست؟! جز تو کِس دیگه   -

 ی خجلی کرد و گفت: خنده 

آم؛ خب نه... خالصه خیلی قشنگ بود به دلم نشست!    -

جواِب پیام هام رو ندادی.    ولی هنوز یادم نرفته که 

 کاری کردم که ناراحتت کرده؟! 

 لبخندی زدم و گفتم: 

کار کنی که من دلخور شم؟! یکم درگیر  تو باید چی   -

 بودم، نتونستم جواب بدم ببخشید! 

 معذرت خواهی کردم، به همین راحتی! 

 بخاطِر داداشم و سارا...   -

 حرفش را قطع کردم و گفتم: 

خوام فقط به نقاشِی تو فکر  . می خوام یادم بیاد نمی   -

 دیش بهم؟ کنم، ِکی می 

کشیدی، کاش به  خواستم بگویم کاش خودت را می می 

ی ملیحِ تو روی کاغذ نشسته  ی من چهره جای چهره 

 بود. 

ام بگیری؟  تونی بیای دِم مدرسه دونم، فردا می نمی   -

ترسم بهم گیر  آخه داداشم یکم اعصابش داغونه می 

 بده! 

 کشیدم و گفتم:   اخم در هم 

 ات؟ میام، کجاست مدرسه   -



 اش را داد و بعد از گفتنِ آدرِس مدرسه 

 زنه من برم، مراقِب خودت باش. سارا صدام می   -

 تماس را قطع کرد. 

"مراقِب خودت باش" خیلی وقت بود این جمله را از  

 کسی نشنیده بودم. 

شاید آخرین باری که این جمله را شنیدم زمانی بود که  

ام به من گفته  تدایی بودم و ننجون برای بدرقه اول اب 

 بود: "مراقِب خودت باش" 

 دیگر از کسی نشنیدم. 

گفتند مردی شده برای خودش، دیگر  البد با خود می 

نیاز به تذکر نیست... مراقب هست!... اصالً خودش  

هیچ، باید مراقِب خانواده و ناموسش باشد... خودش  

 به درک! 
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 صبح زودتر از همیشه بیدار شدم. 



رفتم و یک بعدازظهر هم به  اول باید به مکانیکی می 

 ی چکامه. مدرسه 

ذوق و شوقی که در وجودم نهفته بود به طرِز  

 رسید. ای بچگانه به نظر می احمقانه 

دیدنش، با تماِم ممنوعه بودنش هماننِد آبی بود بر لباِن  

 ی من! تشنه 

از اتاق بیرون زدم. خواستم از پلکان سرازیر شوم که  

 صدای صحبِت مامان با ساره را شنیدم. 

ساره انگار نه انگار که ازدواج کرده است؛ از هفت  

 روِز هشت روزش را اینجا پالس بود. 

 گم نیکی رو شوهرش بدین. مامان من می   -

 با شنیدِن ناِم نیکی گوش هایم را تیز کردم. 

ز آن منجالب بیرون کشیده بودیمش و ساره  تازه ا 

 گفت؟ داشت چه می 

 زد؟! از ازدواج حرف می 

 ننجون با بغض گفت: 

 چه شوهری مادر؟... دختره حامله است!   -

 نفهمیدم چه شد... 

حس کردم زیِر پاهایم خالی شد، برای اینکه نیفتم و  

ی پله را گرفتم و فشردم، طوری که  سقوط نکنم نرده 

 زد. می   دستم به سفیدی 



 ساره با صدای بلندی گفت: 

 چی؟!   -

 ننجون گفت: 

شنوه. آقاجونت گفت بهم، نیکی  هیس، داداشت می   -

 خودش به حاج آقا گفته...  

آخه باباش کیه؟! هیچ معلوم هست داره چی کار    -

 کنه؟! می 

 ننجون نالید: 

محِض رضای خدا ساکت شو ساره. داداشت    -

 شنوه! می 

 آورد: ساره کمی صدایش را پایین  

 خیلی خوب. مامان حرف بزن، از کیه بچه؟   -

خبری به اسِم کورش. انگاری رفته  از یه از خدا بی   -

بود از اون مهمونی های ناجور، همون شبی که  

صبحش سیاوش جلوش سبز شد گفت چرا االن اومدی  

خونه! دقیقا همون شِب قبلش، تو اون مهمونِی کوفتی  

اش هم شد این  با اون عوضی ریختن رو هم! نتیجه 

 گناِه به دنیا نیومده! ی بی بچه 

شد و پلک هایم  لحظه به لحظه فکم منقبض تر می 

 پرید. عصبی باال و پایین می 

 ساره عصبی گفت: 



االن باید چی کار کنیم؟ هان؟ بابا دختره حامله است،    -

فهمین یعنی  ی سفید حامله است! می با شناسنامه 

یِل بی حواس  چی؟... اصالً اگه اون شِب نحس سه 

ی سارا و چاوش پُر از  زد به شروین؛ نه رابطه نمی 

شد و نه  شد، نه فاطمه افسرده و منزوی می جنجال می 

رفت. مرگِ شروینی که حتٰی یه بار  راهه می نیکی بی 

امون رو به کل نغییر  هم باهاش همکالم نشدیم زندگی 

 داد مامان! 

ه  گرد خدا بیامرزتش، ولی زمان به عقب بر نمی   -

ساره. نیکی دو فردای دیگه شکمش باال میاد... عالم و  

فهمن بارداره، اون وقت باید چی کار کنیم؟  آدم می 

 هوم؟ 

 سقطش کنه!   -

 گناهه مادر، گناهه!   -

اش  چه گناهی مامان؟ بذارید سقطش کنه به زندگی   -

زاِر  اش رو سر و سامون بده. از لنج برسه. زندگی 

شه  بچه به دنیا بیاد می اش بکشه بیرون... این  گذشته 

ی ِدق! بعدش هم... اون  اش، یه آینه یه تیکه از گذشته 

فهمی از مادری  فقط پونزده شونزده سالشه چی می 

 ای که پدر نداره! کردن؟ اونم برای بچه 

 دیگر نتوانستم تحمل کنم. 



با قدم هایی بلند و محکم از پلکان سرازیر شدم و در  

 همان حال عربده زدم: 

 نیکی!   -
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 مامان ترسیده از جایش بلند شد و رو به ساره گفت: 

 شنوه... زبونت رو مار نگزه الهی، گفتم داداشت می   -

 رو به من ادامه داد: 

 سیاوش... سیاوش جان گوش کن!   -

اما من تقریباً به جنون رسیده بودم، هر چقدر مراعاِت  

 کرد! کردم باز خرابکاری می را می   این دختر 

 به سمِت اتاقش رفتم و در را با ضرب باز کردم. 

اش را روی زانوهایش  روی تختش نشسته بود و چانه 

 ریخت. گذاشته و اشک می 

ای مکث کردم. اشِک نشسته در چشمانش هماننِد  دقیقه 

 آبی بود بر آتِش خشمم! 



ارش  کالفه نفِس عمیقی کشیدم و به سمتش رفتم و کن 

 نشستم. 

 مامان و ساره پشِت سرم آمدند. 

 ساره گفت: 

 داداش...   -

 دستم را به معنای سکوت باال آوردم و گفتم: 

 هیچی نگو!   -

 بعد رو کردم به نیکی و گفتم: 

 چند وقتشه؟   -

 ای گفت: با صدای گرفته 

 سه هفته!   -

 هایم را ماساژ دادم و گفتم: شقیقه 

 تصمیمت چیه؟   -

 و گفت: اش را باال کشید  بینی 

 مهمه؟   -

 ناگهان داد زدم: 

 پرسم! مهمه که می   -

 هایش باال پرید. با دادی که زدم شانه 

 با پشِت دست اشک هایش را پاک کرد و گفت: 

خوام... اون کوروِش  تونم نگهش دارم، نمی نمی   -

 عوضی قبولش نکرد... 



 چشمانم را باز کردم و گفتم: 

 اش؟ خوای بکشی می   -

ت تکان داد که دست در جیِب  ی مثب سرش را به نشانه 

 شلوارم کردم و کارتی بیرون کشیدم. 

 کارت را به سمِت ساره گرفتم و گفتم: 

 فردا وقت بگیر ببرش پیِش دکتری چیزی!   -

 ساره کارت را گرفت که مامان گفت: 

غیِر قانونِی، تا بچه مشکلی نداشته باشه سقط    -

ه  ی پدر هم نیازه!... از طرفی، گناه کنن، اجازه نمی 

 مادر! 

 ساره گفت: 

شناسم تَر و تمیز کارش رو انجام  من یکی رو می   -

 خوره. ده آب از آب تکون نمی می 

 مامان اخمی کرد و گفت: 

 بذار آقاجونت بیاد تصمیم بگیره.   -

 از جایم بلند شدم و گفتم: 

خواسته بهش  زندگِی خودشه، تا االن هر چقدر می   -

 ریـ*ـده!  

 : بعد رو کردم به نیکی و گفتم 

 گوشی!   -

 منگ نگاهم کرد که گفتم: 



 ات رو بده! گوشی   -

اش را به سمتم گرفت که در جیبم  بدوِن حرف گوشی 

 گذاشتمش و گفتم: 

تا االن هر گـ*ـهی خوردی، هر غلطی کردی رو    -

ذارم کنار، خب؟! فقط اگه یه بار دیگه ازت از این  می 

زنم دهن بَهنت رو سرویس  گـ*ـه کاری ها ببینم می 

ری مدرسه،  م نیکی، شوخی ندارم! دوباره می کن می 

شینی َدرِست رو  برمت، خودم میارمت، می خودم می 

 ذاری کنار! افتاد؟ ات رو می ی کوفتی خونی، گذشته می 

 تند تند سرش را تکان داد که رو به مامان گفتم: 

 دونه؟ اش می ننه   -

 دونه و ما! نه، فقط آقاجونت می   -

 نیکی پوزخندی زد و گفت: 

 ون ِکی از حاِل من خبر داشت؟! ا   -

زدم به  چیزی نگفتم و در حالی که از اتاق بیرون می 

 ساره اشاره زدم که بیرون بیاید. 

