
واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 "حق یا"

 

 

وع  قرارب   آوازهای   :رمان شر

 

 

 :مقدمه

 

ی ز  ...نمانده چی 

 

انه رقص   و باد قرار  ب   آوازهای به  ...باغ این هایبرگ یدلی 

 

  چنارها کندن دل به

  ...پری پنج پهن   هایبرگ از
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  ...بهار یدوباره تجیل و روزگار شدن رنگ هزار به

 ...انار قرمز هایدانه و طاقچه لِب  هایِبه بوی   و عطر به

 

 ...هابرگ خشخش و مانعاشقانه هایزدن قدم به

 ...قشنگ هایشاعرانه خلق به و

ی ز   است نمانده چی 

 

 ...عشق ظهور تا

 

  ...کرد توبودن با روزهای قرار  ب   را من که عشق   همان

 

 انگشت دو با ات،مردانه جذاب لبخند با که هاهمان

دییم را امبینز  اتاشاره و شست  برایم لب زیر و فشر

 :کردییم نجوا
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  !منز  قرار  ب   آواز   خودِ  تو-

 

وع همان با که هایتلب و ، شر  وصف آرامشر  با طوفابز

 شمست و کنانرقص من و شدندیم ُمهر هم روی ناپذیر

ی هایبرگ روی حرفت از ز  ...دادمیم ش هلهله پایی 

 

  ...!آری

 

ی ز   !نمانده چی 

 

انه رقص   و باد قرار  ب   آوازهای به  ...باغ این هایبرگ یدلی 

 

ز #  عبدیمهی 
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 ۱پست#

 قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 

 یه و پا اون و پا این یه و دستم کف گذاشتم را قلبم

  .زدم کباده

 :گفت بلند مرشد

 !یک بشمار-

 نشد دیگر و رفت شم از هوش زدم، چرخ و زدم چرخز 

ز  را شم و نشستم گود یلبه !بشود که نفس .انداختم پایی 

ه رویم و ش از عرق و زدمیم نفس
ُ  .کردیم شر

 :گفت مرشد

 !دو بشمار-

ب صدا  .بود شده هایمگوش پژواک و آمدیم طرب و ضز

 :گفت مرشد
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  !سه بشمار-

 .بودم داده هایمنفس صدای به گوش فقط من اما

 :گفت دلخوری لحن با مرشد

 وسط اشاره و چرخ یه با نبود رسمش این !مرشد بچه-

 این رشیدت قد و بره وییل قییل چشمات زورخونه، میدوِن 

  !چهار بشمار !بشه خمیده جقه بته مثِل  کف

 امشانه روی دست !آمد پاپیم خودش مرشد و نشد

د محکم و گذاشت  :فشر

 یه با پهلوونمون نبینم !داره درمون و چاره ایگره هر-

 کوبیده یه بریم کن تنت لباس پاشو !دراومده پا از مشکل

شه و عطر خوش که بزنیم و عباس مش  وحالت و عبی 

 !میاره جا

 .زدم نیشخندی

 هم کباب اون چییل   و چرب اما !مرشد قربون ومرامت-

 !کنهنیم باز موگره
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ب و کوبید بازویم به دیگرش دست با  پر را شستش ضز

به روی سالش و سن حن   !داد نشانم قدرت  هایشضز

 !کردیم نماب  قدرت چنانهم و بود نگذاشته تاثی  

 باید تو مثل رشیدی جوون !پهلوون دهیم صفا که و دلت-

 !بخوره پرس چند روزی که

 ابهتش پر اما فروغش کم چشمان در و گرفتم باال را شم

 :زدم زل

 این بساط تا کنهیم چرب ومغزم فقط کبابا اون !مرشد-

 حریف یه بشه برام و کنم چییل و چرب رو دنیا نامردی

 !بجنگه و وسط بیاد مردونه خوامیم من !بدن بد چقر

 و شد خم .زد چرخز نیم و گرداند نگاه چشمانم در

  .کرد پایینز  و باال و برداشت گودی درون از را میل

ی یاد همینارو که پوریا پهلوون زورخونه اومدی-  بچه بگی 

 و غرور و تکی   و بیای بار فروتن و تواضع که !مرشد

ز  عیل یا با و پات زیر بذاری   رسم و راه گفی 
 
 جا و مردونگ

 این پهلوون شدی الحق نداره ورت غرور و دور !بیاری

خشو معرفت و مرام یه و اسم یه و محله  !محله امی 
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 و محله این نامردای دهن   تو زدی و زورخونه این یِل  شدی

ز  حاال !کردی دفاع ناموس از یم که نپیچون و فرمون همی 

 خاموش نامردا آتیش هنوزم که !جاده خایک شونه به خوره

 هنوزم !کشنیم نشون و خط برات بیا برو یه تو و نشده

 !تند خییل !پهلوون تنده دشمنات آتیش

 .کشمیم گردنم پشت به دسن   و شده بلند جایم از

 و شاخ محله این تو بخواد که اوبز  نخورده مادر شی  -

 بدپاک چشم بشم پاره تیکه و پار و لت شده !بکشه شونه

 تو !کنمیم ساقطش بودن از محله، این ناموس رو بچرخه

 بخواد کش و وایستیم گوشه یه نیست ما معرفت و مرام

خشو تا اینکه الاقلش !کنه علم فجور و فسخ بساط  امی 

ز  محله این تو رفیقاش و   !نداره حق کش هسی 

خشوام من دمیم نشون  مرشد ارشد پش خشو، امی   !امی 

 !پوریا پهلوون زورخونه

 

 ۲پست#

  قرارب  آوازهای#
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ز #   عبدیمهی 

 

 

......... 

 

  قبل ماهشش

 روسیه

زبورگسن  پی 

 کلوپ

 

 

ز  و چرخانمیم را باریکم کمر یم !دهمیم تکابز  را امتنه پایی 

 مرد جذابیت که قدریآن نه اما امشده مست که دانم

  !نباشد مهم برایم رویمروبه

 !صورتش روی اخم دنیاب   با پوششیک مردی
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 زل من به که او به رو عشوه و خنده با و زنمیم چشمگ

رویس زبان بخاطر هم آن سخن   کیم با البته فاریس به زده

 :گویمیم ام،گرفته خو آن با هاستمدت که ای

  رقیص؟یم من با-

 !دهدیم باال را ابرویش تای یک بشعت که بینمیم

دیم انحناب   که لبش یگوشه و زندیم که پوزخندی  !گی 

 !نیستم بلد نه رقص، اما رقصونمیم-

 به را پرطمطراق   حرف چه !اندازمیم باال ابروب   حرفش از

 هاساعت باید که هاب  حرف دست آن از !بود آورده زبان

 !کردییم فکر آن به و نشسن  یم

یم تاب   و پیچ را امباالتنه پخش، حال در موسیق   با همگام

  !دهم

 پستوی در بدانم تا نداشتم را اشحوصله هم قدرهاآن

 !است کرده پنهان را خایص منظور چه حرفش

 بلد رویس دانمنیم .زنمیم چشمگ و کنمیم ایخنده تک

 :گویمیم او به انگلیش زبان با اما نه یا باشد
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-Tell me, Are you drunk like me? 

Let's dance together 

 

 (برقصیم هم با که بیا من؟ مثل مسن   که بگو)

 

ز  بی   مثل که چشمانش همان با  چشمانم در درخشندیم تی 

 :...و زندیم زل

-You are such a bad drunk girl! By Drinking 

less or nothing, you become so drunk 

 

 مست بد هم خورده کم و نخورده !هسن   مسن   بد دخی  )

 (!شدی

 

 و شخویسر  نگاهم یشعله اما .زنمیم پوزخندی من باراین

 !زندیم فریاد را شیطنت
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-Yeah, I drank but not that much to become 

over drunk.  I'm drunk but not like what you 

think ! I'm just a little drunk and it's just for 

dance and fun! 

 

 مست !بشم بدمست که اونقدرا نه ویل خوردم آره)

   !کنز  فکر تو که طوریاون نه اما هستم
 کمه االنم مسن 

 (!گذروبز خوش و رقص برای فقط اونم

 هر .گذاردیم دستم ساعد روی و کرده دراز را دستش

 اش،مردانه و بزرگ دست اما است کم دستش فشار چند

  !دارد عجین   قدرت

 !باشد ورزشکار باید مرد این زنمیم حدس اما دانمنیم

 

 ۳پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 
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  !بزنم چرخز  کندیم مجبورم و گرفته باال کیم را دستم

ی با من و کرده مزین را لبانم لبخندی   !زنمیم چرخز  دلی 

ز  هم او و ندارم شناخن   او از که مردی برای  طورهمی 

 !من به نسبت

ز  و باال چرخشم با اممشگ و کوتاه دامن  من و شودیم پایی 

  !شومیم لذت غرق

-You said right, stranger man! You don't 

dance but make others dancing well ! 

 

 (!رقصوبز یم خوب اما رقیصنیم !غریبه مرد گفن   درست)

 درصدای که دهمیم ش بلندی یخنده حرفم از بعد

  !شودیم گم اطرافیانم هایخنده و موزیک

 !شودیم بلند ناشناس مرد یجذبه پر و دارابهت صدای

-Your dance is  well-favoured(beautiful) 
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 (!زیباست رقصت )

 

میم قرار رویشروبه مجدد شودیم تمام که چرخشم  اما گی 

میم باال را شم کیم دیدنش برای !ترنزدیک باراین   .گی 

  !انددرآورده خود حصار در را دستم مچ باراین انگشتانش

 !آیدیم فرود بازویش روی طمانینه با دیگرم دست

-I have never seen you around , Are you 

tourist? 

 

؟ ندیدمت، بحال تا اطراف این)  (توریسن 

 

 نشانه را امشانه باالی جاب   نگاهش .اندازدیم باال ایشانه

 :دهدیم جواب خونشدی همان با .رودیم

-Somehow yes and no 
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 (!نه هم و آره هم)

 

 دوست که قدریآن !آیدیم خوشم زدنش حرف مرموز از

دازم زدن گپ به او با را ایطوالبز  زمان مدت دارم  منز  !بیر

ز  برای بگویم است بهی   یا و هاستمدت که  است بار اولی 

  در آدیم طور این که
 
 !امدیده امزندگ

-It seems like you are an interesting person!  

But tonight this accidental meeting is 

pleasure for me! 

 

 تصادقز  دیدار این امشب اما !هسن   جالن   آدم بنظر تو)

 (!بخشه لذت برام

 

 که مردی این !کندیم چشمانم معطوف مجدد را نگاهش

ز  برای امشب  زیادی تفاوت نظرم در و دیدم را او بار اولی 

  !امدیده و بوده اطرافم در که دارد مردهاب   با
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ز  امشب که مردی  کلوپ این در را حضورش است بار اولی 

  !بینمیم

 !است هایماخرهفته پاتوق که کلوبر 

 کیم کلوپ این برای پوش خوش مرد این حضور بنظرم و

ز  شبهه و دارد تناقض  !است برانگی 

 !کیم از بیشی   هم شاید

  !دارد ایرابز  مردهای به زیادی شباهت اشچهره که مردی

 اول جمله فاریس به وقن   چون است مرموز برایم مرد این

 به رسیدن و زدن محک برای هم آن بودم آورده زبان به را

 به حدسم من و بود داده را جوابم فاریس به دقیقا حدسم،

ز   !بود شده مبدل یقی 

 کرده صحبت خودم چوهم من روش هر با که اوب   اما و

 !بود داده را جوابم و

 .دهدیم تکابز  را هایشلب

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

-First meetings are always attractive ! 

Especially when the person is also charming 

and attractive 

 

روبه آدم اگه خصوصا !جذابه همیشه اول دیدارهای)

 (!باشه جذاب هم روت

 

 ۴پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

 

 

ی مرد این !اندازمیم باال ابروب   اشجمله شنیدن با  دلی 

 !بود بلد خوب را دخی   یا زن یک از کردن
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 حرفش به نسبت نگاهم برق متوجه آبز  در که دانمیم

ی حرفش و است شده ز  نادیده را آن من که نبود چی 

م   !بگی 

 خوب خودش به را من ورودش بدو زمان همان از مرد این

 اطرافم مردهای نظرم در که منز  !بود کرده جذب

  !...مرد این حال اما نداشتند خایص جذابیت

 چوهم زیبا نوریرقص و شودیم خاموش کلوپ هایچراغ

دیم دربر را سالن فضای تمام هفته هر آخر  وجود با .گی 

 دادن وتابپیچ دلم است پخش حال در که ایموسیق  

ی   !خواهدیم را بدنم به بیشی 

ز  نور  چهره من و افتادیم مقابلم مرد صورت روی رنگ سی 

  !بینمیم رنگ و نور و ابهام از ایهاله در را او

 که سیبیلشریش و افتاده سایه که اشبینز  یتیغه روی

  !کنندیم جلوه ترمشگ

یم خودنماب   سیبیلش میان که بزرگش چندان نه هایلب

 با فقط و نشده شانه گوب   که پرپشتش موهای و کند

  !گرفته نظم کیم دستش
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اهن  پوشیده آن روی که ایمشگ چرم کت و اشمشگ پی 

 !رنگش ایقهوه هایبوتنیم و کتانش مشگ   شلوار و

  !است نشسته هیکلش روی خوب خییل که لبایس تمام

 رنگم ایقهوه موهای و دارمبریم بازویش روی از را دستم

 ...کنمیم رها امشانه یک روی و داده تاب   را

 تمام دانمیم که حایل در فاریس به و کشمیم لبم روی زبان

یم امگرفته بکار کلمات کردن ادا خوب برای را تالشم

 :گویم

 رو اولم یجمله جواب خوب خییل که هسن   ایرابز  تو-

  هست؟ درست !دادی

یم رها را دستم .چرخاندیم اطراف به دور یک را نگاهش

زش که ایصندیل روی و کند  کلوپ دیوار  به چسبیده می 

  .اندازدیم پا روی پا و نشیندیم است

 هم و کنز یم صحبت ایرابز  هم خوب خییل هم تو و-

  اینجا گمونم به که صورب   در !انگلیش
 
 !کنز یم زندگ
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 گاهتکیه روی را دستانم کف .دارمبریم سمتش به قدیم

 خم زانو از را پاهایم از یگ و دهمیم قرار مقابلش صندیل

میم باال کیم و کرده   .گی 

 .کنمیم کج را شم

 اومدم اینجا اما دارم ایرابز  ریشه من !غریبه گفن   درست-

 رویس نبایسر  بلد شاید تو زدم حدس و هست سایل چند

، حرف ز  و عمویم زبان بنابراین بزبز  انتخاب رو الملیلبی 

 هم باز و !شده سخت برام یکم زدن حرف فاریس !کردم

 !زبز یم حرف انگلیش خوب تو

 .دهدیم تکابز  مخترص به را شش

، خودت- ز  زبان گفن   صحبت هم بد اما !هستش الملیلبی 

ه خییل روسیت لهجه فقط .فاریس کنز نیم   .بیشی 

 چندتار و کشمیم امپیشابز  به دسن   و آیندیم کش لبانم

 .زنمیم کناری را شده ریخته موی

 زیاد بخوام که !ندیدم ایرابز  اطرافم زیاد من .درست-

م یاد و کنم صحبت  ...اینجا و امشب تو اما !بگی 
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 ۵پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

 

 

 :پرسدیم موشکافانه و کندیم ریز را چشمانش

؟ اینجا و امشب من-   خر

 تاب بند من و شودیم قطع موسیق   صدای ایلحظه برای

 جای به را بود شده رها بازویم روی که را رنگم مشگ

  ...گردانمبریم قبلش

 به فقط رویمروبه مرد هاینگاه که است جالب برایم

ز  و بد نگاه هیچ و است صورتم  و روی به اغواگری و هی 

 !ندارد حرکاتم

ز  در اطرافم مردهای از مدام که حایل در  و کلوپ همی 

 و بدنم بودن جذاب مورد در دانشگاهم و کار محل

  !بودم شنیده کننده تحریک هایحرف پوستم سفیدی
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 !...مرد این اما

  !مشکوگ خییل اینجا، امشب تو-

 لبش طرف یک فقط که طوری !کندیم صداب  ب   یخنده

 !شودیم کشیده باال به

  !مشکوکم؟ من کنز یم فکر چرا و-

  !نشینمیم مقابلش و صندیل روی و کرده غنچه را لبانم

 به ایلحظه برای و شودیم پخش اینفره دو موسیق  

 دو رقیص جذاب مرد این با شدیم چه کندیم خطور ذهنم

 باشم؟ داشته نفره

  !زنمیم بادی را خودم و زده کناری را فکرم اما
 
 امگرگرفتگ

 که قدریآن نه اما کندیم امکالفه کیم اممسن   از حاصل

ز  ششبه خیالب     !شوم او با گذاشی 

-You are so attractive and your suspect 

makes you tempting! 
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تهوس هم بودنت مشکوک و جذاب   خییل تو) ز  انگی 

 (!کرده

 

ز  روی دستش  :گویدیم جانب به حق !نشیندیم می 

 !نبود من سوال جواب این اما-

 .کنمیم نزدیک هم به را موهایم رنگهم و کمابز  ابروهای

-And what answer do you expect to hear 

from me? 

 

 (بشنوی؟ جواب   چه من از داری رانتظا خب و)

 

ز  سمت به کیم  ژرفای تا نگاهش نفوذ .شودیم متمایل می 

 !کنمیم احساس را ذهنم

 

-The answer that is explained my suspicion ! 
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 (!بده توضیح رو من بودن مشکوک که جواب  )

 

 ۶پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 

 

 از بعد و کنمیم غنچه را لبانم و چرخانمیم را چشمانم

 :گویمیم مکث کیم

 شاید !کنمیم و کردم احساس طوراین فقط !دونمنیم-

 مردی هم شاید !ندیدم ایرابز  هاستمدت اینکه بخاطر

 !ندیدم تو مثل

ز  به رو را چشمانش دیم پایی    .زندیم لبخندی و گی 

ز  تو- ؟یم کار کلوپ همی   کنز
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نیم ایجاد درونم ناخوشایندی احساس  تنها نه سوالش

 هم پاسخ غریبه مرد این برای شومیم مشتاق بلکه کند

 !بدهم

 بهمون کلوپ صاحب امروز مثل هم هاهفته آخر .بله-

 به مهمون مثل هم کارگرهاش دهیم اجازه و کنهیم لطف

 تنها آرتیم و ایوان من، که البته .بگذرونن خوش خودشون

  .هستیم کلوپ این کارگرهای

 :پرسمیم دهم رویمروبه مرد به فرصن   کهاین از قبل

  پرسیدی؟ من از رو سوال این چرا تو اما و-

  .زندیم گره هم در را دستش دو هر انگشتان

ز  گپ این کهاین برای اونم !کنجکاوی محض فقط- بی 

وع ناخوادآگاه مون  !شد شر

ز  روی و کرده خم آرنج از را دستم یک  زیر و گذارمیم می 

  .کنمیم قفل امچانه

 !شده کاسته اممسن   از کیم گمانم به حال
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 به رو جذاب مردی رقص حال در من !بوده جالب آره-

 به نگاهش شه،یم وارد کلوپ در از که بینمیم بارهیک

وع بعد و شینهیم صندیل روی و چرخهیم اطراف  گپ شر

  !مونزدن

 :کنمیم زمزمه مجدد شوق با

 

-I'm sure if I tell Sofia and Ana about the man 

I met in the club , they would feel regrets for 

not coming . Ofcourse they are busy  with 

stupid night things with Ivan and Sasha 

 

 کلوپ تو مردی چه با بگم آنا و صوفیا به اگه مطمئنم اوه)

نیومدن و امشب واسه بخورن حشت کیل شدم آشنا

ز  و ایوان با که حتما ...شون  مزخرف کارای حال در آرتی 

ز  شبونه  (...هسی 
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 میان را خایل جام و کندیم دراز دست چشمانم مقابل در

دیم دستش  .گی 

؟ دوستانت جمع تو نخواسن   چرا تو و-  بایسر

ز  به را شم  .دهمیم تکان طرفی 

 جمع یه با تا گذرهیم خوش بیشی   بودن تنها گایه-

 بگذره خوش هابچه به امشب اگه حن   ویل ...شخوش

  !گذشت خوش من برای هم امشب چون نیست مهم برام

 :کنمیم زمزمه حرفم ادامه در

 جذاب مرد چیه تو اسم و ماریاست اسمم من راسن  -

 غریبه؟

 با و دهدیم تکیه صندیل به و زندیم کناری را خایل جام

 :کندیم زمزمه جذابش صدای همان

خشوام من-  !امی 

 

 ۷پست#

  قرارب  آوازهای#
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ز #  عبدیمهی 

 

 بعد ماهشش

 تهران

 

ز  ترالن؟ آی ترالن؟-  !دای تزول گالدون؟ هایاندا پس قی 

 باش زود موندی؟ کجا پس دخی   ترالن؟ آی ترالن؟)

 (!دیگه

ز  ز  تا کنمیم جمع را دامنم پایی   گی   پایم زیر دویدن حی 

 تا من و بود کرده من از را آیسر رشته درخواست *آبا .نکند

خانه داخل کابینت از را آن و بروم باغ خانه داخل به ز  آشیر

ی زمابز  برگردم، آبا کنار و باغ به مجدد و بردارم  شده سیر

 به مانده کیم .کنمیم رهایش و کشیده عمیق نفش .بود

 :کنمیم زمزمه بلندی نیمه صدای با برسم آبایم

 !خب اوزاخدی یول .آباجان گلدیم-

 (!خب دور راه .آباجان اومدم)
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 یقابلمه کنار .دهمیم بدستش را آیسر رشته کوچک کارتن

 
 
ز  آش برای که بزرگ  و ایستمیم بودیم کرده علمش پخی 

  .اندازمیم آش خوش رنگ و محتویات به نگایه

یم صدا با و آیدیم کنارم سوری عمه دخی  تک پروانه،

 :گوید

 بشه باز تو بخت بلکه کن نیت و بزن هم یه و آش ترالن-

  !شت پشت نوبت به هم ما و

 جانب به حق .شومیم سینه به دست و چرخانمیم را شم

 :گویمیم

 و آش و کنز نیم نیت خودت چرا عجویل انقدر که تو-

؟نیم هم   زبز

های ترنج و ترمه  ینفره دو جمع به هم ابراهیم عمو دخی 

های یحلقه حال و آیندیم پروانه و من  این مجرد دخی 

 !شودیم کامل آش یقابلمه دور به خانه

 :گویدیم پروانه روبه خنده با که است ترمه

ز  تو اونم بشیم قبول دانشگاه کنیم نیت حاال نمیشه-  همی 

ز  خوابگاه حوصله که من تهران؟   .ندارم رو رفی 
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میم باال به رو حرفش تایید نشانه به را شستم انگشت  .گی 

 کنمیم رو تالشم تمام دارم که من !ترمه گفن   خوب چه-

 سال کنکور واسه و بخونم درس خوب تعطیالت این تا

 .باشم آماده بعد

 .داد تکان شی تاسف با اما پروانه

 دانشگاه که من دانشگاهتون واسه کنید نیت شماها-

  !خواستگار یه اومدن واسه کنمیم نیت ندارم

  .داد ش ایخنده پروانه حرف شنیدن با آبایم

ین بو- ز  !دی چوخی   سوزدن عاقیل قی 

ه شما از دخی   این عقل)  (!بیشی 

 و است مادرم مادر   که آباب   .آبایم حرف از چینموریم لب

آن اما .آمده ما خانه به روزی چند برای شهرستان از

 دارند عالقه او به امپدری خانواده اعضای یهمه قدری

 در ساعت چند از بیشی   آبایم حن   گذارندنیم هیچ که

 است مادرم برادر تنها که امداب   .بماند پشش تک یخانه

  .ندارد دیگری فرزند امداب   و مادرم جزء به آبایم و
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  قدریآن هم حال
 
 که داریم دوست را او دستپخت همگ

ز  بساط باغ در آبایم هرسال و همیشه رسم به  آش پخی 

 این از تا اندشده جمع خانه در همه و کرده علم را رشته

خشو که چند هر .بخورند رشته آش  و پشعمویم امی 

 گرم آش تا کنمیم خدا خدا من و اندنیامده اسحاقم عمو

 !بیایند هم هاآن است

 

 

 

 

 .شدیم استفاده بزرگان برای که قدییم صفن   و اسم :آبا*

 

 ۸پست#

 قرارب  آوازهای#

 

 :گویمیم آبایم جواب در
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ز  ایستیسن چوخ اوزون گ سن آباجان اما-  اوخیا، درس قی 

 دیسن؟ بوجور بز  ایندی پس

 درس دخی   داری دوست خییل که خودت آباجان اما)

؟یم طوراین االن چرا پس بخونه،
 
 (گ

ز  که گرفته نشنیده را حرفم گوب   آبایم  دراز دست حی 

 :گویدیم کردنش

، دانیشما چوخ- ز  آشالری من ور کاساالری بوح او قی 

، یوخدی فایدایس اولسا سوخ چکیم ایسن   ایسن    ایشمن 

الردان بو ز ین داقی  ز  ننه گدسییز  یوال بی   و سوغانینان او لرییز

سییز  نعنابز  فابز  اودد .گتی   هاموز پیسدی .آشسینار سی 

 !ایشلیلر اود لروزننه دایانیبسوز بوردا گلیبسوز

، نزن حرف زیاد)  رو آش من بده رو بزرگا کاسه اون دخی 

ا این از نداره، فایده بشه شد بکشم گرم گرم یگ هم دخی 

 رو داغ پیاز و نعنا اون مادرشون از برن بفرست شونو

، پهن رو سفره هم خونه تو .بیارن ز  تونهمه زشته کیز

ز  کار خونه تو مادراتون شدین جمع اینجا اومدین  (!کیز

 :کندیم زمزمه من به رو و کشدیم لبش روی زبابز  ترنج

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 داره انگاری شده؟ عصبابز  مادربزرگت االن ترالن گمیم-

 !زنهیم تشر 

 .کنمیم نماب  دندان خنده

ز  ناراحت آره بگم اگه- ز  دخی   آبام !هانشی   خییل فرز و تی 

 پیاز اون برین شماها از یگ گفت هم االن !داره دوست

 اونا دیگه کنیم کمک مادرامون به و بیارین رو نعنا و داغ

ز  کار   .کنیم پهن رو سفره هم بعدش و نکیز

 آش یقابلمه از پروانه بزند حرقز  ترنج کهاین از قبل

  .گرفت دستش میان در را ترمه دست و گرفت فاصله

ز  راه یاال- یم ترالن خود !ترالنه مادربزرگه با حق بریم بیفتی 

 ما کنه، کمک مادربزرگش کوچیک کارای به اینجا تونه

ه، خونه تو کارای که خونه بریم کاسه بردن واسه بیشی 

  .اینجا فرستیمیم رو پشا اون هم آش های

 چند مانهمه از که ایپروانه حرف مقابل در ترنج و ترمه

 .دادند تکان حرفش تایید نشانه به شی بود تربزرگ سایل

 خواست به و بود خوانده درس دیپلم تا که ایپروانه

 کالس به و نداده ادامه خواندن درس به دیگر خودش

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 باغ خانه این خیایط کارهای اکی   حال و بود رفته خیایط

 .دادیم انجام او را

نیم فقط .بیارم آبام واسه رو داغ پیاز و نعنا اون بیام منم-

خشو و اسحاق عمو دونم   آن؟یم گ امی 

 .کشید شش جلوی موهای به دسن   پروانه

  .داره خی   احتماال .پرسمیم زنداب   از من-

 یطبقه .شدیم خانه وارد باغ مسی   کردن یط از بعد کیم

یم چندسایل هاآن و بود پدرم پدر، و مادر برای که اویل

بزرگ کیم که طبقه این حال و بودند کرده فوت که شد

جمع برای محیل بود، ساختمان این دیگر هایطبقه از تر

  های
 
  .بود شده مانخانوادگ

 .آمدیم پشها طرقز  از و مانترهایبزرگ یهمهمه صدای

 هم کنار برادرش کامران همراه که امپشداب   کیارش

خشو برادر بودند، نشسته  داشت نام محمد امی   که امی 

 برادر .ترنج و ترمه برادر طاها یعنز  پشعمویم دیگر و

 بشدت اشخایل جای و رفته شبازی به که آراز هم خودم

 !شدیم احساس
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  جمع
 
 و مهر از پر اما بود شلوغ بشدت که مانخانوادگ

 !گذراندیمیم را روزگار هم کنار در که صمیمیت

 

 ۹پست#

 قرارب  آوازهای#

ین جمع شهای  مانسمت به ماندیدن با پذیراب   در حاضز

 :پرسید همه از زودتر مادرم و چرخید

ا شدخر -  شد؟ آماده آش دخی 

 با پروانه بدهم را جوابش و کرده باز دهان کهاین از قبل

  طبیعشوخ همان
 
 :گفت اشهمیشگ

 مونمنیت ما گذشته، آش شدن آماده از زنداب   واال-

 و نعنا زحمتب   فقط کنیمیم آماده رو سفره االن .کردیم

ه ترالن بدین رو داغ پیاز ز  کمک هم پشا .بی   حیاط برن کیز

 .بیارن رو آش هایکاسه

 .زد بغلش زیر را چادرش و شد بلند جایش از مادرم

 :گفت روب  خوش با پروانه جواب در
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ای داره، خوردن حساب   آش این پس-  این ترشیده دخی 

  .بدیم شوهر خوایمیم روخونه

 و شد بلند ماندلخوری صدای ترنج و ترنم پروانه، من،

  !خندیدند هم ما عوض در مانمادرهای و پدر

 .آورد زبان بر را حرفش و نیاورد طاقت پروانه

  طوریاین شما وقن   زنداب  -
 
 شما !بقیه از واویال دیگه بگ

ا ما طرف همیشه که ؟یم اینجوری چرا بودی دخی  ز  گی 

 در که ماب   به و شده مادرم همراه هم عمویمزن و امعمه

  .پیوستند بودیم، ایستاده هال

 .انداخت باال ایشانه پروانه جواب در امعمه

ز  آش موقع آبا دست دوبز نیم تو مگه-  نیت سبکه؟ پخی 

ا شما  باشه؟ خوادیم خر  کردن شوهر غی   که هم دخی 

  !موافقم زنداییتسوسن با منم پس

 روی را شالش پر بود، شده خایل حساب   بادش که پروانه

 هم را دستانش حرفش ادای هنگام و انداخت اششانه

 .داد تکابز 
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ه کنم پهن رو سفره برم من-  این دونمیم بعید وگرنه بهی 

م قرار حمله مورد وسط   !نگی 

 داشت، بلندی قد و توپر کیم که صدیقه عمویمزن

 همان در که گرفت، نشانه را پروانه و برد باال را دستش

ز   صداب   و شدند نمایان هم بزرگش النگوی شش حی 

 .دادند

یم بهی   خودتون اما ندارم کاری سوسن و تو با من سوری-

خشوم برای .خودمه عروس پروانه دونید  .خوامشیم امی 

یش، .نداره کم کماالت  از هیچر  ماشاال ز  خیاطیش، آشیر

 خواد؟یم خر  مرد یه دیگه خانومیش داریش،خونه

 :گفتم و زدم نماب   دندان لبخند عمویمزن حرف مقابل در

ز  به خانم پروانه بفرما- بچه !شد باز بختت راحن   همی 

  !عروسیشونه هم با خونه این بزرگ های

ز  که شی و گلگون روب   با پروانه  حال در بود انداخته پایی 

 .بود دستش انگشتان با بازی

 مادرم چوهم اما و انداخته گل هایشگونه هم سوریعمه

  !خندیدیم لبانش
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خانه وارد ببخشیدی با پروانه  بارهیک به مادرم و شد آشیر

 :گفت

  !کنهیم داغ پیاز و نعنا وخودت دیگه آبا بری االن ترالن-

  !کوبیدم شم روی آرایم به دستم کف با و گفتم واب  

  !بیای هم خودت باید !رمانیم آبا پیش تنها من مامان-

 به هم او و انداخت صورتم به چنر چپ نگایه مادرم

خانه به صدیقه عموزن و سوری عمه همراه ز  اما رفت آشیر

ز  آن در  :گفت حی 

 هواشبه دخی   از آبا بدوبز  و بشر  تنبیه تا رییم خودت-

 !آدنیم خوشش اصال

 :گفتم بلندی صدای با تقریبا و کردم نچر 

م من به بدین رو داغ پیاز و نعنا ظرف اون حداقل-  !بی 

 بلند صداب   با بود اشسجاده کردن جمع حال در که پدرم

 :گفت خنده با بشنود هم مادرم که

ز  قدیم از خانم-  که رو خودت !رهیم مادرش به دخی   گفی 

  نرفته؟ یادت
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ه صورتم به لبخند با که پدرم  که زد چشمگ بود شده خی 

 .زدم چشمگ و زده لبخندی هم من حمایتش پاس به

خانه از داشت دست در که ظرقز  دو با مادرم ز ون آشیر  بی 

 مخاطب را پدرم و ایستاد پذیراب   و هال درگاه میان و آمد

 .داد قرار

ز  بله-  ترالن حدودی، تا اما .رهیم مادرش به دخی   آقا حسی 

یم !برده ارث به شما از رو شیطنتش و بودن هواشبه بقیه

 کنم؟ تعریف خوای

 شانخوش بحث این از که پشها و عمویم و شوهرعمه

یم پدرم و مادرم به نگایه ذوق و لبخند با بود، آمده

 .انداختند

ز  و زد ایقهقهه اما پدرم ز  حی   را دستانش مبل روی نشسی 

 !برد باال بودن تسلیم نشانه به

  شما خر  هر !خانم سوسن کوتاهه ما دیوار-
 
  !بگ

 :گفت پدرم به و کرد رها را صدایش با خنده هم عمویم

 ...ذلیل زن ای-
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 ۱۰پست#

 قرارب  آوازهای#

 گوش هاآن هایشوخز  به و بمانم نتوانستم آن از بیشی  

 خجالتم از حساب   آبا برگردم باغ به که دانستمیم .بسپارم

 را مادرم دستان در موجود ظرف دو .آمد خواهد در

  .کردم پاتند باغ سمت به و قاپیده

 ترالن گفتیم که شنیدم را مادرم صدای آخر یلحظه در

  !ترآروم

ه خودم به را او افتاد آبایم به که نگاهم   !دیدم خی 

ز  یگره  داشتم حتم که بود شده کور بقدری ابروهایش بی 

  !شد نخواهد باز حاالها حاال

 :کردم زمزمه و گزیدم را لبم یگوشه

 !پره پره آبا اسلحه !خانم ترالن ستساخته کارت-
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 آالچیق کف روی را هاظرف رسیدم، کنارش به که زمابز 

 لبانم روی مضحگ لبخند .کردم صاف قامت و گذاشته

 :گفتم که وقن   آمد

یم منیم واالهه آباجان-  دانیشیخالری یوخیدی، تقصی 

ین   .گالدیم مند دای گلدی شی 

ی من بخدا آباجان) ین حرفاشون ندارم، تقصی   اومد شی 

 (.موندم منم دیگه

یم بلند صندیل روی از و گذاشته زانوهایش روی دست

یم روب  ترش با و زده هیم را آش بزرگ یمالقه با .شود

 :گوید

 سند گوروم، دولدورم منه ور بی   به بی   کاساالری او-

ز  سفه .اوستون اشالرین توه گوز اوز دوزمیل  حل قی 

دیر دیش منه دایانیب اوتانمور  .آقی 

 توام ببینم، کنم پر من به بده یگیگ هاروکاسه اون)

ز  رو روشون حساب   و درست ه .کن تزیی   حاال دیوونه دخی 

 نشون دندوناشو من برای وایستاده کشهنیم هم خجالت

 (.دهیم
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 ایکاسه و شده خم نشود، ناراحت آبایم کهاین برای

دم دستش به را متوسط آکروپال  کش پاهای صدای .سیر

 .بیندازم نگایه را عقب و بچرخانم ش شد باعث

 شلوارش جیب در دست یک که بود امپشداب   کیارش

ز  تقریبا شی با و کرده یم سمت این به شده گرفته پایی 

  .آمد

 و ورزشکاری چندان نه اما متوسط هیکیل که کیاریسر 

 طرف یک به و پرپشت و مشگ موهایش .داشت معمویل

  .بود زده شانه

 کامران و داشت امداب   به بیشماری شباهت هم اشچهره

  !بودنش موقر هم و بودنش آرام هم .بود رفته امداب  زن به

 هم زود خییل و کند رفتار تند گایه بود شده اما کیارش

 مذاقش به هیچ که مسائیل در هم آن !برود در کوره از

 !نشستنیم خوش

اهنز    .مشگ شلواری و داشت تن به کمرنگ آب   پی 

 به رایصز  دارد که غروری وجود با که بود جالب برایم

  !شده کردن کمک
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 !توشدی گولوم بوبز  توت !ترالن چیخدی گوزلرون-

 (!افتاد دستم واین بگی   !ترالن دراومد چشمات)

 

 ۱۱پست#

 قرارب  آوازهای#

کاسه و چرخانده سمتش به را شم کرده هول آبا حرف با

 بودن گرم حد از بیش با اما .گرفتم دستش از را آش ی

 .شد درهم امچهره ظرف

 ...آخ یاندی الریم آبا وای-

 (...آخ سوخت دستام آبا وای)

ز  روی را آش یکاسه تا بود مانده کیم  که بگذارم زمی 

 یبدنه دیگرش دست و نشست کاسه زیر ایمردانه دست

 سوختنم حال در دستان میان از و دربرگرفت را کاسه

ون  .کشید بی 

  !ترالن من بده-

ز  روی را کاسه  !غرید ترحریص آبایم که گذاشت زمی 
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یم !ترالن وار دیلون فقط یاخچر - ز  ایسن   گ زامانیندا بی 

ز  ایشلردیلر !بیلمزدیلر سوخز    !سسی 

 رو گرما و شما که ما زمان !ترالن داری زبون فقط خوبه)

 (!کردنیم کار زبونب   فهمیدن،نیم

 با که بود کیارش بدهم را آبایم جواب کهاین از قبل

 را آبایم جواب بود کاشته لبش کنج که لبخندی نیمچه

 .داد

  .الیب فرق زمانه ایندی زامانیدی، قدیم او آبا-

 (.کرده فرق زمونه االن بود، قدیم زمان اون آبا)

 و شده دلخور من آمدن دیر از آبایم دانستمیم کهاین با

 برایم هم کیارش دفاع اما آورده زبانش بر را حرقز  طورآن

 !آمدیم جالب

 کیارش یعنز  بزرگش ینوه به زیادی عالقه که آبایم

ز  به شی نرنجاند خود از را او کهاین برای داشت،  طرفی 

 به بود داشته نگاه را مالقه آن در که دسن   و داد تکان

 .زد کمر

ز  که آخ-  ...عاش یانسی 
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 (...عاش بسوزه که آخ)

 !آبا-

 و ماندم من و ماند باق   نصفه آبا حرف کیارش اخطار با

 که بگوید خواستیم چه دانمنیم !آبا حرف در خماری

 هایلب روی سکوت ُمهر و آمد حرفش میان فورا کیارش

 !شد زده آبا

حرف کهاین از بیشی   کیارش که دانستمیم قبل هامدت از

 در آبایم با بگذارد میان در امداب   و امداب  زن با را هایش

 رفتیم روستا به ماه در ایهفته حن   و گذاشت یم میان

  .ماندیم آبا کنار در و

 سنز  تفاوت سال چند کهاین با هم آراز با اشرابطه

 بلبل و گل همیشه بود بزرگی   آراز از کیارش و داشتند

  !بود

  !هستند برادر دو این کردییم گمان که طوری

 به را بودنم مشکوک و کنجکاو از براق نگاه آبا وقن  

 و تک از را خودش و کرد نثارم ایغره چشم دید، خودش
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 لهجه همان با و ابرویش و چشم اشاره با و نینداخت تا

ز  روی دیگری کاسه به اشترگ زیبای  :گفت زمی 

ی او باخیسان؟ بوجور نمنیه-  اونان .گوروم ور کاسابز  بی 

  !گور تز ایشوب   !ییسن آدایم گوزلرونن او دیر الزیم سورا

؟یم نگاه اینجور خر  به)  .ببینم بده رو کاسه یگ اون کنز

 !بخوری وآدم چشمات با طوریاون خوادنیم هم بعدش

 (!بده انجام زود وکارت

ز  را آبایم بوده تا  زدیم تشر  که این با .دارم بیاد طورهمی 

ینز  اما یم باعث که بود هایشحرف بطن در خایص شی 

 و نشوی دلخور هایشزدن تشر  و رفتار از گاههیچ شد

 حن   من اما !کنز  شیطنت مقابلش در بیشی   بالعکس

 به آبا که آوردمدریم را حرصش طوری گایه ناخواسته

یم توانستمیم تا بعدها خودم اما شدیم تشنه خونم

  !خندیدم

 آبا بدست و برداشت را کاسه کیارش بجنبم خودم به تا

 از پر لحنز  با و آرام بیندازد سمتم نگایه که آنب   و داد

 :کرد زمزمه آرامش
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ز  روشونو تو ترالن-  دست تو خوادنیم داغن اینا .کن تزیی 

ی  !بگی 

 

 ۱۲پست#

 قرارب  آوازهای#

 دو روی بزنم، کیارش یخواسته مقابل در حرقز  کهآنب  

ز  مشغول و نشسته پایم  آش روی نعنا و پیازداغ ریخی 

 کیارش هایحرف و آبا حرف پیش فکرم مدام اما .شدم

 !بود مانده

ی با بخواهد ندارم یاد بحال تا که کیاریسر   اقوام از دخی 

  !باشد زده حرف پریساحوال کلمه چند از بیش

ان اکی   که خودش به مختص هایاخالق  را او اقوام دخی 

یم را کیارش زمابز  هر و پنداشتندیم فیل دماغ از و مغرور

 !کردندیم معوج و کج را شانهایقیافه دیدند،

 کنار فاصله کیم با را آش از دیگری شده پر ظرف کیارش

ز  که داد قرار دستم  دستم دستش، کشیدن کنار حی 

  .کرد برخورد دستش با مخترص
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 خمیده قامتش طورهمان که اوب   به و گرفتم باال را شم

ه من به و بود مانده باق    :گفتم بود شده خی 

منده-  .شر

 ...افتاد چینز  چشمانش یگوشه اما زد محوی لبخند

ی- ز  !که نشد چی 

 بلند آبا اخطارگونه صدای که انداختم باال ابروب   لبخند با

 !شد

ز  سفه !ترالن اولسون هاواسون-   گدیب؟ هارا حایون قی 

ه !ترالن باشه حواست)  (رفته؟ کجا حیات دیوونه دخی 

ز  و برداشت دیگری خالیه یکاسه کیارش  کردن صاف حی 

 .داد تکان شی خنده با قامتش

ا آرخا ب   ترالنینان سوون آبا-   !اولماز بوجور !گدمی 

 (!شهنیم اینجوری !هارهنیم جوی یه تو ترالن با آبت آبا)

 باز کامل که در و شدم شپا حیاط در شدن باز صدای با

خشو پشش و اسحاق عمو شد  داخل که دیدم را امی 

خشو .بستند را در و شده حیاط  ساک روز هر چوهم امی 
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 هم اسحاق عمو و نداشت دست را اشورزیسر  کوچک

 !رسیدیم بنظر گرفته کیم

 یچهره که آمده پیش مشکیل زورخانه در گمانم به

خشو   !ندارد را سابق آرامش چندان هم امی 

خشو روزهااین که الاقلش خشوی همان امی   چندماه امی 

ز  این ایگره چه دانمنیم و نیست گذشته  دارد وجود بی 

ز  و را او که  !کرده گرفته را اسحاق عمو طورهمی 

 دیدنم با عمواسحاق که گویمیم باالب   بلند سالم لبخند با

 .دهدیم تکان برایم دسن   و شکفدیم گلش از گل

 خوش کیارش آقا سالم خانم، آبا سالم .گلم دخی   سالم-

  .اومدین

خشو  پریساحوال و سالم اسحاق عمو از تبع به هم امی 

 .کرد

  !بود جالب برایم اما نگاهش

ز  که نگایه  !بود افتاده نوسان به کیارش و من مابی 
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ینش یلهجه با آبا  را فاریس کلمات کردیم سیع که شی 

 :گفت کند، ادا بدرسن  

ز  خسته اوغلوم سالم اسحاق، آقا سالم-   .نباشی 

  !کرد اکتفا گفتنز  سالم به تنها اما کیارش

خشو و اسحاق عمو  و کرده تشکری آبا جواب در امی 

خشو اما شد خانه رایه اسحاق عمو  دستش در کت امی 

 .انداخت دستش ساعد روی و کرد جابجا را

خشو که وجودی با  ورزش هم و رفتیم باشگاه هم امی 

یچشم هیکل داد،یم انجام ایزورخانه  خودش برای گی 

 !بود ساخته

 !کردیم خودش مجذوب را چشیم هر که هیکیل

 

 ۱۳پست#

 قرارب  آوازهای#

خشو آمدن به و ایستاده بدست قاشق طورهمان  به امی 

 .بودم دوخته نگاه آالچیق
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خشوب   ز  و موقر هاب  قدم با که امی  ز  بر پا سنگی  یم زمی 

  !آمدیم راه قامت راست و کوبید

 گوشم پیچش در وارزمزمه که شنیدم را آبایم آرام صدای

 !شد اکو

ز  گوزدن یامان االه-  !ساخالسی 

 (!دارهنگه بدور بد چشم از خدا)

ی عمق لبخندم   که پشعموب   برای گرفت بیشی 
 
مردانگ

 و ویالب   هایخانه و قدییم یمحله این اهایل زبانزد اش

  !بود باریکش و تنگ هایکوچه

ز  آب   جوی گذر با هاب  کوچه  هاب  آب و هاکوه از که تمی 

ز    !گرفتیم شچشمه تمی 

  !برس کارت مابق   به ترالن-

ب   کیم صدای با  بر  در نگاهم که بود کیارش شده غی 

 !کرد کنکاشش و دوید او صورت

 و بودند خورده گره هم در پهنش چندان نه ابروهای

خشو روی به نگاهش انه جنگ گوب   امی  ز   !بود ستی 
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  !دانمنیم چه؟ برای اما

ادامه دادن انجام مشغول و انداخته زیر به را شم حرفب  

 .شدم کارم ی

ز -  !خانیم آبا اولدی زحمت سوز گی 

 (!خانم آبا شد زحمت شما برای بازم)

خشو  .بود زده را حرف این آبایم به که بود امی 

خشوب    بر از را ترگ یلهجه خوب خییل هم او که امی 

  .بود

؟ نه اوغلوم اوالسان سالمت-  احوال؟ کیف زحمن 

 الحمدهلل؟ دا یاخچیسان

؟ چه پشم بایسر  سالمت)  خوبه احوالت و حال زحمن 

 (شاءهللا؟ان دیگه

خشو  .داد را آبا جواب اشمردانه منش همان با امی 

  .الحمدهلل-

خشو، بعدی مخاطب  !بود کیارش امی 

ا چه-  روال؟ رو بار و کار کیارش؟ آقا خی 
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EXCHANGE GROUP کاری  از 

 !شباالیش جواب و بود کیارش

 .گذرهیم-

 کیارش همان !شناختمیم که بود شده همابز  دقیقا کیارش

  !مغرور و شد

 !کردیم تزریق جانت به را شما هم هایشحرف حن  

 

 ۱۴پست#

 قرارب  آوازهای#

 .دادم قرار ظرف درون را قاشق رسید، انتها به کارم وقن  

ی صحبت منتظر لحظه هر خشو میان بیشی   و امی 

ی اما بودم کیارش ز  به زیادی شوصدای وسط این که چی 

  !بود سکوت بود، کرده پا

 .شنیدم را ترنج بلند کیم صدای که کردم صاف را قامتم

  نشد؟ تموم ترالن-

 پنجره یلبه که را ترنج و گرفتم باال روبه کیم را شم 

 .دیدم بود، زده کنار را پرده دیگرش دست با و ایستاده
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 .میاریم االن چرا-

خشو دیدن با شنید را سوالش جواب وقن    دسن   امی 

 :گفت لبخندی با و داد تکان برایش

 .نبایسر  خسته امی   سالم-

خشو خانه این در که بود ترنج تنها  صدا امی   نام با را امی 

 .کردیم

 !ببینیم روتو عجب، چه !چایه کفی   سالم-

 خییل و کردیم ش اتاقش در را اوقاتش بیشی   همیشه ترنج

  هایجمع در کم
 
 .شدیم حاضز  هامهمابز  یا و خانوادگ

مدت از بعد وقن   هم خانه اهایل و داشت که تنهاب   خوی

  جمع به رغبن   و میل چندان ترنج که دریافتند ها
 
 خانوادگ

  .آمدند کنار رفتارش این با دهد،نیم نشان

خشو با ترنج همه از بیش اما شبه گاها و آمدیم کنار امی 

 !گذاشتندیم هم ش

چایه خشو فقط که بود ترنچ   لقب هم کفی   را آن امی 

 ترنج دیدن با را آن خودش فقط و بود برگزیده ترنج برای

 !آوردیم زبان بر
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 ایکشیده و مشگ چشمان و توپر صورت که ترنچ  

 و استخوابز  چندان نه اندایم و متوسط قدی و داشت

 .الغر

 .گرفت فاصله پنجره یلبه از و داد تکان شی ترنج

ون االن من بعدشم بینمت،یم خونه اومدی-  .چاهم از بی 

 !نکن صدام چایه کفی   امروزو

خشو به فرصن   کهآنب    دهد، دادن جواب برای امی 

 .کرد رها را پرده و بست را پنجره

 .کردم آبایم به رو

 یوخدی؟ ایشون .اوو گدیم من آبا-

 (نداری کاری خونه رفتم من آبا)

ز  با من و گفت ایباشه آبایم  قصد ظرف چند برداشی 

ز   .کردم مکن   کیارش حرف با که کردم رفی 

 .بریم هم با ترالن کن صی  -

 ...و دادم تکان شی

  .باشه-
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ز  نگاه زیر من و برداشت آش ایکاسه کیارش  سنگی 

خشوب   هم کیارش با کردمیم احساسش بخوب   که امی 

 !شدم قدم

 رسوندی؟ کجا به ودرست-

 :پرسیدم کیارش سوال از متعجب

؟ با-  منز

 .انداخت رویم به سفییه اندرعاقل نگاه کیارش

 هست؟ هم ایدیگه کس تو و من بغی   االن-

 .دادم تاب   را چشمانم

  .نه خب-

ز  سوال برایم  رفتارش امروز کیارش یا !بود شده برانگی 

 تا ویل !کردمیم برداشت طوراین من یا بود کرده تغیی  

 و کردیم انتخاب را جمع در کردن سکوت کیارش بوده

  !بس

 که بود راحت طوراین نفره دو هایصحبت در هم شاید

قابل رفتارش من برای حال   !آیدیم باور غی 
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 !نیست کش که حاال !دیگه بگو-

  !شدند کوتاه و آهسته هایمقدم ناخودآگاه

 از مارپیچ حالت با که هاب  فرشسنگ روی آرام را پاهایم

 قرار بود شده درست آالچیق ورودی و باغ تا خانه ورودی

 هایالمپ و کوتاه پایه هایچراغ به هم نگاهم و دادمیم

 
 
 .دادم را کیارش جواب که وقن   بود اشرنگ

نیم خودتم .بعد سال کنکور برای خونمیم دارم فعال-

کت کنکور امسال که نه یا فهمیدی دونم  تا نکردم شر

 .باشم ترآماده بعد سال واسه بتونم

ز  از بعد  تا انداختم کیارش صورت به نگایه حرفم گفی 

نیم چند هر .بخوانم اشچهره از را حرفم اکشنری بتوانم

 بود؟ مهم مطلب این برایش اندازه چه تا دانم

 فرو فکر در گوب   گرداندم، صورتش روی را نگاهم وقن  

 :زد لب باشد رفته

؟ کنکور بعد خب،- ؟ درس خواییم کجا تا خر   بخوبز
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 برایم کیارش هایحرف درک .انداختم باال ایشانه

 طوری !آمدیم سخت آن از بیشی   خییل شاید و دوچندان

 !آمد خواهد در شم روی شاخز  کردمیم گمان که

ی اون به بتونم که جاب   تا !معلومه- ز  خوامیم که چی 

  .ذارمنیم وقت همه این الیک .برسم

 ورودی به تا بود مانده قدم چند و نزد حرقز  دیگر کیارش

 !زد صدا را اسمم عجله با و بارهیک به برسیم خانه در

 ترالن؟-

خشو صدای بدهم را جوابش کهاین از قبل  که بود امی 

 !شد بلند شمان پشت از فاصله کیم با دقیقا

 !شد شد آش اون کنم فکر-

 

 ۱۵پست#

 قرارب  آوازهای#
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ز  خشو .برگشتم بشعت و کشیدم آرایم هی   ابرو کیم امی 

ی هیچ اما بود کشیده هم در ز  صورتش از توانستمنیم چی 

 !بخوانم

ب   هاآن دیدن با .داشت دستانش در را آش بزرگ کاسه دو

وی یادامه کهآن  :گفتم تعجب با بدهم ترسم به ایپیشر

خشو-  !سوزه؟نیم دستات کف امی 

 .زد رویم به جابز نیمه و خسته لبخند

یم موقعاون بری دیرتر اگه شاید تو، برو زود تو فقط نه-

 .سوزهیم داره دستام آره بگم تونم

 شدم خانه وارد .زدم چرخز نیم و گفتم ایباشه کرده هول

ز  از بعد و خانه سمت بزرگ هال از گذشی  ز  و رفتم آشیر

  .گذاشتم کانی   روی را دستم در هایظرف

نان سبد داخل و زدیم برش را سنگگ هاینان سوری عمه

 .دادیم قرار ها

 .داد قرار کانی   روی را هاآن دیدنم با
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 داخل بذار بی   رو هانون سبد این بشه، فدات عمه بیا-

  .سفره

ز  با و گفتم چشیم   .برگشتم پذیراب   به هانان سبد برداشی 

خشو  آش هایکاسه دادن قرار حال در کیارش و امی 

 .بودند سفره داخل

 به نامحسوس که افتاد ایپروانه به نگاهم ایلحظه برای

خشو  !کردیم نگاه امی 

  !بود صدیقه عموزن حرف از نشان گلگونش صورت

ز  که ایصدیقه عموزن ز  بودم مطمی   یخواسته امروز همی 

 !کرد خواهد عنوان را اشقلن  

  !داشتم او از که شناخن   با البته

ی هر ز  و کردیم عنوان بشعت بود خواستارش که را چی 

ی چه حال ز   دادن شوسامان از ترمهم چی 
 
 پشش؟ زندگ

خشو هم آن  !امی 

 !باغ خانه این ارشد ینوه
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خشو که هنگایم  نان سبدهای رفتند، کناری کیارش و امی 

 .دادم قرار سفره داخل را

خشو  هم کیارش و شده گی  جای اسحاق عمو کنار امی 

 .کامران کنار

 .طرفیک هم هازن و نشسته سفره طرف یک مردها

 :گفت مادرم

 کو؟ آبا پس ترالن-

 .نشستم بود، نشسته ترنج دستش بغل که ایترمه کنار

ام به .سوری عمه آمدن با شد زمانهم آبایم آمدن  آبا احی 

ز نیم همه  عمه و مادرم کنار و سفره باالی آبا و شدیم خی 

 .نشست دیگرش طرف در هم سوری

 تشکر و زد عمیق   لبخند هاآش دیدن با اسحاق عمو

 ش را تشکر زمزمه هم مابق   تبع به که کرد آبا از فراوابز 

 .دادند

 پوریا پهلوون اسم به ایزورخانه مرشد که اسحاق   عمو

 فاصله مانباغ خانه با کوچه چند که ایزورخانه .بود
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خشوب   و داشت  زدیم شی آنجا به روز هر تقریبا که امی 

 .دادیم انجام هم ایزورخانه هایورزش گاها و

 و گرفت را خودش پدر یعنز  پدربزرگم راه که اسحاق   عمو

  .شد مرشد او چوهم

 ایسوپرمارکن   باغخانه از باالتر کوچه دو ابراهیم عمو اما

 توانست زمان مرور با و بود کوچگ بقایل قدیم که داشت

 .دهد شوسامابز  و کند بزرگی   را آنجا

 توانسته تازه و داشت مکانیگ که هم سوری عمه شوهر

 دهد انجام هم کاروایسر  کار و کرده بزرگ را آنجا کیم بود

د خود پر و بال زیر هم را کارگری چند و  یط اما بگی 

  خوش روی دیگر و کرد فوت تصادقز 
 
 عمه و ندید را زندگ

  در پروانه و شد بیوه جوابز  اوج در سوری
 
ب   چهارسالیک

 .پدر

خانه لوازم کوچک فروشگاه که هم من پدر ز  و داشت آشیر

، شبازی از قبل که آرازی ز یم کار هم پدرم کنار در رفی 

 .خواندیم درس هم و کرد
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 ۱۶پست#

 قرارب  آوازهای#

......... 

 

 خانواده هایتعریف کنار در را بود پخته آبا که آیسر 

 با .بود گذاشته تمام سنگ آبایم که الحق و خوردیم

 در ناب   هیچ خوردن، آش آن از پر یکاسه دو وجود

های مابق   به و شده بلند تا دیدمنیم خودم  خانه دخی 

  .کنیم جمع را سفره بساط و کنم کمک

خشو محمد و امی   گاز اجاق کردن جمع برای که امی 

 کامرابز  و کیارش و بودند شده باغ رایه آالچیق در بزرگ

 نشسته سکوت در پذیراب   از ایگوشه امزنداب   چوهم که

 .دادندیم گوش مابق   هایصحبت به و

 و بود صحبت اهل نه دارم یاد که زمابز  همان از امزنداب  

ز  خو اهل نه ز  .فامیل هایزن با گرفی   کمی   که بود هم همی 

 برگزار مهمابز  کمی   هم هاآن و رفتیم شانخانه به کش

 امزنداب   خصوصیات این از آبایم که چقدر و کردندیم
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 کردن دردودل با که بودم شنیده گاها و خوردیم حرص

 گله امزنداب   مناسب چندان نه هایاخالق از مادرم برای

 !کردیم

داب   و بردیم پیش را خودش رویه امزنداب   دیدیم وقن   اما

ز  از برای رغبن   و میل چندان هم ام  از رفتارها این بردن بی 

 را خونش خون بقویل و شده خیالب   دهد،نیم نشان خود

  !خوردیم

 اضار به که دانمیم آمدند باغخانه این به اگر امروز حن  

 !داشته هاآن از شخصا پدرم که دعوب   و بوده مادرم

 کمک و بیاید در خجالتم از جمع در آبا کهاین از قبل

 بلند جایم از بیاورد، فرود شم بر و کرده چماق   را نکردنم

 رایه و دارمبریم را آب پارچ و شده پاک یسفره و شومیم

خانه ز  .شومیم آشیر

 صدیقه عموزن سوری،عمه هایکردن پچپچ صدای

 من و آمدیم راضیه عموزن یعنز  ابراهیم عموزن و مادرم و

ز  هایمشاخک   !بود شده تی 
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  از دارم یاد تا
 
 مهیم بحث گمانم به تا و بودم طوراین بچگ

  !ماجرا فهمیدن بر  در بقیه از کنجکاوتر من آمدیم پیش

 دیدنم با که بود شناخته را من خوب خییل هم مادرم

 :گفت و رفت ایغره چشم

ا ترالن-  .شونپیش برو توام .انبغیل اتاق تو دخی 

 کانی   روی را آب پارچ و سفره و زدم ایکردههول لبخند

 .گذاشتم

 !رمیم االن باشه-

ی بلکه تا دادمیم انجام را حرکاتم اسلوموشن حالت در ز  چی 

  !بغیل اتاق سمت به رفتنم راه حن   !شود عایدم

 دستش اخالقم خوب خییل که منز  و بود مادرم خب اما

 !...بود آمده

 !ترالن-

 

 ۱۷پست#

 قرارب  آوازهای#
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 .کردم بیشی   را هایمقدم شعت کیم و زدم ایخنده تک

ه و نزده و زده ایتقه را اتاق در ز  را دستگی   و کشیدم پایی 

  .شدم وارد

 را شش که ترنچ   و دیدم صحبت درحال را پروانه و ترمه

 داده من به را نگاهش من، دیدن با و برده اشگویسر  داخل

 .بود

 پچ آرام صداب   با بالفاصله و بسته شمپشت را اتاق در

 :زدم

ا- ؟ جلسه خر  برای مادرا بنظرتون دخی  ز  انقدر اونم گذاشی 

خر  کردن جمع سفره برای نشدم بلند دقیقه دو شی    ع؟

خونه؟ تو یدفعه شد ز  آشیر

 ندارم حق که بود داده ش زمزمه گوشم در مادرم همیشه

ی برای ز  کنجکاوی نیست صالحم به ندانستنش اگر که چی 

 برایم مناسبش فرصت ش خودش باشد الزم اگر و کنم

 درونم شیطنت و شکش حس اما کرد خواهد بازگو

دش از مرا همیشه ز  مورد در باید من و کردیم دور گوشر
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یم پیش دانستنش برای شدن هالک مرز تا مرا که مطلن  

 !بکشم شک برد،

 دیدم، خودم روی به را شانسه هر یشده مات نگاه وقن  

ز  به را دستانم  .دادم تکابز  طرفی 

ز  خب؟-  ...دیگه بگی 

 .داد تکان شی پروانه

 بودنت کنجکاو این با !ترالن نیسن   بشو درست تو-

 !دییم باد به شتو جا یه باالخره

 .کردم نچر 

وع ونصیحت تو نیست آبام که حاال پروانه وای-  نکن شر

  !کشت ومن فضویل !توروخدا

ی هیچ که گوب   و خیالب   ترنج ز  مجدد باشد نشنیده را چی 

 .کرد سکوت هم ترمه و شد اشگویسر  شگرم

 را پاهایش و داد تکیه ششپشت قرمزرنگ پشن   به پروانه

س و دلشوره گوب   .کشید آغوش به هم  که داشت اسی 

 !رسیدیم بنظر نگران کیم اشچهره
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 خییل داشت که تصمییم تو گمونم به صدیقه داب  زن-

یم فکر من .بود ناهارش قبل حرف همون منظورم !جدیه

 !کنهیم شوخز  داره کردم

 .نشینمیم رویشروبه فاصله کیم با

 شوخز  و بزنه حرقز  صدیقه عموزن دیدی حاال تا گ-

خشو مخصوص اگه اونم باشه؟  !باشه امی 

 وششبیست که ایپروانه .شودیم گلگون صورتش پروانه

 و دوستانه ترنج و ترمه و من با قدریآن اما است ساله

ی احساس هیچ که کندیم برخورد مهربانانه  را او بزرگی 

  !نکنیم

 در کهاین با !بوده پاهم همیشه که هاب  سوزاندن آتش

 بزرگی   سایل چند ترنج و ترمه و من از سنش او کودگ

  !بود

 روی را باغخانه و شدیم سوهم هم، پشها با گایه حن  

 !گذاشتندیم ششان

 

 ۱۸پست#
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 قرارب  آوازهای#

 

ه و زد اشچانه زیر را دستش پروانه  قدی یپنجره به خی 

 :گفت بود باغ روبه که اتاق

خشو گمنیم !گرفتم دلشوره چرا دونمنیم-  بدیه، پش امی 

 تو اینکه قبل صدیقه داب  زن کاش بنظرم خب اما .اصال نه

خشو با کنه عنوان جمع خشو .زدیم حرف هم امی   امی 

  .دونیدیم هم تونهمه و داره رو خودش خاص اخالقای

 :گفتم پروانه روبه سوایل

خشو با صدیقه عموزن دوبز یم کجا از تو خب-  امی 

خشو دهن یمزه حتما نزده؟ حرف  که دونهیم رو امی 

  !گفته هم رو حرفش

 من حرف تایید در بود کرده سکوت لحظه آن تا که ترمه

 .آمد حرف به

خشو که دوبز یم کجا از تو !پروانه ترالنه، با حق-  امی 

 از .شده شونخونه تو حرفاب   یه که حتما نداره؟ خی  
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 باید خیلیا .تمویم خر  همه تو عموزن بقول امطرقز 

 !بایسر  شونخونه عروس تو که باشه خداشون

 .زد غمگینز  لبخند پروانه

 از .بود محمدم بابا کاش ویل کنما، تونناراحت خوامنیم-

 ومن و کرد فوت تصادف تو که چهارسالگیم همون

 دلم تو تریس یه کرد، بزرگ مصیبت هزارویگ با مامانم

ز  داب   یا ابراهیم یا اسحاق داب   گمنیم !مونده ی حسی  ز  چی 

ز  کم ز  پدر بازم اما گذاشی   بود االن اگه شاید !ستدیگه چی 

خشو کهاین با !بود راحت خیالم ایدیگه طور  امی 

  و پشداییمه
 
 دونمنیم .شدیم بزرگ خونه این تو همگ

 !بیخودیه من دلشوره اصال هم شاید

ز   :زدم لب مطمی 

  .نخور غصه .بیخوده که حتما-

،چپ نگایه با پروانه  برای لب زیر هم بیشعوری چنر

وع ریزریز که منز  و کرد نثارم کردنش مسخره  به شر

 !کردم خندیدن

 .گذاشت پروانه زانوی روی دست ترمه
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 خر  شد قطیع خواستگاری اگه چیه؟ خودت نظر حاال-

 دی؟یم جواب

 .داد مالشر  را صورتش هایش،دست کف با پروانه

خشو و من-  .داریم سنز  تفاوت باهم فقط سالشش امی 

یم روهمدیگه خوب خییل و شدیم بزرگ دوره یه تو تقریبا

 اما باشه وسط این مشکیل چندان کنمنیم فکر .شناسیم

خشو خب طه هم امی   هاب  خواسته یه اونم که حتما و شر

یک از   .داره زندگیش شر

ز  و باال شی  .کردم پایی 

 وصلت این کنمیم دعا که من ویل .حرفیه اینم ...هوم-

ه ش  حساب   سوروسات یه به خونه این بدجوری بگی 

 !داره احتیاج

 صورتش روی آرام تاسف روی از دستش کف با پروانه

  .زد

 من !سوزوندن آتیش و شیطنت واسه رهیم دلت که توام-

ه فکرم واقعا االن   !درگی 

 :زدم لب خونشدی با و انداختم باال ایشانه
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ی !شنامه یا آدیم خودش یا باالخره عزیزم-  !که نداره درگی 

 پایم ساق به حرص با و کرد دراز را پایش بالفاصله پروانه

 .کوبید

 کشر یم حتما یگ تو نکشه، ومن هیچر  !ترالن وای-

  !ورپریده

 و پرنقش فرش روی اتاق کف و دادم ش بلندی یخنده

 .دادم قرار شم زیر را هایمدست و کشیده دراز نگار

 رنگ با که اتاق   سقف .خورد گره اتاق سقف به نگاهم

 خورده رویش هم ریز ترک چند و بود گرفته لعاب   سفید،

 ...بود

  خصویص هایحرف شاهد که اتاق  
 
انگ  بود مانهایدخی 

 ...اما

خیایلخوش این برای مان،برای روزگار دانستیمیم چهاما

 هابودن باهماین برای و ماندل ته از هایخنده برای مان،

 دیده؟ خواب   چه
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 کوتاه خوشبخن   عمر است ممکن دانستیمیم اگر شاید

 هاثانیه این قدر بیشی   از بیشی   برابر هزاران و بیشی   باشد

 !دانستیمیم را

 

 ۱۹پست#

 قرارب  آوازهای#

........... 

 

 

 داردوایم سکوت به را انسان که دردی گمانم به

ز  بسیار وایم زدن فریاد به را او که ستدردی از تر سنگی 

 رسندیم هم فریاد به فقط هاانسان گمانم به هم باز و دارد

 سکوت در که قراریب   آواز   نویع !هم سکوت به تا

 نظاره به تنها و تک خودت و گذارییم اجرا به خودت

 !نشینز یم اتقراریب   آواز و سکوت
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 فرد چوهم شب هاینیمه در کندیم وادار را تو که سکوب  

 و آرام هایقدم و کنز  جیبت درون دست دیدگانم مقابل

 فکرت چه هر حال !بروی فرو فکر به و برداری هدفب  

یب   تر،عمیق  !بیشی   هم اطرافت دنیای از خی 

 یاد که منز  !پریدم خواب از شبنیمه که شد چه دانمنیم

  !باشم کرده تجربه را اینیمه و نصف خواب ندارم

انه هایحرف شدن تمام از بعد  و کارها انجام و ماندخی 

ز   طبقه به خانواده هر همیشه چوهم ام،داب   خانواده رفی 

  .رفت خودش سکونت محل

 آبا و مادرم و رفت خودش کوچک فروشگاه به که پدرم

غیبت و صحبت محفل هم باز و آورده گی   فرصت که

 اتاقم به را خودم که منز  .بود براه امداب  زن از شان

 درس با ساعاب   را خودم قبل روزهای چوهم تا رساندم

 .کنم شگرم خواندن

 .خوردیم شام پدرم آمدن با و شد شب که شگرم قدریآن

خانه کردن مرتب از بعد ز  آبایم و آوردم پناه اتاقم به آشیر
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 به او اتاق در آراز نبود در گذشته روز چند مثل هم

احت  ...پرداخت کردن اسی 

 و کرده جدا تختم از دستانش با کش را من گوب   که حال

 !بود داده قرارم پنجره رویروبه

خشوب   قرارب   آوازهای تا  به سکوت در که ببینم را امی 

ز   ...بود شده مشغول آن نواخی 

خشو که ستروزی چند دانستمیم خشوی همان امی   امی 

ی و نیست سابق چهره از وضوح به ذهنش و فکر درگی 

  .بود مشخص اش

خانه این افراد میمک و حاالت  روی زیادی من هم شاید

یم را آن بشعت کوچک تغیی   یک با که شدمیم دقیق باغ

 !فهمیدم

 شاید پروانه بقول که کنکاشم و کنجکاوی حس همان

 بردمیم لذت کار این از اما شدیم دردشساز برایم روزی

 !بودیم خفا در اگر حن  

 هایحرف از چندان نتوانستم بعدازظهر امروز چند هر

  !بیاورم در ش باغخانه این هایزن زنانه،
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 بیشی   و بیشی   و آیدیم فرود پنجره روی دستم کف

خشو میم نظر زیر را امی   .گی 

 باریک لحظه چند هر که است قدریآن اشتاب  ب  

 به را هاآن و بردیم فرو موهایش درون را دستش انگشتان

دیم بازی  ...گی 

تم خوش پشعموی این بود شده چه هم طوراین که را غی 

 بود؟ کرده اسی   باغ میان در شکش ایپرنده چون

خشوب    به خارجش سفر آن از شودیم چندمایه که امی 

 و رفته دوستش همراه به که سفری .بازگشته روسیه

خشو که مهیم کار نفهمید کسهیچ هم شآخر  در امی 

  بود؟ چه بود زده حرف آن از روسیه کشور

  !تمام و بود زده الناسحق از حرف وارخالصه

 !بوده؟ چه بدانم و روم فرو ذهنش عمق تا شدیم کاش

ها بعیصز  خب اما ز  تکاپو به را خودت هم قدر هر را چی 

 !بریس خودت دلخواه نتیجه به توابز نیم هم باز بیندازی

خشو که بینمیم  از یگ روی و شده آالچیق داخل امی 

 برای .نشیندیم بود درخت یتنه شکل به که هاب  صندیل
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میم فاصله کیم پنجره از دیدنش بهی    کنار آباجور و گی 

 .کنمیم روشن را تختم

خشو باراین و ایستمیم پنجره پشت مجدد  درحایل را امی 

 به و گذاشته شش پشت را دستش دو هر که بینمیم

ه نامعلوم اینقطه  .شده خی 

 نداشته اشروسیه سفر همان به ربیط هم شاید دانمنیم

  !کندیم فکر خواستگاری ماجرای به پروانه چوهم و باشد

ی اما ز  که است این انداخته ولوله به را دلم شدیدا که چی 

ز  به آرام و آهسته خشو که جاب   و بروم باغ به و  پایی   امی 

 او به را گفتم پروانه به که حرقز  او به شپشت از نباشد

 !بگویم هم

  "!پشعمو اشنامه یا آیدیم خودش یا"

خشو است ممکن که دانمیم  در یا و کرده تعجب امی 

ز  اما بخندد و دهد تکان شی نهایت  گوش به اگر امر همی 

ز کرام با حسابم برسد سوسنم مامان  !بود خواهد الکاتبی 
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ز  برای  خوشایندی حس از !رانمیم لب زیر ایلعنن   همی 

نیم و باشد روحم جالدهنده هامدت تا توانستیم که

 !شود

ه میم را پنجره دستگی  ز  و گی   پنجره الی کیم .کشمیم پایی 

ون پنجره از را شم بتوانم که قدریآن کنمیم باز را م بی   بی 

خشو به بیشی   و ه امی    !شوم خی 

 به نگاه گوب   و شده فراری چشمانم از خواب حال که منز 

خشو م شن  نیمه که ستناب   سوژه امی    !آمده گی 

ی او از سکوت در است قرار کنمیم گمان هم شاید ز  چی 

 !بفهمم

 

 ۲۰پست#

 قرارب  آوازهای#

 

ها خییل کنمیمگمان حال هر در ز خشو از چی   دانمیم امی 

 این شلوغ دنیای در شدیم کاش !دانمنیم هیچ که حایل در
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 در هم آن شدمیم هایشحرف شنوای گوش روزهایش،

 و ندارد را دیگری کس یحوصله کسهیچ که دنیاب   این

خشو که دانمیم  که نیست هاب  آدم دست آن از هم امی 

  !بگذارد میان در کش با را مگویش راز و دلش حرف

 !مشکالتش حالل و بوده خودش دارم یاد تا

 دست خواهدیم دلم بینمیم گونهاین را حالش که حال اما

 ببیند خواهری چشم به را من او و بگذارم اششانه روی

 کردن سانسور بدون و بگوید سخن پرواب   و نداشته که

ی آن ز   !دهدیم آزارش که چی 

خشو نه و است من دل یخواسته هااین تمام اما  !امی 

خشوب     !دارد ابهت برایم هم اسمش حن   که امی 

  از کنمیم نچر 
 
 !گرفته را گریبانم او دیدن با که ایکالفگ

  از هم شاید
 
  !او حال نفهمیدن کالفگ

  !است بریده را امانم که ایفضویل

 بار را بود کرده خطور ذهنم به پیش دقایق   که فکری

 از مادرم و شدیم عمیل اگر که فکری .کنمیم مرور دیگر
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 و بود ابروانش گره سهمم هامدت تا بردیم بوب   آن

های   !درشت و ریز تشر

 که حاای در آورمیم داخل به پنجره از را شم آرامآرام

 اهایل کهاین نه !شنومیم وضوح به را قلبم کوبش و تپش

 این پشهای و دخی   عادی هایصحبت از باغخانه این

 همیشه که حیاب   و حجب اما !نه شوند، ناراحت خانه

دمان ز  و داده انجام را آن عادت رسم به ما و کردندیم گوشر

های حرف و امر مطیع  کنار در .بودیم شده مانبزرگی 

ایم ها،حرف و هاشوخز  تمام ز  که احی    .بود برقرار مانبی 

 به قدیم چند !گزمیم را لبم یگوشه و بندمیم را پنجره

نگاهم اما دارمبریم عقب خشو تی   نشانه چنانهم را امی 

  !گرفته

یم پنجره از نگاه و زنمیم گوش پشت را اممشگ موهای

م   !گی 

 دست !کنم عجله باید پرورانمیم ش در که هدقز  برای

دراورم روی از و کرده دراز ز  و دارمیم بر را امموب   کش می 

ز  را کش و بافمیم عجله با را موهایم یم بند موهایم پایی 
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 که شلواری و بلوز .اندازمیم تنم در لباس به نگایه .کنم

 که همابز  !است پو نام به خریس بلوزم روی عکس

  !بردیم فرو عسل یکوزه در انتها تا را شش همیشه

خشو که وقن   شومیم شانتعویض خیالب    چندباری امی 

ز  با مرا   !دیده کودکانه مادرم گمان به هایلباس همی 

هم هم آبایم که چند هر !ماندن کودک عاشق و منم اما

 :زندیم غر هرازگایه و است مادرم با عقیده

 دوشالرن !یکلیبسن دای !ترالن چه خجالت اوتان-

و گلر، الچر  سحر بواین !ایسر  چیخیب یم !گوللر بی  ز  بی 

ز  ییز ز ز  سفه اویناما آبریمی    !قی 

م) سینه !شدی بزرگ دیگه !ترالن بکش خجالت کن، شر

ون دراومده هات یم بهت آد،یم خواستگار فردا امروز !بی 

ه نکن بازی ما آبروی با !خندن  (!دیوونه دخی 

 از را شالم .کشمیم صورتم به دسن   و زنمیم لبخندی

 ...کنمیم رهایش موهایم روی و دارمبریم صندیل روی

 در هم باز اما ندارند شوصداب   کهآن با را کارهایم تمام

 گرچه کنمیم احساس و !دهمیم شانانجام مطلق سکوت
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 همه آن هر و کرده پر را فلک گوش اما بوده سکوت در

  !شوندیم باخی   آن از

 روی از را نازکم روانداز شوم، خارج اتاق از کهاین از قبل

ز  آمدن تا ایهفته چند کهاین با .دارمبریم تخت  مانده پایی 

ز  رسیدن و دهدیم نشان خودی دم هر هوا اما  رخ به را پایی 

  !کشدیم

ه ز  آرایم به را اتاق در دستگی   را چشمانم و کشمیم پایی 

 که را لبانم !کنمیم باز آرام را در و فشارمیم هم بر محکم

 نفسم !کنمیم رها آرامآرام بودم کشیده دهانم داخل به

 !ماندیم حبس امسینه کنج سه در اما

 

 ۲۱پست#

  قرارب  آوازهای#

 

 نفس نای هستم، انجامش حال در که کاری از دلشوره

 هم خودم حن   که قدریآن .کرده سلب من از را کشیدن

  !کنمنیم امشدهحبس نفس آزادکردن برای تقالب  
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 روی از هم را دستم کنم،یم بازنیمه که را اتاق در

ه ز  و رفته فرو تاریگ در خانه .دارمبریم دستگی   هم همی 

 اتاق، از شدن خارج از قبل !کندیم سخت را کار برایم

 .کنمیم روشن را اشقوه چراغ و دارمبریم را امگویسر 

  قدریآن و نباشد بیدار آبا امیدوارم
 
ز  آش خستگ  بر پخی 

ه او  نداشته را شدن بلند خواب از نای که باشد شده چی 

  عادت به هم آن !باشد
 
  !اشهمیشگ

 و دارمبریم قدم سالنهسالنه خانه میش و گرگ فضای در

 خانه وسایل تمام !چرخانمیم اطراف به گایه هم را نگاهم

 اندشده ایسایه چوهم امگویسر  یقوه چراغ نور وجود با

 !کنندیم جلوه ترسناک گمانم به هم کیم و

 هیجانات بتوانم که فشارمیم طوری را دستم در روانداز

  !کنم تخلیه نحوی به را امدروبز 

 هر .اندازمیم آراز اتاق در و پدرم و مادر اتاق در به نگایه

ز  و است بسته درشان اتاق دو  راحت برایم را کار هم همی 

  !کندیم
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 با رسمیم که هال در به و کنمیم عبور خانه پذیراب   از

ه طمانینه ز  را اشدستگی  ر  صدای کیم در .کشمیم پایی   قی 

ون دهانم از وای چوهم آواب   من و دهدیم   !پردیم بی 

 و کنمیم باز کیم را در الی هست که زحمن   و زور هر با

ون یم شده موکت هایپله روی آرام را پاهایم .زنمیم بی 

ز  را طبقه سه تا و گذارم  است نزیک چندباری بروم پایی 

ز  برای !شوم پخش هاپله روی و بخورم سکندری که  همی 

 .کنمیم نرده بند را دستم بیشی   احتیاط محض

 ایدمپاب   و رسمیم آخر پاگرد به هست که مصیبن   هر به

 و شومیم خارج است بازنیمه که دری از و زنمیم پایم به

میم پیش در را آالچیق راه  هم باریک لحظه چند هر !گی 

 پنجره از را من کش مبادا تا اندازمیم ساختمان به نگایه

 به قبویل قابل توجیه هیچ ببیند هم اگر که چند هر !ببیند

خشو برای دلم کهاین اال کرد نخواهد خطور ذهنم  به امی 

 دانمیم که منز  هم باز و وضعیت این با هم آن آمد درد

  !سوزاندن آتیش و کردن فضویل به شومیم متهم
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خشو شوم،یم نزدیک آالچیق به وقن    چنانهم را امی 

ه  فکر در عمیق قدریآن !بینمیم نامعلوم اینقطه به خی 

 !نیست آمدنم به حواسش هیچ که رفته فرو

 روانداز و ایستمیم آرایم به ششپشت و آالچیق از خارج

 کناری را دستانش بشعت که اندازمیم هایششانه روی را

 !کندیم نگاهم متعجب و زندیم

 !زنمیم پچ آرایم به و زنمیم نمادندان لبخندی

 !شنامه یا آدیم خودش یا !پشعمو نکن فکر زیاد-

 کهاین از !کنمیم واگویه خودم برای دلم در آخیشر  و

خشو به هم را حرفم باالخره  سبک را خودم و گفتم امی 

 !کردم

 

 ۲۲پست#

 قرارب  آوازهای#

 

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ت کیم ز حی  ز بهت و انگی  ه آمی  ت !کندیم نگاهم خی  حی 