 ساره پشِت سرم از اتاق خارج شد که گفتم: 

گی، دوماً بی سر و صدا  اوالً که به معین چیزی نمی   -

کنین، سوماً  بری بچه رو سقط می نیکی رو می 

اش  انشناسی چیزی حاِل روحی بریش پیِش یه رو می 

 اش با من، اوکی؟ خوب شه. بقیه 



 سرش را تکان داد و گفت: 

اونطور که عربده زدی 'نیکی'... گفتم االنه که بری    -

بکشیش، چطور کاری نکردی و عوضش اینقدر منطقی  

 برخورد کردی، هوم؟! 

 نفِس عمیقی کشیدم و گفتم: 

مِد  نیکی مقصر نیست، مقصر های اصلی سهیال و م   -

اشم، از خونمه، پشتش رو خالی  )محمد(ن!... من دایی 

 امه! کنم، هر ُگـ*ـهی هم که خورده باشه خواهرزاده نمی 

حرف نگاهم کرد که از کنارش گذر کرده و از خانه  بی 

 خارج شدم. 
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 "چکامه" 

 
 ره گذشت! زنگِ آخر به ُکندی گذشت؛ ولی باالخ 



با ذوق وسایلم را جمع کرده و در کیفم گذاشتم و  

ای که نقاشِی سیاوش را درونش گذاشته بودم را  پوشه 

 در دست گرفتم و از کالس خارج شدم. 

 با شنیدِن صدای فریال از پشِت سرم ایستادم 

 چکامه وایسا!   -

 برگشتم سمتش که خودش را به من رساند و گفت: 

 اون چیه تو دستت؟!   -

 ی کردم و گفتم: اخم 

 به تو ربطی نداره!   -

 پوزخندی زد و گفت: 

خواد بگی، خودم دیدم... پسِر خوشگلِی، ولی  نمی   -

 زنه! انگار سنش یکم باال می 

 ی اخمم عمیق تر شد و در همان حال گفتم: گره 

 تو بدوِن اجازه سرک کشیدی تو وسایِل من؟   -

 ای باال انداخت و گفت: شانه 

 چسپیدی بهش دیگه! حتماً پولداره که    -

 عصبی توپیدم: 

کنم، سرت  کار می گمشو، به تو ربطی نداره من چی   -

ره تو  تو کاِر خودت باشه فریال وگرنه کالهمون بد می 

 هم، گفته باشم! 

 و پشتم را به او کردم و از مدرسه خارج شدم. 



جلوی دِر مدرسه دیدمش اما به روی خودم نیاوردم،  

یگر مرا با او اینجا ببینند  ممکن بود فریال یا هر کِس د 

 و به مدیریت گزارش دهند. 

ی کنارِی  سرم را پایین انداختم و آرام آرام وارِد کوچه 

 مدرسه شدم. 

 چند دقیقه آنجا ایستادم تا اینکه آمد. 

با لبخند به سمتش رفتم اما با دیدِن صورِت درهمش  

 لبخند روی لبم ماسید. 

 به سمتش رفتم و گفتم: 

 سالم!   -

 ن داد و در سکوت نگاهم کرد. سری تکا 

 پوشه را به سمتش گرفتم و گفتم: 

 ببخشید تا اینجا کشوندمت!   -

 پوشه را از دستم گرفت و گفت: 

 اولین کادوی تولدمه، بعد از چند سال!   -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 بازم تولدت مبارک!   -

 فقط نگاهم کرد. 

 کرد. نگاهش طوری بود که معذبم می 

 و گفتم:   سرم را پایین انداختم 

 م... من دیگه برم!   -



خواستم از کنارش گذر کنم که بازویم را گرفته و کشید  

سمِت خودش؛ طوری که تقریباً در آغوشش افتادم و  

 نفسم... نفسم تقریباً بند آمد. 

معذب خواستم فاصله بگیرم که دستش را دوِر کمرم  

 حلقه کرد. 

 به سختی بزاِق دهانم را قورت داده و گفتم: 

 .سیاوش! سـ..   -

 جوابم فقط نگاه بود، یک نگاِه عمیق و دوست داشتنی! 

اش نگاه کردم،  اش شدم، به چشماِن رنگی من هم خیره 

 به چشماِن معصوم و پر از حرفش! 

شد منی که تا همین چند ماِه  شد، باورم نمی باورم نمی 

پیش نگذاشته بودم یک آِب خوش از گلوی سارا پایین  

ِر آن آدم است و حال... حال به  برود به جرِم اینکه براد 

برادِر دیگرش دل بسته بودم، به سیاوشی که برادِر  

 همان سهیِل خیرندیده بود! 

ی دستش را از دوِر کمرم باز کرد و فاصله  ناگهان حلقه 

 گرفت و گفت: 

 دونم چی شد... من... من متٔاسفم، نمی   -

ی  دانستم چه شد که به سمتش رفتم و یقه حال من نمی 

 ِن سفید رنگش را گرفتم و به سمِت خودم کشیدم. پیراه 



هایش به  صورت هایمان ُمماس با هم بود و او با چشم 

کرد که کاِر نابجایی انجام ندهم و من  من التماس می 

 نادیده گرفتم آن التماس و به سمِت لبانش هجوم بردم! 
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 ه باید از حسم سخن بگویم. دانم چگون نمی 

از اولین لمس و اولین بوسه که به خواسِت من بود و  

 میل نبود! او... او هم بی 

بعد از چند دقیقه آرام لب هایم را از روی لب هایش  

 برداشتم فاصله اما نگرفتم. 

 نگاهم را به زمیِن آسفالت شده دوختم و او گفت: 

ازت بزرگ  اشتباهه چکامه!... غلطه! من یازده سال    -

 ترم... من... من... 

سرم را باال آوردم و گستاخ به چشمانش زل زدم و  

 گفتم: 

ای  تونم ببینم ماِل کِس دیگه من دوست دارم! نمی   -

خواد فقط برای من شعر بخونی!... فقط  باشی، دلم می 



به من زنگ بزنی، فقط با من چت کنی... تو رو تمام و  

 خوام سیاوش! کمال برای خودم می 

 فه نفِس عمیقی کشید و گفت: کال 

ما تازه آشنا شدیم... ممکنه، ممکنه نخوای با من    -

باشی، ممکنه این حست فقط یه حِس دوراِن نوجوونی  

 باشه چکامه! 

 با بغض نگاهش کردم و گفتم: 

کشم، تو  ات رو می نیست، هر روز دارم نقاشِی چهره   -

ی  ها ام پُره از اسِم تو، از طرحِ چشم کتاب های درسی 

تو، شب ها باید پروفایلت رو چک کنم تا خوابم ببره و  

 قبل از خواب حتماً باید با تو رویا ببافم، من، تو... ما! 

ات  شه اشتباه ترین اشتباِه زندگی بودنت با من می   -

 ها ممکنه مخالفت کنن. دونی که خیلی چکامه، می 

همین که تو موافق باشی برای من یکی کافیه! من    -

 ، درکم کن! دوِست دارم 

 در سکوت نگاهم کرد که ملتمس گفتم: 

 دوَسم نداری؟!   -

 مکثی کرد و گفت: 

 ی عشق است هر کجا نامه   -

 نشاِن من و توست! ]هوشنگ ابتهاج[ 

 ام را لمس کرد. دستش جلو آمد و گونه 



 در همان حال گفت: 

 تا تهش هستی باهام؟!   -

 مصمم نگاهش کردم و گفتم: 

 هستم!   -

بوسید و آرام کناِر گوشم زمزمه    ام را خم شد و گونه 

 کرد: 

 آید نخواهمت؟! ]هرمز علیپور[ چرا اینقدر دلم نمی   -

 
 "سارا" 

 
 از دیروز با چاوش همکالم نشده بودم. 

 نه که با او قهر کرده باشم ها؛ نه! 

ترسیدم نزدیکش شوم و او باز صدا  ترسیدم!... می می 

 بلند کند، باز اعصابش بهم بریزد. 

کردم که دِر هال با سر و صدا باز  آماده می غذای بابا را  

شد و صدای سرخوِش چکامه در خانه پژواک شد که با  

 خواند: ریتم می 

 نشود فاِش کسی آنچه میاِن من و توست   -

 تا اشاراِت نظر نامه رساِن من و توست! 

در همان حال به سمِت اتاقش رفت و در را پشِت سرش  

 بست. 



گوید،  چیزی نمی   دانستم یک کاری کرده است و می 

 شاید هم بعد ها بگوید! 

سینِی غذای بابا را برداشتم و خواستم از آشپزخانه  

 خارج شوم که چاوش در درگاه پدیدار شد. 

 سینی را روی میز گذاشتم و گفتم: 

 خواستی؟ چیزی می   -

 روی صندلی نشست و گفت: 

 یه لیوان آب بده!   -

ریختم و  سری تکان دادم و تند و تیز لیواِن آبی برایش  

 به دستش دادم. 

 بفرما.   -

 لیوان آب را گرفت و یک نفس نوشید. 

 در همان حال گفت: 

 سارا؟   -

 مالیم گفتم: 

 جانم؟   -

 شرمنده نگاهم کرد و گفت: 

 خوام بگم متٔاسفم اما... می   -

 دستم را روی بازویش گذاشتم و گفتم: 

 وقت متٔاسف نباش! متٔاسف نباش، هیچ   -
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با دسِت دیگرش دستم را گرفت و مشغوِل بازی با  

 ام شد. حلقه 

 در همان حال گفت: 

هات باشه. هر وقت  خواد، تا آخر این تو دست دلم می   -

ی  ی گمشده بینمش یادم بیاد که سهِم منی، که نیمه می 

 منی... که پرتقاِل منی! 

ای روی  وسه لبخندی زدم و سرم را جلو بردم و ب 

 اش کاشتم و گفتم: شقیقه 

 هستم دیگه!   -

 مکثی کرد و گفت: 

 سارا؟   -

 با آرامش گفتم: 

 جاِن سارا؟   -

 نفِس عمیقی کشید و گفت: 

 فردا باید برم دنباِل کار!   -

 خب؛ چه عالی! چرا نگرانی حاال؟!   -



 همانظور که به دستم خیره شده بود گفت: 

ترسم  ی هام، می ی بدبخت خرجِ دکتر هم اومده رو بقیه   -

 نرسم بدم! 

خوای منم  هیچ ترسی وجود نداره! خب؟! اصالً می   -

 کنم با هم خرجمون رو در میاریم چه طوره؟! کار می 

 اخمی کرد و گفت: 

 دیگه چی؟! تو بشین َدرِست رو بخون!   -

 ساکت شدم که گفت: 

 غذای بابا رو بده چکامه ببره، یکم خلوت کنیم!   -

 م: لب به دندان گرفتم و گفت 

 خوبه دیگه...   -

 جدی گفت: 

 دلم تنگته زر نزن اینقدر!   -

 خندیدم که آرام زمزمه کرد: 

 هات! فدای خنده   -

 دستم را از دستش بیرو کشیدم و با لبخند گفتم: 

 ها! پررو نشی   -

 اخمی تصنعی کرد که باعث شد باز بخندم. 

 صدایش را بلند کرد و گفت: 

 چکامه بیا غذای بابا رو ببر براش.   -



ای نکشید که چکامه گوشی به دست به آشپزخانه  قه دقی 

 آمد. 

 چاوش با اخم به گوشِی چکامه نگاه کرد و گفت: 

چیه اون تو که ضبح تا شب از خودت جداش    -

 کنی؟! نمی 

چکامه دستپاچه گوشی را در جیبش گذاشت و با  

 صدایی که لرزش درش مشهود بود گفت: 

 هـ...هیچی داداش!   -

میز برداشت و از آشپزخانه    و سریع سینی را از روی 

 خارج شد. 

 کرد که گفتم: اش می چاوش با اخم بدرقه 

 ها اخمو! قرار بود خلوت کنیم   -

نگاهم کرد و خواست چیزی بگوید که با صدای جیغِ  

زد مانعش شد و شتابان از  چکامه که بابا را صدا می 

 آشپزخانه خارج شد. 

با شدم  من هم ترسیده پشِت سرش رفتم و وارِد اتاِق با 

که دیدم بابا چشمانش را آرام بسته، چکامه اشک  

 زند: دهد عربده می ریزد و چاوش تکانش می می 

بابا... بابا بیدار شو... بابا... بابا چشمات رو وا کن    -

 شوخی رو بذار کنار! بابا... 

 بعد رو کرد به من و داد زد: 



کنی؟  واسه چی اونجا وایستادی بر و بر منو نگاه می   -

 بزن به آمبوالنس! زنگ  

تند تند سری تکان دادم و به سمِت تلفِن خانه دویدم و  

 ی آمبوالنس را گرفتم. شماره 

زباِن عزیزمان  ای نداشت!... بابای بی ولی دیگر فایده 

 تنهایمان گذاشته بود! 

 
  * * * * * * * * * * * * 

 
 آن روز آمبوالنس رسید و خبِر مرگِ باباجون را داد. 

ردخانه منتقلش کردند و صبحِ روِز  همان روز به س 

 بعدش به خاک سپرده شد. 

 آنقدر اشک ریخته بودم که دیگر نایی برایم نمانده بود. 

گذشت  مان نمی درست است که زماِن زیادی از آشنایی 

 اما مثل سنگِ صبور بود برایم! 
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 اشک ریخته بود. چاوش از ُشک در آمده و  

اش را صدا  حالی بر چکامه نبود، آنقدر پدِر زبان بسته 

زده بود و غش کرده بود که دِل هر دشمنی به حالش  

 شد. کباب می 

چکاوک هم اشک ریخته بود، آنقدر با او رفت و آمد  

نداشتم که از رفتارهایش خبر داشته باشم اما... نگاه  

 کرد! ی من و چاوش نمی های خوبی حواله 

ی من هم به مجالس آمده و کمک حالمان  خانواده 

 بودند. 

مجلِس هفتم هم به پایان رسیده بود و ما به بهشِت  

ای برای روحِ باباجون  زهرا آمده بودیم تا فاتحه 

 بخوانیم. 

 چاوش کناِر سنگِ قبر نشسته بود و من کنارش. 

صدا اشک  چکامه هم ایستاده بود و آرام و بی 

 ریخت. می 

 اش. ه بود، بدوِن شوهر و بچه چکاوک هم آمد 

 اش را سفت کرد و گفت: ی روسری گره 

 چاوش، باید حرف بزنیم!   -

حوصله نگاهش را به چکاوک دوخت و  چاوش بی 

 گفت: 

 چیه؟!   -



ی من که با اخم نگاهش  ای حواله چکاوک چشم غره 

 کردم رفت و گفت: می 

بابا از دنیا رفت، خدا بیامرزتش خیلی برام سخته که    -

 رو از دست دادم، برای همه سخته! پدرم  

 چاوش پوزخندی زد و چکاوک ادامه داد: 

ی بابا... باید  بذار مستقیم برم سِر اصِل مطلب، خونه   -

 بینمون تقسیم شه، باید از اون خونه نقِل مکان کنین. 

 متعجب نگاهش کردم که چکامه گفت: 

 ها نیست! چکاوک، االن وقِت این حرف   -

 چکامه رفت و گفت: ای به  چکاوک چشم غره 

 تر ها دخالت نکن! تو کاِر بزرگ   -

 چکامه عصبی گفت: 

 اگه بحِث ارثه، منم از اون خونه سهم دارم!   -

 چکاوک عصبی چکامه را نگریست و چاوش گفت: 

زنم خونه رو  خیلی خوب، فردا با بنگاهی حرف می   -

 کنیم! تموم؟! فروشیم پولش رو تقسیم می می 

 و گفتم:   متعجب به چاوش نگاه کرده 

 چاوش، اون وقت ما کجا بریم؟!   -

 چکاوک پوزخندی زد و گفت: 



موش ندوون عروس! سرت تو کاِر خودت باشه،    -

داداشم رو که از راه به در کردی... بهتره به تقسیِم  

 ارثمون کاری نداشته باشی! 

 و راهش را کشید و رفت. 

 اش کردم و رو به چاوش گفتم: با نگاهی عصبی بدرقه 

 . چاوش..   -

 دستم را گرفت و فشرد. 

 تا وقتی من هستم نگراِن چیزی نباش چشم قشنگ!   -

 باالخره بعد از ماه ها مرا چشم قشنگ خطاب کرده بود! 

 اش! در بدترین روزهای زندگی 

 
 * * * * * * * * * * * * 

 
 گذشت. مدتی از هفتم باباجون می 

چاوش همانطور که گفته بود فردای آن روز خانه را به  

 ذاشت. فروش گ 

قیمتی که بنگاهی به خانه داده بود صد و پنجاه میلیون  

 شد. بود و بیِن سه فرزند تقسیم می 

الیام رسم بود که فرزنِد پسر سهِم بیشتری  از قدیم 

خواهد به طور مساوی  داشته باشد چاوش اما گفت می 

 بیِن سه فرزند تقسیم شود. 



خانه طی یک هفته به فروش رفت و ارث هم تقسیم  

 شد. 

هنوز آن روز که چکاوک گفت: »من پوِل چکامه رو  

دارم، اصالً چطوره چکامه بیاد با ما  براش نگه می 

زندگی کنه؟!« را به یاد دارم که چاوش مردانه جوابش  

 را داد: 

خواهِر منه، من وظیفه دارم ازش مراقبت کنم...    -

داره و هر کاری بخواد  پولش رو خودش نگه می 

از گلیمت دراز تر نکن  کنه! پات رو  باهاش می 

 چکاوک! 

و چکاوکی که بدجور در پرش خورده بود و همان  

 لحظه بنگاه را ترک کرد. 

 حال ما بودیم و پنجاه میلیوم پول! 

چاوش پوِل چکامه را در حسابش ریخته بود و به او  

 گفته بود: 

 هر وقت الزمت شد استفاده کن!   -

کی اجاره  توانستیم آلون حال با این پنجاه میلیوم فقط می 

 کنیم! 
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طی سه روز چاوش خانه ای در مجتمعی قدیمی و  

 شلوغ پیدا کرد. 

 خانه ای نقلی و قدیمی با دو خواب! 

پنجاه میلیون را دادیم برای رهن خانه، با ماهی پانصد  

 هزار تومن. 

 با این حساب خرجمان بیشتر می شد. 

ود بند و بساطمان را جمع کرده و به آن خانه ی  خیلی ز 

 کوچک نقل مکان کردیم. 

از دست دادن باباجون از یک طرف و این آوارگی و در  

به دری هم از طرف دیگر به هر سه مان فشار آورده  

 بود. 

من هم تصمیم گرفتم از درس و دانشگاهم بگذرم تا  

 خرج بیشتر روی دست چاوش نگذارم. 

. می خواست درس بخوانم اما می  خیلی عصبانی شد.. 

دانستم توان دادن شهریه ی دانشگاه دیگر خارج از  

 توانش است. 

بعد از ظهر دوشنبه بود، چکامه طبق معمول خودش را  

 در اتاقش حبس کرده و مشغول نقاشی بود. 



چاوش هم کار جدیدی در یک شرکت برای خودش  

دست و پا کرده بود و صبح خروس خوان می رفت و  

 یر وقت می آمد. می دانستم اضافه کار می ماند. شب د 

روی مبل نشسته و لوبیا های خیس خورده را پوست  

 می کندم که زنگ تلفن به صدا در آمد. 

ظرف لوبیا را کنار گذاشته و به سمت تلفن رفتم. قبل  

 از اینکه تلفن را بردارم صدای داد چکامه که می گفت: 

 من نیستم سارا، بهش بگو من نیستم!   -

 از اتاقش آمد. 

چشمانم را در حدقه چرخاندم و تلفن را برداشتم که  

 صدای عصبی سیاوش پشت خط طنین انداخت: 

 چرا گوشی ات رو بر نمی داری؟   -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 من سارام داداش!   -

 مکثی کرد و گفت: 

 گوشی رو بده بهش!   -

 شانه ای باال انداختم و گفتم: 

 گفت بگم نیست!   -

 : داد زد 

غلط کرد! گوشی رو بده بهش وگرنه به جون ننجون    -

 که چقدر واسم عزیزه میام اونجا شر به پا می کنم. 