ز  آن و شبنیمه این در من بودن هیچ که جهت این از انگی 

ز بهت و ندارد باور باالشش هم   و حرکتم از کهاین از آمی 

  !کرده تعجب حرفم

 اندازمیم باال ابروب   و چشم شود،یم طوالبز  نگاهش وقن  

 !زنمیم نماب  دندان لبخند و

 منه حاال تا انگاری کنز یم نگام طوری یه پشعمو؟ چیه-

  !ندیدی رو عموت دخی   ترالن،

 سیبک خوردن تکان من و دهدیم قورت را دهانش بزاق

 چشماِن  به نقطه همان از نگاهم و بینمیم را گلویش

  !شودیم کشیده اششده درشت

 آن !داد را جوابم کرد هضم را حضورم وقن   بعد ایثانیه

 !داشتم انتظار او از که طوریهمان هم

 ...باشمت ندیده حاال تا که نه-

 :کندیم زمزمه مجدد و کندیم مکث کیم

  شب؟ موقع این اینجا، االن تو اما
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 بگویم ندارم جواب   هیچ .کشمیم دهانم داخل به را لبانم

 آسوده خیالم و شودیم متکلم بالفاصله خودش که وقن  

 !برده بر  جانم به افتاده ولوله از کهاین از شودیم

 کرده؟ گل فضولیت بازم ترالن-

ز  به شی  .دهمیم تکان طرفی 

 کردم؟ رفتار ادب از دور خییل بنظرت-

دیم من از نگاه و خنددیم حرفم وجود با لبانش  و گی 

نده روی صاف
ُ
 هایششانه روی که رواندازی .نشیندیم ک

 .پیچدیم خودش دور بیشی   را بودم انداخته

 و وجودت از بخشر  شده کارت این دیگه که توب   واسه-

 حاال .شهنیم حساب ادب  ب   دیگه نه ما واسه اخالقت،

  نخوابیدی؟ خودت چرا

 .شومیم داخلش و زده دور را آالچیق حصار

ز  برای .بودم خواب-  از ومن یگ انگار امشب بار اولی 

 الی خواستم و وایسادم پنجره دم اومدم !پروند خواب

 ذرهیک همون دیگه !دیدم رو شما کنم، باز رو پنجره

 !زد پر کل به خوابمم
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 هاکنده از یگ روی هم من و شودیم خم جلو به رو کیم

  .نشینمیم

 اینجوری !زد پر فضولیت بخاطر خوابت ذرهیک همون-

 
 
  نیست؟ بهی   بگ

یم را خودم کیم و گذارمیم پاهایم ران میان را هایمدست

 من هم شاید شده شدتر هوا امشب گمانم به .کشم

 !بود شده شدم

 یم شما که هموبز  .باشه خب-
 
  !گ

ز  و کندنیم جدا چشمانم از را نگاهش  در مرا کیم هم همی 

ب، خوش زیادی پشعموی این مقابل   !کندیم معذب مشر

 :پرسدیم سوایل که دهمیم تکان چیه معنز  به شی

  کرده؟ کنجکاوت که دیدی من از خر -

 جدیت صدایش لحن کیم کرده ادا را حرف این که حایل

نیم گفتارش در طبیعشوخ از نشابز  و رنگ دیگر و دارد

 چه باید !پاسخ منتظر و کرده بیان را حرفش جدی !بینم

 نتیجه این به و دیدم را حاالتت کهاین فقط گفتم؟یم

 چندماه این یط یا آمده؟ پیش برایت مشکیل که رسیدم
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یم چگونه باید مرموز؟ هم کیم ریس؟یم بنظر مشکوک تو

 گفتم؟

ز  و باال کیم از بعد  کلمات کردن پیش و پس و کردن پایی 

 روی و کردم تراوش را افکارم حاصل ذهنم، پستوی در

  :ریختم زبانم

این هم بشم راحت خودم هم که بگم چطوری دونمنیم-

  بهم شما یدفعه که
 
  !شده پررو چقدر ترالن این نگ

 که لحنز  با اش،ریزشده چشمان و موشکافانه نگاه همان با

 :گویدیم رسدیم بنظر دلخور کیم

 با باشم گفته حرقز  مدل این بهت حاال تا ندارم یاد ترالن-

  !چطوره اخالقت تو دونمیم کهاین

 هیچ .دهمیم تکابز  هوا در و آورمیم باال بشعت را دستانم

 !کنم دلخور خودم از را او خواهمنیم

 خواممنیم !گفن   حاال تا بهم که نبود این منظورم !نهنه-

ز  که  برات فضویل از بغی   کهاین فقط بیفته اتفاق   همچی 

 ...بگم چطور ...راستش خب !شدم هم نگران
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 درشتش هیکل که رواندازی .کندیم نزدیکم را خودش کیم

 روی از .داردبریم رویش از دست یک با بود، پوشانده را

نده
ُ
 روی را روانداز .ایستدیم شمپشت و شودیم بلند ک

 از حن   را گرمش هاینفس هرم من و اندازدیم هایمشانه

 !کنمیم احساس گوشم کنار نازکم، شال روی

ز  چوهم ، روی شبنیم نشسی 
 
گ  گوشم به صدایش گلی 

 !نشیندیم خوش

 کنم باور باید !شده پشعموش نگران خانم، ترالن پس-

 بلده؟ هم قراریب   خونه، این شلوغ و شر  دخی  

 

 ۲۳پست#

 قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 
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 بودن هول از نشیندیم لبانم روی که لبخندی دانمنیم

م یا است عکس دادن نشان محض بوده لبخندی یا و شر

نیم را ایکلمه هیچ هست که چه هر اما !خودم از العمیل

خشو پرسش یا و حالم بیان برای توانم  !بیاورم زبان به امی 

 جز رایه که کرد خودش مقهور مرا طوری جمله یک با او

ز   شده چه !بود خودش با حق !باشم نداشته واقعیت گفی 

 حالش نگران هوا وانفسای این در شبنیمه من که بود

ز  در اما بودم؟ شده ز  و ندانسی     دانسی 
ز  در حرفم، گفی 

خشو احساس از پر لحن مقابل  دانمنیم حن   که امی 

ز  بود، جادو و ِسحر از پر چه برای  را واقعیت نگفی 

یم بش آن خالء در هم خودم که واقعین   !کردم انتخاب

 از یگ !کنم انتخاب برایش توانستمنیم اسیم هیچ و بردم

 آن از کمی   اما داشت وجود که طبیعن   عنرصهای همان

 !شدیم برده نام

 

 ندیده کالفه طوریاین حاال تا چون خب شدم نگرانت-

 گمونم به خییل مدته یه تو واقع در خب .پشعمو بودمت

ز  برای .رییم خودت تو زیاد !شدی شدرگم  گفتم همی 
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 کمک برای هستم من خواسن   اگه بگم بهت بتونم شاید

ین حداقل و بهت  !باشه حرفات به کردن گوش کمکم کمی 

 !شدم قرارب   منم انگاری آره که بگم باید و

 

خشو یک من و دادیم گوش هایمحرف به سکوت در امی 

 کردمیم گمان که منز  .بودم کرده ادا را هایمحرف نفس

 این در ممکن کار فرساترینطاقت باید او به دادن جواب

  .باشد لحظه

خشو ندادن جواب اما  کهاین .بود سخت برایم هم امی 

 در دیگری طور و کرده بدی برداشت هایمحرف از نکند

 از کارهااین تمام چند هر کند؟ قضاوت را من افکارش

خشو خشوب   !بود بعید امی   به چپ نگایه حن   که امی 

 بعنوان او از محله در بوده تا و انداختنیم هم نامحرم

  !کردندیم یاد هم پاک چشم پش

 

 بخواهد که دهمیم حق صدیقه عموزن به بیشی   حال

ی ز همه دخی  خشو برای را تمام چی   !کند انتخاب امی 
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خشو   یک حق امی 
 
 را نمونه دخی   یک با آلایده زندگ

  !داشت

خشو کردیم حکمرابز  مانمیانکه سکوب   از بعد  به امی 

 ...زمزمه به شبیه صداب   با اما .آمد حرف

 سکوت آوازهای که شن   در !خاص شب یک در ایزمزمه

 !بودند کرده پر را فلک گوش قراریب   و

 داری؟ اطمینان بهم چقدر ترالن-

 برگردانم عقب به رو را شم خواستم حرفش، از متعجب

خشو که  از مانع و گذاشت گردنم روی را دستش امی 

 لحظه در که بود سوایل چه، برای اما !کار این انجام

 بیاورم زبان بر را سوال این کهاین نای اما .آمد بشاغم

خشو مقابل در چرا دانمنیم .نداشتم  سالح خلع امی 

  !بودم؟

 نکرده دقت آن به من و بوده طوراین همیشه هم شاید

ز همه زمان این در هم شاید !بودم  جلوه دیگری طور چی 

 !بود کرده
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ز همه بود قرار گوب   تاریک شب این در هم شاید  چی 

یهمه !شود نمایان روز همانند ز   !بودم خی  ب   آن از که چی 

خشو سوالیه چه-  !زیاد خییل معلومه ...خب !امی 

 

 ۲۴پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 

 

خشو عمیق بازدم و دم و کشیدن نفس صدای  به را امی 

 بود دستش گرمای ترپروضوح آن از اما !شنیدم وضوح

 !دادیم نوازش را گردنم شال روی از حن   که

ز  همه بود؟ شده چه را من امشب  در عادی همیشه چی 

 با برخوردم و بودم خواب در امشب من یا بود نظرم

خشو   دیدم؟یم خواب در را امی 
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 طالب حال چقدر و بود شده خشگ چوب چوهم زبانم

  !داشتم را خنک آب قطره یک

خشکیده هایلب روی زبان و بستم چشم ایدقیقه برای

ی دیگر .کشیدم ام  دسِت  زیر وقن   نبود شما از خی 

خشو سوزان   !بودم شدن ذوب حال در امی 

 رو خیالم !ترالن شنومیم رو حرف این که خوبه چقدر-

  .کردی راحت کیل

  بودم؟ کرده راحت را خیالش چه برای اما

 تکابز  را خودم دستش زیر از کیم و داده خودم به جرات 

 بازی به را من تمرکز تمام گردنم روی دستش وجود .دادم

  .بود گرفته

ز  همان در  هراس .انداختم ساختمان نمای به نگایه حی 

  شویم؟ دیده وضعیت این با نکند که این از داشتم

س-  !ترالن هست حواسم خودم نی 

ز  روی سقوطم تا ی آالچیق زمی  ز خشو !بود نمانده چی   امی 

  بود؟ کرده مرا جان قصد امشب
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ز  همه به حواسش  دیگری هایخیال ذهنم در چرا بود؟ چی 

  بودند؟ پرواز حال در

 کرده که تصوری از ایلحظه برای کردم؟یم اشتباه یعنز 

 توانستنیم نه !گرفت فرا را روحم و جان ایرعشه بودم،

خشو که حتم به !باشد داشته امکان  پروانه به هم امی 

 با توام که برخوردهایش از را این و داشت ایعالقه

 خیال !بودم دیده بود، پروانه به دلچسب نگایه و مهربابز 

خشو گفتمیم اگر که بود خایم  !دارد عالقه من به امی 

 درونشان که زدبز  حرف کالم چند بخاطر ضفا هم آن

 بودن جمع حواس یا و زدیم موج خایص احساس

خشو  !من از حمایت برای امی 

 زمابز  هم آن بود کرده درک را من نگرابز  هم او که تبع به

 !کشیدم کنار دستش زیر از کیم را خودم من که

 .بود فکر ترینمنطق   و تریندرست این

وی یاجازه نباید من  یم خودم به را موذی افکاری پیشر

 خراب موجب حتم به و بودند سیم که افکاری !دادم

خشو به نسبت من نگاه شدن   !امی 
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واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

خشو تم خوش پشعموی همان من برای امی   و بود غی 

  !بس

 جای !رسمیم دیگر خییل و آبایم حرف به حال که آخ

 نامحرم، دو میان که حتم به و نیست آتش کنار در پنبه

 !بود خواهد وسط این هم شیطابز 

 !بود کرده رسوخ شب نیمه این در من ذهن در که شیطابز 

خشو کردم سیع و کردم زمزمه شیطابز  بر لعنت فورا  امی 

ون هوا و حال این از را خودم بیشی   و   !بکشم بی 

 :گفتم کوتایه خنده از بعد بنابراین

 فضولم من که نه !پشعمو نداشتم انتظار ازت اینم غی  -

 اینجام شن   نصفه من بفهمن خونه اهل اگه همینم برای

ز یم یکاری دیگه تو، کنار  !بیفته شم از کال اخالقم این کیز

 !سوسنم مامان و آبام خصوصا

 

 ۲۵پست#

  قرارب  آوازهای#
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ز #   عبدیمهی 

 

خشو نده همان روی و کشید کنار شمپشت از امی 
ُ
 و ک

 .نشست قبلش جای

، کنار اینجا شن   نصفه بفهمن اگه حن  -  هم توبیخت منز

ز نیم  از رو اخالقم همه که منز  با .پشعموب   کنار تو .کیز

 اگه !من نه و ایبچه تو نه اما چیه منظورت دونمیم !برن

 راحت رو تو خیال که بود این برای هست، حواسم گفتم

  !نباش هیچر  نگران .کنم

 :پرسیدم و کردم ایبسته و باز را چشمانم

 اطمینان بهت که پرسیدی ازم چرا .وحرفت بهم نگفن  -

 نه؟ یا دارم

ه چشمانم در   .زدبز  برهم پلک بدون .شد خی 

ز  وقت فعال-  یه از باید .ترالن نیست حرفش گفی 

ز  ماجراهاب    ممکنه اما !گمیم برات بعد بشم مطمی 

 اما نیفته اتفاق   اصال هم شاید نیفته، برام خوب   اتفاقات

ر جلو ی جا همه از رو ضز   !منفعته بگی 
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سم و کنم باز دهان خواهمیم ؟ چه بیر  چرا اصال اتفاقاب 

  نباشد؟ خوب

خشو اما  برای را دستش و شودیم متوجه بشعت امی 

 .بردیم باال کیم کردنم سکوت

ز  اما .ترالن نیست وقتش فعال گفتم-  بهت که هم رو همی 

 پدرم به نتونستم حن   که حرقز  !کرد سبکم کیل گفتم

یم !ستمحله این چندساله و چندین مرشد که پدری !بگم

 حرف یه حن   خوامنیم منم و ناراحته قلبش که دوبز 

ه بازی به و قلبش  شدن پیگی   برای مدت این تو اونم !بگی 

 رفیقم ناموس واسه مشکیل که گفتم فقط ناراحتم احوال

ز  اومده پیش   !همی 

خشو با حق  مرییصز  قلب مهربانم اسحاق عمو !بود امی 

 و چرب غذاهای و سخت کار هر از را او دکی   و داشت

س حن     !بود کرده حذر بر ناگوار خی   و اسی 

 عمو بودن به شانبزرگ دلخویسر  باغخانه این اهایل تمام

 بعد خاندان این بزرگ که اسحاق   عمو !بس و بود اسحاق

 !شدیم محسوب پدربزرگم و مادربزرگ فوت از
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خشو نبوده خودب   نگرانیمدل پس- ی یه !امی  ز  هست چی 

یسر  مدتیه تو که روسیه سفر همون به مربوط ویل !درگی 

 نه؟ شهیم ت

خشو د، چشمانم از نگاه کهآنب   امی   ینشانه به شی بگی 

  !داد تکان سوالم بودن مثبت

اهه به و بود درست هایمگمان و حدس پس  نرفته بی 

  !بودم

ی ز   در وسط این چی 
 
خشو زندگ  نگراندل را او که بود امی 

 !بود کرده

 قراریب   آوازهای خواندن به وادار را او که اینگرابز دل

 ...بود کرده

 به اسحاق عمو از بعد که منز  و بود سکوت در که آوازی

 ...بودم برده بر  آن

 

 ۲۶پست#

  قرارب  آوازهای#
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ز #  عبدیمهی 

 

خشو همانند  چوهم اما !بودم رفته فرو فکر به امی 

ه بود، زده زل چشمانم به که هم خودش  !بودم مانده خی 

های خواستمیم گوب   ز ی چی   چشمانش از و بدانم را بیشی 

عسیل چشمان از !بخوانم ز هم دقیقا که چشمابز  !اشسی 

 فروغ زمان گذشت با اما بود اسحاقم عمو چشمان رنگ

  .بود نشده کم هایشجذابیت از اپسیلویم اما داشتند کیم

 خودم به تکابز  ها،دقیقه به رسیدن و هاثانیه گذشت با

نده روی از و دادم
ُ
خشو نگاه .شدم بلند ک  همراه هم امی 

  .شد بلند من

خشو برم من باشه بهی   گمونم به- دیگه حرف هر اما .امی 

 ایدیگه کمک شاید .کردن گوش برای هستم من بود ای

  .هستم اما برنیاد ازم

خشو  رویمروبه فاصله قدم دو با و شودیم بلند هم امی 

 شلوار داخل را بزرگش و مردانه هایدست .کندیم علم قد

 .زندیم رویم به لبخندی و کندیم اشورزیسر  مشگ
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 واسه پیشقدم خودت اگه شاید .ترالن هسن   که خوبه-

ز  واسه حاالها حاال من شدینیم اومدن  تو حرفم گفی 

ارو خییل اومدنت !بودم پا و دست ز  !کرد روشن برام چی 

 گفته لفافه در که حرقز  از .اندازمیم باال راابرویم تای یک

 و بود گنجانده دیگرش حرف پستوی در که حرقز  از !بود

خشو حرف وخمپیچ در هم باز من   !بودم مانده امی 

 و دهمیم قورت را دهانم بزاق .کشمیم لبم روی را زبانم

 .دارمبریم هایمشانه روی از را روانداز

ز  که من- م زیادی چی   مثل که خوشحالم اما نشد دستگی 

 ...خو یه

 !ترالن نه-

خشو که قاطیع ینه با  در نیمه حرفم راند، زبان بر امی 

 شده کج کیم که گردبز  با گنگ، حایل با !ماند باق   دهانم

 به باد، آرام وزش توسط حال که موب   چندتار با بود،

خشو چشمان به ترعمیق بود، درآمده رقص  !زدم زل امی 

یم چه من که دانستیم مگر بود؟ چه برای گفتنش نه

  بگویم؟ خواهم
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 کنم، پیاده زبانم روی را ذهنم سواالت  کهاین از قبل

خشو  چشمانم مردمک .کرد پر را فاصله قدم دو امی 

نرم که دسن   .گرفتند نشانه بشعت را دستش مسی  

 و امشده رها شال زیر را مویم تار چند و آمد باال نرمک

  !زد گوشم پشت

  ...بود زده خشکم جایم در حرکتش از متحی  

 پا و دست تکرارب   تالطیم در دلم و زدیم دودو چشمانم

  !زدیم

 :دادیم هشدار مدام که ذهنم و

خشو"  دوست رو پروانه اون و نداره عالقه تو به امی 

خشو و تو !داره نیم پیدا بهم ربیط هیچ وقتهیچ امی 

ز  خشو حرکتای و حرفا و کنی   برادرانه روی از فقط امی 

ز  !کردنشه خرج   "!همی 

 ...ترالن بخی   شبت-

 

 ۲۷پست#
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  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

 

 

 

خشو صدای با وت از که بود امی   امذهنز  هایواگویه هیر

 خواستیم دلم چرا !شدم کشیده واقعیت عالم به

خشو رفتارهای  کنم؟ معنا خودم برای دیگری طور را امی 

خشو اگر دارد عین   چه زدیم تشر  احساسم چرا  تو به امی 

  زد؟یم نهیب عقلم اما باشد داشته عالقه

ز  یعنز   رفتارهای متوجه بیشی   من بایسن  یم شبنیمه همی 

خشو  کارم که منز  نبودم متوجه آن از قبل چرا شوم؟ امی 

 !بود؟ باغخانه این اهایل رفتار و حاالت  روی کردن زوم

خشو  قدم خانه سمت به و چرخدیم پا یپاشنه روی امی 

 به شبیه شد خارج دهانم از که آواب   دانمنیم .داردبریم

یشب ز  خودم اما نه یا بود بخی    !نداشتم را احسایس چنی 
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خشو  به من و شدیم دور آرامآرام دیدگانم مقابل از امی 

خشو یگفته جواب و خودم حرف فکر   !بودم امی 

 ...شاید بگویم؟ خواستمیم چه من فهمید مگر

 طور هیچ درواقع !باشد توانستنیم هم طوراین نه اما

خشو و نبود دیگری  در نشده کامل حرف خوب خییل امی 

 ینه توانست که ربود !بود ربوده هوا در را دهانم داخل

 ...کند عنوان آن مقابل در را قاطیع

 که کنم گمان درصدیک از کمی   حن   اگر پس اما

خشو   شود؟یم چه پروانه تکلیف دارد، عالقه من به امی 

 به اشعاشقانه نگاه بار چندین و بارها که ایپروانه

خشو خشو به پروانه که دانستمیم !بودم دیده را امی   امی 

  ...دارد احسایس

  شد؟ خواهد چه یعنز  حال اما

ز  چرا یم رنگ برایم عجیب اتفاقاب   باید شبنیمه همی 

  گرفت؟

ز  چرا ه رنگ باید تاریگ این در و شبنیمه همی   هراس یتی 

  شد؟یم نقایسر  اوهامم این شِب  آسماِن  به
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خشو هایحرف شنیدن و اینجا به آمدنم کاش  و امی 

 صورتم که بادی اما !نبودند بیش وهیم رفتارش، و حرکات

 به خودش کرده، دور خوابیدن از را من و دهدیم نوازش را

 ...دهدیم را بودنم بیدار گواه تنهاب  

خشو دیگر وقن   قدم ندارد، حضور چشمانم قاب در امی 

 خشخش صدیل و کشمیم خودم بدنبال را نامطمئنم های

 !کنمیم مهمان هایمگوش جان به را هادمپاب  

 داده جای خودش درون ایشگفن   شب،نیمه این نظرم در

 !بمانم مغروق باید اشناباوری و باور در هم هنوز که بود

 سقف به تختم روی و اتاقم در که آمدم خودم به زمابز 

ه تاریکشنیمه ز هیچ هم هنوز !بودم خی  نیمه این از چی 

  !ندارم باور را شب

 بگذرد مدیدی هایمدت باید شاید که رویاب   خواب   بساِن 

 خودم به شنیدم، و دیده که را آنچه تمام بتوانم تا

  !بقبوالنم

ز  به را خودم و بیایم کنار هاآن با شاید یا و  !بزنم ندانسی 

 !است دانستنش از بهی   که ندانستنز 
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 داشته را عبث و بیهوده هایحرف باور خواهمنیم هیچ

یم که کنم هاب  حرف درگی   را ذهنم خواهمنیم هیچ !باشم

 !نشده پنهان شانپشت خایص منظور هیچ دانم

 ازدواج و خواستگاری مراسم برای را خودم بایسن  یم من

خشو و پروانه   !کنم آماده امی 

 را امشگریم و باشم انرژی پر و شاد گذشته چوهم باید

  !کنم حفظ

 را شم روزی من بودن کنجکاو بود گفتهپروانهکه چند هر

 شناخت من یعالقه مورد کار تنها اما داد خواهد باد بر

 !خاص هاب  اخالق و متفاوت دنیاهاب   با ستهاب  آدم

ز  دقیقا هم آن دادم باد به را شم پروانه بقول شاید  همی 

حرف چگونه که دانمیم و ترالنم هم من اما شب،نیمه

 را نبودند دارربط چندان شانهایبعیصز  دانمیم که را هاب  

 ...بسپارم فرامویسر  باد به

 

 ۲۸پست#

  قرارب  آوازهای#
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ز #  عبدیمهی 

 

ون صدا با را بازدمش و کشیده عمیق   نفس  .فرستمیم بی 

 نبوده، و بوده چه هر کنمیم سیع و بندمیم را چشمانم

خشو نگرابز دل از بغی   البته همان و کنم فراموش را امی 

 رازدارش هم من بود، مانده خودش رازدار او که طور

 !باشم داشته اطمینان او به و بمانم

ز همه قدریآن  کنمیم رو و زیر امبسته پلکان پشت را چی 

 و ربایدیم را روحم و چشمان خواب زمابز  چه دانمنیمکه

 ...رومیم خواب به من

 

........... 

 

 در به زدن تقه صدای صبحانه، بساط کردنجمع حال در

  حواس خانه،
 
  .کندیم خودش معطوف را مانهمگ

 .کن باز رو در بابا ترالن-
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یم بلند جایم از و گذارمیم سفره داخل را سفره دستمال

 .شود

 .بابا کنمیم باز االن-

روشی در، کردن باز از قبل و رومیم خانه در سمت به

یم شم روی و برداشته در پشت آویزرخت روی از ای

  .اندازم

 روب   با در مقابل را امصدیقه عموزن و کنمیم باز را در

  !بینمیم خندان و شاد

هاب   باید که فهممیم بشعت  بساط هم شاید و باشد خی 

خشو خواستگاری  !است شده علم پروانه از امی 

 .بخی   صبحتون عمو،زن سالم-

 را دستانش انگشتان و زندیم بغلش زیر را چادرش هایلبه

  .زندیم گره هم در

 .کن صدا رو مامانت دقیقهیک .پاره آتیش سالم-

یم در کنار هم خودم و کنمیم باز بیشی   کیم را خانه در

 .ایستم
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  .نمونید در جلوی .عموزن تو بفرمایید-

 در مادرم که نداده را تعارفم جواب هنوز صدیقه عموزن

 ما جمع به کندیم مرتب را اشروشی یگره که حایل

 .شودیم اضافه

 .تو بیا وایسادی، اینجا چرا داداشزن سالم-

 همان از بود خانه بزرگی   عروس چون صدیقه عموزن

ام نشانه به راضیه عموزن و مادرم االیام،قدیم زن را او احی 

ایم از پر و خوب ارتباط اما .زدندیم صدا داداش  که احی 

ز   خییل تا شدیم باعث همیشه بود برقرار جاری سه این بی 

ز  .هستند خواهر سه هاآن کنند گمان هاغریبه از همی 

 هواخواه همیشه که خانه این زن چهار .سوری عمه طور

  !بودند همدیگر

دیم را مادرم دست صدیقه عموزن آهسته صدای با و گی 

 .کندیم زمزمه تری

ز  داداش از-  بهت اومدم حقیقتا .کشمیم خجالت حسی 

 خواستگاری بریم تا هستش رایصز  هم اسحاق آقا که بگم

خشو برای پروانه  که گفت و خوشحاله هم خییل .امی 
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 معمویل صحبتای یه واسه بریم امشب بگم سوری به برم

 شما به گفتم منم دیگه .خوادیم خر  خدا بعدش ببینیم تا

  امشب که بگم هم ایناابراهیم داداش و
 
 خونه بریم همگ

 .ایناسوری

 

 ۲۹پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 

 

 یعنز  .بود صدیقه عموزن صورت به تعجبم با توام نگاه

خشو سم تا آمدیم زبانم به مدام بود؟ کرده قبول امی   بیر

خشو   گفته؟ حرقز  اصال است؟ گفته چه امی 

 !رسیدم خواستمیم که آنچه به هم من مادرم سوال با اما

خشو به- ؟ امی    گفن 
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واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 زودتر تا زدم گره صدیقه عموزن دهان به را نگاهم فورا

 دور را افتاده جانم به که ایخوره و بفهمم را سوال جواب

  !کنم

خشو جان سوسن بابا ای-  ومن حرف رو حاال تا گ امی 

 زنگ بهش خوامیم دیگه ساعت دو یگ زده؟ حرف پدرش

 خونه بیاد زود عرصی و قراره چه از جریان بگم و بزنم

خشو مطمئنم .ایناسوری خونه بریم  پروانه خداشه از امی 

یم دارم هردوشون چشمای از خودم .بشه زندگیش زن

 جایز کردن دستدست دیگه .دارن عالقه بهم که بینم

 !که نیست

 دانمنیم !شنیدمنیم را صدیقه عموزن هایحرف دیگر

یم دیگری هایگمان کهاین از !بودم شده ناراحت اما چرا

 و هاحرف بودم بسته عهد خودم با کهاین از !کردم

خشو حرکات  و نپندارم خودم برای دیگری طور را امی 

 طور امسینه درون یهجمه چرا پس اما !نکنم معنا

 بود؟ گرفته اشبازی دیگری

خشو من که بقبوالنم خودم به توانستمنیم !نه  را امی 

ی ز  !امدیده بودن پشعمو ورای چی 
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خشو فقط شبنیمه آن از قبل تا که منز   پشعمو را امی 

 بود، مرد زیادی که پشعموب   !دیدمیم

 ...زیادی و بود خوب زیادی

 !آیدیم در حرف به بشعت احساسم و گزمیم لب

 ...تو !بودی نکرده دقت فقط !داشن   دوسش اولم از تو-

ز  به را شم آرام !دهمیم قورت سخت را دهانم بزاق  طرفی 

وی احساساتم این از بیش تا دهمیم تکان  نه !نکنند پیشر

خشو من نداشت را امکانش هیچ  داشته دوست را امی 

یم قرارب   و نگراندل برایش و داشتم عالقه او به !باشم

عمو حد در فقط اما شدم  ...بودنش دخی 

منده دیگه بگم، هم اینا راضیه به برم من-  صبچ اول شر

 جانم ترالن و آراز قسمت شاءهللاان .شدم تونمزاحمت

  .بشه

ز  همه کردمیم باور باید یعنز   شدنش انجام حال در چی 

  است؟
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 تا که منز  !خودم کودکانه احساسات از زنمیم پوزخندی

خشو و پروانه عرویس منتظر دیروز  یک در بودم، امی 

  !بود شده دگرگون احواالتم و حال تمام شب،نیمه

  ام؟نشده جادو و ِسحر شبنیمه آن در کردمیم باور باید

 بود؟ شده چه را من

 

 ۳۰پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

 

 

میم پایم ران از نیشگوبز  نامحسوس  عقب به قدیم و گی 

 .دارمبریم

یم .بشه باغخونه این مجردای همه قسمت شاءهللاان-

 .خوردییم چای استکان یه حاال تو اومدی
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 و رفت باال طبقه هایپله سمت به صدیقه عموزن

 .رساند پله کنار نرده به را دستش

 گم وپام و دست قدران فعال .آمیم .حاال زیاده وقت-

 کارخر  تا دو این وصلت خوشحایل از دونمنیم که کردم

 داداش و آباخانم به .تو برین دیگه شمنیم مزاحم .کنم

ز   .فعال .برسون سالم حسی 

 .داد تکان شی خنده با مادرم

 برو خویسر  و خی   به همیشه .داداشزن اولشه فعال-

  .قربونت

میم فاصله کامال در از  شدن داخل از بعد هم مادرم و گی 

 .کندیم چفت آرایم به را خانه در

 در دیگر را زبانم اختیار گوب   که شودیم چه دانمنیم

 :گویمیم وقن   ندارم دست

خشو به عموزن چرا حاال- ی امی  ز  ناراحت اگه نگفته؟ چی 

؟بشه  !خوامنیم گفت شاید اصال خر

ز  و کرد نصیبم ایغره چشم مادرم ل حی 
ُ
 گره کردن ش

 :گفت اشروشی
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 .باشه هم خداش از نخواد؟ چرا .دخی   نشه سیاه سقت-

ه ب   فضول که شما بعدشم  بایعز خونه این مواجب و جی 

 مخصوصا دارن عالقه بهم تا دو این نفهمیدی چطور

  پروانه؟

 تقال و قراریب   دلیل اما !دانستمیم هم خوب ...دانستمیم

  !دانستمنیم را خودم کردن

  .نیست قدیم زمونه که االن خب دونمیم چه-

 روی هم کنار که پدرم و آبایم کنار به و کرد نچر  مادرم

 .رفت بودند نشسته نفرهسه کاناپه

ز -  دیگه؟ گفت خر  صدیقه داداشزن شنیدی آقا حسی 

 طرف هم االن شما مغازه؟ رفن   نکنز  دیر امشب

خشو   .داب   و پدر پروانه طرف هم بایسر  عمو باید امی 

 .کشید صورتش به دسن   پدرم

ه که شاءهللاان .بخواد خدا خر  هر-  .خی 

 .گذاشت زانویش روی دست آبایم

ز  مبارک آاله- ین ماشاال .السی  بی    .یاراشیالر بی 
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 (.آنیم همدیگه به ماشاال .کنه مبارک خدا)

 با هم را سفره دستمال و برداشتم را سفره و شده خم

 از دانمنیم که ایدلخوری با آبایم به رو .دیگرم دست

 خواستمنیم و دانستمیم هم شاید بود، آمده بشاغم کجا

 :کردم زمزمه بدهم، بهاب   آن به

 گدیب تز حل .آباجان یوخدی خی  ب   که فعال-

  .دانیشاجیخالر

ی که فعال)  برن خوانیم تازه حاال .آباجان نیست خی 

ز  صحبت  (.کیز

 

 ۳۱پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 
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 لحنز  با که بود مادرم بگوید حرقز  آبایم کهاین از قبل

 :غرید عصن  

؟یم بد نفوس یه چرا تو-  دلم گفن  یم یه کهاین به نه زبز

یم، عرویس یه باغ این تو کاش و خوادیم عرویس  به نه بگی 

 یم جوریاین که حاال
 
  !گ

خانه به بلند هاب  قدم با را خودم ز  مبادا تا رساندم آشیر

  !کند رسوایم ام،نارضاین   این از بیشی  

 هم و خواستیم را شاندوی هر شدن خوشبخت دلم هم

  !بود شده برانگیخته بشدت حسادتم حس طرقز  از

 و گذاشتم کابینت کشوی داخل را سفره دستمال و سفره

 !دادم قرار مواخذه مورد را خودم لن   زیر

ز  االن چته؟ هست معلوم !ترالن شت تو خاک- یم ببییز

ه این گن  !البد شهیم حسودیش دخی 

ودار در  سی   بسان دلم و زدمیم پا و دست هایمواگویه گی 

خشو طرف طوری !جوشیدیم شکه و  بودم گرفته را امی 

  !کرده رخنه دلم در مهرش هاستمدت گوب   که
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خشو روی که حال هم شاید  فقط امشده حساس امی 

  !اوست برای امنگرابز دل برای

خشو که اینگرابز دل  و قول و بود شده باخی   آن از امی 

 خی   با دارد که رازی از کش تا گذاشتیم هم با که قراری

  .نشود

 بر  را حواسم دانگشش تا شده باعث هااین تمایم

خشو خشو اما !بدهم امی  ان این با امی  ز  گرفتاری از می 

 اگر کرد؟ خواهد چه را خواستگاری ماجرای فکری،

 شود؟یم چه پروانه کند مخالفت

 شویم؟یم چه امقراریب   این و من نکند مخالفت اگر

خشو به هم من کردمیم باور باید یعنز   و دارم عالقه امی 

 فقط عالقه این اگر اما داده؟ نشان خودی امعالقه حال

 چه؟ باشد امافتاده غلیان به احساساِت  روی از

 روی شناخن   حن   دیگر که امشده گنگ و گیج بقدری

 !ندارم هم خودم

 از ش تازه احساس این و من وسط این دانمنیم حن  

  !ماجراییم؟ این کجای امدرآمده خاک
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 را آن منکه ستنگرابز دل حس همان فقط هم شاید

ز  تردید بدون !پندارمیم عالقه  ...است طورهمی 

  ناولوب؟ گوریبسان؟ اوردا بز  ترالن؟-

 (شده؟خر  زده؟ خشکت جااون چرا ترالن)

 جایم در و کشیده ترس از هینز  آبا یبارهیک صدای با

 پرتپشم یسینه قفسه روی دستم !خورمیم سخن   تکان

 .زنمیم چرخز نیم و آیدیم فرود

  !گ دیسکیندیم آبا وای-

 (!که ترسیدم آبا وای)

 بخوب   را صورتم التهاب من و گرفتند رنگ هایمگونه

  گر !کردم احساس
 
 هم شاید و هراس از که ایگرفتگ

م  !بود فکرهایم شر

 

 ۳۲پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 
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 دسن   کرده هول من و درنوردید را من موشکافانه آبا نگاه

 !کشیدم شلوارم و لباس به

 یا کثیفدی پالتاراریم اولوب؟ یسر  ب   آبا؟ باخیسان بل بز -

  اوزوم؟

ی آبا؟ کنز یم نگاه طوریاین چرا) ز  کثیفه لباسام شده؟ چی 

 (صورتم؟ یا

 بازپرسانه، لحنز  با و کرد جلو و عقب را صورتش کیم

 :پرسید

  !اولوب یسر ب   آیری .پالتارارون نه کثیفدی اوزون نه-

 (!افتاده دیگه اتفاق یه .لباسات نه کثیفه صورتت نه)

 باشد، دیده را من شبنیمه آبایم نکند کهاین از ترس

م سکسکه من و شوند گرد چشمانم شد باعث   !بگی 

  !بود شده تمام کارم که حتم به

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 سمت به و کرده عبور کنارم از آرام قدم چند با آبا

 بدستم و کرد پر برایم را آب از لیوابز  و رفت ظرفشوب  

 .داد

دیم .ایش بوبز  گاال-  اوزون گلح اما .اولوب یسر  ب   بیلی 

 !گوروم تزول .دیسن

ی یه دونستمیم .بخور واین بیا) ز  خودت باید اما .شده چی 

 
 
 (!ببینم باش زود .بگ

 .کشیدم ش نفسیک و گرفته را آب لیوان مکن   بدون

 شانس !بود نگاهش طرز و آبا به نگاهم هم طورهمان

خانه آوردم ز  وگرنه است قدیم سبک به و نیست اپن آشیر

  !شدیم جلب مانسمت به هم پدرم و مادر حواس که

ز  را لیوان و کشیده عمیق نفش آب، خوردن از بعد  مابی 

 دهم نشان خی  ب   را خودم کردم سیع .داشتم نگاه دستانم

یب   توپ و ز  در را خی    !بیندازم آبا زمی 

 منید آشپازخانیا گلدون دفعهب   !آبا گ اولمیب یسر  ب  -

  !خب گورخدوم .اولدون هول
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ی) ز خونه اومدی دفعهیک !آبا که نشده چی  ز  هول منم آشیر

 (!خب ترسیدم .کردی

  روی را لیوان
 
 قرار بود شده تعبیه کابینت روی که سنگ

خانه از شدن خارج عزم و دادم ز  از را خودم و گرفتم را آشیر

  !نینداختم تا و تک

ز پروانه گدم دیشم پالتارارییم گدیرم من-   .یانینا نی 

 (.پروانه پیش برم کنم عوض لباسامو رمیم من)

ز  از بعد  و فرستادم آبا برای هوا در ایبوسه حرفم، گفی 

خانه از بشعت ز ون آشیر  کیم اگر دانستیم خدا !زدم بی 

خانه در دیگر ز ز  سخت با بسا چه ماندمیم آشیر  و گرفی 

  !گفتمیم را نبود و بود که چه هر آبا جدیت

خانه از کامل ز ون آشیر  !غرید حرص با آبا که بودم نزده بی 

ز  سفه آی- م !قی  ز  تیکش بونون بیلمی   !توشدی کیمیز

ه ای)  (افتاد؟ گ از این تیکه دونمنیم !دیوونه یدخی 

 .اندازمیم باال ایشانه و زنمیم نماب  دندان لبخند

خانه به ایاشاره ابروهایش با دیدنم با مادرم ز  .کندیم آشیر
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  گفت؟ جوریاین بهت آبا باز کردی کارخر -

ز  دو به را دستانم  .کردم باز طرفی 

 برسونه، پایان به رو ماموریتش نتونست آبا .هیچر -

ه شدم بازم !کرد خایل من ش رو حرصش  !دیوونه یدخی 

ل را اشخنده نتوانست پدرم  لحن همان با و کند کنی 

 :گفت بشاشش و خندان

 اخر تا دیوونه لقب وگرنه ...ترالن رو آبا کن اذیت کم-

 .مونهیم روت عمر

 :گفتم رویش بوسیدن از بعد و رفتم پدرم کنار

ه یه من آبا نظر از االنشم واال-  االن تازه !امدیوونه دخی 

 دونهنیم دیگه !افتاده گ از متیکه نیست معلوم گفت آبا

یم شماها به داره علنا !شما  و مامانم از تلفیق   من که

 !من نه توپه

 

 ۳۳پست#

  قرارب  آوازهای#
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ز  با مادرم و شد بیشی   اشخنده شدت پدرم  دمپاب   برداشی 

 به پرتاب قصد بود، گذاشته کاناپه کنار که اشروفریسر 

ز  که داشت را سمتم  :گفتم بلندی صدای با دوییدن حی 

  !حرفم صحت از اینم بفرما-

 که بلندی آخ با من و کرد برخورد پایم ساق به دمپاب  

 :گفت آن بندپشت مادرم گفتم

 !نکنز  پا به آتیش و نریزی زبون بایسر  تو تا !شد خوب-

 !حیاب   !کنه پهنت و بشورتت آبا شب و روز حقته

ز  هنگام شدم، اتاقم وارد  شاندوی هر به چشمگ در بسی 

 .زدم

 خانم یه رهیم بابا بعد یسر یم پی   .مامان نخور حرص-

هیم خوشگل و جوون  .مونده خوبم تخته به بزنم !هاگی 

یم .سوری عمه خونه برم پوشمیم لباس دارم من بعدشم

 .پروانه پیش بمونم خوام
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 خواهم نثارم بعدا را شکنز دندان جواب مادرم دانستمیم