 پوزخندی زدم و گفتم: 

تو و شر به پا کردن؟!... اگه سهیل بود باور می    -

کردم، یا حتی چاوش!... ولی تو سیاوشی؛ آروم ترین  

 مردی که یه آدم می تونه تو زندگی اش ببینه! 

ی وقته اونقدر ها آروم نیستم، اگه نمی خوای  خیل   -

 سگ تر بشم گوشی رو بده بهش. 

خواستم چیزی بگویم و قانعش کنم که گوشی تلفن  

 محکم از دستم کشیده شد. 

 برگشتم و چکامه را در حال جیغ و داد دیدم: 

زنگ نزن به من! به تلفن خونه زنگ می زنی که چی    -

. نمی خوام... نمی  بشه؟ اگه داداشم بود چی می گفتی؟.. 

 خوام حرف بزنم، می خوام تنها باشم... 

 مکثی کرد و بغضش شکست: 

داداشم مرد، بابام مرد! اگه از چشم های چاوش بیفتم    -

می دونی چی به روزم میاد؟ من جز چاوش کسی رو  

 ندارم...  

و محکم تلفن را سر جایش گذاشت و به سمت اتاقش  

 رفت. 

 ل صدایش کردم: به دنبالش رفتم و در همان حا 

 چکامه... چکامه وایسا...   -



قبل از اینکه وارد اتاقش شوم در را محکم به هم  

 کوبید. صدای چرخش کلید را شنیدم و گفتم: 

با حبس کردن خودت نه شروین بر می گرده و نه    -

پدرت! به خودت بیا؛ اینجوری سیاوش رو هم از دست  

 می دی! 

 وم: تنها صدای گریه اش را می توانستم بشن 

چکامه، من تا حاال ندیدم سیاوش اینجوری صدا بلند    -

کنه. اون ترسی که تو صداش بود رو من شنیدم؛ بعد  

تویی که معشوقشی نشنیدی؟! مگه تو تا همین چند  

وقت پیش نمی گفتی به سیاوش دل باختی؟ چرا دوری  

 می کنی ازش؟ بذار آرومت کنه. 

 هقی زد و گفت: 

 باهاش ارتباط دارم چی؟   اگه... اگه چاوش بفهمه من   -

 قبل از مرگ باباجون به این فکر کرده بودی؟   -

 نه ولی... نمی خوام چاوش رو هم از دست بدم!   -

از دست نمی دی! من هوات رو دارم، هم چاوش رو    -

 پشتت داشته باش، هم سیاوش! 
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 دیگر صدایی ازش نشنیدم. 

عقب گرد کردم و روی مبل نشستم و دوباره مشغول  

پوست کندن لوبیا شدم... این بار اما با فکری مشغول  

 تر! 

 
 * * * * * * * * * * 

 
 ساعت از ده گذشته بود. 

لباس هایم را با لباس راحتی عوض کرده و به اتاقم  

 رفتم تا بخوابم... چاوش هنوز نیامده بود. 

تاقش حبس کرده و  چکامه هم همچنان خودش را در ا 

بیرون نیامده بود. مرگ پدرش بدجور حالش را  

دگرگون کرده بود و ترس به جانش انداخته بود...  

 ترس از دست دادن چاوش! 

روی تشک دراز کشیدم که صدای زنگ موبایلم بلند  

 شد. 

 موبایلم را از کنار دستم برداشتم؛ مامان بود! 

 متعجب روی تشک نشستم. 



ت که این وقت شب زنگ می زد  حتما دلیل محکمی داش 

 چون مامان را هیچ وقت تا این موقع بیدار ندیده بودم. 

آیکون سبز رنگ را لمس کردم و گوشی را به گوشم  

 چسپاندم که صدای گریه اش پشت خط طنین انداخت. 

 ترسیده گفتم: 

مامان؟! مامان خوبی؟!... چی شده؟ مامان حرف    -

 بزن! 

 هقی زد و گفت: 

ز دست این پسره سر به بیابون بزنم  من آخر باید ا   -

 مادر! 

 کدوم پسره؟ مامان چی شده؟ جون به لبم کردی!   -

سهیل... زنگ زده به آقاجونت می گه من می خوام با    -

این دختره دوستت... کی بود؟!... آهان نهال! می گه  

من می خوام با نهال ازدواج کنم؛ نهال رو دوست دارم!  

ه دردت نمی خوره؛ هر  آقاجونت هر چی می گه نهال ب 

چی می گه بابا جان این دختره خانواده اشون به  

خانواده ی ما نمی خوره... می گه من حتی نذاشتم  

سارا باهاش در ارتباط برقرار کنی حاال انتظار داری به  

عنوان عروس قبولش کنم؟! اونم پاش رو کرده تو یه  

 کفش که اال و بال من نهال رو می خوام! 

 اعتماد نداشتم! به گوش هایم  



 نهال؟! نهالی که دوست ما بود؟ 

فاطمه همه ی اسرارش را به نهال می گفت و حال  

نهال... نه... نه... اصال نمی توانستم باور کنم که نهال  

 چنین خیانتی را در حق فاطمه کرده باشد! 

او که می دانست فاطمه چگونه مجنون سهیل است و با  

د... شاید اصال حس  این حال... مگر می شود؟!... شای 

سهیل یک طرفه باشد؛ شاید نهال بنده خدا اصال از این  

 ماجرا بی خبر باشد! 

 صدایم را صاف کرده و گفتم: 

 می گم... مامان نهال هم سهیل رو می خواد؟   -

 هقی دیگر زد و گفت: 

اون عفریته پسرم رو طلسم کرده! پدرت این همه    -

کنه؟! فکر  فرستادش تا همدان... که باز خراب کاری  

کردم داره آدم می شه! اگه قرار بود دلش رو به  

 دختری مثل نهال بده چرا فاطمه رو ول کرد؟! 

 کالفه گفتم: 

مامان نکنه یادت رفته؟! اون ها توافقی جدا شدن    -

شاید اگه فاطمه مثل من صبوری می کرد زندگی هیچ  

 کدومشون اینجوری نمی شد! 

و گوشی را  و بدون خداحافظی گوشی را قطع کرده  

 گوشه ای پرت کردم. 



نهال از نظر من دختر بدی نبود... او را دوست خودم  

می دانستم... او صندوقچه ی اسرار فاطمه بود! من  

همین چند وقت پیش با او صحبت کردم... او خیلی  

نگران فاطمه بود! چه شد که پا گذاشت روی دوستی  

 شان؟! 

دهد...  درست است... فاطمه نخواست با سهیل ادامه  

چون صبور نبود!... اما از کی تا حاال حکم صبوری  

 نکردن خیانت شده است؟! 

از روی تشک بلند شدم و به سمت گوشی ام رفتم و تند  

 تند شماره ی نهال را گرفتم. 

 به بوق پنجم که رسید صدایش پشت خط طنین انداخت: 

 جانم؟!   -

 شمرده شمرده گفتم: 

 فقط بگو شنیده هام به دروغ محضن!   -

 دقیقه ای سکوت کرد و گفت: 

 توضیح می دم!   -

توضیح؟! نه... نه... من توضیح نمی خواستم من در  

 این لحظه فقط خواهان انکار بودم! 

چه توضیحی؟! هان؟! تو از احساس فاطی خبر داری    -

نهال... تو می دونی فاطی تا چه حد دیوونه ی سهیله!  



چ...چطور تونستی؟! هان؟! فقط بهم بگو چطور  

 ونستی؟! عذاب وجدان خفه ات نکرد بی مروت؟! ت 

 نالید: 

من... من نمی دونم چی شد! به جان خودم نمی دونم!    -

تازه جدا شده بودن؛ سهیل... سهیل تنها بود! بهم  

دایرکت داد... با هم حرف زدیم... اون اصال نمی  

دونست من دوست فاطی ام... اولش فقط بهش دلداری  

ست بودیم برای هم ولی  می دادم... مثل دو تا دو 

بعدش... بعدش دیگه از دستمون خارج شد! من بهتون  

نگفتم چون می دونستم چطور با این موضوع برخورد  

می کنین! سارا تو خودت عشق رو تجربه کردی! با  

اینکه همه گفتن چاوش نه تو رفتی سمتش... باید درکم  

 کنی! 

جیغ  دیگر نمی توانستم اراجیفش را تحمل کنم و ناگهان  

 کشیدم: 

اگه قبل از من چاوش با فاطی رل می زد و فاطی    -

دیوونه اش می شد من قلم پام می شکست اگه سمت  

چاوش می رفتم! معنی کلمه ی رفاقت رو می دونی؟!  

 می فهمی یعنی چی؟! 
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 بغضش شکست و گفت: 

 کم کن! سارا... حداقل تو یکی در   -

 باز جیغ کشیدم: 

خسته شدم... از دستتون خسته شدم... چقدر درک    -

 کنم؟! تا کی؟! تا کجا؟! دیگه از سرم گذشته! ولم کنین! 

 و گوشی را قطع کرده و به گوشه ای پرتاب کردم. 

چاوش تازه گوشی ام را درست کرده بود و باز گوشی  

 بخت برگشته ام به گوشه ای پرتاب شد و آسیب دید! 

وی زمین نشستم و با صدای بلند شروع کردم به  ر 

 گریه کردن. 

با صدای باز و بسته شدن در سرم را باال گرفتم که  

 نگاهم با نگاه نگران چاوش گره خورد. 

 شتاب زده به سمتم آمد و کنارم نشست. 

چی شده؟! سارا؟ سارا خوبی؟ چی شده؟! اتفاقی    -

 ! افتاده؟! د جون به لبم کردی دختر... حرف بزن 

 هقی زدم و با مظلوم ترین لحن ممکن گفتم: 

 ب...بغلم می کنی؟!   -



در سکوت دستش را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به  

سمت خودش کشید و سرم را روی سینه اش گذاشت و  

 چانه اش را روی سرم قرار داد. 

 هقی زدم و گفتم: 

 کاش بریم از اینجا!   -

جور می    بهت قول می دم کمتر از یه سال پول جمع و   -

 کنم یه خونه ی خوب می گیریم! باشه؟! 