 قفلش احتیاط محض و بسته را اتاق در بنابراین کرد،

 !بودم کرده تند را عصبانیتش آتش بودم توانسته تا !کردم

 اندازه از بیش که زد خواهد تشر  پدرم به دانمیم حال حن  

ز این من که داده رو من به   !امآمده بار پرواب   چنی 

ز  به شی و کنمیم ایخنده تک لباس .دهمیم تکان طرفی 

اهنز  با را هایم  و بلند سارافوبز  همراه به مجلش پی 

 شانه را موهایم .کنمیم تعویض مشگ ایشلواری جوراب

 .بافمیم توانم،یم که جاب   تا و بسته باال از هم آخر ش و

 را ایوارفته و شل گره و کنمیم ش را امصورب   روشی

 باز از بعد و زده خودم به ادکلن هم کیم .زنمیم گردنم زیر

ون اتاق از در، قفل کردن  .زنمیم بی 

 را خانه از شدن خارج قصد که بینمیم حایل در را پدرم

ز  روی آبا .دارد  با را شده خشک نعنای و نشسته زمی 

 مادرم و ریزدیم ایشیشه ظرقز  داخل و کرده پودر دستش

 را هاب  حرف او به هم ریزریز و پدرم یبدرقه حال در هم

د ز  .کندیم گوشر
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ز  همه به طوری من آراز بقول  گوب   که کنمیم دقت چی 

وب    هم را تغیی   ترینکوچک که دارم وجودم در ماوراب   نی 

 !زنمیم هوا در بشعت

 !آیدیم حرف به فورا آبا شوم خارج خانه از کهاین از قبل

ا او اوستو، گدون- ز  سن سحر این بو !اورگش باخ ذره ب   قی 

 گوجادون، ننود .باشارمیسان هشتادی گلر، الچر  د

ز  !منید ددویید،  گورلر گویاالر گوز آداما دوالن، شسنگی 

،  گوید یرد ماشاال سندگ .نجوردی دوالنماخز  دانیشماخز

  .دورموسان

ه اون به باال رفن  )  امروز !بگی   یاد کن نگاه ذره یه دخی 

 مادرتم .نیسن   بلد هیچر  آد،یم خواستگار توام برای فردا

ز  !منم پدرتم، کردی، پی    آدم روی !کن رفتار شوسنگی 

ز  ذارنیم چشم  توام .چطوریه رفتارش زدنش، حرف ببییز

ز  رو نه ماشاال که  (.هوا رو نه موبز یم زمی 

 

 ۳۴پست#

  قرارب  آوازهای#
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ز #  عبدیمهی 

 

 

 کنم، کم را آبا هایجوش و حرص از کیم کهاین برای

پله راه و کرده عبور پدرم و مادر کنار از و گویمیم چشیم

میم پیش در را ها  .گی 

ی حرف به نری ترالن-   و کار از بگی 
 
 بندازیشون؟ زندگ

 .باشه راحت خیالت مامان نه-

 که ایطبقه تنها .رومیم باال و کرده یگ تا دو را هاپله

حرص و بوده ما یطبقه داشته، زیادی شوصدای همیشه

زدنش و من از مادرم هایخوردن ز  باال باعث که تشر  رفی 

 !شودیم صدایش

 زنگ رسم،یمکه سوری عمه یخانه در مقابل به

 قامت و شده باز در ثانیه چند از بعد و زده را واحدشان

  .شودیم نمایان عمه

 نبودی؟ که خواب .عمه سالم-
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 و رنگ ایقهوه موهای به دسن   و زده رویم به لبخندی

 .کشدیم کوتاهش

 آتیش باز .بشه قربونت عمه خوابه وقته چه االن نه-

 نه؟ سوزوندی

یم خانه وارد .ایستدیم کناری و کندیم باز بیشی   کیم را در

  .گردمیم پروانه بدنبال نگاهم با و شوم

ز یم روشن خودشون !سوزونمنیم آتیش من واال نه-  کیز

  .کنمیم تندش فقط من

 خانه در شدن بسته صدای و افتدیم خنده به سوری عمه

 .شنومیم را

 کجاست؟ پروانه-

خانه سمت به عمه ز  .رودیم آشیر

 چاب   من تا کن صداش برو .کنهیم مرتب رو اتاقش داره-

 .بیاین هم تا دو شما یارمیم کیک و

 .رومیم پروانه اتاق سمت به
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 صبحانه شهیم ایدقیقه بیست یه عمه نکش زحمت-

  .خوردم

 کیم را امعمه صدای و زنمیم پروانه اتاق در به ایتقه

 .شنومیم ناواضح

 کیک یکم تو هوای به شاید نخورده صبحونه پروانه-

س از .بخوره   !شد کور اشتهاش امشب اسی 

س نبودم ایکاره که هم من .گزمیم لن    چه داشتم اسی 

  !پروانه به برسد

 ایپرنده چوهم حالم و بود شده زاریشوره دلم که وای

 !شگردان

 

 ۳۵پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 
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 ترالن همان مانند را خودم کهاین برای دانستیم خدا

 حایل در !بودم شده خوب   بازیگر چه دهم، نشان سابق

 از پر و ریخته هم بر وجودم تمام و نبودم سابق ترالن که

  !بود شده آشوب

 پروانه دهان مزه بدانم تا بودم آمده سوری عمه خانه به

یم و نبود سخن   کار فهمیدنش چند هر بود؟ خواهد چه

خشو وجودش تمام با پروانه که دانستم  ...خواهدیم را امی 

خشوب    ...نبود خودش برای مردی کم که امی 

یم بود زده حرف من برای اشنگرابز دل از وقن   حال اما

 بدانم، من فقط را خودش به مربوط امور تمام خواستم

 برای اما .باشم رازدارش من و باشد من برای مرد این تمام

 ش آن از خواستمیم که بود همابز  بودم شده گونهاین چه

خشو با هم باز توانستمیم کاش .بیاورم در  زده حرقز  امی 

 ضفا یا کندیم تمنا را بودنش وجودم دلم آیا بفهمم و

یم که است زودگذر احسایس و دلسوزی روی از فقط

 خواهمش؟

 .تو بیا-

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ه پروانه حرف با ز  را در دستگی  یم باز را در و کشیده پایی 

 که حایل در .بینمیم تختش روی نشسته را پروانه .کنم

 به رو و گذاشته تختش تشک روی را دستش دو هر کف

 .است کرده پیدا تمایل عقب

  ...ظاهر به چند هر .زنمیم لبخندی

 !خانم عروس سالم-

ز   ز  گفی  ز  فرو تا ستکاقز  کلمه همی   داخل ایهجمه ریخی 

 ...وحشتنایک احساس چه !کنم احساس را امسینه

 به پروانه !گناه شاید حن   !بود اشتباه من کار خدایا

خشو خشو به نبایست من و داشت عالقه امی   فکر امی 

 ایعالقه کنم اغراق بخواهم کهاین به برسد چه کردمیم

  !دارم او به

ز  خشو مطمئیز  بیخ از من کار و شدیم پروانه شوهر امی 

  !اشتباه

 !دانمنیم داشت، اضاری چه احساسم اما

ی که هنوز- ز   خانیم؟ عروس چه .نیست مشخص چی 
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 شدم؟یم خشنود پروانه حرف این از باید

 با و رومیم سمتش به و کرده رها بازنیمه را اتاق در

 .نشینمیم تخت روی کنارش طمانینه

  .دهمیم تکانش و اندازمیم گردنش دور دست

  آخه؟ لیک تو قدران چرا-

 چشمانم به را نگرانش نگاه و چرخاندیم سمتم به را شش

 .زندیم گره

 دارم دلشوره و ترسمیم بگم اگه آدیم بنظر مسخره خییل-

 نگرانم؟ و

  .گذارمیم صورتش طرفیک روی را دیگرم دست کف

خشو؟ یا ...یا ان؟غریبه عموینازن مگه پروانه؟-  تو امی 

 ...پس شناسیشیم خوب که

 .پردیم حرفم میان به

 !بد حس یه !دارم خایص دلشوره یه کال ...اینا واسه نه-

 .کشمیم هم در ابرو
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؟ برای اصال ای؟دلشوره چه ...پروانه اما-  ازدواج خود خر

 یم تو که طوراین اما باشه داشته دلشوره ممکنه آره
 
 ...گ

یغم لبخند پروانه ز  !زندیم انگی 

  !شدم خر الیک سوری مامان بقول .کن ولش اصال-

ز  به شی  .دهمیم تکان طرفی 

  !توب   گنیم که دیوونه و خل یدونه یگ !دیگه خیل-

 در .افتدیم خنده به شآخر و کندیم نگاهم چنر  چپ

 استکان دو داخلش که ایسینز  با سوری عمه لحظه همان

 .شودیم اتاق وارد دارد، کیک و چاب  

 موقیع از !بخندوبز  ومن دخی   این بتوبز  تو کهاین مگه-

 واسه آنیم شب که گفت و اومد صدیقه که

 کهاین بجای !رفت دست از دیگه پروانه خواستگاری،

 این اهایل کل و اومده خواستگار براش باشه خوشحال

ینز  رو باغخونه   از داره که بده شی 
 
 آد،یم در ترشیدگ

 !گرفته بغل غم زانوی

 .دهدیم بدستم را سینز 
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 حال نداره عین   خب ویل .گفن   گل واقعا .عمه مریس-

  !ذوقشه بخاطر هم پردانه االنه

به حرص با پروانه  .زندیم کتفم به ایضز

ه چه-  یم تو یگ خی 
 
 دس ومن خوب مامانم؟ یگ گ

  !انداختینا

 .زندیم سینز  به ایاشاره ابروهایش و چشم با عمه

 بایسر  داشته قوت تا بخور اینا از بکش زحمت شما فعال-

ی دستت چای سینز  شب  داداشم جلوی وآبروم .بگی 

ی  .بیاره چای سینز  یه نیست بلد خواهرم دخی   نگه نی 

 که وگرنه .دارم کار کیل رمیم من .نیست مهم قضایا مابق  

  خواییم بشینم دلت ور شب تا
 

  !نگرانمدل من مامان بگ

 اتاق از عمه بگوییم، حرقز  پروانه یا و من کهاین از قبل

 .کندیم زمزمه آرایم صدای با پروانه و شده خارج

 نبود غصه و منه از بدتر .نکن نگاه خندونش روی به-

دل بیشی   منم همینه بخاطر !خورهیم داره رو بابام

 دور مامانم از کردم ازدواج روزی اگر خوامنیم .نگرونم

 وابسته بهم بدجوری سال همه این تو مامان و من !بشم
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 از بیشی   مامان کنم ازدواج اگه کنمیم فکر حاال .شدیم

 هم عموم پش دوبز یم خوب خودتم .شهیم تنها قبل

 از .داشت کبکبه و دبدبه چقدرم .بوده خواستگارم

 !شخارجه سفر چندبار سایل تا بگی   کارش و تحصیالت

 و عموم که بماند و گفتم نه جواب مامان بخاطر خب اما

  !شد دعوا و درآوردن حرف چقدر عمومزن

 .دهمیم تکان شی

 مجرد عمرت آخر تا که نیست قرارم خب ویل .یادمه آره-

 معلوم کجا از .خوادیم رو تو خوشبخن   هم عمه .بموبز 

ز  تو شاید   .موندین باغ خونه همی 

 سینز  من و داردبریم سینز  داخل از را چاب   استکان پروانه

ز  روی را  .گذارمیم مانپاهای مقابل و زمی 

 

 ۳۵پستادامه#
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 .خالیه خدابیامرز بزرگ خانم و آقابزرگ طبقه یه فقط-

 از بعد خوامنیم گمیم من .بمونیم شهنیم که هم اونجا

 .ایموابسته بهم مامان و من .بمونم دور مامان از ازدواجم

 .دارمبریم را امچاب   استکان هم من و شده خم

 !شدهخر  کردم فکر منم همینه؟ مشکلت االن واقعا حاال-

 اسحاق عمو .کرد حلش نشه نیست ایمسئله که اینا

ز  همه به ماشاال خودش  واین فقط .شهیم حواسش چی 

خشو به بگو بهم   داری؟ عالقه امی 

 جوابش دانستمیم که چند هر بدهد، جواب پروانه تا

ه و گذاشت نتپیدن بنای قلبم اما چیست  هایلب به خی 

 !ماندم پروانه

خشو به پروانه کردمیم گمان اگر بود وایه خیایل  امی 

 !ندارد عالقه

 

 ۳۶پست#

  قرارب  آوازهای#
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ز #   عبدیمهی 

 

 !جوابش از نشان و شد گلگون پروانه صورت

  .دارم دوسش که معلومه-

 حلقه چشمانم در اشک و گرفت را گلویم بیخ آبز  بغیصز 

 ...شدمیم خوشحال باید .زد

 ...خوردم فرو بغضم همراه به را چای از ایجرعه

ز  خوشبخت-   .یاینیم بهم هم خییل ...جونم پروانه بشی 

 .زندیم گوشش پشت را صورتش روی ریخته موهای

خشو بدونم باید خب ویل ...ترالن مریس-  حسش هم امی 

  نه؟ یا هست من مثل

  .بدانم خواستمیم هم من

 بخور کیک و چاب   فعال حاال .شهیم که ایشاال .بگم خر -

 نذاره مامان احتماال .بدیم انجام هست کاری اگه هم با تا

است جای بگه و باال بیام شب  که چند هر !امشب بزرگی 

 .نمیاره طاقت اصال دلم
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 .داردبریم را کیک از ایتکه ایپروانه

 همه موموبه خودم هم نذاشت اگه حن   راحت خیالت-

 حله؟ .کنمیم تعریف برات رو خر 

 .زنمیم چشمگ

 .حله-

وع دو هر بعد کیم این با .کردیم خانه کردن مرتب به شر

  !گذراندن وقت عمال ما کار و بود مرتب خانه که

ی مسئولیت هم من و رفت خرید به خودش عمه  گردگی 

 سپس و زده جارو را خانه هم پروانه و گرفتم عهده به را

  .رفت حمام به

خشو درگی   فکرم مدت تمام  .امشب ماجراهای و بود امی 

 شد؟ خواهد چه کهاین

 عمیق و بزرگ دریا چوهم را دلم و زدمیم دریا به دل باید

خشو وصلت اگر حن   .کردمیم  گرفتیم ش پروانه و امی 

ی هر روی به را چشمانم بایسن  یم من ز  و بوده که چی 

خشو به فکر حن   دیگر !بستمیم نبوده  و بود گناه امی 

  !خواستمنیم را این من
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خشو دیشب رفتار از اشتباه برداشت یک  به را من امی 

نیم کنارش به اصال کاش !بود نکشانده که فکرهاب   چه

 را شم من !دادمنیم بها امکنجکاوی به اصال کاش !رفتم

ده باد دستان به را احساسم بودم، نداده  با به  و بودم سیر

 رقص به احساساتم و شدمیم کشیده سمن   هر به حال

 ...بودند درآمده

خشو یدلبسته من و نبود اشتبایه برداشت هم شاید  امی 

 تلنگر یک !بودم فهمیده را این تلنگر یک با و بودم

 آبا را این و کند تغیی   من تمام شد باعث که کوچک

 و بود که چه هر ...بودم کرده انکارش که منز  و بفهمد

 !خوردنیم امشامه به جریانات این از خوب   بوی هست

 که چند هر نباشد ربطب   هم پروانه نگرابز دل شاید

 پروانه و کرد نخواهد تهدید را او سمت از گاههیچ خطری

 که حتم به و است امنداشته خواهر چوهم من برای

 .هستم اشخوشبخن   خواستار

ی دستمال  بند روی و شورمیم ظرفشوب   داخل را گردگی 

خانه داخل که آویزی رخت ز   .دهمیم قرارش است آشیر

 .ترالن مریس وای-
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 خشک حال در که بینمیم حایل در را پروانه و چرخمیم

 که موهاب   .است حوله با بلندشنیمه موهای کردن

 ...بردیم ش از هوش و است رنگ خرماب  

 و پیچ جوریاون موهاتو اون لعنن   ویل .که نکردم کاری-

میم من نده تاب   .براشون می 

 .بودند پشت پر و داشت زیباب   تاب و پیچ پروانه موهای

 مادرم اما بودم ندیده را پروانه پدر چون ندارم بیاد من

 و پروانه موهای رنگ گفتیم شدیم حرفش وقن  

عمه به و ندارد شباهن   سوری عمه به هیچ ابروهایش

پدری یخانواده به پروانه که زیادی شباهت .رفته هایش

 .اشمادری تا داشت اش

 با هم هاآن آمد و رفت که بود پروانه پدر فوت از بعد

 یا و عید ایام در نهایت در و شد کم پروانه پدری خانواده

 که زمابز  از اما آمدندیم سوری عمه خانه به دیگر اعیاد

 دیگر داد پشعمویش خواستگاری به منقز  جواب پروانه

 کینه و کدورت و شد قطع هم هازدن ش اندک همان

 !گرفت را بودن فامیل جای
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واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

یم حتما زد پیوند تو ش به موهارو این شدیم اگه واال-

  .نبایسر  من موهای درگی   قدران که کردم

 .کنمیم اشروانه چنر چپ نگایه

 به منم .قشنگه تو ش رو موها اون .باشه خودت مبارک-

 برم من نیست امری دیگه بعدشم .قانعم دارم که همینز 

 کنکور بعدم سال دیگه برسم، خوندنم درس اون به یکم

  !تریسر  دبه تو ندازهیم ومن دقیقا مامانم ندم

 .دهدیم تکان شی تاسف روی از

 انرژی کیل اومدی .نکنه درد دستت ویل .آخه بگم خر -

 .گرفتم

 .کارمیم ایبوسه اشگونه روی و رفته سمتش به

ی کاری اگه .که نکردم کاری- ز  .بگو بهم حتما بود چی 

 .زندیم چشمگ

 .برسون سالم .حتما-

 باز و خانه در به رسیدن از بعد و رفته کنار مقابلش از

 .دهمیم هم را پروانه جواب کردنش
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 .بایسر  سالمت-

ز  را هاپله و بسته را خانه در  تاب و تب در دلم .رومیم پایی 

 ما یخانه پایینز  طبقه دقیقا اسحاق عمو خانه !افتدیم

 به صدیقه عموزن آیا بدانم خواستیم دلم و بود

خشو ی و زده زنگ امی   گرفته؟ خی 

دار و رفته من که امر این که چند هر  کامال شوم خی 

یم صی   و گذاشته جگر روی دندان باید !بود ممکن محال

  !کردم

 بفهمم زودتر کهاین از داشتم عجین   تمایل هم طرقز  از

خشو راز  چه بوده، اشروسیه سفر به مربوط که امی 

  بوده؟

خشو چه برای  یا دارم اطمینان او به که گفت من به امی 

  نه؟

 آینده در ناگواری اتفاقات بود قرار آیا و شده چه دقیقا

 دهد؟ رخ

 

 ۳۷پست#
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واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 

 فکرهای از .رساندم اتاقم نهایت در و خانه به را خودم

 ذهنم خوردن ذرهذره حال در موریانه چوهم که گوناگوبز 

  احساس و درآمده تنگنا به بودند
 
یم حدی از بیش کالفگ

ز  این کردمنیم هم را گمانش روزی هیچ شاید .کردم  چنی 

 را روزگار و شوم مسائل دیگر یا و احسایس مسائل درگی  

 گریزی راه و بود شده حال اما .کنم سخت خودم برای

 .کردمنیم پیدا آن برای

 تخت روی و درآورده شم از را امروشی حوصلهب  

  .بودم کرده رهایش

 روی چشمانم مقابل و برداشته اسمش به توجهب   را کتاب  

ز   بودم کرده باز را ایصفحه هدفب   و گذاشته مطالعه می 

 هیچ که بودم گذاشته نظر زیر را جمالب   و کلمات و

  !شدمنیم منظورشان متوجه
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EXCHANGE GROUP کاری  از 

خشو مسئله حل بدنبال بیشی   کتاب در گوب    تا بودم امی 

  !کتاب مطالب فهمیدن

 خودم کردم سیع و زدم ورق را کتاب از دیگری یصفحه

  !همیشه چوهم دهم، نشان خواندن به مندعالقه را

 آورده ارمغان به برایم را دیگر دنیاب   کتاب خطبهخط اما

 ...دیگر دنیاب   به دری !بودند

ی چندان من برای اما بود گذر حال در زمان  نداشت توفی 

 !بودم دیده که بود همابز  ذهنم هایآدم یچهره وقن  

خشوی ...آشوبدل و عاشق یپروانه  و پرمشغله امی 

 !خودم و بود زده را شانحرف فقط که اتفاقاب   از نگران

 در شگردان روحم و بود اتاقم داخل جسمم که خودی

 ...مکان هزاران

ی چطور زمان دانمنیم  کردن صدا با حن   که شد سیر

 را خودم و داده رد جواب ناهار خوردن برای مادرم

 خییل کهاین یبهانه با و دادم نشان خواندن درس مشغول

  !ماندم اتاق در ام،افتاده عقب هایمدرس از
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 امشب مراسم مورد در حال آبا و مادرم که دانستمیم

ز  و کنندیم صحبت  کهاین !آمدیم سخت برایم هم همی 

خشو مورد در و باشم داشته حضور هاآن جمع در  امی 

 !دهم جلوه خیالب   را خودم و بشنوم

خشو نه بودم سوخته جگر و سوخته دل عاشق نه  را امی 

 برای !داشتم دوستش اما !خواستمیم جنون حد ش تا

 چراغ و چشم که پشی !بودنش مرد تمام برای و خودش

  !باغخانه یک اهایل خویسر  دل و بود محله یک

  تمام برای را او
 
 با که اوب   .داشتم دوست هایشمردانگ

ز دل و کردیم مدارا رفتارش طبق کش هر  در شکسی 

 !نداشت معناب   قاموسش

یم حرف رفتنش خواستگاری از و رفتمیم باید چطور حال

 شنیدم؟

 به که ایپروانه سوری؟ عمه دخی   از خواستگاری هم آن

  داشتم؟ دوستش خواهر یاندازه

خشو روی به پروانه عاشقانه هاینگاه چطور زین را، امی 

 آوردم؟یم تاب و دیده پس
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خشو که حال عمو یک چشم به را من امی   به نه، دخی 

 و حرکات با و بود دیده شبنیمه در رازدار یک چشم

 بود، کرده خود مدهوش مرا احساسات و عقل رفتارش،

 روی شانگشتانش لمس حس و آوردمیم دوام باید چطور

 کردم؟یم فراموش را صورتم

خشو   !بود بلد خوب را بازی یقاعده اما نبود بازیگر امی 

 آغاز من با لفافه در و خفا در و پنهابز  خودش که یبازی

 !بود کرده

 

 ۳۸پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 
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نیم .گذارمیم صورتم روی را دستانم کف و کشیده هوقز 

ی چه اندوه دانم ز  شاید واداشته تفکر به را من که ستچی 

ز  هم ز  را من که است تفکراتم چنی    !کرده کالفه و اندوهگی 

 فکری نه شبنیمه آن از قبل تا دقیقا و دیروز تا که منز 

این تمایم ساعت چند یفاصله به اما !اندویه نه و داشتم

  !کردم تجربه را ها

 را آن توانمیم دانمنیم و بود زده جوانه که احسایس

 شوم؟ خیالب   گذشته چوهم و کنم فراموش

  در من !کردمیم را کاراین باید که چند هر
 
خشو زندگ  امی 

خشو دلبسته من از قبل که اوب   و نداشتم جاب    شده امی 

 معشوقش به رسیدن حقش که حتم به و بود پروانه بود،

 ...بود

   هم من هایگوش و شودیم بلند تلفن زنگ صدای
ز  تی 

 !شنیدن

 کنجکاو هم آبا مادرم، کردن صحبت طرز از گمانم به

 گمان به که است خط پشت کش چه بداند تا شده

 :پرسدیم آرایم صدای با خودش
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 سوسن؟ کیمدی-

 (سوسن؟ کیه)

 بعد و گویدیم ایلحظه یک خط پشت فرد به مادرم

 .دهدیم را آبا جواب

  .مامان دیگلچهره زنداداش-

 (.مامان ستگلچهره زنداداش)

 فردای ندارم یاد بود؟ گرفته تماس چه برای اما ام؟زنداب  

 تماس بخواهد باشند کرده مالقات را همدیگر که روزی

د  بود؟ داده زحمت خودش به که بود شده چه حال !بگی 

ز  پشت از  بازنیمه که اتاق   در به را خودم و شومیم بلند می 

  .رسانمیم بود مانده

یم راه و است دستش میان گویسر  که مادرم به را نگاهم

یم تکیه دیوار به را امشانه .دهمیم کندیم صحبت و رود

میم هایمدندان میان را شستم انگشت ناخن و زنم  .گی 

 هم ما اتفاقا .زحمن   چه داری، اختیار داداشزن بابا نه-

 .آبا همه از بیشی   واال .اومدنتون از شدیم خوشحال
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ز  و کرد درهم را صورتش مادرم حرف با آبا  دادن تکان حی 

 :گفت غرولندکنان حرص، با خودش

ز  منیم یاالنان-  گلی   خوشوم چوخ .دانیشما سوز طرفیمیز

  .آپاریب زهلیم .اونان

 از آدیم خوشم خییل .نزن حرف من طرف از دروغگ)

هرمو .اون
َ
 (.برده ز

یم ریزریز !گزید لن   و انداخت باال ابروب   و چشم مادرم

یم اگر شکب   امداب  زن !دادمیم تکان شی و خندیدم

یم قطع بشعت را تلفن است خی   چه طرف این در فهمید

 !کرد

 

 ۳۹پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 
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 دیدم وقن   هم من و شد امداب  زن با صحبت گرم مادرم

 دیوار از را امتکیه نیست، میلم باب شانصحبت چندان

 اسمم شنیدن با که داشتم را چرخز نیم زدن قصد .برداشتم

 !ماندم ثابت جایم در

  خودمون؟ ترالن-

؟زن داشت کاری چه من با  و نزده دیوار به تکیه اینبار داب 

ز  هاب  قدم با  درهم اسمم شنیدن از که ابروهاب   و نامطمی 

ون کیم اتاق از بودند شده  چند اندازه به فقط اما زدم بی 

ه امچهره به تعجب با من چوهم هم مادرم و قدم  خی 

  !بود شده

 گل مادرم و من برخالف .افتاد آبا به نگاهم ایلحظه برای

 !داشت خی   ماجراب   از گویا و بود شکفته گلش از

 !آخه نداره سنز  ترالن ...داداشزن بگم خر  واال-

 و شوکه بیشی   مادرم هایصحبت با لحظه هر من

 به و برد باال را دستش فورا اما آبا و شدمیم متعجب
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اض نشانه  با و داد تکابز  حرصش کردن خایل یا و اعی 

 :گفت بلندینیمه صدای

ز  اوزوی؟ چیخیب یادونان اوشاخدی؟ هارایس-  بونی 

، !بویلیدون آرازا سینیند شیشه سوت گتی   اولماسا یاخچر

  !آغزینا گوی یس

 بودی این سنهم رو؟ خودت رفته یادت س؟بچه کجاش)

 تو بذار شی   شیشه خواینیم خوبه، !بودی حامله آراز به

 (!دهنش

 با و داد فاصله گوشش از را گویسر  کالفه حایل با مادرم

م از شخ روب    :گفت آبا به رو عصبانیت یا و شر

 داداشزن گوروم ور ماجال دیقهب   االه سن مامان وای-

 .آخز  ندیر

زن ببینم بده مجال دقیقهیک خدا به رو تو مامان وای)

 (.آخه گهیم خر  داداش

 .چرخاند طرفیک به قهر حالت با را صورتش آبا

 .باسا تریسر  ایستی   اوشاقدی البی   .دانیش یاخچر -
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ه تریسر  خوادیم سبچه انگار .بزن حرف خب خییل)  (.بگی 

 هاآن به چندان توانستمنیم اما زدمیم را هاب  حدس

 کنم قبول را حدسم توانستمنیم درواقع !ببخشم اعتباری

 بطالبز  خط من و باشد اشتباه حدسم بودم امیدوار و

  !بکشم ایآسوده نفس و کشیده آن روی

 باراین و گرفته ش از را داب  زن با صحبت مجدد مادرم

همه نگاهش در توانستمیم !بود دوخته من به را نگاهش

ز   ...مادرانه هایحس انواع !بخوانم را چی 

 خودمون امشب ما حقیقتا ...داداشزن بگم خر  آخه واال-

خشو خواستگاری مجلس بریم قراره  شما .پروانه و امی 

ز  با من بده اجازه  به بعد باشم داشته صحبن   یه آقا حسی 

 .بدم اطالع شما

 

 ۴۰پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 
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 امداب  زن حرف به که دانمیم و کندیم مکث کیم مادرم

  .دهدیم گوش

اب   موهای به دسن   حال همان در
 و کشیده رنگش شر

 .کندیم ترمحکم را بود زده موهایشپشت به که کلیپش

 .کیارش از بهی   گ آخه، بهی   شما از گ ...داداشزن نه-

 ویل دارم دوست چقدر رو داداشم هایبچه دونهیم خدا

 با امشب من بگم، خر  دونمنیم که شدم هول قدراون

ز   و زنمیم زنگ شما به فردا و کنمیم صحبت آقا حسی 

  .دمیم خی  

 شستیم رخت دلم هایدیواره بر هراس و گفتیم مادرم

 برای یعنز  فامیل؟ مغرور پش کیارش؟ !زدیم چنگ و

 ...من

 !افتادم کیارش هایحرف و دیروز یاد به ایلحظه برای

 رسوندی؟ کجا به ودرست- "
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 :بودم گفته که منز 

نیم خودتم .بعد سال کنکور برای خونمیم دارم فعال-

کت کنکور امسال که نه یا فهمیدی دونم  تا نکردم شر

 .باشم ترآماده بعد سال واسه بتونم

؟ کنکور بعد خب،- ؟ درس خواییم کجا تا خر   بخوبز

ی اون به بتونم که جاب   تا !معلومه- ز  خوامیم که چی 

 " .ذارمنیم وقت همه این الیک .برسم

سد دیگری سوال خواستیم که کیاریسر  خشوب   و بیر  امی 

  ...بود شده کیارش پرسیدن سوال مانع آمدنش با که

 رویم از نگاهش دمیک خداحافیطز  هنگام که کیاریسر 

 ایخداحافیطز  سنگینش نگاه زیر من و شدنیم برداشته

 ...بودم برگشته خانه به و کرده ششی

 پرسیده را هاسوال آن که داشت قصدی کیارش یعنز  پس

  بود؟

 دیروزش رفتارهای وجود با و بود شده مهربان که کیاریسر 

 !بود برانگیخته را من تعجب کنارم در
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 داشت؟ امکان چطور من خدای اما

 بود باخی   !بود باخی   جریانات این از هم آبا تردیدب   پس

ز  هاب  حرف و شکفتیم گلش از گل کیارش دیدن با و بی 

 !شدمنیم هاآن متوجه من که شدیم بدل و رد شان

 دونمیم .دوتا این زدن حرف واسه زوده فعال داداشزن-

ز  اما نیستیم غریبه و فامیلیم  یجور ترالن روی آقا حسی 

 پیش دلخوری خوامنیم نکرده خدای .حساسه خایص

  .دمیم خی   شما به وقت اول فردا همون من .بیاد

ی تمام !بشنوم خواستمنیم دیگر ز  که چی 

م و فهمیده را خواستمیم  !بود شده دستگی 

 بسته را در .گردمبریم اتاقم به و کرده گردعقب شعت با

ز  پشت و صندیل روی و   !نشینمیم اممطالعه می 

یم امسینه یقفسه یدیواره و در به را خودش چنان قلبم

  !ندارم را کردنش آرام توان هیچ که کوبد

 شانس به من و نشیندیم امپیشابز  روی عرق هایدانه

  !زنمیم پوزخند خودم
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خشو چوهم مردی که پروانه به نه  به بود قرار امی 

 کیارش بساِن  مردی که من به نه و برود اشخواستگاری

  !بود باخته من به را دلش خودشیفته و مغرور

 !دادمیم آبا هایحرف به باید را حق حال گمانم به

  !دارد خواستگار اشقواره و قد یاندازه به کش هر

کنجکاوی اخالقم بدترین و بودم پرانرژی فقط که من اما

 بود؟ کیارش لیاقتم واقعا بود، ام

های که کیاریسر   فیل دماغ از را او دیدنش با فامیل دخی 

  خواندند؟یم افتاده

  ...نه

 چه کنم صحبت کیارش با حن   کنم قبول توانستمنیم من

 !خواستگاری مراسم قبول به برسد

 هنگام دقیقا که بود شده جالب برایم هم طرقز  از

خشو خواستگاری  خواستگاری برای داب  زن پروانه، از امی 

 !بود گرفته تماس کیارش برای من از
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 ۴۱پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

وع آبا با مادرم هایحرف  نتیجه این به من و بود شده شر

 .رسیده پایان به داب  زن با کردنشصحبت تلفنز  که رسیدم

یم ادا آبا برای را هایشدلیل و هاحرف وقن   مادرم صدای

ت و تعجب کرد،  .بود داده جای خودش درون را حی 

ی گوب   که زدیم حرف شدرگم طوری  باورنکردبز  خی 

ز  چند هر شنیده، ، این و بود هم طورهمی  ی خی   خی 

 !بود ناباور

 احساس اتاقم در را مادرم حضور من و گذشت دقایق  

  .کردم

 ترالن؟-

 گرفته، صورب   با و کشیدم کنار صورتم روی از را دستانم

 اتاق در نزدیک که مادرم به و چرخاندم را امصندیل

 .کردم نگاه بود ایستاده

 .برداشت سمتم به دیگر قدیم مادرم و نگفتم هیچ
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  چیه؟ نظرت ...خب .شنیدی که حرفارو-

 شدیم آبا چوهم فکرش طرز اوقات گایه مادرم کهاین با

 داشتم دوست حال مثل هم اوقات گایه اما بود قدییم و

اب که کنم بوسه غرق را هایشگونه قدریآن  !شوم سی 

ش به کهاین  و صالحب   و دادیم بها هم او نظر و دخی 

 ازدواج که دانستیم خوب .کردنیم کاری من مشورت

 تصمیم احساس روی از فقط که نیست ایساده یمسئله

  .شود گرفته

 :گفت مجدد کنم، باز زبان کهاین از قبل

 رو تو نظر بگم حرقز  پدرت به کهاین از قبل خوامیم-

 پرسمیم ازت االن اگه .توب   خود ترمهم همه از .بدونم

 با خواستگاریت؟ بیان هسن   رایصز  بدونم خوامیم فقط

این وگرنه نه؟ یا چندین چند ببینید و کنز  صحبت کیارش

 .افتهب   خایص اتفاق خواستگاری مجلس تو نیست قرار که

 آشوبش و نگراندل روی به و شومیم بلند صندیل روی از

 وجودم در دلهره از دنیاب   خودم که گرچه .زنمیم لبخندی

  !کرده پا به غوغا
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 .گذارمیم دستش ساعد روی دست رسمیم که مقابلش به

 نیم مگه خودت بقول-
 
 این از و معمولیه صحبته یه گ

 بعدشم مامان؟ شدی آشوب خودت چرا پس .حرفا جور

 خوادنیم پرسیدن ومن نظر کجا؟ من و کجا کیارش آخه

  .که

 .اندازدیم باال ایشانه و کشدیم دهانش داخل به را لبانش

 اصال کیارش بینز یم کنز  فکر خوب کم یه اگه خودتم-

 پشیه کیارشم .داره اخالق   یه کش هر .نیست بدی پش

هنیم گرم زیاد کش هر با که  که بینز یم آراز با اما گی 

 یه خودم من بعدشم گلستونن، و گرمابه رفیق چجوری

 نظر زیر رو تو کیارش که دونستمیم و بودم برده بوهاب  

  .گرفته

 .شوندیم درشت چشمانم

؟یم مامان-  دونسن 

 .اندازدیم صورتم به دقیق نگایه
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 دست بخواد زودی این به کردمنیم فکر اما .خب آره-

 تو ببینم بگو بعدشم .کردم تعجب همینم واسه .بجنبونه

 کردم؟ تعجب خر  واسه من کردی فکر

این از مادرم کردمیم گمان من !بودم نکرده که فکرهاب   چه

 نگو پس کرده، تعجب آمده من خواستگاری به کیارش که

 خود آمدن از تا کرده تعجب کردنش اقدام زود برای

  !کیارش

 :کردم نجوا ضعیف صداب   با و شده پنچر

 بایسر  رایصز  که شما .هسن   رایصز  هم خودت بگو پس-

 آبا !خداشه از حتما که هم آراز و هستش رایصز  هم بابا

ه که هم ه کیارش واسه قربوبز  صدتا روزی حاضز  این !بی 

  !منم ناراضیه که اوبز  وسط

 را اتاقم از شدن خارج قصد و کشدیم عقب را خودش

 .دارد

م بهت که گفتم من- یم کیل تصمیم آخر که اوبز  .دخی 

ه  پش واقعا کیارش که کن فکر اینم به اما .خودب   گی 

 کیارش از بهی   که بعدشم .خودشه کار تو شش .خوبیه
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 مراسم از بعد شب من کن فکراتو حاال واقعا؟

خشو خواستگاری  .کنمیم صحبت پدرت با پروانه و امی 

 برای که بگم و بزنم زنگ فردا داییتزن به باید

 با فقط بودی مخالف اگر نهایتا .نه یا بیان خواستگاری

ز یم صحبت چندباری یه کیارش یم تصمیم بعد و کنی 

ی  پیش بعدا دادی هم رد جواب اگه حداقل جوریاین .گی 

منده خودت  .یسر نیم شر

 .انداختم باال ایشانه و داده طرفیک به را لبانم

 .ندارم نظری هیچ فعال دونمنیم-

 در اتاقم از شدنش خارج از بعد و گفت خن   خییل مادرم

  !گذاشت تنها خیال و فکر از حجیم با را من و بست را

ز  سمتم به و زده کمرم طرف دو به را دستانم  اممطالعه می 

 صداداری پوزخند افتاد هایمکتاب به که نگاهم .چرخیدم

 .زدم

 این با یارمیم خوب رتبه یه کنکور حتما !توشم بخورید-

 !وضعیت
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یم تاب و تب به دلم .دارمبریم قدم اتاقم پنجره سمت به

 بیاد را دیشب اتفاق آن هم باز است قرار گوب   و افتد

 !آیدیم شاغم به دلیلب   هیجابز  یا و ترس اما !بیاورم

 و هاحرف مرور و تکرار و آالچیق دیدن کهاین از شاید

خشو حرکات   برایم امی 
 
  !دارند تازگ

 به نگایه .زنمیم کنار را پرده و ایستمیم پنجره پشت

 به رو شانرنگ ...اندازمیم هاگل هایبوته و هادرخت

ز  آمدن و رودیم زردی   !کشندیم رخ به را پایی 

 گوب   اما نیندازم نگاه آالچیق به که خواهمیم مرصانه

 آالچیق به را خودشان که اندشده قوی رباب  آهن چشمانم

 ...آورمیم بیاد را شبنیمه تمام من و چسبانده

 شانگشتان حال حن   کنمیم احساس که ملموس طوری

خشو  دستم ...است حرکت در امگونه و گوش روی امی 

 روی که لبخندی ...گذارمیم گوشم روی و آورده باال را

نیمه لمس تکرار همان حاصل که دانمیم نشیند،یم لبم

 !است شب
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 ۴۱پستادامه#

 

 تصویر من نشده رها هایملب میان از عمیقم نفس

خشو  چندباری و ستوایه کنمیم گمان !بینمیم را امی 

خشو تصویر اما زنمیم پلک  که است آن از ترواضح امی 

 اما خورمیم جایم در تکابز  !بپندارم صادقه رویاب   را آن من

 عقب به قدیم هول از من و ماندیم باق   گوشم بند دستم

 ...دارمبریم جلو به مجدد و

خشو و آیدیم فرود شیشه روی دیگرم دست کف  اما امی 

ز  قصد ز  پایی   ...ندارد را چشمانش و شش انداخی 

 اوب   ندیدم؟ را او من چرا اما ایستاده زمابز  چه از دانمنیم

 آالچیق یتنه به  را اشتکیه و ایستاده آالچیق کنار که

  ...کشیده آغوش به را هایشدست و داده

 از آرامآرام دستم و است درهم اشمشگ و پهن ابروهای

 ناباور ...نشیندیم موهایم روی و رفته باالتر گوشم روی

 خارج دهانم از واب   ندارم، شم روی ایروشی کهاین از

  !شودیم
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 گ اصال کنمیم واگویه خودم برای موقعیت این از عصن  

خشو یم عرصها دارم بیاد تا همیشه که او بود؟ آمده امی 

 است عرص حال که یابمدریم و زده تلنگری خودم به !آمد

 صدایم ناهار برای مادرمکه زمابز  حن   و بعدازظهر از و

  !گذشته زیادی زمان بود کرده

 دستم از پرده و دهمیم فاصله پنجره از را خودم آرام خییل

 ...شودیم رها

ون نفش و بندمیم را چشمانم  حبس که نفش .دهمیم بی 

  !بود شده

ی چه دانمنیم ز  پنجره سمت من که بود شده باعث چی 

خشو هم باز اتفاق   و شوم کشیده  آالچیق کنار در را امی 

  !ببینم؟

یم ناکوک قلبم و شودیم قرارب   اتفاق این تمنای در دلم اما

 ...تپد

ز  باید چرا خدایا خشو نکند شد؟یم چنی   در بدی فکر امی 

  کند؟ موردم

  ...هایمپرب   حواس و من به لعنت
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 اتاقم پنجره از خواهمیم اگر حن   که بود گفته بارها مادرم

 اما بیندازم شم روی شال حتما بیندازم نگایه باغ به

د بوب   اگر که وای ...حال  !بی 

خشو اخم اما   بگذارم؟ دلم کجای را امی 

ز  باید چرا اصال   شد؟یم چنی 

خشو دیدن با من دل دوباره چرا  شد؟یم رو و زیر باید امی 

 ...چرا؟

 

 ۴۲پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

 شدت از هایمگونه .کردم رها تخت روی را خودم وارفته

 سوختیم بود کرده پیدا جریان پوستم زیر در که التهاب  

وع دستم با و  اصال کاش .کردم خودم زدن باد به شر

خشو نیم کشیده پنجره سمت کاش ...دیدمنیم را امی 
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 کردمیم شانروی و زیر اگر که دیگر کاش هزاران و شدم

 .نداشتند ایفایده

 از ترسخت اما کنم دور را خودم خواستمیم چه هر

 بود قرار که منز  !شدمیم کشیده سمتش به قبل ساعاب  

خشوب   و بیاید خواستگار برایم  به بود قرار که امی 

 من که بود ممکنز  کار تریناشتباه این !برود خواستگاری

نیم هم خودم اگر حن   !بودم شده مرص انجامش در حال

ز همه کوچک اتفاق یک با هم باز خواستم یم هم بر چی 

 ...ریخت

خشو کاش  هم او اما ...کردیم مرا مراعت کیم هم امی 

 است مشخص هم شاید نیست، مشخص تکلیفش گوب  

برواشت و افکلر تمایم شاید ...آورمنیم در ش آن از من و

ز  که کاش و است اشتباه هایم  ...بود چنی 

 از را خودم کنمیم سیع و گذاشته شم طرف دو را دستانم

 کردمیم تمرکز کیم باید ...کنم دور آمده بوجود هیاهوی

  .دادمیم شوسامابز  موجود اسفبار وضعیت به و
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ابز  و شدرگیم این  در آمده پیش یبحبوحه این در حی 

 
 
 عاقالنه و نشیتمیم باید ...نداشتم دوست هیچ را امزندگ

 از را ماجراها تمام الیک چوهم و کردمیم فکر ابعاد همه به

 اگر که کردمیم را کاراین باید ...کردمیم َسوا درشت و ریز

خشو و پروانه و خودم به خیانن   کردمنیم  کیارش و امی 

 !بود

....... 