 دستم را دور تنش حلقه کردم و گفتم: 

ن... نه! خونه نمی خوام... فقط بریم یه جای دور...    -

من و تو... فقط ما دو تا... ه... هیچ کس دیگه ای  

 نباشه! 

 موهایم را نوازش کرد و گفت: 

 چیزی شده؟!   -

 ام! برای تنها بودن با تو دلیل نمی خو   -

 کی اشکت رو در آورده؟!   -

سرم را باال آوردم و خیره به چشمان نگران و  

 خروشانش گفتم: 

 اگه یه نفر بیاد سمت من چی کار می کنی؟!   -

 اخمی کرد و گفت: 

 این اراجیف چیه تحویل من می دی سارا؟!   -

 سمج شدم: 



خب بگو! اگه یه نفر منو از تو بگیره چی کار می    -

 کنی؟! 

اسکلی حق نداره تو رو از من بگیره...  اوال که هیچ    -

تو جات تا آخر پیش من و بغل منه... ولی اگه یه  

 همچین کسی پیدا شد می کشمش! همین! 

 ترسیده نگاهش کردم و مسخ شده گفتم: 

 اگه اون فرد... دوست نزدیکت باشه چی؟!   -

 داری منو می ترسونی سارا! چی شده؟!   -

 هقی زدم و گفتم: 

فت سهیل می خواد با نهال ازدواج  مامان زنگ زد. گ   -

کنه. نهال... نهال دوست صمیمی فاطمه است... فاطمه  

زن سابق سهیله! با اینکه جدا شدن هنوز سهیل رو  

دوست داره... بی چاره بخاطر سهیل دومین ازدواجش  

هم نا موفق شد. نهال... نهال دوست فاطمه بود!  

کلی    دوستمون بود! ما سه تا همیشه با هم بودیم... 

خاطره تو دوران مجردی داشتیم... نهال بهم گفت با تو  

رل بزنم! از تو تعریف کرد... بیوگرافی ات رو بهم  

گفت!... ولی... ولی یادم میاد اون یه بار به فاطی گفته  

بود که کاش با سیاوش رل می زد... سهیل به درد نمی  

خوره... یعنی از اولش سهیل رو برای خودش می  

 ؟! خواست؟! آره 



 صورتم را با دستانش قاب گرفت و با آرامش گفت: 

واسه این نگرانی؟! واسه این اجازه می دی مروارید    -

 های قشنگت بریزن و دل منو ریش کنن؟! 

 لب برچیدم و گفتم: 

 من نگرانم! فاطی دوست منه!   -

 صورتش را جلو آورد و گونه ام را بوسید. 

یدم  دل نگرون من باش که االن خسته و کوفته رس   -

خونه و زنم رو گریون دیدم! من با خودم عهد بستم  

نذارم هیچ وقت اشکت در بیاد و تو االن داری اشک  

 می ریزی! چی کار کنم من؟! 

 دستانم را دور گردنش حلقه کردم و گفتم: 

 تو هیچ وقت ترکم نکن؛ باشه؟!   -

 دستانش را دور کمرم حلقه کرد و گفت: 

هیچ وقت نمی تونم  تو مثل سیگار می مونی برام!...    -

 ترکت کنم... حتی اگه بخوام! 

 
  * * * * * * * 

 
 لباس هایم را تند تند تن زدم و آماده ی رفتن شدم. 

قبل از اینکه از خانه خارج شوم به چاوش مسیج زدم  

 که به خانه ی پدرم می روم و زود بر می گردم. 
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و شکر گوشی ام با اینکه دیشب ضربه خورد اما  خدا ر 

 سالم ماند. هر چند شیشه اش خرد شد! 

 با صدای چکامه سرم را باال گرفتم: 

 کجا؟!   -

 خونه ی مامانم اینا.   -

 وایسا منم میام!   -

 متعجب گفتم: 

 واقعا؟!   -

 سری تکان داد و گفت: 

 آره می خوام بیام... دلم گرفت تو خونه.   -

 فتم: سری تکان دادم و گ 

 باشه... پس من بیرون منتظر می مونم حاضر!   -

 و از خانه خارج شدم و همچنین از مجتمع. 

بعد از حدود نیم ساعت چکامه حاضر و آماده به من  

 پیوست. 



 آژانس بگیریم؟!   -

 سرش را به نشانه ی منفی تکان داد و گفت: 

 نه... پیاده روی کنیم!   -

 سری تکان دادم و با هم به راه افتادیم. 

 ته دلم واقعا نگران بودم. 

صبح ساره زنگ زد و گفت که امشب سهیل به تهران  

می آید. خودش را برای خواستگاری از نهال حسابی  

 آماده کرده است. 

واقعا از دست نهال دلخور بودم. چطور می توانست  

 اینقدر پلید باشد؟! 

به خانه ی آقاجون این ها که رسیدیم زنگ زدیم و بعد  

وازه وارد حیاط شدیم که صدای عربده  از باز شدن در 

 ی آقاجون باال رفت: 

سیاوش تو دو دقیقه زبون به دهن بگیر... یکی    -

یکی! من هنوز موضوع سهیل رو هضم نکردم تو می  

گی خواهر چاوش رو می خوای؟! آخه مرد گنده اون  

دختر یازده سال ازت کوچک تره! بچه داری می خوای  

کجا رفته؟! شما دو تا  کنی یا همسر داری؟! عقلتون  

 عقلتون کجا رفته؟! 

 نگاه متعجبم را به چکامه دوختم. 

 او هم متعجب شده بود. شک پشت شک! 



آقاجونت چی می گه سارا؟! داداشم بفهمه بی چاره    -

 ام! 

 خواستم چیزی بگویم که با صدای ساره متوقف شدم. 

به به... عروس خانم هم رسیدن؛ اتفاقا همین االن    -

 ود خوشگله! سرت دعوا ب 

عصبی به ساره نگاهی انداختم که لبخندی حرص در آر  

 زد و گفت: 

بیاین تو... بحث ها داغ داغه! بحث و دعوا رنگ و    -

 وارنگ از همه رنگ... بیا این ور بازار! 

 عصبی کنارش زدم و گفتم: 

 مزه پرونی رو تمومش کن!   -

وارد خانه شدم. سیاوش روبروی آقاجون ایستاده بود  

 شمرده می گفت:   و شمرده 

من چکامه رو می خوام! آقاجون تو فقط بیا    -

خواستگاری اش کن حلقه ی من بره تو دستش... به  

 خدا ده سال هم شده منتظر می مونم. 

 آقاجون کالفه گفت: 

هللا اکبر! اون ها االن عذادارن! دختره تازه باباش رو    -

 از دست داده... می فهمی؟! 

 آمد و گفت:   همان لحظه معین از اتاقی در 



سهیل زنگ زد... گفت آماده شید همین امشب که    -

رسیدم می ریم خواستگاری! آقاجون این مخش تعطیل  

شده من هر چی استدالل می چینم بهش توضیح می دم  

که دختره به دردت نمی خوره... می خنده! فقط می  

 خنده اصال حرف منو نمی شنوه! 

 آقاجون روی مبلی نشست و نالید: 

 ا... ای خدا منو نجاتم بده! ای خد   -

 با صدای ساره به خودم آمدم. 

 سارا... دختره فرار کرد!   -

 متعجب سرم را برگرداندم و گفتم: 

 چی؟! کجا رفت؟!   -

 سیاوش گفت: 

 کدوم دختره؟!   -

 ساره پوزخندی زد و گفت: 

 چکامه خانم!   -

 عصبی ساره را کنار زدم و نالیدم: 

 وای چاوش بفهمه...   -
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قبل از اینکه از حیاط خارج شوم بازویم توسط سیاوش  

 گرفته شد. 

 به سمتش برگشتم و عصبی گفتم: 

 چیه؟!   -

 اخمی کرد و گفت: 

 تو بمون من می رم دنبالش!   -

خواستم مخالفت کنم که او زودتر دست به کار شد و از  

 حیاط خارج شد. 

 خی زدم و گفتم: کالفه دور خودم چر 

من دیوونه می شم... من آخر از دست شما ها دیوونه    -

 می شم... ای خدا... ای خدا!... 

 
 "چکامه" 

 
فقط می دویدم. می خواستم رها شوم... بروم و دیگر  

 نباشم! 

باورم نمی شد سیاوش آن حرف ها را به پدرش زده.  

باورم نمی شد می خواست مرا خواستگاری کند!  

 دیروز با رابطه مان مخالف بود!   سیاوشی که تا 



نمی دانم چگونه احساسم را بیان کنم. از طرفی یک  

زندگی آرام و بی دغدغه با سیاوش داشتن... می تواند  

واقعا لذت بخش باشد و از طرفی ترسی که از، از دست  

 دادن چاوش دارم مرا از این لذت منع می کند. 

انده است.  بعد از شروین و بابا... تنها چاوش برایم م 

می دانم مخالفت می کند... می دانم حاضر نمی شود  

 خواهرش را به برادر زنش بدهد! 

شاید هم حق دارد... من هنوز یک بچه دبیرستانی  

هستم که دل به سیاوش بیست و نه ساله باختم! یازده  

سال تفاوت سنی چیز کمی نیست که چاوش به راحتی  

 ازش بگذرد! 

وی راستم کشیدنم توسط  با حلقه شدن دستی دور باز 

کسی که از روی عطر تنش به خوبی می توانستم  

 تشخیص دهم چه کسی است؛ متوقف شدم. 

 بدون اینکه بازگردم گفتم: 

 ولم کن... خواهش می کنم!   -

 صدایش عصبی و کالفه بود: 

عین ماهی شدی چکامه... هی از دستم سر می    -

 خوری! چقدر تند می دویی تو دختر! 

ضرب از حصار دستش بیرون کشیدم و به  بازویم را با  

 سمتش برگشتم. 



 انگشت اشاره ام را جلوی صورتش تکان دادم و گفتم: 

اون ها چی بود به بابات می گفتی؟! بدون اینکه با    -

من در میون بذاری؟! تو شرایط منو می دونی...  

سیاوش من تازه پدرم رو از دست دادم... از طرفی  

ه قش قرقی به پا می  خودت می دونی چاوش بفهمه چ 

شه! سیاوش ما تازه آشنا شدیم با هم... ازدواج؟!  

 حالت خوبه؟! 

 لبانش را به زبانش تر کرد و گفت: 

ازم دور شدی... بهت زنگ می زنم جواب نمی دی؛    -

میام جلوی خونه اتون... با اینکه می دونی اون پایین  

دارم سگ لرز می زنم حاضر نمی شی پنجره ی کوفتی  

از کنی و فقط نگاهم کنی! می گی چی کار  ات رو ب 

کنم؟! دیوونه ام کردی! یهو اومدی تو زندگی ام...  

سمج شدی گفتی دوستم داری و حاال... حاال چی عوض  

شده که بهم محل سگ هم نمی دی؟! من ترسیدم...  

ترس داره منو نابود می کنه... نمی خوام از دستت بدم  

قط یه حس زود  چکامه! نمی خوام به خودم بگم اون ف 

گذر بود که چکامه نسبت به من داشت و بعد یه مدت  

خیلی کوتاه حسش تموم شد... من می خوام داشته  

 باشمت! می خوام باهات ازدواج کنم! 

 با اشکی که در چشمانم حلقه زده بود گفتم: 



از مرد رمانتیکی مثل تو انتظار می رفت یه    -

تی که من  خواستگاری رمانتیک ازم کنی... اونم نه وق 

تازه پدرم رو از دست دادم و تو بدترین شرایط زندگی  

 امم! 

من می خوام تو بدترین شرایط پیشت باشم و تو نمی    -

ذاری... چی کار کنم؟! ولت کنم برم خوشحال می شی؟!  

همین رو می خوای؟! که منو از سرت باز کنی؟!... اگه  

آره... اگه اینجوری باشه... من می رم! شاید از ما  

 بهترون چشم های قشنگت رو گرفته! 

 می رفت؟! 

 همین را می خواستی چکامه؟! 

که او را از دست بدهی؟!... نه!... نه!... به هیچ  

 عنوان! 

من فقط عصبانی شدم... نمی خواستم چاوش را از  

دست دهم... ولی حال دارم سیاوش را از دست می  

 دهم! 

 خدایا... خدایا کمکم کن! 

ود پشتش را به من کرد و  سیاوش با نگاهی اشک آل 

خواست قدم از قدم بردارد و برود که پا تند کردم و قبل  

 از اینکه او حرکت کند از پشت در آغوشش گرفتم. 

 با صدایی لرزان گفتم: 



تو حق نداری بری!... تو عاشق منی... یه عاشق    -

هیچ وقت معشوقش رو ترک نمی کنه حتی اگه  

اوش! حق  معشوقش بهش محل نده! باید بمونی سی 

 نداری بری! 

 
 "سارا" 

 
 با حرص روی مبل نشستم و پوزخند زنان گفتم: 

دختره پررو پررو می گفت من نگران فاطمه ام! چه    -

نگرانی ای؟! چه دوستی ای؟! چه رفاقتی؟! نچ نچ نچ  

 نچ... فقط ببینمش!... دمار از روزگارش در میارم! 

 مامان کالفه گفت: 

دیدی تو آینه؟!    اینجوری نکن مادر... خودت رو   -

شدی عین هو لبو! پدرت می گفت با این دختره قطع  

 رابطه کن با خانواده ی ما نمی خوره... نگفت؟! 

 کالفه گفتم: 

حاال که ضررش به من نرسیده! به اون بی عقل    -

 رسیده! 

 مامان اخمی کرد و گفت: 



اگه به جای سهیل، چاوش چشمش رو می گرفت    -

دیلت رو می بستی می  چی؟! اون موقع باید بار و بن 

 اومدی بیخ ریش آقاجونت می نشستی دیگه! 

ساره در حالی که با یک لیوان آب قند به سمتم می آمد  

 گفت: 

شما الکی جوش می زنین بابا... االن نهال و سهیل    -

دارن به ریش ما می خندن، فاطی هم که سر زندگی  

خودشه! چرا حرص بقیه رو می خورین؟! به زندگی  

 ید ای بابا! خودتون برس 

 

 ��#پرتقال_من 

 ۱۳۹#پست_ 

 #غزل_داداش_پور 

 #کپی_ممنوع‼ 

 
 من چیزی نگفتم مامان اما گفت: 

سهیل و سیاوش پسرهای منن! من مادر شونم،    -

چجوری بی خیال شم؟! هان؟! بچه های من بیشتر از  

هر کسی تو این دنیا برای من ارزش دارن ساره! چه  

ی؟! مادر نشدی  می فهمی؟!... چه می فهمی از مادر 

 هنوز بفهمی من چی می کشم! 



ساره کالفه مردمک های چشمانش را در حدقه چرخاند  

 و گفت: 

مادر من کلید اسرارش نکن! اون ها االن اندازه ی    -

دو تا گاومیش غول پیکرن، بعد تو باید براشون خون  

 جگر بخوری؟! بی خیال تو رو خدا! 

 مامان با گریه گفت: 

 بزرگ بشن بچه های منن!   اون ها هر چقدر هم   -

"نچ"ی کالفه وار گفتم و از جایم بلند شدم که ناگهان  

 سرگیجه ی بدی گرفتم و به تندی روی زمین نشستم. 

 مامان با نگرانی نگاهم کرد و ساره گفت: 

 تو چته؟!   -

 چشمانم را بستم و گفتم: 

 خوبم... فشار عصبی بهم وارد شده!   -

 مامان گفت: 

فشار نیار مادر خودت کم بدبختی  ای بابا... به خودت    -

 نداری! 

چشمانم را باز کردم و خواستم برای دومین بار بلند  

 شوم که زنگ موبایلم به صدا در آمد. 

 دست در جیب مانتویم کردم و موبایلم را بیرون کشیدم. 

با دیدن نام چاوش روی صفحه ی شکسته ی موبایل  

 ترسیده گفت: 



... اگه سراغ  یا خدا... چاوشه! وای بدبخت شدم   -

 چکامه رو بگیره چی بگم؟! وای!... وای خدایا... 

 ساره گفت: 

جواب بده بگو چکامه پیشته... االن وقت یه قش قرق    -

 دیگه نیست... دیگه از سرمون گذشته. 

 تند تند سری تکان دادم و تماس را جواب دادم. 

 الو سارا... کجایی؟!   -

انم اینا... تو  ام، سالم... با چکامه اومدیم خونه ی مام   -

 کجایی؟ سر کار نیستی مگه؟ 

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

وقت دکتر داشتم... اومدم لباس عوض کنم برم دیدم    -

 نیستین؛ ترسیدم! 

 لبخند پر استرسی زدم و گفتم: 

چه ترسی عزیزدلم؟!... تو برو دکتر... من و چکامه    -

 بر می گردیم با هم! 

 اوکی... فعال!   -

 خداحافظ عزیزم.   -
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 و قطع کردم. 

ساره نگاه تمسخر آمیزی حواله ام کرد و با دهن کجی  

 ادایم را در آورد: 

 عزیزدلم!   -

 چشم غره ای حواله اش کردم و زمزمه کردم: 

 کوفت!   -

همان لحظه در اتاق نیکی باز شد و نیکی حاضر و  

 آماده در درگاه نمایان. 

لی وقت بود که نیکی را ندیده بودم؛ عوض شده  خی 

 بود! 

لباس ساده ای تن زده بود و صورتش فاقد از هر  

 آرایشی بود و این بیشتر مرا متعجب می کرد. 

 دستی به شالش کشید و رو به من گفت: 

 خوش اومدی!   -

 سری تکان دادم و گفتم: 

 مرسی!   -

 ساره گفت: 

 کجا؟!   -

 ونه درس بخونیم! با ساناز می خوایم بریم کتابخ   -



و کیفش را باال گرفت. معلوم بود کیفش پر از کتاب  

 است. 

 مامان گفت: 

 برو دخترم! برو ما امشب اینجا داستان داریم.   -

 نیکی آرام گفت: 

 تا ساعت پنج میام.   -

 ساره سری تکان داد و گفت: 

 به معین بگو برسونتتون.   -

نیکی سری تکان داد و بعد از خداحافظی کوتاهی از  

 انه خارج شد. خ 

 رو به ساره گفتم: 

 اوکی شده؟!   -

 ساره سری تکان داد و گفت: 

با سیاوش پوستمون در اومد تا آدمش کردیم! حاال یه    -

داستان هایی داره که نگفتنش بهتره... مادرش هم که  

 عین خیالش نیست!... بی لیاقت! 

 راستی... سهیال کجاست؟!   -

 شانه ای باال انداخت و گفت: 

علوم هم نیست... می ره سر کار... ولی من  همچین م   -

 می دونم با رئیسش یه سر و سری داره. 

 مامان لب به دندان گرفت و گفت: 



 تهمت نزن دختر... خواهرته!   -

 ساره بی خیال پا روی پا نهاد و گفت: 

خواهرمه که می گم مادر من!... اصال به من چه...    -

 مگه شما به حرف من گوش می دین؟! 

 به سرم کشیدم و گفتم:   کالفه دستی 

 به فاطی زنگ می زنم.   -

 مامان ترسیده گفت: 

این آتیش رو بیشترش نکن... دختره پی زندگی    -

 اشه... اون رو وارد این ماجرا نکن... ای خدا! 

 از روی مبل بلند شدم و گفتم: 

اون این حق رو داره بدونه... تا سفره ی دلش رو    -

 دیگه پیش نهال باز نکنه! 

اتاق سابقم رفتم و شماره ی فاطمه را    و به سمت 

 گرفتم. 

 به بوق سوم که رسید صدایش پشت خط طنین انداخت: 

 چطوری سارا؟!   -

 نفس عمیقی کشیدم و بدون مقدمه گفتم: 

 باید یه چیزی رو بهت بگم... فاطی!   -

 سکوت کرد که گفتم: 

 نهال...   -

 حرفم را قطع کرد و گفت: 



 می دونم!   -

 متعجب گفتم: 

 رو؟!   چ... چی   -

 پوزخندی زد و گفت: 

 نهال و سهیل... با همن! می دونم سارا...   -

 متعجب گفتم: 

 و... ولی چطوری؟!   -

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

یه بار که اومده بود خونمون... رفت یه لیوان آب    -

بخوره... گوشی اش پیشم بود؛ براش یه نوتیف اومد...  