ز  از دقایق   یم سوری عمه یخانه به آبا و پدرم مادرم، رفی 

  ...گذرد

خشو کردمیم تصور  مجلس و باشد نارایصز  امی 

ز  با اما کند کنسل را خواستگاری  شد مشخص شانرفی 

ز  دوست از من تصورات تمام خشو داشی   به نسبت امی 

 در را امکودکانه و خام هایخیال حال، و بود اشتباه خودم

سنگینز  و اندازمیم مکوله به و ریخته تجربه از خورجینز 

 اسی   دیگر تا کنمیم تحمل ترتمام هرچه سخن   با را اش

  !نشوم کودکانه رویاهای و خواب
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خشو خشوی سن ...کجا من و کجا امی   ساله ودویس امی 

  ...کجا ساله هجده منه و کجا

 هر تا کردم کسب تجربه راحت و ساده چه که منز 

ز  دوست و عشق را رفتاری نیمه یک در تا !نکنم معنا داشی 

 یک ضفا نه بزنم پیوند واقعیت به را ذهنم رویاب   شب

 ...مجهول و نامعلوم رفتارهای از زودگذر نسییم

 به را اتاقم یپرده باد و امکشیده دراز تخت روی که حایل

 فکر آینده به بیشی   باید رقصاندیم را او و گرفته بازی

  ...کنم

  ...اشخواستگاری قبول شاید و کیارش به شاید

 او به فرصت کیم سوسن مامان بقول بود بهی   شاید

 چند هر بنشینم صحبت به منطق   و درست او با و بدهم

 رضایت چندان سنم به توجه با هم سوسن مامان خود

  ...ندارد

 کدامهیچ دانمیم که امشده افکارم عبید و اسی   طوری

 ...ندارند برایم ایبهره و سود
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 هیچ و بودم خیالب   هم من ترنج و ترمه چوهم کاش

ی  چند هر .نداشتم خواندن درس جز به ایفکری درگی 

 چه من از کیارش خواستگاری شنیدن از بعد دانمنیم

 !دهند نشان واکنشر 

 شم زیر از را بالشت .خوابمیم بغل به و کشیده هوقز 

 در اتاقم کهاین با .کوبمیم شم روی حرص با و کشیده

 تمام و آیدنیم چشمانم به خواب هیچ اما رفته فرو تاریگ

  .ستسوری عمه یخانه و باال یطبقه در فکرم

خشو االن به تا یعنز  کهاین زده حرف هم با پروانه و امی 

 فکر هزاران و اند؟گذاشته را آزمایشگاه مدار و قرار اند؟

 خود حن   باشد؟ مهم برایم باید چرا دانمنیم که خیایل و

خشو  و زد را حرقز  یک باشد؟ مهم برایم باید چرا .امی 

 بود این من از اشخواسته تنها ...شنید هم را حرقز  یک

 باشم برایش خوب   رازدار و باشم داشته اطمینان او به که

م درونش ِش  از بوقتش تا ز  .کند باخی   آن تمام ...همی 

ی ز خشو از که چی  م امی   نباید دیگر ...تمام و شد دستگی 

  ...باشم ازدواجش نگران

 !نباید
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 توانستمیم تا من و بود شدن متاهل یآستانه در دیگر او

ز  حن   شاید کردمیم رفتار او با قبل چوهم باید شوسنگی 

  !تر

ز نیم تختم روی و برداشته شم روی از را بالشت یم خی 

ز  برای امشب .شوم قراریب   !قرارمب   که است بار دومی 

 خواب حال و آمده شاغم به گذشته شبنیمه از که ای

 جان به دست دو هر با .کرده سلب چشمانم از را راحت

وع .کنمیم مرتب کیم را هاآن و افتاده موهایم ز  به شر  بافی 

یم رها امشانه روی شودیم تمام که وقن   و کنمیم موهایم

ندیم درد اتاق بودن تاریک از چشمانم ...کنم  من و گی 

 را چشمانم .شومیم خواب چراغ کردن روشن به مجبور

 چندساعن   چشمانم از که نوری به بلکه تا بندمیم کیم

  .کنم عادت بود شده دور

 سمت به را شم و کنمیم باز چشم طمانینه با و آرام

ز  و کرده دراز دست ...چرخانمیم پنجره  در یپرده پایی 

میم را خوردن تکان حال   ...گی 

میم بازی به را پرده باد با آوازهم  و آسمان به چشمم ...گی 

ز  همه گوب   که افتدیم کامیل ماه  خودش تسخی   به را چی 
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 صدای با که شومیم آسمان و ماه غرق قدریآن .درآورده

 میان از پرده و کرده زمزمه ترس از واب   امگویسر  پیامک

 ...شودیم رها دستم

 

 ۴۲پستادامه#

 

ز  روی از را گویسر   اما چرا دانمنیم .دارمبریم پاتخن   می 

ز  برای کنمیم احساس   !دارم متفاوت پیایم بار اولی 

 ...خوانمیم را آمده پیامک و کرده باز را گویسر  صفحه

 که دخی   یه !دخی   یه ...بود شبیهت خییل که بود یگ "

 من پای پس !داری اطمینان بهم گفن   ترالن ...گمونم به

 شبنیمه تو من قرارب  آواز تو !پات به مونمیم .بمون

خشو !بمونه یادت همیشه واین !شدی  " امی 

 

نیم .خوانمیم و کنمیم پیش و پس را آمده پیام چندباری

خشو پیام متوجه خواهمنیم هم شاید یا و توانم  به امی 
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 آورندیم هجوم ذهنم به بشعت که سواالب   !شوم خودم

 !بخشمیم جان بقیه از بیش شانیگ به من و

خشو مگر حرف این پس نرفته؟ پروانه خواستگاری به امی 

  ...خواسته این و ها

 چرا شوم؟ گرداب این وارد باید من چرا من؟ چرا خدایا

خشو حرکات و هاحرف آمدم بار هر  دیگری طوری را امی 

 معادالت  تمام دیگر اتفاق یک با هم باز اما کنم برداشت

  ریخت؟یم هم بر امذهنز 

خشو چرا  زد؟یم را هاحرف این من به امی 

  بودم؟ دخی   کدام شبیه من

خشو قرارب  آواز چرا   بودم؟ شده امی 

خشو وای ز  کردمنیم فکر گاههیچ ...امی     چنی 
ز  پرچی 

  ...بگذاری من مقابل را هزارتوب  

 چه اصال کند؟یم چه حال پروانه کنم؟ چه باید من

خشو حال که داده رخ باال یطبقه در اتفاقاب   ز  امی   چنی 

  کرده؟ ارسال من برای را پیایم
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 که تناقیصز  !سوزدیم حرارت از صورتم و کرده یخ دستانم

خش پیام شده باعث  و زنندیم دودو که چشمابز  با را امی 

 بار هزاران شاید یا و دیگر بار چرخدیم شم دور که اتاق  

  ...کنم مرور دیگر

 این و ماجرا این راز، این آخر بگویم لب زیر فقط و

 ...شد؟ خواهد چه شدرگیم

 

 ۴۳پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 این از دارم هراس .دهمیم قورت را دهانم بزاق سخن   به

خشو و من و بخواند و دیده را پیام این کش که  را امی 

 به را بدنم هم فکرش و اسمش حن   !بنامد کارخیانت

  .اندازدیم رعشه

خشو پیام توانمنیم  پیام این باور هیچ !کنم هضم را امی 

  !ندارم را عجیب و سخت بشدت
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 با تخت روی از و کشمیم دارمتب پیشابز  روی دست

 رفته بازمنیمه اتاق در سمت به .شومیم بلند ترس و تردید

 دیوار و در حن   کنمیم گمان .اندازمیم پذیراب   به نگایه و

م من و اندگرفته نظر زیر را من و شده چشم خانه  شر

 خانه در فقط که منز  و ستخایل که ایخانه !دارم

  .دارم حضور

ی گوب   !کنمیم اشقفله چند و بسته را اتاقم در ز  چی 

 باخی   آن از کش خواهمنیم که امکرده پنهان اتاقم درون

  !شود

یم تخت روی مجدد و برداشته را هایمقدم کورمالکورمال

 لرزش از و داشته خودم روی تمرکزی توانمنیم .نشینم

ل بدنم و دستانم یم هم بر هایمدندان طوری !کنم کنی 

ب   شمال قطب در گوب   که لرزندیم هایمشانه و خورد

خشو کار از ش باید !امشده اسی   لباس  !آوردمدریم امی 

  !دانستمیم وحشتناک اشتبایه را او و خودم کار چند هر

 :کنمیم تایپ برایش امکرده اسی   هایمدندان میان که لن   با
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؟ یعنز  حرفا این"  !رفن   پروانه خواستگاری تو خر

خشو ی؟ آبرو خواییم امی  ؟یم داری دخی   کدوم از بی 
 
 گ

" 

 

 تردید با را ارسال و خوانمیم را پیام چندباری ارسال از قبل

 کنندیم یخ چنان پاهایم من و شودیم فرستاده پیام .زنمیم

د را هاآن کش اگر حن   که شوندیم حسب   و  هم ِبی ُ

  !شد نخواهم متوجه

 که کنمیم فکر این به اتفاقات وانفسای این در من و

ز  امشب   را قراریب   که ستشن   دومی 
 
 و !کنمیم زندگ

 اوج در و افتدیم اتفاق هاشب در قراریب   این که جالب

یب     !همه بودن خواب شاید و خی 

 از اگر که ناراحتم هم اسحاق عمو برای همه از بیش

خشو پیام ماجرای  خواستگاری شب در هم آن من به امی 

د بوب   پروانه از  آورد خواهد در بازی قلبش که حتم به بی 

 ...بخشید نخواهم را خودم گاههیچ من که است گاه آن و

خشو مقرص اگر حن     ...باشد امی 
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 در که حایل و کندیم عرق گویسر  وجود از دستانم کف

ی هیچ توانمنیم را امشده گرفتار آن  پیدا برایش تفسی 

  .کنم

 از جواب   آمدن از نه و گذرندیم کندی به دقایق

خشو ی امی    !خانه به امخانواده آمدن از نه و ستخی 

 این از من و بودیم نفر یک خواستیم دلم چقدر

 آن شودنیم هم دندان با و شده ِگره که اتفاق   و بالتکلیقز 

  !کنم سبک را خودم و بگویم سخنز  کرد، باز را

یم رخ به را شده شد هوای کیم که بادی وزش وجود با

 بلند کهاین نای اما کنمیم شما احساس بیشی   کشد،

 ...بینمنیم خودم در ببندم را پنجره و شده

 را مرگبار ءاییسر  که گوب   دستانم میان در گویسر  لرزش با

 و کنمیم رها پاهایم روی به دستانم میان از ام،داشته نگاه

 صفحه به اندشده گرد ترس و وحشت از که چشمابز  با

ه آن  !مانمیم خی 

 دیگر دست با و گذاشته امسینه یقفسه روی دست

 دهشتناک کابویس در کنمیم گمان .دارمبریم را گویسر 
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 خواب این از خودم کردن بیدار بر  در و زنمیم پا و دست

  !ناباور

 تروحشتناک کابویس هر از هم واقعیت این و بیدارم اما

 !دارد ِنمود برایم

 پیایم .شودیم باز ناخوانده پیام و زنمیم هاپیام باکس روی

ز  مضمونش که  :شده نوشته چنی 

 

س " ه ش نیست قرار وصلت این ...ترالن نی   در !بگی 

 پیامم منتظر شبنیمه .گمیم برات هم دخی   اون مورد

 " ...باش

 

 باق   زمان خالء در تو و بایستد برایت زمان شده گایه

؟ ز  هیچ بمابز  ...نباشد حرکت در برایت چی 

 ؟!بسپاری فرامویسر  باد به هم را کشیدن نفس حن   و

ز  من   و زمان از و داشتم را حایل چنی 
 
 دور گوب   زندگ

خشو باید چرا !بودم افتاده  و مرموز حد بدین تا امی 
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 و گرفتیم ش وصلت این نباید چرا شد؟یم مشکوک

 این جواب به رسیدن برای که منز  و دیگر چرای هزاران

 ...کردمیم پیشه صبوری شبنیمه تا باید سواالت 

ز    !کردمیم تجربه را قراریب   هم باز باید که شن  نیمه دومی 

 و بود صدا با قرارشب   آوازهای شبنیمه این شاید اما

 !اول شبنیمه از ترروشن

 

 ۴۴پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

یم حفظ امسینه روی ارزش با ءاییسر  همچو را امگویسر 

 و امپیچیده دورش حصاری بساِن  را دستم دو هر .کنم

ری گوب   که کنمیم محافظت آن از طوری
ُ
 را بهاگران د

 !امشده محافظ

 اشکال و کاودیم را اتاقم تاریک نیمه سقف چشمانم

 دزدانه که مایه نور !بسته نقش آن روی که نامعلویم
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 و شب این در چندان من تا رسانده اتاقم به را خودش

  !نهراسم هیاهویش

 دهدیم فرمان ذهنم که طور هر را امشب خودم برای

 به بلکه تا امکرده ردیف را اگر و اما هزاران و کنمیم تعبی  

  !برسم ذهنم هایسوال از درسن   جواب

خشو کار از ش هم هنوز  و امنیاورده در هایشپیام و امی 

ز   !آورده ارمغان به برایم را درد ش هم همی 

نیم تخت روی بشعت خانه، در کلید چرخش صدای با

ز   یعنز  پس !شودیم میان در یگ نفسم و شومیم خی 

  بود؟ شده تمام خواستگاری مراسم

خشو پیام آخرین از ساعت یا و دقیقه چند مگر اما  امی 

  بود؟ گذشته من به

ز  و شنومنیم کش از صداب   هیچ  کندیم ترغیبم هم همی 

 قبل اما !بدهم آب شوگویسر  و شده بلند تخت روی از تا

ز  از  و کرده پنهان بالشتم زیر را گویسر  در، سمت به رفی 

 انجام اشتبایه کار دانمیم کهاین با کردنش مخقز  از بعد

 سمت به ام،شده زمانه باورنکردبز  اتفاقات اسی   و امنداده
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 گوشم کنم، روشن را اتاق چراغ کهآن ب   .رومیم اتاقم در

ی کنمیم سیع و چسبانده در به را ز م چی    !شود دستگی 

 با که است آبایم بعد و آیدیم خانه در شدن بسته صدای

 
 

 :گویدیم آرام است مشهود صدایش در که ایخستگ

ز  خی   گجوز آقریر، باشیم یاتام، گدیرم من-  االه .گالسی 

 !یاخچیدی بیلن اوزی

 .باشه بخی   تونشب کنه،یم درد شم بخوابم، رمیم من)

ی ز  (!خوبه دونهیم خدا که چی 

 دانمنیم که وقن   باشم آخرش یجمله متوجه توانمنیم

ی چه باال یطبقه در امشب   !بوده خی 

 جواب است ناراحت که صداب   با دو هر مادرم و پدر

 اتاق به هاآن حداقل کنمیم خدا خدا .دهندیم را آبایم

 به من تا شوند وگوگفت شگرم کیم و نرفته شانخواب

  !برسم دلم مراد

 شده بلند تلویزیون صدای بعد و گذردیم سکوت به کیم

 هر !کنمیم شکرگزاری دعایم اجابت بابت خدا از من و
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 یا کرد خواهند صحبن   مادرم و پدر آیا دانمنیم که چند

  نه؟

ز - ؟نیم حسی   خواب 

 کیم را پدرم صدای اما .شنومیم وضوح به را مادرم صدای

 !ترمحزون و ترخسته

 .شدم خوابب   که فعال نه-

ز  مجدد  کهاین .کنمیم نچر  من و شودیم سکوت شانبی 

  !کرده امعایص ام،شده تابب   و تحمل کم

 گفت؟ طوریاون پروانه چرا بنظرت-

 .شودیم بلند دیگری زمان هر از تردرمانده پدرم صدای و

 در ش دوشون هر کار از هیچ ...سوسن دونمنیم-

خشوب   نه !نیاوردم  ایپروانه نه گفتنیم هیچر  که امی 

خشو با زدن حرف بعد که  که هرخر  !گفت طور اون امی 

  !اعلم هللا هست
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 اما بیاورم در هاآن کار از ش توانستمیم من کاش

خشو خود گفته به که بود این حداقلش  تا بایسن  یم امی 

  !ماندمیم منتظر شبنیمه

وع سکوت دقایق   از بعد مادرم ز  به شر  کرد هاب  حرف گفی 

 من کردیم قبول پدرم اگر !نیامد خوش مذاقم به هیچ که

 کردم؟یم چه باید

  .بود زده زنگ داداشمزن امروز گمیم-

  .بود مادرم کردن صحبت بیشی   ینشانه پدرم سکوت

 بیایم کیارش برای بدین اجازه اگه گفت رسوند سالم-

 .ترالن از خواستگاری

 فاصله در از شد باعث گفت پدرم که ایخر  بلند صدای

م اق این به و بگی   خواستمنیم دیگر !دهم پایان سمع اسی 

ی ز  !نبود اهمیت حائض مسئله این برایم وقن   بشنوم چی 

  جای هیچ توانستنیم کیارش
 
 !کند پیدا معنا امزندگ

  !نداشتم قبول را او که معنز  برای الاقل

حرف برای را تمرکزم تمام کنمیم سیع و برگشته تختم روی

خشو نشنیده های آن به شدیدا که هاب  حرف .بگذارم امی 
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  یا و باغخانه این در بفهمم تا داشتم احتیاج ها
 
 زندگ

خشو خشو است؟ خی   چه امی   به هاب  حرف چه امی 

  بود؟ زده حرقز  چه پروانه بود؟ گفته پروانه

 کنمیم غرق را خودم امذهنز  سواالت  هجوم در قدریآن

 پیامک صدای با و شومنیم زمان گذر متوجه هیچ که

  !آیمیم خودم به امگویسر 

 زیر از را گویسر  و دهمیم امشده خشک بدن به تکابز 

ون بالشت   .کشمیم بی 

 !خواندنش برای حریص و کنمیم باز بشعت را آمده پیام

 

 داری، ذهنت تو سوال کیل و منتظری و بیداری دونمیم "

 خر  عموزن و عمو از بگو، بهم واین همه از اول اما

 " شنیدی؟

 

 را انگشتم فورا برسم ماجرا اصل به زودتر کهاین برای

 از شدیدا کهاین با .لغزاندم گویسر  صفحه روی تایپ برای

  !کوبیدیم میان در یگ قلبم و کرده هراس وگوگفت این
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ون اتاقم از نرفتم "  چندان نتوستم هاشونمزمزمه تو .بی 

ی ز ه؟ چه بگو بهم زودتر خدا رو تو فقط .بفهمم چی   " خی 

 

 تا گمانم به !افتمیم هایملب پوست جان به و زده را ارسال

ی من از دیگر ماجرا فهمیدن ز  !نماند باق   چی 

 

 به رو همه و باشه خوب   بازیگر قدرم هر دروغگو یه "

 !دهیم پس نم جا یه باالخره اما برسونه، دروغش باور

 !دیدم زیادی آدم زمونه و دوره این تو که منز  حداقل

 شده بزرگ خودم چشمای جلو آدم اون اگه مخصوصا

 " !باشه خوب   دروغگوی برام تونهنیم !باشه

 

 ۴۴پستادامه#

 

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 در که این دلیل .خوانمیم را پیامش چندباری گنگ و گیج

 قصد شاید !فهممنیم گنجانده را حرفش اصل لفافه

ز  هم شاید دارد را چینز  مقدمه  که این اما دیگری چی 

  !اندازدیم دلم به را تردید بوده کش چه به حرفش منظور

  پروانه؟ یا بوده من با

خشو به توانمیم درویعز  چه من اما  وقن   باشم گفته امی 

نداشته گذشته شبنیمه از غی   به خایص صحبت هیچ

 ایم؟

 که بود گفته درویعز  چه پروانه !پروانه ماندیم فقط حال و

خشو  خوب   دروغگوی باید چرا بود؟ شده شایک امی 

  باشد؟

 

؟یم طوری این چرا !شمنیم متوجه "
 
 حرفات این با تو گ

 " !کنز یم ترگیج ومن داری فقط
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خشو جانب از سوالم جواب منتظر لحظه هر  هستم امی 

ی نهایت در اما ز ز  با پیایم شودیم عایدم که چی   چنی 

 !ستمضمویم

 

ون؟ بیای ایبهونه یه با فردا توبز یم "  و ببینمت باید بی 

 " .بزنم حرف

 

 در باید چه .زنمیم زل گویسر  یصفحه به تعجب با

 و من کنم باور توانستمنیم اصال گفتم؟یم جوابش

خشو ز  امی  ؟ دیدار .کنیم برقرار ارتباط هم با چنی   پنهابز

 چه؟ برای اما

 

ز  چرا " ؟نیم االن همی 
 
؟یم دستدست یه چرا گ  " کنز
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 !کندیم خودنماب   امگویسر  صفحه در بشعت پیامش

 با کالمیک !است کالمیک کرده، ارسال برایم که حرقز 

 !قاطعیت و جدیت

 

 یازده ساعت !زنیمیم حرف هم با و بینمتیم فردا "

محمد که فرهنگشاب   صبح،  و رفتیم کنکورش برای امی 

آواز بخی   شبت .منتظرتم کتابخونه در دم خوند،یم درس

 " ...قرارب  

 

خشو که ندارم را باورش هیچ  گفته هم بخی  شب حن   امی 

ز  هم را قرار محل و باشد  با طوری !باشد کرده تعیی 

 خایص مهم اتفاق هیچ گوب   که کندیم رفتار حوصله

  !است نیفتاده

 فرهنگشا یکلمه روی و کنمیم فوکوس پیامش روی

 دوران دوستان با و رفته چندباری که فرهنگشاب   !بیشی  

ستانم  با هم آن .بودیم گذرانده آنجا در را ساعاب   دبی 

محمد که هاب  تعریف  کنکورش زمان در قبل هاسال امی 
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 فرصت که منز  و بود کرده را تعریفش خانواده به و رفته

 و .بودم گذاشته میان در دوستانم با و شمرده غنیمت را

  .بودیم کرده آنجا مهمان را خودمان چندباری آخر در

 گذاشته قرار که کش با اما نداشت مشکیل برایم رفتنش

  !کردیم جلوه نامانوس خودم برای کیم بودم

 چه ببیند هم با را ما اتفاق   آشناب   اگر دانمنیم حن  

  کرد؟ خواهد برداشن  

خشو پیام  کردن پاک از بعد و گذارمیم جوابب   را امی 

ز  روی را گویسر  ها،پیام  دراز تخت روی و گذاشته دراور می 

  .کشمیم

 و کنمیم چفت هم در امسینه روی را دستانم انگشتان

 کهاین به و کنمیم فکر فردا به .بندمیم هم را چشمانم

ز  همه بر  باید حقایق از خییل فهمیدن برای  تنم به را چی 

ز  دروغ از !بمالم  از خییل تا فردا قرار برای مادرم به گفی 

 !نبود و بود خواهند چه دانمنیم که دیگری اتفاقات

  !است اشتباه حال از کارم دانمیم که حایل در
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 نظریه به آینده اتفاقات برای بسته چشمان با قدریآن

ز   نهایت در و نشده خوابیدنم متوجه که پردازمیم پرداخی 

 !شومیم خواب عالم تسلیم

 

 ۴۵پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

......... 

 ومن جواب داب  زن به خودت گفتم که من جان مامان-

  !خوریمنیم هم درد به اصال کیارش و من .بگو

وزه روشی  از موهای و انداخته شم روی را رنگم ایفی 

 از کیم همیشه مانند .کنمیم مرتب را امشده باز فرق

ون را موهایم جلوی   .اندازمیم بی 

 برای را صورتم و کنمیم ثابت گلویم زیر را امروشی گره

 از تا دهمیم تکابز  راست و چپ به آن بهی   کردن برانداز

 !بسنجم را خودم هم رخنیم
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 با کلوم دو یه حداقل گفتم گفتم؟ خر  بهت دیروز ترالن-

 جواب نخوند بهم حرفاتون اگه بعد بزن حرف کیارش

 هوم؟ نشد؟ یگ حرفاتون کیارش و تو معلوم کجا از !بده

 ندادم فرصت خودم به چرا بخوری حشت خواییم بعدا

 نزدم؟ حرف و

 جیب داخل را امگویسر  و بسته دستم مچ به را ساعتم

  .دهمیم ش مانتویم

 رو اضار چرا !آبا خود یسر یم داری رفته رفته مامان وای-

 از کال من زدنه؟ حرف فقط مگه داری؟ خودت حرف

  !آدنیم خوشم کیارش

 حرف احساسم و عقل و گویدیم را هاحرف زبانم

خشو  !آورندیم بیاد را امی 

 

  " !بمون پام به مونم،یم پات به "

 

ان این دانمنیم هم خودم که حایل در ز  برای مخالفتم از می 

 حرف برای ضفا فقط کیارش آمدن خواستگاری
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خشو کم چشمانم من یا بوده دلم شدن نفهم زبان و امی 

 ؟!بینمیم را کیارش معایب فقط و شده سو

 این از خسته و گویدیم لب زیر االاللیهالاله مادرم

ز  تنش و کشمکش  حرص با و رفته کاناپه سمت به مانبی 

 .نشیندیم رویش

 تشویش و امدستپاچه که حایل با زنمیم پا به را هایمکفش

  !دارم

 صحبن   یه و خواستگاری بیان که گفته و رایصز  پدرت-

، داشته ز ز  من ترالن، ندارم کاری من باشی   برادر یدونه همی 

 .بشه پول یه سکه زنش جلوی که خوامنیم و دارم رو

  .خب خییل منفیه جوابت

،یم وحرفات کیارش با مون،خونه آنیم  جواب موقع زبز

 تفاهم کیارش ومن گفته ترالن گمیم خودم من دادن

 نه بگم من کافیه !مونخونه بیاد باید داداشم اما !نداریم

 که داییت به بزنه شکوفت عمر آخر تا داییتزن و نیاید

یم احیانا !شونخونه بریم پا توکه یه حن   ندادن اجازه

  و؟داییتزن که شنایس
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ه مادرم یچهره به نابرابر جنگ این در شده مغلوب  خی 

اه .ماندم  پس اما .داشت حق و گفتنیم هم پربی 

خشو   کردم؟یمچه را امی 

  هایش؟حرف

  احساس پر دنیای به دادن نقش و رنگ
 
انگ  هایم؟دخی 

 ...بود گرفته بازی به را روحم و قلب که هاب  حرف

  گایه؛ آدم

 شود،یم پرت حواسش

 ...افتد یم دهن از غذا و

 ...کندیم یخ چاب  

 ...شودیم خیط خط کاغذ

 ...شودیم خوانده میان در خط چند درس

 ...کشدیم را خودش تلفن

 ...زندیم بوق یه تاکش

 ...آید یم خودش به که بعد
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 لحظه یک داشتم فقط من گویدیم

 ...کردمیم فکر "او" به

 !...لحظه یک فقط

خشو به حواسم آبز  و لحظه یک در هم من  معطوف امی 

یم هادست دور از گوب   را مادرم هایزدن صدا و شده

 و فکر عالم در حال نداشتم، چندابز  فکر که منز  !شنیدم

  !بودم شده زندابز  خیال

  !ترالن بموبز  ذلیل ای-

  !مامان آخ-

 را آن دمپاب   با مادرم که جاب   و آورده باال را پایم ساق

 آن شدیم کاش !دهمیم ماساژ بشدت بود گرفته نشانه

 سالخ تا کنم نابود و نیست را مامان روفریسر  هایدمپاب  

 !باشد نداشته بودم هدفش مورد همیشه که منز  برای

 توامونده حواس اون هست معلوم !مرض و درد و آخ-

  کجاست؟
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ز  با و کشیده هوقز   به پایم کنار از امدویسر  کیف برداشی 

 .کنمیم تند پا جاکفشر  سمت

 یم خودت-
 
 !دیگه مونده وا حتما خب !وامونده گ

  داری؟ چیکارش

 لبخندی و کنمیم جان نوش را مادرم لن   زیر هایفحش

  !دهدیم کش را لبانم

 او که این از قبل و کنده دل دستشوب   از آبایم باالخره

کفش و کنمیم باز را خانه در دهد، نصیحت و پند نرا هم

میم بدست را هایم  !گی 

ز  سفه گاچی   نجه گو- ؟ اشیدمدیم بددون !قی   سوزلروب 

 سنز  یاخچر  !الچیلوو گله کیارش اوال دا االهونان چوخدا

ین وورارسان یری هر باشوا اوز بوشلیاالر بی   دای !بی 

 بلکه گوی اله رفتار دوزمیل باشوا ییق هوشوب   وقتوندی،

 .اوال خوش عاقیبتون آخر

ز  ) ه کنهیم فرار داره چجوری ببی   از هم خییل !دیوونه دخی 

 ولت رو تو خوبه !خواستگاریت بیاد کیارش باشه خدات

ز   وقتته، دیگه !بهم ریزییم رو جا همه خودت حال به کیز
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 بلکه کن رفتار حساب   و درست و کن جمع رو حواست

 ( !بشر  بخی   عاقبت

 خنده و شوخز  با را آبا جواب بخواهم که دانمیم

 با قرارم به من و گذردیم کلکل به هابدهم،ساعت

خشو ز  برای رسید نخواهم امی   بلند نطق جواب در همی 

ز  از قبل .گویمیم چشیم فقط آبا باالی  رو در کامل بسی 

 :کنمیم زمزمه ندارم، قلن   رضایت کهاین با مادرم به

 ندارم دوست و آبام عاشق که اونجا از !نیست ایچاره-

 قول اما .بیان بگو دایینا به ببینم، رو بابا و تو ناراحن  

 !نره یادت خودت

 

 ۴۵پستادامه#

 

 که ببندم را خانه در مانده کیم و کشیده کنار را شم

 :گویدیم فورا مادرم

 .نیست خوب وضعیت !هابایسر  خودت مراقب ترالن-

 !خونه برگرد هم زود
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ز  عجله با را هاپله .بندمیم را خانه در و گفته ایباشه  پایی 

 بعد رفتاری چه که کشمیم نقشه ذهنم در مدام و رومیم

خشو دیدن از  امکرده هول طوری باشم؟ داشته باید امی 

  !ببینم را او اول بار برای است قرار گوب   که

 .زنمیم پا به را هایمکفش رسم،یم که پاگرد آخرین به

 خوب   به کنندیم کلکل طاها با که ترمه و ترنج صدای

 در حال دانمیم که ایراضیه عموزن و شودیم شنیده

 من مادر اگر که !نشسته هاآن تماشای به فقط سکوت

ز  این آراز و من و بود  تنبیه کردیم،یم پا به شوصدا چنی 

به چند ماندوی هر  شنیدن و بود اشدمپاب   یضز

رسابز  از بعد پدرمان هاینصیحت ح و مادرم خی   شر

  !ماندعوای ماجرای

 و سوریعمه پیش در دلم اما باغخانه بازار آشفته این در

ی را خوب   اوقات تردید بدون !مانده هم پروانه نیم سیر

 قرار از بعد بودم گذاشته قرار خودم با چند هر !کنند

 خودشان زبان از را ماجرا و زده شی هاآن به امروز

  !بشنوم
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 سخن   به و پرسیده سوایل مادرم از نشدم حاضز  حن  

  !بودم کرده مهار را امکنجکاوی

 همه به توانستمیم من دادنیم رخ نامیموبز  اتفاق اگر حال

  !بزنم گریزی داده رخ اتفاقات

 در سمت به باغ از عبور از بعد و کرده باز را ورودی در

  .کنمیم تند پا حیاط

 بگویم حرقز  مادرم به امروز قرار از نتوانستم کهاین از

 سواستفاده هاآن اعتماد از که منز  !داشتم وجدان عذاب

  !بودم کرده

  .بندمیم آرایم به را آن شدنم خارج از بعد و کرده باز را در

 و رسانمیم اتوبوس ایستگاه به را خودم عجله و عتاب با

 سوار فورا مقصد به رسیدن برای اتوبوس رسیدن از بعد

 وصف هیجابز  و شور و است تالطم پر دلم اما شومیم

  !دارم همراه به دیدار این از ناپذیر

ز  از هیجان و شور خشوب   با قرارم اولی   برایم هم که امی 

  !نامحرم هم و است محرم

ین هم و است تلخ اشتبایه هم  !هیجان پر و شی 
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ون مانتویم جیب از را آن امگویسر  پیامک صدای با یم بی 

  .کشم

 وجود با حال نداشتم را اشحوصله چندان که ایگویسر 

خشو هایپیام   !شده وسیله ترینمفرح برایم امی 

خشو، پیام دیدن با  نجوا لب زیر ستایزادهحالل چه امی 

 .خوانمیم را پیامش و کنمیم

 

؟ "  " کجاب 

 

 به بعد و اندازمیم اتوبوس درون افراد اندک به نگایه

 :نویسمیم و زنمیم زل امگویسر 

 

 " .اونجام دیگه ساعت نیم احتماال .افتادم راه تازه "

 !کشدنیم دقیقه به جوابش

 

 " !باش خودت مراقب منتظرتم، "
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 ۴۶پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 و کرده خاموش را گویسر  صفحه پیامش، خواندن از بعد

ون به را نگاهم .گردانمبریم مانتویم جیب به  و داده بی 

 کنمیم شگرم هاآدم و هاخیابان ها،مغازه دیدن با را خودم

ه من بر مختلف احساسات کمی   تا  احساساب   !شوند چی 

 پر همه از بیش که بود وجدانم عذاب هاآن ترینمهم که

 کهاین از وجدان عذاب !کردیم خودنماب   و بود رنگ

 و مادر اعتماد از و امکرده خیانت پروانه به کردمیم گمان

خشو که چند هر !امکرده سوءاستفاده پدرم  غریبه امی 

 هیچ شوم دیده او با حن   اگر اما بود پشعمویم و نبود

قابل توجیه  این بودیم اتفاق   اگر حن   !ندارم باوری غی 

 !دیدار
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ز ب   قایق   چوهم که کندیم پریشابز  بقدری دلم  با شنشی 

 و درمانده که پریشان قدرآن !رودیم سوب   هر به موج هر

  !تصمییم و فکر هر از کندیم عاجزم

 روی را کارت .بینمیم را فرهنگشا من و ایستدیم اتوبوس

یم پیاده اتوبوس از مبلغ کش از بعد و گذاشته دستگاه

 .شوم

 به که ساعن  نیم آن از .اندازمیم اممچر  ساعت به نگایه

خشو  تند پا من و گذشته هم دقیقه ده بودم، گفته امی 

 راست و چپ به نگایه .رومیم فرهنگشا داخل و کرده

 هاستماه .رومیم کتابخانه تابلوی بر  در و انداخته سالن

  .آیدیم گنگ برایم کیم و امنیامده اینجا به که

کتاب سمت به و زنمیم لبخندی کتابخانه تابلوی دیدن با

ی اما رسیدنم با .شومیم رهسپار خانه  حضور از خی 

خشو   .کشمیم هم در ابرو و بینمنیم کتابخانه در دم امی 

ز  در دقیقا قرارمان  ...اما بود مکان همی 

ز  و باال امشانه روی را امدویسر  کیف بند  را دل .کنمیم پایی 

 ...و گردانمیم نگاه .شومیم کتابخانه وارد و زده دریا به
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خشوب   !بینمشیم باالخره  خودم با را تعارف اگر که را امی 

  !بودم شده دلتنگش بگذارم، کنار

 ...دانمنیم هم را چرایش و چون اما

 مقابل که اوب   سمت به .رومیم سمتش به آرام هاب  قدم با

 .زندیم ورق را کتاب   و ایستاده هاقفسه از یگ

ی قلبم اعماق در ز ر من و ریزدیم فرو چی 
ُ
میم گ   !گی 

خشو سمت به را آرامم هایقدم و گزمیم لن   بریم امی 

 فضای و دارند حضور کیم پشهای و دخی   .دارم

 برای قوب   که سکوب   !است بخشآرام بشدت کتابخانه

  !شودیم قرارمب   قلب

 و کندیم احساس را حضورم برسم، کنارش به مانده کیم

دیم باال را شش  .گی 

 .سالم-

دیم انحناب   لبش یگوشه و بنددیم را کتاب   !گی 

ز  را هاپیام و هاحرف آن تمام کردمیم باور باید  پش همی 

  کرده؟ ارسال برایم استایلم، و تیپخوش عموی
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  .اومدی باالخره .ترالن سالم- 

م عرق  ...آیدیم فرود هایمشقیقه روی شر

  .اومدم بله-

 .دهمیم تکابز  را هایمشانه و کرده دستدست کیم

  برام خواینیم خب-
 
ه؟ چه دقیقا و شدهخر  بگ   خی 

 .گذاردیم شجایش طمانینه با را کتاب

ه چشمانم در و ایستدیم رویمروبه فاصله قدم یک با  خی 

 ...من و شودیم

 !بازمیم ...را هوشم و عقل را، خودم من و

ز  این و  حرکات و هاحرف همان حاصل شاید باخی 

خشو خشوب   .باشد امی   خودش به هم را من که امی 

 ...داد شایت هم من به را اشقراریب   و کرد مبتال

ز -   بزنم؟ حرف ماجرا کیل از برات ایستاده جوریهمی 

 امکنجکاوی و خودم بر و گزمیم داخل از را لبم گوشت

  ...فرستمیم لعنت
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ز  نگاه زیر خشو سنگی   هول هم آن آیمیم در حرف به امی 