وشن شد؛  یه پیام از سهیل... اون روز همه چیز برام ر 

ولی چیزی نگفتم تا خودش حرف بزنه... تا خودش  

بگه رفیق نیمه راه بوده... ولی نگفت! منم بی خیال  

شدم... اون نمی دونه که من می دونم... دیگه برام  

اهمیتی نداره!... خیلی عجیبه نه؟!... بهترین دوستت با  

عشق بی لیاقتت! فقط تو فیلم ها دیده بودم!... به هر  

 ذشت! دیگه مهم نیست! حال... گ 

 مردد گفتم: 

 ی...یعنی دیگه سهیل رو دوست نداری؟!   -

 مکثی کرد و گفت: 



من همچین چیزی نگفتم... ولی اون امید کوچیکی که    -

برای برگشتن بهش داشتم... ناامید شد! دیگه هیچی  

مهم نیست... می خوام به زندگی ام ادامه بدم... چه  

 خبر؟! 
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 سکوت کردم که گفت: 

تو چرا اینقدر حرص زندگی بقیه رو می خوری    -

سارا؟! با این کارها پیر می شی!... به زندگی خودت  

برس... به شوهرت، به آینده ات فکر کن دختر! چیه  

هی جوش بقیه رو می زنی! فقط خودتی که برای  

 خودت می مونی... بقیه رو بی خیالش! 

راست می گفت!... شده بودم دایه ی مهربان تر از  

 مادر! 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

گاهی دلم خیلی برای دوران مجردی ام تنگ می    -

شه... نه که چاوش رو دوست نداشته باشم ها؛ نه! دلم  



برای بی خیالی اون دوران تنگ شده! ترس های پیش  

 و پا افتاده و الکی! 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 ن روز که چاوش رو تو بازارچه دیدیم رو یادته؟! او   -

 خندید و گفت: 

مگه می شه یادم بره؟! از استرس چادرت رو می    -

 کشیدی جلو هی می گفتی "آقاجونم، داداش هام!" 

 خندیدم و گفتم: 

اهوم... اون موقع ها خیلی ازشون حساب می بردم...    -

 االن می گم وای چاوش! 

 بدونی چه حالی داره! متاهلی دیگه! مجرد نیستی    -

 خندیدم و گفتم: 

 خیلی پررویی!   -

اون که بله! یه روز بیا ببینمت... دلم تنگ شده    -

 برات! 

 حتما! من برم... کاری باری؟   -

 مواظب خودت باشی کافیه... فعال!   -

 با خنده خداحافظی کرده و تماس را قطع کردم. 

 فاطمه همیشه حالم را خوب می کرد. 

 
 * * * * * * * * 



 
 یک هفته ای از آن روز گذشته بود. 

 در این یک هفته... خیلی چیزها تغییر کرده بود. 

سهیل و نهال... با تمام مخالفت ها و جنجال ها عقد  

کردند. نصحیت ها و داد و فریاد های آقاجون و گریه  

 های مامان هم سهیل را از انجام این کار وا نداشت! 

میده بودم به  شادی را در چهره ی نهال می دیدم؛ فه 

سهیل عالقه ای وحشتناک دارد اما... می توانست  

بگذرد! به خاطر دوستش هم که شده می توانست از  

 سهیل بگذرد! 

من اما... روز به روز حالم بد و بد تر می شد! در این  

یک هفته؛ دو سه باری باال آورده بودم، سرگیجه امانم  

ش را  را بریده بود و به طرز وحشتناکی دلم بوی چاو 

می خواست؛ بوی خاک باران خورده و سیگار  

 وینستون! 

چکامه چند باری گفته بود بروم دکتر اما من پشت  

گوش انداخته بودم. به اندازه ی کافی بی پولی  

داشتیم... نمی خواستم باری دیگر روی دوش چاوش  

 بگذارم! 

سیاوش اما روی تصمیمش پا فشاری کرد و آقاجون را  

ت را در چشمان چکامه می  راضی! حتی برق رضای 



توانستم ببینم اما این وسط چاوش نیز باید راضی می  

 شد! 

 با صدای چکامه به خودم آمدم: 

 سارا؟   -

 چشم از تلوزیون خاموش گرفتم و رو به چکامه گفتم: 

 جانم؟!   -

 کنارم نشست و گفت: 

 با داداشم حرف می زنی؟!   -

 مردد گفتم: 

 درباره ی؟   -

 مکثی کرد و گفت: 

سیاوش! آقاجونت بهش زنگ زده باهاش  من و    -

صحبت کرده ولی... داداشم رو که می شناسی؛ زده به  

سیم آخر! می شه باهاش حرف بزنی آرومش کنی؟ مثال  

 از سیاوش تعریف کنی و این حرف ها؟! تو رو خدا! 

 کالفه نگاهش کردم و گفتم: 

در جریانی که اون االن از یه ببر زخمی عصبانی تره    -

 نه؟ 

 رس گفت: پر است 

دقیقا برای همین می گم باهاش حرف بزن... االن    -

 میاد! خواهش می کنم! 



 سری تکان دادم و گفتم: 

خیلی خوب... تو فقط برو تو اتاقت و در رو هم قفل    -

 کن. 

تند تند سری تکان داد و با گفتن "مرسی" راهی  

 اتاقش شد. 

کمتر از بیست دقیقه صدای چرخش کلید نوید از سر  

 ش می داد. رسیدن چاو 

در باز شد و چاوش با چهره ای بر افروخته خواست  

داد بزند که تند تند به سمتش رفتم و دستم را روی  

 دهانش گذاشتم و گفتم: 

جون سارا داد نزن... آپارتمانه؛ در و همسایه می    -

 شنون! 

 دستم را کنار زد و غرید: 

می گی چی کار کنم؟ تو... تو گفتی بذار تو اینستا پیج    -

ری بزنه... تو طرفش رو گرفتی... ببین... ببین چی  کا 

شد؟ خانم رفته واسه من دوست پسر پیدا کرده... اونم  

 کی؟! مردی که حتی از داداش خودش هم بزرگ تره! 

 دستانم را روی گونه هایش گذاشتم و ملتمس گفتم: 

 جون سارا یکم آروم باش... حرف بزنیم!   -

 ناگهان داد زد: 



رو قسم نخور... چه حرفی؟! من  اینقدر جون خودت    -

 خواهرم رو به اون نمی دم! 

 صدایش را بلند تر کرد و گفت: 

هوی؛ تو که موش شدی چپیدی تو اتاقت... می دونم    -

می شنوی؛ فکر اون عوضی رو از سرت بیرون می  

 کنی! مگه االن وقت ازدواجته بی مغز؟! 
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 دستم را به معنای "آرام باش" باال گرفتم و گفتم: 

 چاوش... چاوش جان یه دو دقیقه به من گوش بده!   -

به چی گوش بدم؟! به خدا باز بخوای طرفش رو    -

بگیری نه من نه تو سارا... باباش رو تازه خاک کرده  

 رفته واسه من عاشق پاشق شده؟ 

 ملتمس گفتم: 

شق من نشدی  مگه تو عاشق نشدی؟! مگه تو عا   -

چاوش؟! یادت نمیاد؟ داداشت تازه فوت کرده بود ولی  



تو از من نگذشتی... ازدواج کردیم!... یادت رفته؟  

 چاوش این دو تا هم عاشقن! 

 عربده زد: 

 منو تو دو سال اختالف سنی داشتیم؛ نه یازده سال!   -

یکم آروم باش... بیا بشین... به حرف من گوش بده    -

 چاوش... بشین! 

ه نگاهم کرد و با چشم غره ای که حواله ام کرد  کالف 

 روی زمین نشست. 

خوشحال بودم از اینکه خودش را کنترل می کرد...  

خوشحال بودم از اینکه مثل قبل کتک زدن را انتخاب  

نکرد... خواست منطقی عمل کند و کم و بیش موفق  

 بود. 

 انگار مشاوره ی دکتر عاشوری کار ساز بود! 

 تم: کنارش نشستم و گف 

ببین... تو داداشم رو می شناسی... خودت می دونی    -

آدم بدی نیست؛ فقط یکم سر من دعوا داشتین...  

خب؟... خب اون داداشمه... نگرانم بود همین! ببین  

سیاوش خیلی چکامه رو دوست داره!... چکامه هم  

همینطور. ما نمی تونیم جلوی پیشروی قلب هاشون رو  

صال؛ بهت بگن از سارا دل  بگیریم که چاوش! خود تو ا 

 بکن، دل می کنی؟! 



 کالفه گفت: 

 ما نکش وسط سارا... ما فرق داریم!   -

 سمج گفتم: 

چه فرقی چاوش؟! ما هم عاشق بودیم... ما هم تو    -

بدترین موقعیت با هم ازدواج کردیم. اصال... اصال برو  

از داداشم تحقیق کن... به خدا اگه بهت تحقیق بد دادن  

 عوض می کنم! من اسمم رو  

چکامه بچه است... چی می فهمه از زندگی؟! همه    -

اش هفده سالشه... کنکور داره؛ من نمی خوام زجر  

بکشه... اون خواهر منه! برام مهمه!... هرچقدر که تو  

 برام اهمیت داری چکامه هم همون قدر  برام مهمه! 

 یعنی اگه بحث سن چکامه نبود رضایت می دادی؟!   -

 رد که گفتم: با اخم سکوت ک 

خوب بذار حلقه بندازن... نامزد کنن، بعد از کنکور    -

 چکامه برن سر خونه زندگی اشون... خوبه؟! 

 مکثی کرد و گفت: 

 بعد از کنکور نه!   -

 عاجز نگاهش کردم که گفت: 

 بعد از اینکه چکامه درسش تموم شه!   -

 تند تند سرم را تکان دادم و گفتم: 

 باشه... باشه هر چی تو بگی!   -



و با لبخند خودم را در آغوشش انداختم و نفس عمیقی  

 کشیدم. 

 بوی خاک باران خورده و سیگار وینستون! 

 
 * * * * * * * * * * * 

 
 چاوش حمام بود. 