 ...گونه

  بشینیم؟ بریم کجا خب ...نه ...که معلومه ...خب نه-

یم باال را اشمشگ و پهن ابروهای .زندیم رویم به لبخندی

 .کندیم نجوا گوشم در و کندیم خم را شش و اندازد

 حرف هم !تماشا هم و فال هم چطوری؟ دور دور یه با-

  !چرخ هم زنیمیم

 میان در یگ ادکلنش، بوی و نزدیگ این وجود با هایمنفس

  !شوندیم گسیخته هم از و

خشو دقیقا  کند؟ چه امجنبهب   قلب و من با بود قرار امی 

 چشمگ و زده زل چشمانم در و کشدیم کنار آرام را شش

  .زندیم

  !اندازمیم باال ایشانه و کرده جمع را لبانم

خشو بقول و نشسته ماشینش داخل بعد دقایق    چرخ امی 

 !زدیمیم
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 ۴۷پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 :پرسمیم و داده جرات خودم به

ز  تو بود قرار اگه خب-  اومدن کتابخونه پس باشیم ماشی 

 بود؟ خر  برای من

 .اندازدیم سمتم نگایهنیم

 بهش مگه .عموزن به بایسر  نگفته دروغ کهاین برای-

 کتابخونه؟ رییم نگفن  

ز  و باال را شم  .کنمیم پایی 

 .گفتم آره خب-

ز  فرمان که را دستانش  .دهدیم تکابز  بودند، گرفته را ماشی 

ون زدیم هم با و دیدی ومن .رفن   پس-   .بی 

 .کشمیم لبم روی را زبانم

ی گفتنم دروغ از این ویل- ز  !کنهنیم کم چی 
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ز  به کیم  .دهدیم شعت ماشی 

 من از داری دوست بگو بهم خب !ترالن نبوده درویعز -

 .االن بشنوی خر 

آن جاده این شد، خواهد ختم کجا به مقصدمان دانمنیم

 و پرسیده را هایمسوال تمایم من که شودیم طوالبز  قدری

  برسم؟ شانجواب به

 .گذارمیم کنار را تعلل و شمرده غنیمت را فرصت

 همون بود؟ خر  پیامت اون از منظورت شد؟خر  دیشب-

 ...بودن دروغگو

یم و زندیم جذاب   لبخند .چرخاندیم سمتم به را شش

 :گوید

 بدم؟ جواب هم با روهمه-

 .زنمیم لبخند خودش چوهم

  !شهیم خوب خییل-

وع مکث کیم از بعد ز  به شر  گوش شوپا من و کندیم گفی 

 !شومیم
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 عاشق اون !نداشت و نداره دوست ومن اصال پروانه-

 پروانه !گرفتیم یاد خیایط رفتیم پیشش که زنیه پشه

  !بود خوب   بازیگر فقط

خشو حرف از مبهوت  افتدیم ایفاصله هایملب میان امی 

 که وقن   چطور بود؟ ممکن چطور !کشمیم هینز  و

 باور این به را ما حرکاتش و رفتارش با خودش پروانه

خشو عاشق که بود رسانده   است؟ امی 

 :کنمیم زمزمه رفته تحلیل بهت و تعجب از که صداب   با

 !توئه عاشق پروانه !ممکنه غی  -

خشو پوزخند یم خودنماب   زیادی ریشش ته میان در امی 

 !کند

یم کردیم فکر !نکنه شک بهش کش تا کردیم رو کار این-

 و کنه راحت خودش بابت از رو همه خیال کاراین با تونه

 به پش اون تا !بده ادامه پش اون با پنهونیش رابطه به

ز  که قراری و قول طبق و بیاد خواستگاریش  خودشون بی 

 به و بذاره کنار و من ایبهونه یه با ش آخر پروانه بوده،

 موقعیت به پش اون تا دونستیم چون .برسه پشاون
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 موافقت شونازدواج با سوری عمه نرسه، خوب   اجتمایع

 که منز  .بود خوابونده نمک آب تو و من یجوراب   .کنهنیم

 این از فقط !بینمیم و دیدم خواهر چشم به رو پروانه

 من تهدید با اونم و آخر یدقیقه چرا که شدم دلخور

 از خییل خودم چند هر .بگه بهم رو ماجرا شد حاضز 

ها ز  ...دونستمیم رو چی 

 !نداشتند شدن گرد بیشی   برای جاب   دیگر چشمانم

  !چرا؟ اما کاری؟مخقز  این و پروانه

 باوری به را همه و کرده بازی نقش طور این خواست چرا

ز    برساند؟ دروغی 

 سوری عمه با اگر شاید نکرد؟ انتخاب را تریساده راه چرا

 سوری عمه زد،یم حرقز  پش آن به اشعالقه مورد در

  ...کردیم قبول

 بهت از من و شده تلنبار شم در که زیادی چراهای

 !نداشتم پرسیدن برای توابز  ها،حرف این شنیدن

 

 ۴۸پست#
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  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

خشو رخنیم به ه امی   پلیک توانمنیم حن   و مانمیم خی 

  !بزنم

خشو  .زندیم بشکنز  صورتم مقابل امی 

 طوریاین که نیفتاده من صورت تو اتفاقا این ترالن-

 آخرش بدوبز  خواینیم بعدشم !خوب دخی   زده خشکت

  شد؟خر 

یم امروشی به دسن   خجالت با و داده خودم به تکابز 

 .کشم

نیم باورم کهاین یعنز  ...تونمنیم واقعا ...خب ...چرا-

ز  شنیدن توقع اصال من ...شه  !نداشتم رو حرفاب   همچی 

 ...واقعا ...تونمنیم ...وای

خشو  برایش گوب   که پرسدیم سوال طوری آرایم به امی 

  !نداشت تعجن   اتفاق این
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 واسه خودش کش هر ترالن؟ کردی تعجب انقدر چرا-

هیم تصمیم زندگیش  سال چند بود گرفته هم پروانه .گی 

 دیشب !نداره هنوزم .نداشت رو گفتنش جرات فقط قبل

 از بهش بالفاصله من کنیم صحبت اتاق تو رفتیم که

 هم اگر .بودمشون دیده هم با چون گفتم، پش همون

 حرف نخواستم کهاین اول خواستگاری برم شدم رایصز 

ز  رو مادرم و پدر  به خواستم کهاین هم بعد بندازم، زمی 

 این ابد تا نیست قرار !بسه زدن نقاب بفهمونم پروانه

 به و فهمیدیم یگ باالخره !بمونه صورتش روی نقاب

 من حساب فرض بر دیشب اگه .فهمیدم من هم شانسش

 و وصلت این تا گشتیم رایه دنبال پروانه کردمیم قبول

 که بگه و جمع تو بره گفتم بهش وقن   پس .کنه کنسل

خشو و من  و شد تموم و کرد قبول نداریم تفاهیم امی 

 حداقل اما کردن تعجب تو االن مثل همه درسته .رفت

 هر تا نیست قرار فهمید هم پروانه و نرفت پروانه آبروی

 باالخره .کنه کاری پنهون خواست دلش خودش که جا

  .افتهیم گی   یجا

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

خشو که بار هر و نشیندیم دهانم مقابل دستم  اسم امی 

 او که کنمیم واگویه خودم با من آورد،یم زبان به را پروانه

عمه پروانه مورد در   زند؟یم حرف سوری دخی 

دیم جان نظرم در پروانه یچهره خشو گوب   و گی   از امی 

  !سوری عمه پروانه تا گویدیم سخن فرازمینز  ایپروانه

 هضم را پروانه دوگانه رفتار از حجم این توانستمیم چطور

  کنم؟

 توانستمیم هم باز قضایا این تمایم فهمیدن از بعد اصال

دازم؟ گفت و گپ به پروانه با گذشته چوهم   بیر

 ترالن؟-

 .کنمیم رها را ضعیفم صدای

 بله؟-

ه امچهره به جدی  را خودم کیم که طوری !شودیم خی 

 !برمیم حساب نگاهش از و کرده جور و جمع

ز  قراره فقط حرفا این-  حله؟ !بمونه تو و من بی 
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ز  را دستم .دهمیم تکان شی طمانینه با  و آورمیم پایی 

 !کنمیم اسی   مشتم میان را مانتویم یگوشه

 ...باشه-

 

 ۴۹پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

خشو ه چشمانم به دیگر بار و داد تکان شی امی   .شد خی 

 اطمینان بهت قدریاون !ترالن باشه خییل باید باشه، این-

 نداشتم اگه که زدم، حرف برات ماجرا این از که داشتم

ون دهنم از کلمه یک ذاشتمنیم   !بیاد بی 

ز  از بعد ز  حرفش، گفی   .کندیم پارک خیابان کنار را ماشی 

 را، دستم و شده متمایل سمتم به متعجبم، نگاه مقابل در

 آن با را هیجاناتم تا بودم گرفته آن با را مانتویم که دسن  

ل دیم دستش در کنم، کنی   با برق   جریان گوب   من و گی 

  !آورددریم لرزه به را جانم تمام باال ولتاژ
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دیم سمتم به را شش و نشیندیم صاف  چشمانش .گی 

 آن در ناخوادآگاه که کنندیم جلوه ریاب   و صاف طوری

  !رومیم فرو چالهسیاه دو

 که کنندیم خودشان مقهور و مجذوب را من طوری

 آرامش قدربدین تواندنیم جاب   هیچ کنمیم احساس

 ...باشند داشته

  ...ترالن-

  !ستجدانشدبز  نگاهش از نگاهم

 بله؟-

  .شودیم پایینز  و باال گلویش سیبک

وع بخوام اگه- یم قول بزنم، حرف برات ماجراب   از کنم شر

ز  دی  ...و بایسر  آروم جورهمی 

یم تکان حرفم ادای با همراه را شم من و کندیم مکث

 .دهم

؟ و باشم آروم-   خواییم که ماجراب   مگه خر
 
  چیه؟ بگ
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 ُش  دستم ظریف انگشتان میان آرام را اشمردانه انگشتان

ایصز  هیچ که عجیب من و دهدیم   !ندارم اعی 

 آرامآرام کلفتش صدای ...کندیم چشمانم میخ را نگاهش

 ...من و نشیندیم هایمگوش در

 ایشپوشیده رازهای از فقط بود قرار امروز گوب   من و

ان و شوم باخی     !حی 

ی یه گفتم بهت دیشب پیامک تو-   !تو شبیه بود دخی 

ز  و باال را شم  .کنمیم پایی 

 خب؟-

خشو  به جلو یشیشه از نگایهنیم و چرخاندیم ش امی 

 .گرداندیم بر ش من به رو مجدد و اندازدیم خیابان

 تمناب   !زنندیم فریاد را خایص تمنای حال اما چشمانش

 و گرداب اسی   را من و سوزاندیم را دلم چرا دانمنیم که

 !...کردیم ایسونایم

 با شدم مجبور رفیقم بخاطر روسیه تو قبل ماه شش-

ی  ...که بشم آشنا دخی 
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 قبل ماهشش

 

 ماریا

 

 !اندازمیم باال را ابروهایم کندیم بازگو برایم را اسمش وقن  

خشو؟-   !غریبه مرد ابهن   پر اسم چه امی 

 حرف فاریس مرد این با دارم تمایل هم خودم کهاین از

 از بعد که ایایرابز  مرد !است جالب هم خودم برای بزنم

  !امدیده هامدت

  !چیست؟ برای ریشخندش اما دانمنیم .زندیم ریشخندی

 خودت؟ اسم یا منه حرف تمسخره برای تریشخنده این-

یم صورتم در را سیاهش چشمان سوالم، شنیدن با

  !گرددیم من در آشناب   نشاِن  بدنبال گوب   !گرداند

 به .دهمیم خودم به تکابز  شودیم طوالبز  وقن   نگاهش

دیم نگاه و آیدیم خودش  :کندیم زمزمه .گی 
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ز - ز  برای چندان دلیلش .طوریهمی   مهم تو به گفی 

   !نیست

-ok amirkhosro! 

ز  روی مارپیچ بصورت را اماشاره انگشت  بدنم .کشمیم می 

خشو نگاه گرمای از کلوپ، گرمای از نه سوزدیم  به امی 

  !اممسن   از کیم هم شاید و رویم

  تفری    ح؟ یا اومدی کار برای اینجا-

 خسته برایش کلوپ هم شاید .دارد ایکالفه حالت کیم

  !است شده طوراین که من برای چند هر آمده، کننده

  .دهدیم کوتاه را جوابم

 !دوش هر-

 متعجب نگاه مقابل در و شومیم بلند جایم از بالفاصله

خشو،  .کنمیم دراز سمتش به را دستم امی 

ون بریم بیا-  تو رسهیم بنظر که طوراین !کلوپ این از بی 

  !اینجا از شدی خسته من مثل هم
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 وقن   !است نوسان در صورتم و من مابینددست نگاهش

یم تکان دیگری بار را دستم بینم،نیم جانبش از حرکن  

  !دهم

خشو؟ یه-   !امی 

یم دستم در را دستش و شودیم بلند جایش از تردید با

  .گذارد

ز  کنم، رها را دستش کهاین بدون و زنمیم لبخندی  را می 

میم قرار کنارش و زده دور  بلند هایپاشنه وجود با .گی 

میم قرار اشششانه تا کفشم   !گی 

ز  و ایوان آنا، صوفیا، جای  را جذاب مرد این تا خایل آرتی 

 کنون حال به مطمئنم که آنا و صوفیا خصوصا !ببینند

  !خورندیم غبطه من

  .شویمیم خارج هم دست در دست کلوپ از

 را دستم تاکش دیدن با و زده قدم کیم را خیابان حرفب  

 .کندیم متوقف مانپای مقابل تاکش و داده تکابز 

خشو شویم سوار کهاین از قبل یم متعجب و سوایل امی 

 پرسد؟
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 بریم؟ قراره کجا حاال و -

 :زنمیم لب شوق با

  (گاگارین) Gagarin! پارک !قشنگ و جذاب جای یه-

 را دستش وقن   اما .کندیم نگاهم شده ریز چشمابز  با

 صورتم روی کیم بلندم موهای کج، گردبز  و دهمیم تکابز 

 غریبه و جذاب مرد این نگاه رنگ که بینمیم و ریخته

یم خواستنز  رویم به نگاهش رنگ طوری !شودیم عوض

 اما گرددیم آشناب   بدنبال من یچهره در مطمئنم که شود

 بدانم خواهدنیم هم دلم !دانمنیم ستکش چه آشنا آن

  !من دست در دستش و است من کنار مرد این حال وقن  

خشو نگاه و شومیم تاکش سوار  ذهنم در جاب   را امی 

خشو .دارمیم نگاه  توسط دستش شدن کشیده با هم امی 

 صندیل روی هم کنار دو هر و شودیم سوار مجبورا دستم

یمیم جای تاکش عقب  من و پرسدیم را آدرس تاکش .گی 

 را سفیدم و کشیده پاهای .آورمیم زبان بر را پارک نام

 مهم برایم اما رودیم باال کیم دامنم و اندازمیم هم روی

 .نیست

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 ۵۰پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

 

خشو نگاه سنگینز  یم احساس بخوب   خودم روی به را امی 

ی از خطرترب   مرد این مطمئنم اما کنم ز یم نشان که چی 

  !است دهد،

 !دارم خوشایندی احساس ایرابز  مرد این کنار چرا دانمنیم

 در و !کنمنیم آرامشر  احساس است وقت خییل که منز 

 ...مرد این اما .ندارم را آرامش مردی کنار

 در که مردی داد، نشان من به را خودش امشب که مردی

 گذرانده را ساعن   کلوپ در او با حال بود مشکوک نظرم

 و بودم کرده یط حرفب   دقایق   برای را خیابابز  بودم،

  !حال
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م مکابز  به را او بود قرار حال و  جذابیت برایم که بی 

  !خودش چوهم !داشت خایص

 ساعت چند اندازه به فقط که مردی با !تعارفب   رفتنز 

 شاید !شناسمیم کلمه و جمله چند اندازه به را او است

ز  و ایوان اگر  شاید و کرده خطاب دیوانه مرا بودند آرتی 

 و گذشته کنار را بودن قدیسه ماریا باالخره گفتندیم هم

 !کرده ش مردی با را شن  

ی ز  به و آمدیم نامانوس کردمیم تعریف برایشان اگر که چی 

 در مدام که ایوابز  خصوصا !شدندیم مشکوک امگفته

خواسته به گاههیچ من و دهد نشان خودی تا بود تالش

  !ندادم بهاب   اش

  !بود نشسته خوش دلم به ناخواسته امدسن   کنار مرد اما

ز  از را مانمیان سکوت کیم کهاین برای م بی   به را شم بی 

 با و زدم گوشم پشت را موهایم .چرخاندم سمتش

 :گفتم لبخندی

 ازش برات کیم جذاب پارک اون به رسیدن تا خواییم-

  کنم؟ تعریف
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 .داد تکان ابروب   و چشم و چرخاند صورتم در نگاه کیم

  .شمیم ممنون-

-ok! 

 گره هم در که را مانهایدست و کشیدم عمیق نفش

 را دیگرم دست و دادم قرار امبرهنه پای روی بودیم زده

  .گذاشتم ماندست روی هم

 و کردم احساس را دستش شدن سخت و شدن سفت

ز  و آمد جالب برایم !انداختم باال ابروب    هر بودم مطمی 

وع حرکت این با بود دیگری مرد یم پایم ران نوازش به شر

 را من که کردیم رفتار خوددار طوری مرد این اما کرد

  !دادیم سوق خودش سمت به بیشی  

 برایش و بگذارم پارک از تعریف روی را تمرکزم کردم سیع

 :گفتم

یه و بزرگ پارک پارک، این- ز  صنعن   شهر این تو که شسی 

 به جنگیل پارک اون رو شهر این از بخشر  !داره قرار

 هایسال به پارک این یگذشته .داده اختصاص خودش

 بعد روز چند درست ،1961 سال در .رسهیم دوری خییل
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 این اسم به رو پارک اسم گاگارین، یوری تاریچز  پرواز از

ز  فضانورد  به رو بازی هایبخش بعد هایسال در !گذاشی 

 زیبا البته و کامل مکان یک حاال که کردن اضافه پارک این

  !شده

 از هم گایه و دادیم گوش کامل هایمحرف به سکوت در

ون به پنجره  نگایه هاخیابان روشن و تاریک فضای و بی 

 یک مانند فاریس زبان با که بود مفرح برایم !انداختیم

جم  جذاب هایمکان از یگ از شب در مرد این برای می 

  !بزنم حرف روسیه

 تاثی  ب   کلمات آمدن کش برای هم داشتم که ایمسن  

  !بود کرده طناز را لحنم و نبود

 که گفتمیم برایش جنگیل پارک از تاب و آب با طوری

 جنگیل پارک این دیگر بار تا بودم آمده وجد به هم خودم

 را اشدریاچه همه از بیش که ایجنگیل پارک !ببینم را

ز  و داشتم دوست  و آن هایصخره روی بر نشسی 

 !زیبا قوهای تماشای

 تعریفت؟ یادامه خب و-
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 صورتش به و کشیدم جلو را خودم کیم حرفش، شنیدن با

 :گفتم آمده کش لبابز  با و انداختم نگایه کامل

  شده؟ جالب برات پس !اوه-

 من از کیم خواست گمانم به و خورد جایش در تکابز 

د فاصله  !بگی 

 !بدونم بیشی   خوامیم حاال و !شده جالب درسته-

ی ذوق با وع برایش بیشی   که حایل در !کردم تعریف به شر

رویس یلهجه که چند هر کردمیم ادا خوب را فاریس زبان

 دیگر که کردمیم گمان روزی اما بود شده دخیل هم ام

  ...حال و بزنم حرف خوب فاریس توانمنیم وقتهیچ

 فقط را دلیلش که داشت شگفن   نویع برایم زدنم حرف

 !دانستمیم مرد این حضور

قابل گذشته در مکان این که بگم باید خب-  ترینتوجه غی 

 .کردن ترک را شهر این مردم از کیم تعداد و بوده حومه

 پارک این واقع در .مردمه یعالقه مورد پارک این االن ویل

ین و ترینمرکزی در و داره زیادی محبوبیت  منطقه بزرگی 
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 یا و ترسناک ماجرای نظرم به ویل .داره قرار شهر اداری

شغم هم شاید ز  !شده شدنش جذاب بیشی   باعث انگی 

خشو  :پرسید بود زده گره هم در که ابروهاب   با امی 

؟غم و ترسناک چرا و چطور؟- ز  انگی 

ی تاب و آب با ح برایش بیشی   !کردم ماجرا شر

 1930 هایدهه در جنگل، این تو دوری هایزمان-

 از چندابز  یفاصله که داشت وجود هاب  خونه 1940تا

nkvd   ز  روستاب  دفن شهروندانش و کارگرها !نداشی 

 در نه هااون !بودن نمرده طبییع مرگ به هااون اما !شدن

 و مخفیانه ویل بودن نکرده قتیل دیگری جاهای نه و اینجا

 گورهای تو و شد آورده مکان این به هاشونجنازه شبانه

ک  طول در گهیم رسیم اطالعات یه !شدن انداخته مشی 

 !شدن جمع هزارنفر چندین اندازه به هاجنازه اون هاسال

 درختای !نشد پیدا هااین دفن مکان زیادی، هایسال

 به بلوط درختای واقع در داره، وجود پارک تو زیادی

 !شدن کاشته وحشتناک هایمکان این کردن پنهان منظور
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 جنازه تایس بیست، اون درون که گودایل هر روی واقع در

 بود، شده پرتاب

 

 ۵۰پستادامه#

 

 هاچکیست !بود شده کاشته جوان بلوِط  درخت یک

ز  که کردنیم تصور  تونننیم ایقوی هایدرخت همچی 

 کشته گناهب   که هابدبخت اون بقایای و بشن نابود هرگز

 !کردن پیدا رو هااون اما شهنیم پیدا هرگز بودن شده

 هزاروششصدنفرسه حدود که شد کشف قی   چندین

 از یگ محل تو مرمرابلیسک یه حاال !بودن هااون درون

ز   قربانیان گهیم که ایکتیبه و داره قرار هاب  حفره همچی 

 در بیایید" :گنیم هاواژه این !شدن دفن اینجا در شکوب

 مورد در هاخییل و "کنیم تعظیم گناهب   قربانیان یاد برابر

  !شنیدن هااین

 و دوننیم تاریچز  رو مکان این سامارا ساکنان که البته

 هایبلوط پارک این تو .مونهیم یادهاشون تو همیشه
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هاب   تمام .هست افرافری و کرگ صنوبرهای قدرتمند،
ز  چی 

  !باشه توجه مورد گاگارین یوری پارک شدن باعث که

خشو  :گویدیم درهم و گرفته ایقیافه با امی 

  که داشن   حق واقعا پس-
 
ز غم و ترسناک بگ  حاال و !انگی 

 خر  برای برسه شبنیمه به مونده کم که شب این تو ما

ز  تو بریم باید ؟ بنظرم جنگل همچی   جنگل این دیگه مخوقز

  داره؟ خر  شما گاگارین یوری پارک همون یا و

 و جنگیل پارک این به فکر .کنمیم رها را صدایم با یخنده

جذابیت از که قدریآن نه اما آمدیم ترسناک هامرده

  !کند کم هایش

 :گویمیم رسدیم پایان به امخنده که وقن  

 کوچک استادیوم !قو کیل با داره دریاچه جنگیل پارک این-

 تو و فلک و چرخ مثل بازی هایوسایل و داره کافه داره،

های خییل و اسکیت هم هازمستان ز  .دیگه چی 

خشو ون دستم درون از را دستش امی   من و آوردیم بی 

  نویع
 
 ایوان اگر !بینمیم اشچهره در حال را خاطر آسودگ
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 است قدیسه مرد این تردیدب   که گفتمیم او به بود اینجا

 !من نه

 

 ۵۱پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

خشو رسدیم اتمام به که هایمحرف ون به نگاه با امی   بی 

 :زندیم لب

 پارگ تا باشه گورستان یه باید جنگیل پارک اون بنظرم-

ز  !تفری    ح برای  ماجرای این از من مثل کش هر مطمئیز

 فکر باشه، تفری    ح فکر کهاین از بیشی   بشه باخی   جنگل

  .باشه پاهاش زیر ممکنه که هست هاب  جنازه

 :کندیم زمزمه صورتم در مصمم و چرخاندیم را شش

؟ هم هنوز یا پریده؟ مستیت مطمئنز -  مسن 

فوق برایم نرد این با زدن حرف .زنمیم نماب  دندان لبخند

 !آمدیم خوشایند العاده
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 خورمنیم انقدری همیشه .پریده مستیم و نیستم مست-

  !چطوریه حرکاتم و رفتارم نفهمم که

ز  به شی  .دهدیم تکان طرفی 

ه خب- ز  حداقل !خوبیه خی   نیست مستیت از شدم مطمی 

  !جنگیل پارک اون برییم داری شب این تو رو من که

 !آیدیم کش بیشی   لبخندم

سیدی که بگو امشب جذاب مرد !اووو-   !نی 

ز   :زندیم پچ چشمانم در مطمی 

  !باشه تونهنیم تو از ترترسناک-

 حالن   صورتم و شودیم محو لبخندم حرفش، از متعجب

دیم خود به بهت از  من؟ از ترترسناک !گی 

ت با  :پرسیدم آرام صداب   و شگردابز  و حی 

 غریبه؟ مرد دارم ترس من مگه-

 را حرفش اصل دانمنیم .کشید آغوش به را هایشدست

  !دهد پوشش را بود گفته که حرقز  کرد سیع یا نگفت
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ی-  بره خوادیم غریبه مرد یه با تاریک هوای تو که دخی 

 !نیست؟ ترسناک جنگل

 خوب خییل !شدم آچمز معنا تمام به حرفش مقابل در

ز  حرفش اصل هم شاید !بود چرخانده را حرفش  بوده همی 

ز  برای حرقز  دیگر .شدم مشکوک او به من و  نداشتم گفی 

  !دیدمیم وضوح به را چشمانش در برد درخشش و

ه کیم از بعد  .نشستم صندیل روی صاف کردنش نگاه خی 

 مرد این با هایثانیه تکتک از داشتم دوست چرا دانمنیم

م را استفاده نهایت بودن  کشش نویع !کنم صحبت و بی 

 بر او از بودن دور از مرا داشتم او به نسبت که خایص

 !کردیم حذر

 اما بروم فراتر مانحال هایصحبت از او با خواستمیم

دهای ز   !زدیم زنگ گوشم در آنه گوشر

 من داراب   تنها که امداشتنز دوست و مسن مادربزرگ آنه

  !است دیار این در

  و گذشته تمام از بازمانده تنها که ایآنه
 
 !است من زندگ

 را افراد با ارتباطم مرز و حد گفتیم همیشه که ایآنه
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  در و کنم حفظ
 
 !مرد این ویل !نکنم کنکاش کش زندگ

ز  برایم تصورم حد از فراتر مرد این  شاید !آمدیم دلنشی 

  !داشتیم ایرابز  یریشه و رگ دو هر کهاین بدلیل

 گلگون که هاب  گونه با و گرفتم دندان به را لبم یگوشه

 :پرسیدم بود شده

خشو-  همراهت هم تخانواده یا تنهاب   اینجا تو امی 

؟ ز  ...که این   منظورم هسی 

 که طوری !چرخاندیم صورتم در را نافذش نگاه هم باز

 نگاه این بفهمم توانستمیم کاش !شومیم ذوب نگاهش زیر

یم احساس خودم بار هر چرا و چیست برای نفوذش پر

 بیند؟یم دیگری کس بجای را من کنم

ز  طوری و کندیم تغیی   نگاهش رنگ  وارعطوفت و دلنشی 

یم هایمگوش به را مهربابز  هم صدایش زنگ !شودیم

 !نوازد

ز  کندیم بازگو را حرفش و کندیم باز دهان وقن   یم مطمی 

 !هایمگمان و حدس از شوم
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یم اون یاد رو من مدام و نفری یک به شبیه خییل تو-

 .تنهام اینجا من که بگم باید هم سوالت جواب در !ندازی

 کاش .کنمیم جمع وریک به را لبانم و کنمیم گرد چشم

 یکبهیک و خواتدیم ذهنم از را من سواالت  تمام خودش

 بود مشخص که طوراین اما شدیم جوابگو را شانهمه

ز  قصد مرد این  او خواستمیم اگر من و نداشت کاری چنی 

 این !داشتم پیش در را درازی راه بیندازم خودم تور به را

 طرقز  از اما بود هویدا کامال بود آمده خوشم او از من که

وی یاجازه هم غرورم نیم من به هم را حد از بیش پیشر

  !داد

یشگفت چه ز   .برگرداندم را شم و گفتم انگی 

 من و داد اطالع را مانرسیدن راننده که بود بعد دقایق  

خشو روبه و کردم حساب را کرایه  پیاده که گفتم امی 

 .شود

 وجود با که خنگ هوای .بدنبالش هم من و شد پیاده

گرفته گر تن   و کردیم خوب را حالم بود جریان در دریاچه

 .کردیم خنک را ام
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ز  در  ما از گازینیش با هم تاکش راننده و بستم را ماشی 

 .شد دورتر و دور

 به را بدنم لرزی داشتم، تن به که بازی لباس وجود با

خشو .بود درآورده خودش احاطه  این خوب خییل امی 

 حرفب   و درآورد تنش از را کتش که فهمید را موضوع

 .انداخت من یبرهنه هایشانه روی

 به را نگاهش و برد فرو شلوارش هایجیب در را دستانش

 .داد اطراف

 بریم؟ باید کجا حاال خب-

 .زدم ورودی در به ایاشاره

ز  از-  .داخل بریم باید جاهمی 

 :کرد زمزمه و برداشت قدیم

  !بایسر  بلد رو جنگیل پارک این جایهمه خوب امیدوارم-

  .رساندم کنارش به قدیم با را خودم

 و باشن پارک داخل ممکنه هاخییل االن نباش نگران-

احتگاه هایمحل و کافه داخل  .اسی 
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 ۵۲پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

وع و شده پارک داخل فرشسنگ روی زدن قدم به شر

 چندان بلند پایه هایچراغ لطف به پارک .کردیم هایش

 این در را تاریک آسمان گوب   هم ماه نور و نبود تاریک

 .بود کرده دیگری زمان هر از تردرخشان تاریک شب

 هاآن و انداخته سایه هادرخت روی که مایه نور انعکاس

 .دادیم نمایش اینقره رنگ به را

ات حرکات ریز صدای  هایپرنده زدن بال گاها و حشر

 با گایه از هر که هاب  خفاش و شدیم شنیده هم کوچک

  ...کردندیم پرواز آسمان در و زده بال شعت

 دارم حال که حایل و حس اما بودم آمده بارها مکان این به

 با زدن قدم از که حش ...دارد فرق خییل هازمان آن با

 حس بود، شده دلم مهمان آشنا کیم و غریبه مرد یک

ز  یا و ایوان با اگر شاید .بود دلنشینز  و خوب  حال آرتی 
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ز  زدمیم قدم  خودم برای چند هر .نداشتم را احسایس چنی 

 و کردم اطمینان مرد این به چطور که بود عجیب هم

  باشد؟ همراهم شب این در که خواستم

دار آنا و صوفیا اگر ندارم تردیدی  مورد را من شوند خی 

 .کرد نخواهند باور را حرفم و داده قرار خودشان تمسخر

 جاب   تا باید مرحومم پدر و مادر و آنه خواست به که منز 

یم فاصله مردها از و کرده مراقبت خودم از توانستمیم که

 .کردمیم وگوگفت هاآن با واجن   کار حد در و گرفتم

 خواست را مردی با صحبن   هم دلم هامدت از بعد حال

 وقن   بود نامانوس کلوپ در امشب حضورش بنظرم که

 رنگ قرمز و رنگ زرد هایمایع آن از ایجرعه حن   که

 و کردند شکار را من چشمانش مستقیما و بود ننوشیده

  .شد باز مانصحبت ش

 هاخانواده حضور از نشان و آمدیم هازن و مردها صدای

  .بود جنگیل پارک در عشاق یا و

 در گمشده آرامشر  بود، شده نصیبم امشب که آرامشر 

 
 
ز  هیچ با نبودم حاضز  که بود امزندگ  .کنم عوضش چی 

کردن فرار و دریدربه سخت، روزهای آن گذشت از بعد
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سخن   و خودم هایطاقن  ب   ها،شبنیمه و شبانه های

 بدنبالم گوب   سایه مثل چنانهم که کلماب   .راه های

کت فرار، قاچاق، !هایمشب کابوس و هستند  هریم، شر

 ...دزدی

 مقابل مادرم و پدر مرگ شاهد کم سن وجود با که منز  و

 پاهای و هادست و شانخوبز  هایصورت !بودم خانه

 در و خودم دلخراش هایجیغ و فریادها ...شانبسته

  ...آنه توسط کشیدنم آغوش

ی من حال و گذردیم سال خییل زمان آن از  و بیست دخی 

  !گذاشته شپشت هایسخن   کیل با امساله دو

 مادرم از که پالیک و زنجی   و رسانمیم امسینه به را دستم

 که اییادگاری تنها ...کنمیم لمس را مانده برایم یادگار به

 !دارم او از فقط

 درونش پا بار هر که دارد چه جادوب   جنگل این دانمنیم

  !کردند پرتاب گذشته به را من گذاشتم

خشو آوردن دلیل شاید  کنار در که بود این جااین به امی 

 من و باشد کنارم در که اوب   !بروم خاطرات مرور بر  او
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 و رگ هم یک بودن !کنم حس کنارم در را کش بودن

  نوع و زبان امتوانسته فقط که کش نه ریشه،
 
 هاآن زندگ

  گذران برای مجبورا را
 
  !بیاموزم امزندگ

 ناراحت و دلخور من از شود کارم این متوجه آنه اگر شاید

اهه به خواهدیم دلت گایه اما شود  کیم فقط و بزبز  بی 

  خودت به
 
ی آسان را زندگ   !بگی 

خشو آسایمعجزه حضور شاید  برای کلوپ در هم امی 

ز    هامدت از بعد من که این !بوده همی 
 
 سخت زندگ

  !کنم فراموش را امگذشته

 سکوتت؟ حاال ویل !هسن   حرقز  پر دخی   کردمیم فکر-

میم باال دیدنش برای را شم  .گی 

یم جذاب که قطعا دارشزاویه فک آن با جذاب رخنیم

 !آمد

  !شدم طوراین تو دیدن با بگم رک-

 میان از و کنیمیم یط را مارپیچ یشده فرشسنگ یجاده

 صدای من  و کنیمیم عبور آرامآرام فراوان هایدرخت

 !شنومیم بخوب   را دریاچه آب
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 هم من بجای که کساب   بوده یا من فقط !جالب چه-

 بودن؟

  .کنمیم دریافت بخوب   را کالمش طعنه

ون مردی با کم خییل من-  کیم که مردهاب   تنها .بودم بی 

ز  و ایوان راحتم باهاشون ز  آرتی   گایه هم ها اون که هسی 

 آنا و صوفیا حضور با یا و نفره چند مهموبز  یک حد در

 .بوده

 

 ۵۳پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 گویسر  خوردن زنگ با شودیم مصادف حرفم پایان

خشو ون شلوارش جیب از طمانینه با را گویسر  .امی  یم بی 

یم باال را ابرویش تای یک آن، صفحه به نگایه با و کشد

  .دهد

ه طورهمان  .کندیم زمزمه گویسر  به خی 

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

یم جلوتر کیم یسر نیم ناراحت اگر و بدم جواب باید من-

س پس هست بهت حواسم ویل .رم  پایان بعد کهاین و نی 

 .آمیم کنارت مجدد تلفنم

 و گفته الجوبز  یباشه وارشطویط هایحرف از متعجب

خشو یم دورتر و دور من از زدن برهم چشم یک در امی 

 گوشش به که ایگویسر  و بینمیم را او من و شود

  !چسبانده

 

خشو  امی 

 

؟ من برای آشیه چه این !صادق نکنه لعنتت خدا-   پخن 

 زهرماری من و پیچدیم گویسر  در صادق خندان لحن

  .کنمیم نثارش

منده- ان خداب   .امی   داش تمشر  در خودت اما کنمیم جی 

 پیدا کار این واسه رو تو مثل کش نتونستم که جریابز 

ز  و علیل فعال که خودمم !کنم  دست اگرم !شدم گی  زمی 

 االن فقط .برسم هیچر  به تونستمنیم ذاشتمیم دست رو
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؟ پیش ایمرحله چه تا بگو بهم ه این مخ تونسن   رفن  دخی 

؟ رو   بزبز

 .کشمیم موهایم به دسن  

 جا تنه یه ماشاال !منم شهیم زده مخش داره که اوبز  فعال-

 اومده خوشش گمونم به خب ویل !زنهیم حرف نفر چند

سم شخانواده مورد در ازش خوامیم کمکم و  بعید ویل .بیر

ی دخی   این دونمیم کت اون از خی    !باشه داشته هریم شر

 با بعد و شودیم رها گویسر  در صادق پوزخند صدای

 :گویدیم حرص

ز یم بازی نقش یجوری !امی   شگردشونه اینا-  تو که کیز

 !بودن گناهب   و مظلوم خالدونشون فیها تا اینا کنز یم فکر

 بمونه؟ گردو پوست تو دستمون نشر  خام یوقت

 .اندازمیم اطرافم به نگایهنیم

؟ طوراین ومن-  شناخن 

ز   :گویدیم مطمی 
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 خیلیا که بگی   اطالعات توبز یم تا گرم دمت ویل واال نه-

ین منتظره   .خی 

 .ایستمیم کناری و کشیده هوقز 

ه نقشه این امیدوارم- ه تو بقول اگه ویل بگی   باشه ِخی 

ه بوب   ممکنه   !خیلیه نشه شر  برام ماجرا این ته فقط !بی 

 که صادق   و پیچدیم گویسر  در خشر خش صدای

 .رسدیم گوشم به ضعیف صدایش

ی نه-  جو و پرس بودم فرستاده و یگ تو قبل .نیست شر

 این خوایمیم فقط ما .جلو کشیدم رو تو بعدش که کرده

ه  بشه عاشق وسط این اگه حاال !بگه و کنه باز دهن دخی 

  !میشه ترراحت کارمون !بهی   چه که

 هرگز دخی   این کاش کهاین از !مستاصل و شومیم کالفه

 که این با !شود تمام بشعت ماجرا و نبندد من به دیل

 ناحق به شانحق که بود مردیم برای فقط کار این قبول

نیم که آخری !داشتم هراس آخرش از اما بود شده خورده

  !شد خواهد چه دانستم
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ه این .صادق برم باید من-  خوامیم فقط .نکنه شک دخی 

  این چندان
 
 رقمه هیچ بشه اگه که !نباشه عمیق دلبستگ

 !بخشمنیم وخودم

 

 ۵۴پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #   عبدیمهی 

 اطمینان در از هم باز و کرده صاف صداب   صادق

  !آیددریم من به بخشیدن

خشو-  کش .هستش ما شنخ تنها فقط دخی   این امی 

م اطالعاب   دخی   این از نتونم اگه !نمونده دیگه  عمال بگی 

  کال
 
 چشم من !رهیم و رفته هوا باد به نفر چند ومن زندگ

  !توئه به امیدم

ک .اندازمیم عقب به نگایه  آرام هاب  قدم با چنانهم دخی 

 .است من به نگاهش و آیدیم جلو
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 که جاب   تا منم ویل صادق باشه دیگه یگ به امیدت-

ه این واسه نگرانیم االن فقط .ذارمنیم کم بتونم یم !دخی 

 بکشم پیش شخانواده از حرف راست ش بخوام اگه دونم

ز  دخی   این با کارم .کنهیم شک  .نیست روزه چند مطمئیز

  امیدوارم گفتم که همون فقط
 
 هر !نیاد پیش دلبستگ

ه بوب   بعدا اگه چند  دیگه و شهیم داغون شروحیه کال بی 

  !کرده گی   گلوم تو که همینه .کنهنیم اعتماد کش هر به

  با صادق
 
 .زندیم ایخنده تک لودگ

 بعیصز  قماشای اون از اینا !امی   داش حرفا این بیخیال-

ای ز  خودمون کشور دخی  یپ که نیسی    تی 
 
یم چه و افشدگ

 یگ شاغ رهیم نشدی تو !بردارن مزخرفات این از دونم

 ...خ کنهیم ول دیگه یگ بغل تو و دیگه

 :گویمیم دلخور و کالفه و پریده حرفش میان بشعت

ه دخی   !صادق نگو چرت دیگه-  اونجا جااین .دیگه دخی 

 عاشق که نیست خودش دست دیگه دله !که نداره

 کار این چند هر رفت؟ کجا معرفتت مرام !شدنش

 ...اما تمومه نامردیه
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 .کنمیم رهایش و کشیده عمیق   نفس

 اون و عزیزه برام خاطرت .گفتم که خاطر همون واسه-

  و پول که مردیم بدبخن  
 
 برم دیگه من .رفته شونزندگ

ی  .فعال زنمیم زنگ بهت شد خی 

  .کنمیم قطع را تماس من و گفته خداحافیطز  صادق

ک  و مانمیم منتظرش .دارد فاصله من با قدم چند دخی 

 .دهمیم ُش  شلوارم جیب داخل را گویسر 

ه اشچهره در که برسد مانده کیم دلخوری .شومیم خی 

 مخترصی توضیح باید گمانم به و است مشهود کامال اش

 ...اندازدیم ترالن یاد را من تماما که اوب   به .بدهم او به را

 دانمنیم هم خودم که ترالبز  !باغ خانه شیطان و شر  ترالن

 !گذاشتم گرویش در را دلم زمابز  چه

 .بذارم تنهات دقیقه چند برای شدم مجبور اگر متاسفم-

 به دست مقابلم .اندازدیم باال ایشانه و زندیم لبخندی

بدری را پاهایش و ایستدیم سینه آن لباسش .کندیم ضز

 در هم باز کردمنیم هم نگاه اگر حن   من که بود باز قدری

  !بود چشمانم قاب
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 هاشانه روی را کتم هم تا شد علت بر مزید هم هوا خنگ

 را بودنش برهنه از کیم هم بندازم اشبرهنه هایدست و

  !بپوشانم

خشو؟ چرا تاسف-  تلفن و بودم هم من اگر شاید امی 

وری  !کردمیم رو کار این داشتم ایضز

 این مرصانه اما بود سخت برایش کردن صحبت فاریس

 هر .کار این انجام برای اشعالقه از نشان و کردیم را کار

 شدیم دیگری طور لحنش و صدا زدیم صدا را نامم که بار

  .آوردیم زبان بر را اسمم گلو در گوب   و

 .برداشتم جلو سمت به قدیم و زدم بندینیم لبخند

 بریم؟ سمت کدوم به قراره حاال خب و !خوشحالم-

 !کندیم حلقه بازویم دور را دستش آبز  به و ایستدیم کنارم

 .شود تمام بازی این تا تحمل به ناچار و سکوت به ناچار

 بلند پاشنه هایکفش چون من و شهیم شاشین   یکم راه-

 .کنم استفاده کمگ بعنوان تو بازوی از که مجبورم دارم

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 خییل .دهیمیم ادامه مسی   به سکوت در و گویمنیم حرقز 

شر  صدای توانمیم خوب  فقط .بشنوم را دریاچه آب شر

 را بود الزم که اطالعاب   دخی   این از بتوانم بودم امیدوار

م  !بگی 

 

 ۵۵پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 

 

 ماریا

 

 احتیاطب   اما نگاهم و شدیم برداشته احتیاط با هایمقدم

اف اگر .بیشی   اطرافم در و خشو روی کردمیم اعی   امی 

خشو فضای سمت به نگاه یبهانه با .بیشی    زل او به امی 

 ایمان کنارم و امشب در بودنش واقیع به بتوانم تا زدمیم

 گرچه نیست مسن   از تخیلم حاصل او کنم باور تا .بیاورم
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دیم وزیدن یبهانه خنگ نسیم .نیستم مست دیگر که  گی 

 به چه هر .آورددریم رقص به هوا در را موهایم تار و

 بیشی   دریاچه نمای شویمیم نزدیک راه انتهاب   قسمت

 یم را دریاچه مشگ و اینقره رنگ من و کندیم پیدا نمود

 اینقره رنگ به را دریاچه که مایه نور تالءلوی .بینم

ه .است درآورده ز یم خم باد وزش با دشت اطراف هایسی 

  .کنندیم راست قامت مجدد و شوند

؟ زمان این تا ندارن مشکیل تخانواده- وبز  کال یا بی 

 .ندارن مشکیل

خشو به و کرده جمع را خودم بیشی   کیم  چسبمیم امی 

 کیم حرفش .چسبدیم بازویش به کامال بازویم که طوری

 من خانواده تنها .خانواده بندد،یم نقش ذهن از دور برایم

  برایش آمدم و رفت و شده پی   هم او که بود آنه
 
 رنگ

 آب از را من و گفته برایم را هایشنصیحت تمام .نداشت

  .بود درآورده ِگل و

خشو ندارم ایخانواده-  !آنه جزء به امی 
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خشو ز  راه از حرفم شنیدن با امی   کیم .ایستدیم باز رفی 

ز  برای   با نهایت در اما کندیم مکث حرفش گفی 
 
 کالفگ

 .کندیم باز صحبت به لب

سم تونمیم و-  خانوادته؟ آنه فقط چطور بیر

ه و هم مقابل ایستاده دو هر  کیم .مانهایچشم به خی 

خنده صدای ما از دورتر کیم و درخشیدیم دریاچه دورتر

 .آمدیم زبز  و مرد همراه به کودگ ی

ه صدای و بود داده ادامه خود وزیدن به نسیم ز  هایسی 

 .بود شده ادغام هم در درختان هایبرگ با دشت

 اما شودیم تکرار برایم گذشته و کشمیم عمیق   نفس

 .مادرم و پدر قتل یصحنه فقط

 خون در غرق رو هااون من و شدن کشته مادرم و پدر-

 .شد من یخانواده تمام بعد به زمان اون از آنه و دیدم

 .پدرم مادر و مادربزرگم آنه

خشو نگاه رنگ ه تاسف با و شودیمگرفته امی  یم امخی 

 .دهدیم تکان را هایشلب .ماند

 !متاسفم-
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 کنمیم احساس چون نشیندیم قلبم به گویدیم که تاسقز 

 درد زمان در هاانسان که هاهمان از .است گفته واقیع

 خودت همچو و داده تسیل همدیگر به خوب خییل

  .غمزده و ناراحت دردت از و خورندیم تاسف

 .زنمیم لبخندی

خشو ممنون- ده زمان اون از اما امی  ز  و گذشته سالسی 

 برام گذشته خاطرات آمیم مکان این به وقن   هربار من

ز  برای تلنگری تو کهاین جالب و شهیم یادآور   .شدی گفی 

 هم .افتدیم راه به و چرخاندیم دریاچه سمت به را شش

 .دهمیم تکان را پاهایم هم من او با قدم

 تالیسر  هیچ و خوردیم ش بازویم روی رنگم مشگ تاپ بند

ی همان زمان .کنمنیم امشانه روی بازگرداندنش برای ز چی 

 که زمابز  .داریم احتیاج آن به هاانسان ما یهمه که ست

 ذره و کندیم متولد دهد،یم رشد مادری بطن در را انسان

  به گایه حال .بردیم پیش شدن بزرگ تا ذره
 
 رسدنیم بزرگ

ی همان زمان .رسدیم زیادی شدن پی   تا گایه و ز  ستچی 

 !کندیم پاک گایه و گذاردیم جا به یادگاری و خاطره که
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ز  زمان  این در .داریم احتیاج آن به همه اما ستعجین   چی 

ز  ز  همه و زود من برای زمان بی   یادگار و خاطره برایم را چی 

 اما آوردیم درد به را ذهنم و قلب مرورش حال .گذاشت

  .اول هایماه و روزها مانند نه

ه مرطوب بوی ز  .کشمیم نفس عمیق را هاسی 

 از وحشتنایک بطور چشمات مقابل عزیزانت وقن   سخته-

 .باشن رفته دنیا

 و است العادهفوق من برای امشب مرد این دانستمیم

 برای تا خواستمیم را کش دقیقا وقن   مشکوک .مشکوک

 یک در .بود شده پیدایش او حال کنم صحبت کیم او

 .بود غریب برایش که کشوری در و کلوپ در شب

خشو کشیدم و دیدم زیادی هایسخن   من-  و .امی 

ز  هایصورت دیدن هم آخرینش  برای .بود والدینم خونی 

ی ز  هم هنوز که شد نابود هم از من کوچک یخانواده چی 

 شبانه، فرارهای از دوری تصویر .بوده خر  بفهمم تونمنیم

  هام،لباس شدن ِگیل
 
 از دوری برای هامگریه و گرسنگ

ز  و باال .والدینم  مردهای فریادهای قایق، هایشدن پایی 
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 تمام و قوه چراغ نورهای خالفکار و هیکیل و قامت بلند

 و دیده تونستیم ساله نه دخی   یک که هاب  ترس و دلهره

 .کنه شونحس

ده گوش هایمحرف به سکوت در  نگاه با و بود سیر

 به آن در را هایمحرف تصور گوب   دریاچه به دقیقش

روبه غرق وقن   دیدیم چشمانش مقابل واضچ تصویر

  .بود شده رویش

یم پرده روی فیلم یک یا و موزیک یک از فراتر گایه تصور

ز  من برای و باشد مطالب نمایانگر واضح تواند  آن از گفی 

خشو برای واضچ تصور روزها  که تصوری .بود شده امی 

ز   .دیدیم هامکان و زمان آن در را خودش بودم مطمی 

 

 ۵۶پست#

  قرارب  آوازهای#

ز #  عبدیمهی 
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خشو بازوی دور از را دستم  سمت به و کردم جدا امی 

 به نزدیک و بودند شده چیده هم روی که ایصخره چند

 .برداشتم قدم دریاچه

 کجا؟-

 .زنمیم چرخز نیم

ز -  داره زیباب   حس دریاچه تماشای و هاصخره روی نشسی 

خشو ی لذت هم تو تا بیا همراهم .امی    !بی 

 هم من لرز و بود شده بیشی   دریاچه وجود با خنک هوای

 اهمین   برایم که بود موردی تنها اما هوا تاریگ .بیشی  

  برای فرصن   ما یهمه .نداشت
 
 و بردن لذت کردن، زندگ

 تا اتفاقات دست این از عظمن   .داریم ورزیدن عشق

  .کنیم فراموش را تلخ روزهای

خشو- ؟نیم خودت از چرا تو امی 
 
 شنیدن هم شاید یا گ

  یقصه
 
 رو خودت که شده خوشایند برات من زندگ

 کردی؟ فراموش

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 هایقدم صدای هایمگوش اما است مقابل به نگاهم

خشو  باز را حضورش که جاب   تا کندیم دنبال هم را امی 

 .کنمیم تجربه دستم کنار در هم

  از مشتاقم حقیقتا-
 
  .بشنوم تو زندگ

 
معمویل من زندگ

  ترین
 
 که رازی اما .بشنوی توبز یم تو که هستش ایزندگ

 ...زندگیته تو

 :گویمیم مالحظه ب  

  واقع در پس-
 
 یغریبه مرد تو برای جریاناتش و من زندگ

 یدقیقه چند هایحرف اگر !اومده جذاب آشنا نویع به

ز  این به گفتمیم کلوپ در رو پیشم  تو که کردمیم پیدا یقی 

 با جااین تا کهاین اما هسن   من از کشیدن حرف دنبال

 رو خیالم گفتم رو زندگیم از کیم من و شدی همراه من

  !نبایسر  گذشته از جزب   ممکنه تو که کرد راحت

 عمیق   نفس ناخوادآگاه و کشدیم گردنش پشت دسن  

ش یسینه و کشیده ز  و باال ستی   گمان باید .شود یم پایی 

 برای اما شده خاطر آسوده حرفم این از او که کردمیم

 چه؟
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 رو من کیم تونهیم زندگیت ماجرای فهمیدن شب این تو-

  .کنه کمک تو از بیشی   شناخت برای

 که بود هاب  فرصت همان شاید من؟ از بیشی   شناخت

  از بردن لذت برای
 
 شاغم به ورزیدن عشق یا و زندگ

دمیم زمان به را ماجرا باید !بود آمده  تصمیم بعد و سیر

خشو رفتارهای از نهاب    جهت چند از خلوتم در را امی 

ز   وجود با من !رسیدمیم نهاب   جواب به و زده تخمی 

 یدک خودم با وارسایه را ترس حضور ترسناکم یگذشته

 کنار همان ناگاه به هم آن مرد یک حضور شاید و کشمیم

ز   من و !ترس یسایه شدن روشن و بود تردید یسایه رفی 

 باز یگره دور هایسال آن از هم هنوز آیا که فهمیدمیم

  !نه یا مانده باق   اینشده

 !مانده ثبت همیشه برای ذهنم در همیشه که اسیم

کت  ...هریم شر

 پدرم که هاب  پرونده !والدینم مبهم شدن کشته دلیل و

 با همراه و سوزاند خانه حیاط در شدنش کشته از قبل

  .کردند مدفون کاج درخت زیر خانه حیاط در مادرم
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 تاریکم اتاق در خانه دوم یطبقه یپنجره پشت از که منز 

 کف و آشفته موهاب   با .بودم ایستاده هاآن کار نظاره به

 .بودند شده گذاشته شیشه روی که ایکرده عرق دستان

 .خوردیم رقم روزها آن در لحظه هر که اتفاقاب   تماشای

  در بزرگ و کوچک هایاتفاق
 
  .ساله نه دخی   یک زندگ

خشو؟ باشه کاری چه برای ممکنه شناخت این و-  امی 

  .شوندیم دستم انگشتان در قفل دستش انگشتان

  .خودساخته و مرموز دخی   یه شناخت برای کنجکاوی-

 .اندازمیم باال ابروب  

 برات زندگیم کجای از من قراره حاال و بود کننده قانع-

 بگم؟

خشو کمک به هاصخره به رسیدن با  رومیم باال کیم امی 

  .است سخت کیم بلندم پاشنه هایکفش وجود با اما

خشو دیم ترمحکم را دستم امی   روی دیگرش دست و گی 

 .نشیندیم کمرم

  !شباالب   و شاشین   تو افتاد زندگیت که زمابز  همون از-
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ز  باال از نایسر  امشده حبس نفس  شدت با را هاصخره رفی 

ون یم پا روی پا و نشینمیم صخره روی و فرستمیم بی 

خشو .اندازم  .نشیندیم رویمروبه و صخره روی هم امی 

 را کتش هایلبه و شده متمایل سمتم به حرقز  هر از قبل

 هر با .پوشاندیم را برهنهنیمه من و کندیم نزدیک هم به

  .پیچدیم امشامه در هم اشمردانه عطر بوی نفسم

 بند .اندازمیم پا روی پا من و گرددیم بر قبلش جای به

 را کیف و کرده رها امشانه از را امدویسر  و کوچک کیف

 و سیگار پاکت و کرده باز را کیف .گذارمیم پاهایم روی

ون را فندکم  .کشمیم بی 

خشو نگاه   .است نافذ زیادی حرکاتم روی امی 

ون سیگاری نخ ز  و کشیده بی   .گذارمیم هایملب مابی 

خشو سمت به را فندک میم امی   .گی 

 را فندک حرف ب   که است فهمیده خوب را منظورم

دیم سیگارم فیلی   زیر و گرفته  .کندیم روشن را آن و گی 

 .رودیم کنار تردید با دستش
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 و زده سیگار به عمیق   پک و شومیم دقیق صورتش در

ون آرام را دودش خشو یچهره .فرستمیم بی   در برایم امی 

دیم قرار دود از ایهاله  هایملب میان از را سیگار .گی 

خشو هایلب سمت به و برداشته میم امی   .گی 

 جلو را شش .دهمیم تکابز  را سیگار و کندنیم حرکن   هیچ

ز  را سیگار و کشدیم  ته دستم .گذارمیم هایشلب بی 

 .کندیم لمس را ریشش

 

 ۵۶پستادامه#

 

- 
 
خشو بوده شباالییش از بیشی   شاشیبیش من زندگ  .امی 

ون پاکت از دیگری سیگار ز  کشیده، بی  یم هایملب بی 

 فیلی   زیر را سیگارم فیلی   و کشیده جلو را شم و گذارم

خشو سیگار میم امی  یم روشن را آن عمیق   پک با .گی 

 به خشو امی   با امفاصله .کشمیم عقب آرام را شم .کنم

یم برخورد پاهایش با پاهایم و است سانت چند یاندازه

 ...کنند
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 ۵۷پست#

  قرارب  آوازهای#

 .دهدیم فاصله هایشلب از را آن و زده سیگارش به پگ

ز  حال در فیلی   به نگاهم  .شودیم قفل سیگارش سوخی 

م ...خب-  .بشنوم حاضز

ی و ز ز  آیدیم یادم که چی    سوخی 
 
 فیلی   همان مثل امزندگ

 خاکسی   به تبدیل کل به بعد و آغاز ذرهذره !بود سیگار

رفت .داشتیم ایران در که ایخانه مرج و هرج .شد

بگومگوهای شان،دعواهای والدینم، مشکوک وآمدهای

 آغوش در را رنگم ایقهوه خریس عروسک که منز  و .شان

ز  روی و داده تکیه در به اتاقم در پشت و داشتم یم زمی 

  !لرزیدمیم خودم بر ترس از و نشستم

خشو-  و بودن خالفکار والدینم که کنمیم فکر من امی 

ز  با امیدوارم   !نسنچ   هااون پای به رو من حرف این گفی 
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میم سیگارش فیلی   از نگاه  یشده کشیده باال نگاه به و گی 

خشو ب   .کنمیم قفل امی   هم در ابروهای اما بینمنیم حی 

 .دارد عصبانیتش از نشان اششده تنیده

  خالفکار؟ کنز یم فکر کجا از و-

خشو سمت را امباالتنه و زده سیگارم به دیگر پگ  امی 

  .کنمیم متمایل

کت قاچاق، کلمات-  لو فرار، زیاد، پول ششاخه، هریم، شر

ز   ندازهیم فکری چه به رو تو دیگه هایخییل و رفی 

خشو؟   امی 

 شدهله سیگار و دهدیم فشار صخره روی را سیگار فیلی  

 .گذاردیم باق   صخره روی را

 مادر و پدر شاید .کرد ازش زیادی هایبرداشت شهیم-

 !باشن شده طعمه هم خودت

 ...و داده تکان نقز  به شی

 هایکیف داخل هاب  پول چقدر که آدیم یادم ...نهنه-

  مشگ
 
 قرار مادرم و پدر اتاق دیواری کمد داخل بزرگ

 خییل و بودم بازیگوش هابچه از خییل مثل من .داشت
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 بیشی   پدرم و مادر .دیدم کمد داخل رو هااون اتفاق  

 خونه تو یا و بودم مهدکودک یا من و نبودن خونه مواقع

  نوع اون با واقع در .موندمیم تنها
 
 بودم گرفته خو زندگ

های بودن مهدکودک همون در که حایل در  سن هم دخی 

ز نیم تنها رو هااون والدینشون که خودم   اما ذاشی 
 
 زندگ

  !داشت زیادی فرق من

خشو  .چسباندیم بهم را دستانش کف امی 

  شدن؟خر  هاکیف اون و-

شده له سیگار کنار و کرده خاموش صخره روی را سیگارم

خشو ی  زانوهای روی را هایمدست کف .گذارمیم امی 

خشو  .شومیم نزدیکش بیشی   کیم و گذاشته امی 

خشو  و دارد دست در را نگاهش افسار خوب خییل امی 

 دیگری مرد اگر شاید .کندنیم نگاه را من یبرهنه یسینه

سینه و گردن کردن نگاه مدام یا و کردن لمس فکر به بود

 .بود امبرهنه ی

  سال چند تقریبا خب-
 
 من کهاین تا بود طوراین ما زندگ

ی و شدم بزرگی   و بزرگ  خونه تو که موقیع .ساله نه دخی 
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 که حایل در هامعروسک با بازی مشغول و بودم تنها

 باز شدت با خونه در بودم داده انجام تازه رو تکالیفم

 در صدای شنیدن از ترس و وحشت با که طوری !شد

 مادرم و شدند داخل شاسیمه مادرم و پدر اما !زدم جیغ

 :گفت

ز  بریم باید پاشو مریم-   !حاال همی 

  !است کرده تعجب حرفم آخر قسمت از که دانمیم

 ...ماریا تو مگه ...پس مریم؟-

 کل من .ماریا شهیم رویس به اما بوده مریم من ایرابز  اسم-

خشو کرد تغیی   زندگیم  !امی 

 .اندازدیم باال ابروب   و کشیده موهایش به دسن  

 .کشور این تو هست و بوده مخفیانه زندگیت پس-

 !زنمیم امچانه زیر را دستم

 با دخی   یک با کهاین از تریسنیم تو حاال و درسته-

ت ترسناک و سیاه ایگذشته ؟یم معاشر  کنز

  .کندیم مکث صورتم روی نگاهش
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 !ستقصه این فرد ترینگناهب   من نظر از دخی   اون-

ون امچانه زیر کرده مشت دست از را اماشاره انگشت  بی 

 .گذارمیم لبم روی و کشیده

ز هوس یا و دارکش کیم لحنم  به چشمگ .شودیم انگی 

خشو  :گویمیم و زده امی 

خشو داشتم دوست رو حرفت-  از که خودت مثل .امی 

هوس و شیک مرد یه !اومدی جذاب برام اول همون

ز    !انگی 

ز  را شش و زندیم نیشخندی ز  حی  ز  پایی  یم تکابز  انداخی 

یم چشمانم با دیگری طور را مرد این امشب من .دهد

 !بود کرده خودش مجذوب را من که مردی !دیدم

  !اغواگر و کننده مسحور

خشو کت و امدویسر  کیف و شدم بلند  صخره روی را امی 

 که منز  !بود کرده داغم هایشلب چشیدن فکر .کردم رها

 اما بودم شده بوسیده مردها توسط بارها هواب   کلوپ در

 یک بوسیدن به شدیدی تمایل خودم باراین !خودم میلب  

  !داشتم مرد
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لب و جذابش صورت با حرفب   و گرفت باال را شش

ه خنده از عاری های  !شد امخی 

 وسوسه با و کردم کج را شم و زده کمرم به را دستم یک

 :کردم زمزمه

-It seems like tasting your lips should be 

attractive.Amirkhosro 

خشو باشه جذاب باید بنظرم هاتلب چشیدن)  (امی 

 نور درخشش نظرم در و داشتند خایص برق چشمانش

 شبنیمه این در ممکن اتفاق زیباترین نگاهش در ماه

  !بودند

 .کرد رها را وارشزمزمه و آرام صدای و شد بلند تردید با

-But I don't think it's be like this,Maria... 

 (...ماریا باشه طوراین کنمنیم فکر من ویل)

 یسینه که برد فرو شلوارش هایجیب در را هایشدست 

ش و برآمده  مردی !کردند خودنماب   نظرم در بیشی   ستی 

 خواهمیم که آنچه به را من تواندیم کنمیم گمان که
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 به راه بودند نتوانسته دیگر مردهای که حایل در .برساند

ند جاب    .بی 

 

 ۵۷پستادامه#

 

-But I want you tonight! 

 (!خوامیم امشب رو تو من ویل)

ون را اشکالفه نفس  .دهدیم بی 

ز - ی همچی  ز  شب یک برای هم اون !ماریا نیست ممکن چی 

 ...و

 اشباالتنه به امباالتنه .کنمیم حلقه گردنش دور را دستانم

میم عقب به و کرده خم زانو از را پایم یک .چسبدیم  .گی 

صخره گرچه .ایستمیم دیگرم پای هایانگشت نوک روی

 ثابت برای تعادیل من و دارند فراوابز  بلندی و پست ها

ز  نگه   !ندارم خودم داشی 
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خشو آغوش در  را دستش یک فورا که خورمیم تکابز  امی 

 و چسبانمیم اشبینز  به را امبینز  نوک .کندیم حلقه دورم

 تمام امشب مرد این .کنمیم رها صورتش در را نفسم

 !کردیم تکمیل را من خویسر 

خشو هسن   خاص العادهفوق تو-   !امی 

 و آورمیم فرود لبش کنج را هایملب و کشیده کنار را شم

 :کنمیم زمزمه حال همان در

وع تونیمیم- ز هوس مرد باشیم داشته ایطوفابز  شر   !انگی 

ز  دیگرش دست  ...و آیدیم فرود امبرهنه کتف دو مابی 

 

 ۵۸پست#

  قرارب  آوازهای#

 

*** 

 ترالن
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خشو سکوت  قرار که رساندیم باور این به را من امی 

  .بشنوم جالن   هایحرف نیست

خشو خب- ؟یم دستدست چرا بگو، امی   دخی   اون کنز

؟  خر

ون را نفسش  .دهدیم بی 

 اون عاشق که کنم بازی رو مردی نقش شدم مجبور-

 .شده دخی  

 ماتم .بردم باال بار سه یا دو بلکه باریک نه را ابروهایم

خشو نگاه .بود برده ز  اما امی  مگی   .بود خجول و شر

 .دادم تکان شی و زدم تلخندی

 بعدش؟ خب ..خب-

آبز  از ترپیچیده قضییه گفتیم ششمم حس که این با

د ماتم آن به نسبت فقط من که ست  !بی 

ه و کرد مکث گرفت، چشم   .کرد نگاهم ترخی 

  .افتادیم نباید که افتاد اتفاقاب  -

 .چندبار بلکه باریک نه چرخانم،یم نگاه
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 میان از را انگشتانم و خوردم تکابز  ماشینز  بوق صدای با

خشو انگشتان  معنای .برگرداندم را شم .کردم جدا امی 

خشو حرف ی امی  ز  .نشوم متوجه را آن نتوانم که نبود چی 

خشو ز  نگه برای تقالب   هم امی    .نکرد دستم داشی 

  .ترالن شدم مجبور من-

ز  به نگاهم .زنمیم ریشخندی  مانجلوب   باالی مدل ماشی 

 .آیدیم آشنا برایم .افتدیم

 من .پشعمو بزنیم کاری هر به تن اجبار با نیست قرار-

 که بایسر  هاحرف این از خوددارتر خییل تو کردمیم فکر

 و کنز  برقرار رابطه دخی   یه با دیگه کشور یه تو نخوای

  .بدی توضیح بهم بخوای حال

 برگردانم ش کندیم مجبورم .نشیندیم امچانه زیر دستش

 .کنم نگاه اشبرزخز  یچهره به و

 برداشت طوراین تو که ندادم توضیح کامل رو حرفم-

  .ترالن کردی

خشو دست و کشمیم عقب را شم  .ماندیم هوا روی امی 
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 به شما .پشعمو باشه مونده توضیح دیگه کنمنیم فکر-

 خودت قول به و کردییم نباید که کردی رو کاری اجبار

 .بود افتاده افتاد،یم نباید که اتفاق  

خشو  را او هم باز و بود شده پشعمو برایم هم باز امی 

 خارج جمالتم بودن مفرد حالت از .کردمیم خطاب جمع

 هم تماییل اما کردمیم قضاوت زود نباید شاید .بود شده

کنجکاوی ش من و .نداشتم هایشحرف مابق   شنیدم به

 که بودم کرده کش درگی   را فکرم تمام مذبوحانه ای

ی با قبل چندماه را لذتش  .بود برده روس کشور در دخی 

 اشرابطه یدرباره و بنشینم تا داشت انتظار من از حال

ز  حجم او و کنم گوش را هایشحرف  کم را دلش راز سنگی 

 کند؟

 دستم مچ .کرد گرد هایمحرف تمام مقابل در را چشمانش

 !ترمحکم باراین .گرفت را

 .ترالن بگم برات رو ماجرا تمام من تا بایسر  آروم بود قرار-

 باخی   ماجرا تمام از وقن   معنیهب   االنت تندخوب   این

  .نیسن  
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ز ذره زیر از بغی   کنمیم احساس خشو، بودن بی   نفر امی 

 به شاید حش !است ما به کردن نگاه حال در هم دیگری

  !کندیم ایجاد من در ترس حالت

م یه من- ا کنز نیم فکر دخی   شنیدن به باشن حساس دخی 

 حرفا؟ این

خشو   :گویدیم تاکیدوار را حرفش امی 

یم حساس دخی   زمابز  کهاین و !ترالن بدی گوش باید-

 بهم که بگو .باشه داشته عالقه مقابلش طرف به که شه

ز  منم تا نداری عالقه ز  جاهمی   تمومش رو ماجرا این گفی 

 !کنم

 

 ۵۹پست#

 قرارب  آوازهای#

 

  .سمتم در شدن باز با شودیم مصادف گرفتنم نگاه

ز  بیا-  .ترالن پایی 
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 و چرخانمیم ش شوکه .زنمیم یخ کیارش صدای شنیدن با

 و خورده گره هم در ابروهایش فقط که بینمیم را کیاریسر 

ز  هیچ خشو .نیست خوانا صورتش از چی   مانند هم امی 

 .کرده سکوت من

 ترالن؟ نشنیدی-

 خودم هیاهوی این در چنانهم اما خورمیم تکابز  جایم در

خشو، و  شود،یم خم .ندارم باور را کیارش بودن امی 

دیم را من دست و آیدیم جلو دستش  ار فشاری با و گی 

خشو دست  .کندیم رها امی 

خشو آقا گذشت خوش- این قبل لطفا بعدِمن ویل !امی 

 تحقیق یه ازدواج قصد و داره خواستگار طرفت بدوبز  که

 !نزبز  دست باشه، من زن قراره که ترالن رو حاال که بکن

خشو صورت روی امترسیده چشمان  .کندیم مکث امی 

خشو  .ندارد برخورد این از اباب   هیچ .زندیم پوزخندی امی 

  باشه؟ تو زن شده قرار ترالن گ از وقتاون-
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 مردی دو دوئل اسی   .نداشتم ایفاصله شدنم بیهوش تا

 به حق و زورگو خودشان اندازه به کدام هر که بودم شده

 .بودند شده جانب

این نه .خواستم و ترالن اصولش و اصل روی که زمابز  از-

م و دستش خانواده از خی  ب   تو مثل که  گوشه و بگی 

 و طرفم دست که موقیع اونم !بزنم حرف باهاش خیابون

  !کنم قطع بخوام مچ از

ی اگر ز  .گرفتیم باالتر دعوا که حتما گفتمنیم چی 

 من متوجه شاندوی هر و کشیدم پس فشاری با را دستم

 .زدم کناری را کیارش شدن پیاده موقع .شدند

 کاری یا باشم گفته حرقز  شما کدومهیچ به کنمنیم فکر-

ز  کرده برداشت طوریاین دوتا شما که باشم کرده  باشی 

 .کنید رفتار من با خواست دلتون که جور هر تونیدیم که

ارو مجبورم وگرنه نیاین من دنبال   .کنم خی   بزرگی 

 برای خیابان کنار و انداختم دوشم روی را کیفم بند

 .کردم دراز دست ماشینز 

 .رسید من به خودش از قبل کیارش صدای
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 کیارش خودت از پرسیدی اصال هیچ !ترالن کن صی  -

  شد؟ پیدا مشوکله چطوری کنه؟یم کارخر  اینجا

 .است گرفته را دستم آرنج و ایستاده کنارم حال

ز  برو بیا- ز  تو بشی   اومدم من که جریانه تو عمه .ماشی 

 !کردم پیدات خیابون کنار از اما کتابخونه دنبالت

 .دهمیم اشعصن   صورت به را امشده برزخز  نگاه

 و نبودم خیابون کنار منم !هانیسن   طرف بچه با کیارش-

ز  تو   تو که پشعموب   !بودم پشعموم ماشی 
 
 کم مردونگ

 داده انجام شاق   کار که نداره ورت دور لطفا پس .نداره

ام .بایسر    !دارا نگه وخودت احی 

  .کندیم نچر  و رودیم موهایش میان دستش

ز  تو بریم بیا فعال-  بودنه مرد مورد در بعد ماشی 

 .بده توضیح پشعموت

ز  در شدن بسته و باز صدای خشو ماشی   .شنومیم را امی 

 .کیارش برعکس است آرام و دلجویانه صدایش

 .کنیمیم صحبت بعد .ترالن باهاش برو-
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خشو که بعدی این دانمیم و  اعالم حدودی تا گفته، امی 

نیم کنار فهماند خوب کیارش به .دارد نکشیدنش کنار از

 .کشد

  .نداره وجود بعدی-

 .کشدیم ترمحکم را من دست و گویدیم کیارش

 به نگایه شدن سوار هنگام و دارمبریم قدم ناچارا

خشو  شلوارش هایجیب در هایشدست .اندازمیم امی 

 .من به اشجدی نگاه و شده جاگی  

 

 ۶۰پست#

 قرارب  آوازهای#

 

میم نگاه ز  سوار و گی   یبسته نقش قامت .شومیم ماشی 

خشو دن .بینمیم بغل آینه از را امی   بر هایشدندان فشر

 و کردمیم فکری چه که منز  .کرده دار زاویه را فکش هم،

ز  اتفاق   چه  یک اما کردمیم رفتار تند نباید .داد رخ مانبی 
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خشو رابطه به فکر هم درصد ی با امی   تمام خارخ   دخی 

 .ریخت بهم را او از تصوراتم

ز  در کیارش  .کوبدیم محکم را ماشی 

 این برای بایسر  داشته ایکننده قانع توضیح امیدوارم-

 .اتفاق

ز   به چنانهم نگاهم .آوردیمدر حرکت به را ماشی 

خشو  .شویمیم او از دورتر و دور که است امی 

 .پشداب   توضیح برای باشه داشته دلییل کنمنیم فکر-

خشو چرخیدن  .رودیم ماشینش سمت به .بینمیم را امی 

 یم یجوری ترالن-
 
 بیام قراره من که نداری خی   انگار گ

 کردی؟ خودت منی   و انی   !خواستگاریت

میم آینه از نگاه باالخره خشو .گی   .بینمنیم دیگر را امی 

 .است جلو به نگاهم

 افتخار حاال که شده خر  مغرورم همیشه پشداییه-

عمه اونم داده؟ رو دخی   یه به صحبت  ش؟دخی 
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ز  فرمان .اندازمیم نگایه چشیم زیر  هایشدست زیر ماشی 

ده  .شودیم فشر

 کش هر که اینه برای من بودن مغرور داره؟ ربیط چه-

 !دونمنیم خودم با زدن حرف قابل رو

 .زنمیم داری صدا پوزخند

 این بابت ممنونم !پس شده من نصیب گروبز  تحفه چه-

 .واقعا افتخار

 پیش فکری چه .شنومیم را دارشکش هاینفس صدای

 کرد؟یم من مورد در خودش

 نزده؟ حرقز  بهت آبا-

ز  را موضعش کهاین   .است خوشایند من برای آورده پایی 

 .چرخمیم سمتش به

؟ مورد در-   .گهیم زیاد حرف من به همیشه آبا البته خر

 .هواب   به ش که بس از-

 .بود بخش لذت برایم کیارش به دادن جواب

، داره عالیم اونم-  .شهنیم کش هر نصیب پشداب 
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 هم مهم برایم .نشدم متوجهش که کرد ایزمزمه لب زیر

خشو اگر شاید نبود،  با .رفتمیم آن کنکاش بر  در بود امی 

 امروزش کار اما بود نکرده ایبدی حقم در کیارش کهاین

 .شد تمام گران برایم

 .نیومدم جنگ واسه .ترالن کنیم صحبت جدی بذار-

 .بزنم حرف باهات امشب خواستگاری قبل اومدم

 شب .بودند گذاشته را قرار پس .امشب خواستگاری

خشو و پروانه خواستگاری گذشته ها طورآن امی   را بزرگی 

 و من نوبت حتم به که هم امشب و بود کرده شوکه

 .بود کیارش

 خواستگاری جلسه تو که بود گفته مادرت به مادرم ویل-

 کردی تابوشکنز  چرا .قبلش نه کنیم صحبت تونیمیم

 پس؟

 .اندازدیم من به نگایهنیم و دهدیم تکان ایشانه

 برای بزنم حرف باهات خوامیم .ترالن نیست شکنز  تابو-

 .آینده

  .کیارش با هم آن نداشت وجود من نظر از که ایآینده
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 هست؟ ایآینده نباشه، ایعالقه اگه بنظرت-

ز  .کمی   تردد و است ترخلوت جاده  خوب   بهانه هم همی 

ز  به تا است کیارش برای  .بدهد شعت ماشی 

 این واسه بنظرت نبود اگه اما کنمنیم کتمانش .عالقه-

 کردم؟یم تقال خواستگاری

 

 ۶۱پست#

  قرارب  آوازهای#

 

 و اندازدیم نگایه عقب به جلو آینه از .کندیم تازه نفش

 :گویدیم هم باز

ز  ترالن-  وقته خییل تو .نیست روز دو یگ برای من خواسی 

عمه فقط من برای  .نیسن   دخی 

یم دارخنده برایم هایشحرف .کنمیم وکولهکج را لبانم

شبه بیشی   کیم تا دهدیم قلقلکم کودکانه ایلجبازی .آید
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 شد ظاهر بدموقع خییل که کیاریسر  .بگذارم کیارش ش

  .بوده من خوب اقبال و بخت از هم آن که

؟ گ از دقیقا خب-  االن؟ چیه من جدیده نسب پشداب 

 گلستونش و گرمابه رفیق بفهمه یروزی آراز اگه احتماال

 گه؟یم خر  خواهرشه خواستگار حاال

 .اندازدیم رد اشچهره در زود خییل اشخورده زخم غرور

 که گلستون و گرمابه رفیق گهیم یجوری ام؟غریبه مگه-

 نمکُسس اگه ترالن !تونمپشداب   من انگار نه که انگار

 خدمتت کنم عرض باید ستپشه اون برای االنت بازیه

 هر بجای که قرمزی خط !بکش قرمز خط یه و دورش که

 نداری دوست اگه !بشه ترپررنگ شدنش، کمرنگ روز

ه باال جدل و دعوا  وگرنه نکن نگاه نگفتنم هیچر  به !بگی 

بت خوش زیادی پشعموی اون جواب  دیگه یجور ومشر

  !دادمیم

خشو از دفاع به هم باز م امی  ز  را شمشی   منز  .کنمیم تی 

 کنجکاو .بودم کرده نبایدها به متهم را او پیش دقایق   که
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ز   چند شنیدن با راه اول اما بودم شده پشعمویم راز دانسی 

  !زدم جا کلمه

خشو مگه-  اونم و بودم کتابخونه تو کرده؟ کارخر  امی 

 جواب باید احیانا !خونه گشتیمبریم داشتیم بعدشم .اومد

 بدم؟ پس

 را خودم که کندیم نگاهم طوری .چرخاندیم ش

 .دهدیم جلو به را حواسش .کنمیم جمع نامحسوس

 خواستگاری دیشب که پشعموب   با !داره ایراد خییل آره-

عمه  تو تو با امروز حاال خورد بهم و بود رفته تدخی 

ز   !دادیم نشونت بازوشو زور خیابون گوشه ماشی 

 چندتاچندتا؟

 تعجب با و تکرار را آمده مهم برایم که حرفش از قسمن  

 :پرسمیم

  خورده؟ بهم خواستگاری دیشب دوبز یم کجا از تو-

 .کشدیم اششقیقه روی دسن  

ی هر از من- ز   تو بدونم که چی 
 
 خی   شهیم دخیل من زندگ

  .دارم
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یم صورتم طرف یک روی دستم کف .شومیم گنگ و گیج

  .نشیند

؟ یعنز -  کنز یم ُسکُسک یه !خب بزن حرف درست خر

؟ که  خر

 .چرخاندیم را فرمان و زده را راهنما .زندیم ریشخندی

ز  از-  .اومده خوشم بودنت خنگ همی 

 روی از را دستم بود؟ من با .کنمیم گرد را چشمانم

 اماشاره انگشت نوک با و کنمیم درازش .دارمبریم صورتم

 .آورمیم فشاری بازویش به

ز - ی داری انتظار زبز یم حرفت ته و ش از .نکنا توهی  ز  چی 

  آبا؟ دردونه بشم متوجه

 خونشدی با را من حرص و زندیم نماب  دندان لبخند

 .آوردیم در بیشی   االنش

 .دارم دوست اینم .اخالقت دیگه نمونه یه هم حسودی-

ز  بودنتم خشن  .طورهمی 
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 .داشت جواب   گفتمیم چه هر .کشمیم پس را انگشتم

ز  آرام تردد وجود با خیابان  .شده ترافیک جلوب   هایماشی 

 :زندیم زل رخمنیم به .چرخاندیم ش

 فهمیدم حداقل .دنبالت اومدم نشد بد همچینم دیدی-

 .داری ایدیگه اخالقای چه

 بر را شم .کشمیم دهانم داخل به و کرده جمع را لبانم

میم شش خالف  خیابان کنار چنار درخت به چشمم .گی 

 .کنمیم دنبال چشمم با را اشبلندی .افتدیم

ز  برای را لبانم  :کنمیم رها حرفم گفی 

 آخر که اوبز  ویل .خواستگاری این به خوشبینز  زیادی-

هیم تصمیم  .معلومه جوابم خب که منم .منم گی 

ز  زیادم-  .حرفت به نباش مطمی 

 

 ۶۲پست#

 قرارب  آوازهای#
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 .کندیم کردنش نگاه به وادار را من حرفش

ه- ی زودتر رو من بهی   بخوام اگر وگرنه خونه بی 

 کنهیم چکه ازشون که غروری و تو حرفای به همینطوری

  .شهیم خراب روزم کل بدم گوش

ز  آش روز از قبل تا که کیاریسر  و من  با که کلماب   کل پخی 

یم کلکل حال رسیدنیم هم جمله به بودیم زده حرف هم

 صاف صداب   .کشیدیمیم نشان و خط هم برای و کردیم

 :گویدیم جدی را حرفش .کندیم

 دیشب اونم که داری دوستش گمونم به داری؟ دوستش-

  .خواستگاری گوش زیر زده

 رفتار و حرکات تمام .کردمنیم انکار .داشتم دوستش

خشو  هاآن به دقت با که منز  آمدیم جذاب برایم امی 

 قلبم شب نیمه آن از بعد دقیقا و بودم نکرده توجه

 کرده یگ دلش با را دلم ناباوری در من و شد متحول

ز  نگه و شنیدن برای حداقل .بودم  که رازی .رازش داشی 

 کنمیم فکر که حاال .نرسید هم نصف به حن   گفتنش

خشو با حق  احساساب   و ماندمیم آرام باید من بود امی 
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 مسند بر بعد و شنیدمیم را ماجرا تمام باید کردمنیم عمل