با آقاجون تماس گرفته بودم و حرف های چاوش را با  

او در میان گذاشته بودم و او گفت با سیاوش صحبت  

 یرد. می کند و دوباره با من تماس می گ 

پشت میز نشسته بودم و با خودکار بیک چهره ی  

چاوش را می کشیدم که چکامه وارد آشپزخانه شد و  

 معترض گفت: 

من فوق فوقش پنج شش سال دیگه درسم تموم شه!    -

 تا اون موقع دق می کنم که! 

 شانه ای باال انداختم و گفتم: 

حاال تا همین جاش هم کوتاه اومده؛ باید بری خدا رو    -

 کنی!   شکر 

با صدای به زنگ در آمدن موبایلم نگاه از او گرفتم و  

 به موبایلم چشم دوختم. 

 آقاجون بود. 



 پاسخ دادم. 

 جانم آقاجون؟   -

 دخترم سیاوش راضیه... فردا شب خدمت می رسیم.   -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 قدمتون روی چشم!   -

 خندید و گفت: 

 فعال دخترم!   -

ظر نگاهم می کرد  خداحافظی کردم و به چکامه ای منت 

 گفتم: 

 واسه فردا شب چی می پوشی؟   -

 جیغی از سر خوشحالی کشید و گفت: 

قبول کرد! وای خدای من... قبول کرد این همه    -

 بخاطرم منتظر بمونه! 

 عاشقته... معلومه که قبول می کنه.   -

همان لحظه چاوش با حوله ی کوچکی که دور گردنش  

 ند گفتم: انداخته بود وارد آشپزخانه شد که ت 

 آقاجونم اینا فردا شب میان.   -

بدون اینکه نگاهی حواله ی چکامه کند به سمت  

 یخچال رفت و گفت: 

 اوکی!   -

 چکامه مغموم گفت: 



 داداش!   -

 چاوش برگشت سمتش و گفت: 

 هوم؟   -

 به خدا سیاوش خیلی خوبه اون...   -

 چاوش حرفش را قطع کرد: 

 اگه خوب نبود رضایت نمی دادم!   -

 یش باز نگاهش کرد که چاوش گفت: چکامه با ن 

 نیشت رو ببند ببینم!   -

چکامه با ذوق به سمت چاوش رفت و خودش را در  

 آغوشش انداخت و گفت: 

 تو خیلی خوبی داداش!   -

چاوش لبخند محوی زد و دستش را دور شانه ی  

 چکامه حلقه کرد. 
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فردا شبی که ازش سخن می گفتیم خیلی زود تر از  

 آنچه که می پنداشتیم فرا رسید. 

من در تب و تاب غذا و پذیرایی و تمیز کاری بودم و  

 چکامه در تب و تاب زیبایی و رسیدگی به خود! 

چاوش هم امروز مرخصی گرفته بود تا کمک کار من  

  باشد؛ هر چند باید در ازای این مرخصی ساعت ها 

 اضافه کار می ماند! 

در حال چیدن شیرینی نخودی و برنجی در ظرفی بودم  

 که چاوش وارد آشپزخانه شد. 

 با لبخند نگاهش کردم که گفت: 

 خوبی؟   -

 سری تکان دادم و گفتم: 

 اهوم؛ چیزی شده؟   -

 روی یکی از صندلی ها نشست و گفت: 

 یه ریختی شدی!   -

 لب برچیدم و گفتم: 

 زشت شدم؟   -

 گفت: اخمی کرد و  

 من کی همچین حرفی زدم؟!   -



با چرخ زدن دنیا دور سرم سریع روی صندلی نشستم  

و چشمانم را بستم که چاوش نگران به سمتم آمد و  

 گفت: 

 چت شد؟ سارا؟ خوبی؟!   -

 سری تکان دادم و گفتم: 

این اواخر خیلی سرگیجه میاد سراغم... خوبم چیزی    -

 نیست! 

 چیزی نیست یعنی چی؟!   -

 ند کرد و گفت: و سرش را بل 

 چکامه لباس های سارا رو بیار.   -

 متعجب گفتم: 

 چرا؟   -

 بریم دکتر!   -

 سری به نشانه ی نفی تکان دادم و گفتم: 

 دکتر برای چی؟! خوبم من!   -

"نچ"ی کرد و چکامه با مانتو و شالم به آشپزخانه آمد  

 و گفت: 

 چی شده داداش؟   -

 ت: چاوش مانتو و شالم را از دست چکامه گرفت و گف 

سارا حالش خوب نیست... یه سر می ریم دکتر زود    -

 میایم. 



 کالفه گفتم: 

 چاوش!   -

 انگشت اشاره اش را روی بینی اش گذاشت و گفت: 

 هیس، هیچی نشنوم!   -

 
 * * * * * * * * * * 

 
با حالی زار از بیمارستان بیرون آمدم و چاوش هم  

 پشت سرم. 

 با بغض رو کردم به او و گفتم: 

 یر توئه! همه اش تقص   -

 کالفه گفت: 

 بابا یارو گفت احتمال داره... اصال مگه بده؟   -

 با چشمانی خیس از اشک گفتم: 

بد نیست؟ تو این وضعیت یه بچه هم اضافه شه    -

 بهمون؟ 

 اخمی کرد و گفت: 

وضعیتمون مگه چشه؟ کج نیستم که؛ کار می کنم    -

 پول در میارم از این وضعیت خالص می شیم. 

جلو آمد و دست روی گونه ام گذاشت    و با لبخند محوی 

 و گفت: 



 دوست دارم دختر باشه.   -

 نگاه از او گرفتم و با صدایی لرزان گفتم: 

دکتره گفت احتمال داره... بذار جواب آزمایش رو    -

 بگیریم بعدا برنامه بچین برای خودت! 

 انگار که اصال حرفم را نشنید چون گفت: 

 سم تو بیاد. اسمش هم می ذارم ساناز... که با ا   -

با پشت دست اشک هایم را پاک کردم و تک خنده ای  

 کردم و گفتم: 

 اگه پسر بود چی؟   -

 بدون مکث گفت: 

 می ذارم شروین!   -

 نگاهش کردم که مکثی کرد و گفت: 

 البته... نظر توام برام مهمه ها!   -

 لبخندی زدم و گفتم: 

اگه پسر بود بذاریم شروین ولی اگه دختر بود بذاریم    -

 ا! ستی 

 آرام زمزمه کرد: 

 ستیا... ستیا... قشنگه!   -

 خودم را در آغوشش انداختم و بوییدمش. 

 بوییدمش و گفتم: 

 دختر پسرش فرقی نمی کنه... فقط سالم باشه!   -



 تک خنده ای کرد و گفت: 

 مثل باباش دیوونه نباشه... هوم؟!   -

 سرم را باال گرفتم. خیره به چشمانش با اخم گفتم: 

 من دیوونه است؟   کی گفته شوهر   -

 لبخندی زد و گفت: 

 من می گم!   -

مگه ندیدی شوهرم سر عاشقی خواهرش آنچنان    -

دیوونه بازی ای در نیاورد و سعی کرد عاقالنه پیش  

 بره؟! 

 متفکر سرش را تکان داد و گفت: 

 خب اینم از صدقه سری زنشه!   -

خواستم چیزی بگویم که فشار دستش را دور کمرم  

 بیشتر کرد و گفت: 

 من تو رو نداشتم چی کار می کردم سارا؟   -

 با لبخند و اعتماد به نفس گفتم: 

 مردگی!   -
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 سیاوش سرش پایین بود. 

 بقیه ی خانواده هم آمده بودند؛ حتی سهیل و نهال! 

 ش بهم ریخت. چاوش با دیدن سهیل اول 

 اما وقتی با او صحبت کردم کمی آرام شد. 

از سهیال خبری نبود و وقتی از ساره سراغش را  

 گرفتم پوزخندی زد و گفت: 

 چه می دونم من! کارش اصال معلوم نیست.   -

نیکی هم آمده بود... آمده بود و با دیدن عکس شروین  

 روی دیوار اشکش در آمده بود. 

 و گفت:   آقاجون گلویش را صاف کرد 

اهل مقدمه چینی نیستم... همگی می دونیم که برای    -

چی اینجاییم. این دو تا جوون دل باختن به هم... ما هم  

 اینجاییم تا با تمام شرط و شروط ها بهم برسونیمشون. 

 سهیل پوزخندی زد و گفت: 

سیاوش خان سر به زیر یهو رفت عاشق دختری که    -

 به! یازده سال ازش کوچیک تره شد. جال 

سیاوش عصبی نگاهش کرد و چاوش با غضب به  

 سهیل چشم دوخت. 



 دهانم را باز کردم و گفتم: 

حداقلش اینه که یه نفر رو برای زندگی اش انتخاب    -

 کرد! مگه نه؟ 

 سهیل ساکت شد و نهال سرش را پایین انداخت. 

 آقاجون ادامه داد: 

من با تمام شرط و شروط ها موافقم. حاال ما تا مهریه    -

این داستان ها رو مشخص کنیم این دو تا جوون برن    و 

 با هم صحبت کنن. 

 چاوش سری تکان داد و گفت: 

 حرفی نیست!   -

چکامه و سیاوش از جایشان بلند شدند و به سمت اتاق  

 چکامه رفتند. 

بعد از حدود یک ربع هر دو با لبخند بیرون آمدند که  

 معین گفت: 

 دهنمون رو شیرین کنیم عروس خانم؟   -

بل از اینکه چکامه چیزی بگوید ساره جعبه ی  ق 

 شیرینی را برداشت و گفت: 

 سواله می پرسی؟ شیرین کن، شیرین کن!   -

 و نون خامه ای ای برداشت و در دهان معین گذاشت. 

 مامان کل کشید و همگی گفتند: 

 مبارکه!   -



چاوش دستش را دور شانه ام حلقه کرد و دم گوشم  

 زمزمه کرد: 

اس عروس مورد عالقه ات رو برات  یه روز اون لب   -

 می گیرم... پرتقال من! 

با لبخند نگاهش کردم و خدا را شکر کردم برای  

 داشتنش! 

 زندگی پستی و بلندی های بسیاری داشت 

 که ما فصلی را پشت سر گذاشته بودیم. 

فصل های سخت دیگر هم می توانستیم پشت سر  

 بگذاریم؛ چون با هم بودیم. 
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