 به مانیع از بایسن  یم حاضز  حال در .نشستمیم قضاوت

  .کردمیم رد را آبا ترسخت هم او از و کیارش اسم

  از بینمنیم دلییل من-
 
 بهت بزنم حرقز  شخصیم زندگ

 نداشته چه باشم داشته دوست رو کش چه حاال .کیارش

  .باشم

 باید .آرام نه و بود خونشد نه دیگر کیارش یچهره

اف   .ترسیدمیم اشجذبه از کردمیم اعی 

 که باشه مربوط خییل عمه به کنم فکر اما نداره دلییل نه-

ش ز  از ش کتابخونه بجای دخی   درآورده پشعموش ماشی 

   .بود

 اما کندیم ماتم و کیش .کندیم موم و مهر خوب را دهانم

 بود قرار کش که مواقیع در نبودم پا و دستب   هم من

 .دهد نشانم را زورش

  و کنز  لطف واقعا شمیم خوشحال-
 
نیم مادرم که نه .بگ

خشو دونه ش و امی    از و دارن اخالق   چجور دخی 
 
 بچگ
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ز  برای نشدیم بزرگ باغخونه یه تو همگ یم نگروندل همی 

 .کنهیم دعوا ومن و شه

ز  فرمان روی را دستش کف عصن   لحظه از آبز  در  ماشی 

 .کوبدیم

ز  در به را خودم ترسیده  هایمدست .چسبانمیم ماشی 

ندیم قرار مقابلم و شده حفایطز    .گی 

؟یم سینه به وپشعموت اون سنگ انقدر چرا-  اون زبز

  ندارم؟ من که داره خر 

ون امروز با دانستمیم اگر  نمایش شاهد آمدنم، بی 

ز بهت هایحرف شنیدن و باورنکردبز  اتفاقات  شدم،یم آمی 

ون خشو درگی   من فکر تمام !آمدمنیم بی   و بود شده امی 

 .نداشتم هایشحرف و کیارش به فکر برای جاب   هیچ

ز  در من برای کیارش   اتفاقات صفحه ترینپایی 
 
 قرار امزندگ

 و جمع را خودم شود،یم تمام که کیارش فریاد .داشت

 :گویمیم و کرده جور

 آتیش قدران نداری خی   ماجراب   از وقن   دیگه لطفا-

 ایشیوه هر با که نزن دسن   یه من به انقدرم .نشو معرکه
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ون بکشر  رو من زبون زیر بخوای  به زندگیم گفتم .بی 

یم و فکر تنها االن من بعدشم مربوطه خودم  درگی 

  .دیگه کسهیچ نه تو نه .کنکورمه

 من شبنیمه همان از پیش، شب دو از !گفتمیم دروغ

 !بود شده نفر یک تمرکزم تمام و فکرم .بودم کرده تغیی  

خشو "   "امی 

ز  خواندنم درس و کنکور  حقیقن   .بودند شده الویتم دومی 

 مرور به حاضز  حن   و جنگیدمیم آن با مدام هم خودم که

 !نبودم امذهنز  هایواگویه در تکرارش و

 

 ۶۳پست#

 قرارب  _آوازهای#

                                  ***  

خشو  امی 
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 آمد زنگ صدای .شدم زورخانه داخل و کرده خم را قامتم

به مرشد و ب به ایضز   .کرد وارد خود ضز

 رفن   چو زورخانه به اول

ز  آری  ببوس آفرین جهان نام به زمی 

 کسوتان پیش از و مرشد و پهلوان از

ز  پس و آستان به نه ش  ببوس آستی 

 صدا ورزشکاری ورود هنگام و همیشه عادت به مرشد

بش و زنگ یم ورزشکار به به خوشامدی و آورددریم را ضز

 نفری چند و داشتند دست میل گود در نفری سه .گفت

 مرشد به و کشیدم باال نگاه .بودند نشسته جایگاه در

 او از که رفیق   .رفیق و بود پدرم که مرشدی .گفتم سالیم

 مراعات برای فقط هم آن بودم کرده مخقز  مهیم اتفاق

ز  و باال شی .مریضش قلب شعرخوابز  .دهدیم تکان پایی 

 پاهایم .شده تمام زورخانه این ورزشکار منه ورود برای اش

 را هایملباس .رومیم لباس تعویض اتاق به و داده تکابز  را

 شلواری .کنمیم عوض زورخانه ورزش مخصوص لباس با

 اماشاره و میابز  انگشت .رسانمیم گود به را خودم *.نطیع
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 ایبوسه .گذارمیم لبم روی بعد و زده گود یکناره به را

 .رسانمیم گود یمیانه به را خودم خدا از یاری با و زده

 تبعیت به هم گود در نفر سه .شومیم مرشد با هماهنگ

وع من از  ش .کنمیم گرم و داده تکابز  را بدنم .کنندیم شر

میم باال   .اندازمیم نگاه زورخانه دوار سقف به و گی 

 .شودیم اکو شم در ترالن صدای

 

 من .پشعمو بزنیم کاری هر به تن اجبار با نیست قرار- "

 که بایسر  هاحرف این از خوددارتر خییل تو کردمیم فکر

 و کنز  برقرار رابطه دخی   یه با دیگه کشور یه تو نخوای

 " .بدی توضیح بهم بخوای حاال

 

ب   من و نبود آرام .بزنم حرف من و باشد آرام بود قرار

 .نبودم انجام به مجبور من .داشت حق ترالن .شدم قرار

ز  ش میم پایی   چرخ و کرده باز طرف دو به را دستانم .گی 

 .زنمیم چرخ و زنمیم چرخ .زنمیم
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 شما .پشعمو باشه مونده توضیح دیگه کنمنیم فکر- "

 قول به و کردییم نباید که کردی رو کاری اجبار به

 " .بود افتاده افتاد،یم نباید که اتفاق   خودت

 

  روی پا رفاقت برای من .بود افتاده
 
 .بودم گذاشته مردانگ

ب صدای .افتدیم راه به جبینم عرق  .آمدیم طرب و ضز

 در که صالبتش با صدای .مرشد آوازخواندن صدای

ب صدای یم خوش هایمگوش به و شده ادغام ضز

  .نشست

 

 فلک رغمعیل هست ما ورزش خانه

 ملک چشم از ترپاک بود که شزمینز 

 نیست ناکان هوس جای ما ورزش خانه

ل این بود پاکان جای ز  نیست ناپاکان میز
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 منه .بودم گذاشته پا زیر را پهلوابز  رسم و راه من

خشو  شعت و بندمیم چشم .بودم کرده رویکج امی 

 .شودیم بیشی   هایمزدن چرخ

 

 آیدیم صفا بوی آن کز است شزمینز 

 آیدیم گدا و شها هر که است مکابز  این

ل بیا پاک من جان ز  نیست ناپاکان میز

ل ش به است پاککه هر ز  آیدیم ما میز

 

 (نطیع) باستابز  شلوار*

  شلوار، گذشته در
 
امه روی بر بوده لنگ ر  و بستند یم پی 

 ضخیم پارچه جنس از و زانو ش تا است شلوارى نطیع

  نوارهاى توسط آن روى بر که
 
 جقه بته سفید یا رنگ

 .است چرم جنس از ها زانو و دورکمر و بندند یم نقش

 

 ۶۴پست#
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  قرارب  _آوازهای#

 

 

 

 صدا مرشد .دیدمیم زیادی زورخانه برای را خودم وجود

 .کنمیم باز چشم .ایستمیم آرامآرام .آوردیم در را زنگ

 کنار *هایمیل سمت .کندیم چکه رویم و ش از عرق

 تبع به هم مابق   نفر سه .دارمبریم میل دو .رومیم گود

 .دارندبریم من

 در را هامیل .شودیم بلند عیل یا صدای .گویمیم عیل یا

  .دهمیم تکان دستانم

ب صدا  .نیست راه به من فکر اما .است راه به طرب و ضز

 گذشته اتفاقات پیش .کرده گی   هایشحرف و ترالن پیش

 منز  با بود؟ کرده چه من با نامروت صادق .شده زنجی  

 کردن زنده بدنبال که منز  .ماندم رفاقت پای صادقانه که

میل .بودم زده غریب کشوری دل به مالباخته ایعده پول
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یم تکان ترشعت با را دستانم مچ .برمیم باال بیشی   را ها

  .شوندیم دستانم در موم چوهم هامیل .دهم

 

ز  حرمت پاس زورخانه در خوشا ای   داشی 

ون ریا و کی   موزه  بگذاشتند در بی 

ز  فرو همت کسوت  شدن خودب   زخود بسی 

ز  پوریا پیشگاه در را خویش  بنگاشی 

 

ب نوای از ی فکرم و خوردیم صیقل روحم مرشد ضز  مسی 

 رفاقت پای به را پهلوابز  حرمت .بود شده سنگالخز 

ی رفیقش از که رفاقن   .بودم سوزانده  صادق   .نبود خی 

ح پای اگر که نبود  توضیحش شد، کشیده وسط ماجرا شر

 در هیچ و بودم مانده تنها ماجرا این گود وسط .باشد براه

 که هم اشکنجکاوی پای به .بود اما ترالن .نداشتم دست

 آرام برای حاضز  و خ .بود نشسته دلم حرف پای بود

 پشیمان امروزش رفتار از که مطمئنم .اشکنجکاوی کردن
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 اما است دلم راز شنیدن منتظر هم باز و شد خواهد

  .کیارش وجود

ز  را هامیل  .کنمیم رها سینه از نفس .آورمیم پایی 

ز  نگاه  که داندیم .کنمیم احساس خوب   به را مرشد سنگی 

 کرده حجت اتمام پیش روز سه .لنگدیم کارم جاییک

 درمان و چاره ایگره هر که بود گفته پیش روز سه .بود

 بودم نیامده در آمدم،یم در پا از مشکل یک با نباید .دارد

 گلویم بیخ وجدان عذاب که منز  .بودم ریخته فرو اما

ز  بود سخت و چسبیده یم که ترالبز  به دیل حرف گفی 

 حق اگر .احسایس و بود دخی   .بود حساس و خواستمش

 باز ایگره کارم کردنیم باور را حرفم و دادنیم من به را

 به که حال اگر بود، صادق اگر .ماندیم باق   نشده

یم پیش ترراست ش کارم بودیم داشتم، احتیاج وجودش

 وجودش که ایبحبوحه این در نیست هم صادق .رفت

 او از که خیط تنها و کجا هیچ نبود صادق .بود الزایم

یم فریاد را بودن خاموش که ستایهفته دو هم داشتم

قبیل جای ش هامیل !حایل ویرانه این و اممانده من !زند

ندیم آرام شان   .گی 
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 اما ذهنم .مرشد با هماهنگ و بودم گود *میاندار

 .گرفتمیم را ترالن کلمات پیش و پس .نبود هماهنگ

 پیش خوب که قراری .داد نشان رخز  امروز که اتفاق  

 را *شنا تخته .نرسید هم میانه به که هاب  حرف و نرفت

یم رژه چشمم جلو کیارش کشیدن نشان و خط .دارمبریم

به .خواندیم شنوازی مرشد .رود  و زندیم زنگ به ایضز

ب یک با را طبل  شنا تخته .آوردیم در صدا به متوایل ضز

 هم گود ورزشکاران مابق   .گذارمیم گود کف مقابلم را

 ناقوس هایمگوش در کیارش صدای .کنندیم تقلید را کارم

 .شودیم

 

 نه .خواستم و ترالن اصولش و اصل روی که زمابز  از- "

م و دستش خانواده از خی  ب   تو مثل کهاین  گوشه و بگی 

 و طرفم دست که موقیع اونم !بزنم حرف باهاش خیابون

 " !کنم قطع بخوام مچ از
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 *میل

 به مایل شکل ای استوانه چوب از است ورزیسر  ابزار میل

 قدمت و است گرز کننده تدایع میل شکل .مخروط بدنه

 از ای زورخانه ورزش چون .رسد یم کهن های دوره به آن

 برای میل شبیه ای وسیله از بود فتوت اهل های ریاضت

ز  ورزیده  که ورزش ابزار این .کردند یم استفاده خود ساخی 

 آهن و چوب از و گرز شبیه احتماال پیدایش بدو در

 گرزکوب   در مهارت و بدن پرورش برای بود شده ساخته

ز  اکنون که چوب   های میل .است رفته یم کار به  رواج نی 

 و ارژن و گردو و نارون مانند سخن   های چوب از دارد

 پوریای افسانه تومار در .شود یم ساخته گنجشک زبان

نجات کشن   گل و ویل  باز صفویه دوران به دو هر که می 

 میل .شد برده نام امروز شکل به زورخانه میل از گردد؛ یم

 وزن 15 تا 1 از میل هر و است مختلقز  هاى وزن داراى

ز  میل .دارد  .است کیلوگرم 30 جفت مسابقات در سنگی 
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 *میاندار

ی که است ای نخبه ورزشکار میاندار  ورزش عملیات رهی 

  و باستابز 
 
 ورزشکاران و دارد برعهده را مرشد با هماهنگ

وی به مکلف گود داخل  .هستند ایشان از پی 

 

 *شناتخته

 به طولش که دار پایه است ای تخته (شنو) شنا تخته 

 دو که است می   سانن   8 آن پهنای و می   سانن   70 اندازه

ز  از را آن زیر، در می   سانن   5 ارتفاع به کوتاه پایه  باال زمی 

 زورخانه ورزش اصیل وسایل از شنا تخته .دارد یم نگه

ز  آن بدون که این کما نیست، ز  با توان یم نی   کف گذاشی 

ز  روی به ها دست  .داد انجام را گانه چهار شنوهای زمی 

 

 ۶۵پست#

 قرارب  _آوازهای#
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ز  شنا با را کیارش هایحرف حرص  .کنمیم تخلیه رفی 

یم که طور هر و افتاده دستش آتو حال که کیاریسر 

 دردشی بودم امیدوار فقط .کرد خواهد رفتار خواهد

 و بود طرف خودم با وقت آن که نکند درست ترالن برای

ز هیچ دیگر که منز   نسبت حن   آمدنیم چشمانم به چی 

  !فامییل

ز  هیچ  یک .نرفت پیش خواستمیم که طورآن چی 

 ترالبز  و اتفاق از پر گذشته یک وجود .بزرگ بدشانش

 شم در اتفاقات تمایم !نکرد گوش کامل را هایمحرف که

 چشمانم گذشته روز چند این همانند من و روندیم رژه

 با .کندیم سست را پایم و دست ایشگیجه و رفته سیایه

 .رسانمیم پایان به را ورزش و کرده تحمل وجود این

 را حوله و نشینمیم گود یلبه شودیم خایل که زورخانه

 قرار زانوهایم روی هایمدست ساعد .اندازمیم گردنم دور

دیم   .مانندیم باق   بالتکلیف انگشتانم و گی 

ز  قرار با میم باال ش مقابلم، چاب   لیوان گرفی    .گی 

 پش اما کنز یم رو زورخونه این مرشد مراعات که دونمیم-

  !داریم هم پشی پدر نسبت یه تو ومن
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میم را چاب   لیوان  را لیوان از شده خارج بخار نگاهم .گی 

 .کندیم شکار

  .هستم هم پدریت نسبت و مرشد پاک خاک-

 .نوشدیم چایش از قلنر  .نشیندیم کنارم

 گرفتاری و گی   حد این تا زورخونه اول پهلوون ندارم یاد-

 غریب .پش شده هم تو یمدته هاتسگرمه .باشه داشته

ز  واس پاتو و دست نسبت اون یا شدیم  بسته؟ گفی 

 باید االن تا ترالن .کنمیم حلقه لیوان دور را دیگرم دست

 خواستگارش کیارش که ترالبز  .باشد رسیده باغخانه به

  .بود شده

 خواهد دلخور ندهم را مرشدم پدر جواب اگر که دانمیم

 .شد

ون پیشم روز سه دو- ز ز  می   .گفتم برات نامروب   از جاهمی 

خشو باشه وسط که رفاقت و ناموس پای کهاین از  امی 

آدم دست کردنا خایل جا بعیصز  مرشد اما .ستمحله اول

 یم خودت با مدام که یجوری !گردو پوست تو ذارهیم و
 
 گ

  !کردمنیم فالبز  واسه رو کاراین کاش
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 چای از ایجرعه .کنمیم نزدیک هایملب به را لیوان یلبه

 به مجبور .پیچدیم گوشم در مدام ترالن صدای .خورمیم

 کردم؟یم چه را معرفتم و مرام پس .نبودم کار این انجام

مردم پول کردن زنده برای بود داده صادق که هاب  قسم

 گناه؟ب   های

  .بود باخت ش دو من برای معامله این

  خواینیم هنوزم-
 
 قراره؟ چه از ماجرا بگ

چروک و سفید موی به نگایه .گذارمیم گود یلبه را لیوان

  .اندازمیم مرشد صورت روی های

  شما-
 
  .باش ما دعاگوی همیشه مثل و کن بزرگ

  .رودیم چشمانم عمق تا نافذش نگاه با

  .یارت عیل-

 .شومیم بلند جا از

 .برسونمت رییم کجا شما رمیم دارم من-

 پریساحوال بر  رمیم من .مرشد بچه برس کارات به برو تو-

 !حرف یه فقط .قدییم دوست چندتا از
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یم دارد پرسیدن سوال قصد من از جدی طوراین وقن  

 .دارد مشغولیت آن به نسبت ذهنش که مطمئنم و دانم

  .شودیم بلند جایش از .دهمیم تکان شی

 ...دیشب چرا-

 خودم بیاورد زبان بر کامل را سوالش کهاین از قبل

 .کنمیم مطرحش

  ندادیم؟ مثبت جواب پروانه و من چرا-

بریم گردنم دور از را حوله و کشمیم موهایم به دسن  

 کامل خودم را سوالش وقن   است جوابم منتظر .دارم

 .بودم کرده

 .بیاورم میان به حرقز  پروانه ماجرای از خواهمنیم

میم زیر به ش .دهمیم دیگرم دست به را حوله  .گی 

 .دیگه طور نه کنمیم نگاه خواهری چشم پروانه به من-

 حرف رو اینکه برای فقط خواستگاری بیام شدم رایصز  اگه

 این به رضا زیاد خودش هم پروانه .نیارم نه مامان و شما

 .نبود وصلت

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 ۶۶پست#

  قرارب  _آوازهای#

 

دیم رو و دهدیم تکان شی .شودیم قانع ظاهر در  هر .گی 

 .کشدیم باال را آن و رسانده شلوارش کمر به را دستش دو

 من فالنه پش این بگه و بیاد گ هر .دارم ایمان بهت من-

ز  وقن   !خورمیم قسم شت رو ،یم حرف مطمی   دلم زبز

 .شهیم قرص

  .زنمیم چرخز نیم

 
 
 بیاورم شش .شانس بازی .شده تاس بازی مانند امزندگ

 من که حایل .بیندازم تاس باره چندین باید نیاورم و امبرده

 .صادق شدن پیدا هم ترالن هم .دارم نیاز شش جفت به

 هایمحرف به گوش که ترالبز  نه هست صادق   نه اما

 ایچاره باید و شده آفتاب   وسط این که کیاریسر  .بدهد

 خرترکله که کیاریسر  .کنم ترالن از او شدن دور برای هم

 و حرف که کیاریسر  .داده نشان را خودش هاحرف این از
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 به هم باید .شومیم خارج گود از .شودنیم شش منطق

 .کنم بازگو شخیص برای را مسائیل هم و بزنم ش بوتیک

 !بود خواهد قفل این کلید دانمیم که شخیص

                                    ***         

 ترالن

 

آتش .نگفت حرقز  دیگر کیارش باالیم بلند نطق از بعد

ز  باغخانه سمت به و کرده اعالم را بس  .راندیم را ماشی 

 آبای .بود آبا و مادرم با شدن رو در رو امبعدی مشکل

 کنم اعالم را اممنقز  جواب اگر مطمئنم که فوالدزره

 ترک را مانخانه روزش همان و کرده پیچبقچه را وسایلش

  .کندیم

ز  .ترالن باش آماده امشب برای-  جوابت اگر باش مطمی 

 ذارمنیم بدون اینم و .منم آدنیم کوتاه که اوبز  باشه منقز 

 !بذاره تونخونه تو پاشو ایدیگه خواستگار

یم کیارش خیالب   نبود آبا و مادرم جنجال از ترس اگر

 .کردمیم مستفیض خواستیم دلم که طورآن را او .شدم
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ز  توقف به مجبور هم بعد  و کرده باز را در .کردمیم ماشی 

 طبق بودم ناچار اما .رساندمیم خانه به تاکش با را خودم

 هایحرف .کردمیم عمل بودم داده مادرم به که قویل

 و کردمیم تحمل را خواستگاری شب .شنیدمیم را کیارش

 به اهمین   دیگر و .کردمیم اعالم را اممنقز  جواب بعد

 خودش که کیاریسر  .کردمنیم کیارش هایدادن اولتیماتوم

  به محق را
 
  .دانستیم امزندگ

 بگو هست بازم اگه کیارش؟ نداری ایدیگه یخواسته-

 لباس و خوردن غذا مورد در خواییم .اصال نکن تعارف

 !بده نطق پوشیدنمم

  .داد تکان شی ریلکس

ز  ویل .زوده کارا این برای فعال-  مونازدواجم بعد مطمئیز

 .گمیم بهت هم اینارو

 چند این در عظییم تحول دیدمیم حال که کیاریسر 

 رویش این با من و بوده طور این هم شاید !داشت ساعت

 وجود با آبا چطور که بود سوال برایم .نداشتم آشناب  

ز   دوست حد بدین تا را او کیارش از رفتارهاب   چنی 
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 العملمعکس تنها کیارش مقابل در شدن آچمز داشت؟

 شود؟ دار ادامه بود قرار کجا تا بشر  این پرروب   .بود

 .رفن  یم گاز تخته داشن   که تو خانم؟ ترالن پس شدخر -

 آوردی؟ کم

 چنته در حرقز  گفتمیم چه هر .کردم ایقروچه دندان

 است غرور خدای کیارش کردمیم گمان که منز  .داشت

یم اضافه هم را اشپرروب   و بودن خودشیفته باید حال

 گفتنم بله برای احتمال درصد یک فقط روزی اگر !کردم

  !رفت هوا به و شد دود هم آن داشت وجود

 :زدم حرف درآر حرص خودش چوهم و زدم ریشخندی

 برای و خودم بخوام که بینمنیم وآدمش نیاوردم کم نه-

  !کنم خسته زدن حرف

 .زد تمسخری پر یخندهتک

  واین-
 
؟ خر  نگ

 
 و خودت بود پشعموت اون اگه البد بگ

 هوم؟ کردییم خسته

 !بود کرده پیدا را دقایق این در ضعفم نقطه خوب خییل

خشو از حرقز  اگر دانستیم  شیعا من بکشد وسط امی 
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 راحت دیگری طور را خیالش پس .دهمیم نشان واکنش

 .کردم

  .وسط این هست فرق   یه منتیه گفته؟ گ-

 :پرسید درهم ابروهاب   با .چرخاند ش طرفم به

؟ چه-   فرق 

 .نشاندم هایملب روی درآری حرص و نمادندان لبخند

خشو به وقن   کهاینه فرقش-   امی 
 
 صحبت برای مییل بگ

 حرفش که زنهنیم آتیش و آب به و خودش تو مثل ندارم

 تو خود دقیقا تو اما وقتش ش ذارهیم !بنشونه کریس به و

 و آب هر به خودشو که نچسب و کنه آدم یه یسر یم

 ...تو ویل !کنه جلب طرفشو نظر تا زنهیم آتیشر 

 

 ۶۷پست#

 قرارب  _آوازهای#
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 کبودی به رو اشچهره .کنم ادا را حرفم مابق   گذاردنیم

 .بود برخورده غرورش به زیادی .رودیم

یم بهم آبا چند هر بودی؟ کرده قایم کجا درازتو زبون-

 ویل خوادیم اعصاب زدن وکله ش و دخی   این با گفت

 ...خب

  .کشدیم عمیق   نفس

 بازم کنز  کاری هر کال .خودیم مال بازم تو بشه خر  هر-

ار من از وخودت توبز نیم ز   !ترالن کنز  بی 

 به را حرصش .است گفته حرص بدون را آخرش یجمله

 جواب در باید دانستمنیم دیگر که منز  .انداخت من جان

  بگویم؟ چه او دارهدف هایحرف

ی .زنمیم گره روروبه به را نگاهم  هایمکنایه نداشت تاثی 

 .کردمیم تصورش دیگری طور من که اوب   .او به

 :کندیم زمزمه برنده لحنز  با شودیم طوالبز  سکوتم وقن  

 من .هست چون نیست اجباری گمنیم .ترالن فکر خوب-

ی هر به دارم عادت ز یم هم بابتش و برسم خوامیم که چی 

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی هر !جنگم ز  راهم ش از شهیم مانعم بدونم که هم چی 

  .باشم طرف آدم کیل با اگه حن   .دارمبریم

 .شودیم بکار دست خودش زبانم وقن   نگویم توانمنیم

ز - م توب   خواستگارم تنها بدونم اگر باش مطمی   تا حاضز

 !داب   پش داره عالیم هم مجردی .بمونم مجرد عمرم آخر

  .شنوینیم من از مثبن   جواب ویل

ز  شعت یم باغخانه نزدیک خیابان به .کندیم کم را ماشی 

  .رسیم

 مجرد به اگه حن   مونمیم پیگی   چنانهم من .نیست مهم-

 حق پس نکنز  ازدواج من با قراره اگه .بشه ختم موندنم

 !کنز  ازدواج ایدیگه کس با نداری

 که حایل در .برسد انتها به نبود قرار مانکلکل گمانم به

 پر و حرف کم کیارش همان کیارش نداشتم را باورش هیچ

 !باشد غرور از

ز  خودم رو خودم حق-   .تو نه کنمیم تعیی 

ز   .کندیم متوقف کوچه انتهای را ماشی 
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 وقت دادنت جواب واسه باشه که هم صبح فردا خود تا-

عمه نکن لجبازی من با .دارم مانه خییل خودت !دخی   محی 

  !بده انرصاف بازی این از

ه روی دستم  صورت روبه چنانهم شم .نشیندیم دستگی 

 .است کیارش

مانه غی  - ؟ پش شهیم خر  شمحی   به اعتماد مرزای داب 

 همه این نیست خوب خییل .کنز یم جاجابه داری رو نفس

 .بودنت منممنم به متگ

 ساعد .شودیم متمایل طرفم به کیارش .کنمیم باز را در

 فرمان روی دیگرش دست و کنسویل روی دستش یک

ز  دیم قرار ماشی   .گی 

  .کندیم آب را سنگ اما چشمانش نفوذ

ین با که ترالبز  همون من برای تو-  دل تو قند زبونیش شی 

 خوشمزه پای به ذارمیم هم االنت حرفای .کردیم آب همه

 نخوردم یا خوردم حرص کمم یه وسط این حاال .بودنت

 خوش کیل تونمیم تو با من که اینه مهم .نیست مهم برام

 .شهیم نگران عمه برو االنم .بگذرونم
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  قرارب  _آوازهای#

 

 

 هم بر را ماشینش در حرص با و کردم معوج و کج را لبانم

 اشنادیده .شنیدم را بلندش یخنده صدای اما کوبیدم

 سنگینز  .گذاشتم کوچه درون پا بلند هایقدم با و گرفتم

 صدای انتها در و هایشحرف .کردمیم احساس را نگاهش

 را پاهایم و بخورم حرص بیشی   شدیم باعث اشخنده

 شده حریص طوری .بکوبم کوچه آسفالت روی ترمحکم

 .دادمیم را زدنم فریاد امکان آن هر که بودم

 زنگ روی دست .رسیدم کوچه در به همیشه از زودتر

 حرصم تمام .بارسه بار، دو بار،یک نه .گذاشتم مانطبقه

دن ش را  به که طوری !کردم خایل آیفون یدکمه فشر

 :پیچید آیفون در مادرم صدای و نکشید ثانیه

ته؟ ترالن وای- ؟ مگه آوردی ش چخی    دخی 
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 امچهره از مادرم گمانم به .انداختم آیفون به نگایهنیم

 را دکمه دیگری حرف ب   !امکفری حد چه تا که خواند

د  حیاط داخل .کردم باز را در هویل با .شد باز در و فشر

 افتاد کیاریسر  به نگاهم .ببندم را در تا زدم چرخز نیم .شدم

ز  داخل که  .داد تکان خداحافیطز  معنای به را دستش ماشی 

ز  و زد بوق    در توانم تمام با .درآورد حرکت به آرام را ماشی 

  .کوبیدم هم بر را حیاط

 به هسن   که هسن   داب   پشه .عویصز  بیشعور یپشه-

ی کاش !جهنم   !مغرور یخودشیفته بمی 

 حرف بیشی   و نماندم چرا کهاین از بود گرفته امگریه

 نکردم؟ بارش

 مچ روی .خورد ش امشانه روی از امدویسر  کیف بند

 روی کیفم .داشتمبریم بلند را هایمقدم .شد بند دستم

ز    .شدیم کشیده زمی 

 وضعیه؟ چه این ترالن-
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پنجره به نگاهم .گرفتم باال ش و ایستادم مادرم صدای با

ون ش آن از مادرم که افتاد اتاقم ی  حال در و آورده بی 

  .بود رصدم

  .دادم قورت را دهانم بزاق

ز -   کنم؟ تعریف برات جاهمی 

 با موضعش از .انداخت باال را ابروهایش صدایم شنیدن با

 .کرد نشینز عقب روزم و حال دیدن

 .باال بیا ...خب نه-

 :گفتم جانب به حق .دادم تکابز  را هایمدست

ز  زیر رفتمنیم .باال اومدمیم داشتم دادییم اجازه-   .که زمی 

ز  ش .کرد نثارم ایغرهچشم  ادامه راهم به و گرفتم پایی 

 پا از عجله با را هایمکفش .کردم باز را خانه در .دادم

 جا داخل را هایمکفش تا ندادم بخرج حوصله حن   .کندم

 پاگرد به رسیدن با .کردم یگ تا دو را هاپله .بگذارم کفشر 

 میان دلواپش با که مادرم و دیدم شده باز را خانه در

  .بود ایستاده در درگاه
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 عمه صدای با .شد باز باال یطبقه در .بود مانده پله یک

 .گرفتیم باال ش مادرم هم و من هم سوری

ی سوسن- ز  خورد؟ اینجوری واحدتون زنگ چرا شده؟ چی 

چشم با نشابز  و خط .انداخت من به را نگاهش مادرم

  .کشید اشمشگ درشِت  های

 :گفت سوری عمه جواب در

س .اومده تشر  با پره توپش ترالن- ی نی  ز   .نیست چی 

  .گفت آهابز  سوری عمه

  .پروانه پیشه بیا ش یه کردی وقت ترالن-

 با هم خودم .زدم کناری را ریخته صورتم کنار موهای

ز  چند هر داشتم حرف پروانه  از بعد بتوانم نبودم مطمی 

  .کنم رفتار طبییع ماجرا آن شنیدن

 .آمیم دیگه دقیقه چند چشم باشه .عمه سالم-

 .منتظرتم خب خییل-

 من و رفت کناری مادرم عمه توسط در شدن بسته از بعد

  .بست را در مادرم .شدم خانه داخل
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دار وآدم و عالم شده خر  ببینم بگو خب-  کردی؟ خی 

 و مقدمه ب   .زدم کمرم به دست یک .رفتم اتاقم سمت

 .کردم باز زبان کردن تلف وقت

س مغرور یخودشیفته یپشه اون از-  و عمه که شما !بیر

 اخبار مابق   .شدین مچ هم با خوب خییل برادرتون پش

س ایشون خود از هم رو  !بیر

 

 ۶۹پست#

 قرارب  _آوازهای#

 

 عصبانیتش و تعجب از نشان مادرم صورت روی هایاخم

 هوا در را هایشدست .بود برخوردم و زدن زنگ نحوه از

 .داد تکان زدن حرف موقع

 یم خر  ببینم بزن حرف درست-
 
 دنبالت اومد کیارش .گ

  شده؟خر  خب
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 از دفاع برای و جانب به حق .کردم رها پایم کنار را کیفم

 .کردم ادا حرص با را کلماتم خودم

 با جورییک داب   پش !مامان گمیم خر  دارم معلومه خب-

 آدیم داره که بدم قربوبز  برم باید انگار که کرد رفتار من

 برگشته پرروپررو آخه؟ مغرور انقدر پشم !خواستگاریم

یم کاری یه هم نباشه باشه مثبت باید جوابت گهیم من به

 !بشه مثبت کنم

 را لبش روی لبخند نتوانست هایشخودداری تمام با مادرم

 من به طوری و کشید آغوش به را دستانش !کند جمع

ه  شش !دهدیم گوش را هیجابز  داستابز  گوب   که شد خی 

ز  و باال را  .کرد پایی 

 گفته؟ جوری این بهت کیارش واقعا-

ز  سوال کیارش برخورد نحوه هم خودش برای  شده برانگی 

ز  ما کجا .داشت هم حق .بود  که کیاریسر  از رفتاری چنی 

  بودیم؟ دیده کرد یم صحبت کلمه چند بزور

  .دادم تاب   حدقه در را هایممردمک
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 نشون و خط برام درازش زبون همون با خودش معلومه-

 بدی منقز  جواب من به اگه حن   گفت هم بعدش !کشید

 !بیاد خواستگاریت ایدیگه پش دمنیم اجازه

 ذوق طوری .زد داری صدا یخندهتک شخوش مادرم

 سخت لحظات این در برایم رفتارش حالخ   که بود کرده

  !آمدیم

 خب .آخه شده آقا و بزرگ چقدر .بشه فداش عمه الیه-

 مادرش به که شد راحت خیالم حداقل خداروشکر

یم که اینجور .کشیده داداشم به بودنش یدنده .نکشیده

 
 
ی به اگه گفتیم اونم افتمیم داییت رفتارای یاد گ ز  که چی 

 از زودتر کش ذارمنیم و کشمنیم دست نرسم خوامیم

 .بیاره بدستش من

ه ناباورانه  که بودم شده سست طوری .ماندم مادرم به خی 

ت با !نداشتم ایستادن نای  :زدم لب حی 

 خوشت بودن منطقب   همه این از واقعا یعنز  االن مامان-

ز  شهیم مگه اومده؟ ی؟ همچی  ز  طرف که خر  یعنز  چی 

 زودتر خوادیم خودش چون بریس تخواسته به تو نذاره
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ز  اصال بیاره؟ بدست ی همچی  ز  اون خب داریم؟ مگه چی 

یم داب   چون کردنیم کشف رو جاذبه قانون نیوتن وقت

 !گذشته سال صد چندین اونم کنه کشف خواست

 .کشید اشپیشابز  روی دست و کرد نوخر  مادرم

 یم پرت و چرت چرا-
 
 همون خواست گ داییت ترالن؟ گ

 زمان منظورم من کنه؟ کشف روخر خر  دونمنیم و جاذبه

 مثال دونمیم چه یا کارش و کسب حاال اونم بوده خودش

 .زنداییت انتخاب

 از بعد .کشیدم دهانم داخل را لبانم .کردم لوچ را چشمانم

 .کردم رهایشان مکث کیم

 زن انتخاب اون با کرد کور چشم داب   که هم واقعا-

 !گرفتنش

 

 ۷۰پست#

 قرارب  _آوازهای#
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ز  و آورد باال را دستش مادرم  زیرلن   که شب   بر خاک حی 

 :گفت کرد نثارم

 شاغ اومده که رفته داییت به شسلیقه کیارشم همون-

ی نه داری اخالق نه که وگرنه !تو ز ز  .حالیته چی   اون ببی 

 .بدبختیه چه دیگه

 را هاحرف این که مادرم به باز نیمه دهابز  با و واج و هاج

ب   من از اشطرفداری از حجم این .کردم نگاه بود گفته

ز  و چرخدیم .بوده سابقه ز  حی  خانه سمت به رفی  ز یم آشیر

 :گوید

ز  برو بیا زود-  کمک بیا بعدشم داره کارتخر  تعمه ببی 

 آنیم که شب بکشیم خونه روی و ش به دسن   من حال

 کیارش طفیل .کردن رو واسه بایسر  داشته هیز  یه حداقل

  .کرده انتخاب رو تو که

 هایحرف کناری، به کیارش هایحرف .بود گرفته امگریه

ی سوز مادرم  !داشت بیشی 

 دهانم داخل استفاده ب   را زبانم و بیاورم طاقت نتوانستم

 .بگذارم
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 حداقل شما کردمیم فکر باش و من .مامان که واقعا-

 !ارزشمندتره برات کیارش اون نگو قائیل ارزش من برای

خانه از ز  .کندیم رها را صدایش آشیر

 واسم توام .بوده تلخ خیار ته مثل همیشه حق حرف-

  .اومد خوشم بیشی   کیارش جربزه از فقط داری ارزش

 جاجابه حال در که هاب  ظروف و ظرف صدای بعد و

 .شد مادرم و من هایصحبت بخش پایان بود شانکردن

 آویزان ایلوچه و لب با را هایملباس .شدم اتاق داخل

 صدای با کردم را اتاق از شدن خارج قصد تا .کردم عوض

این از ترس .ماندم باق   جایم در کرده کپ امگویسر  پیامک

 باشد هایمشب و روزها این قرارب   مرد سمت از پیام که

 .کنم قفل و بسته را اتاق در مرتعد دستابز  با شد باعث

ون امدویسر  کیف داخل از را امگویسر   صفحه .کشیدم بی 

 باز برای آمده پیام روی و شدم هاپیام وارد .کردم لمس را

به شدن ز  و باال قلبم .زدم ایضز ز  چشمانم .پریدیم پایی   می 

 خودم بر تا کشیدم عمیق   نفس .دیدندیم درهم را پیام

  .انداختم فرستنده اسم به نگایهنیم .باشم مسلط
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  .خواندم ناپذیر وصف شوق   با را آمده پیام " پشعمو "

 تموم حرفام من اما .ترالن بایسر  نشده ناراحت امیدوارم-

 .باش منتظرم شبنیمه .کنیم صحبت هم با باید .نشده

یم قراریب   را دیگر شبنیمه یک بایسن  یم هم باز من و

خشو هایحرف مابق   شنیدن برای قراریب   .کشیدم  .امی 

 از ترس .آمدیم آوردلهره و جذاب برایم قراریب   این و

 وقتهیچ که بود حایل و حس لذتش کنار در هاممنوعه

 صفحه روی چندباری را انگشتم .بود نشده معنز  برایم

ز  و باال  مجایل شلوغم ذهن .بنویسم را متنز  تا کردم پایی 

ز  را گویسر  .دادنیم کردنم تمرکز برای  صدای .آوردم پایی 

 .شد بلند هم باز مامان

  نه؟ یا رفن   ترالن-

 در فقط و آوردم باال را دستم .خوردم جایم در تکابز 

خشو جواب  :نوشتم امی 

 .منتظرم پشعمو باشه-

 

 ۷۱پست#
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  قرارب  _آوازهای#

 

ز  در که بود حرقز  معکوس نوشتم که منتظریم این  ماشی 

 و بودم کرده عمل احساساب   .بودم گفته او به تشر  با

 کردنش خاموش از بعد را گویسر  .نبود صحبن   جای

 .شدم خارج اتاق از و کرده باز را در قفل .گرفتم دست

 ندازی؟یم راه بیداد و داد چرا رمیم دارم مامان-

 نبود متوجه تازه چرخید پذیراب   داخل فضای به که نگاهم

 :پرسیدم را سوالم خانه از شدن خارج از قبل .شدم آبا

  کجاست؟ آبا پس مامان-

 .آمد آب شی   صدای

یس افتاد یادت عجب چه-  دنبالش اومد داییتزن .بیر

 رو آبا خواستگاری آنیم که شب گفت شونخونه بردش

  .میارن خودشون با

ی امداب  زن ز ز  کارها؟ این انجام و او .بود کرده ناپرهی   حی 

ز  باال  .کردم کوله و کج هم را لبانم ابروهایم انداخی 
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  .رفتم من باشه-

 بیای؟ بعد سال برف اومدن با نری بیا زود فقط-

 من تا مادرم .شدم خارج خانه از بشعت و کشیدم هوقز 

 هم طوراین .شدنیم آرام کردنیم مواخذه سی   دل یک را

گاماس را هاپله .بود کیارش به رایصز  دلش بود مشخص که

ایرابز  برنج و بادمجانقیمه خورشت بوی .رفتم باال گاماس

 .انداخت براه را دهانم آب بود پیچیده هاپلهراه در که ای

 حاضز  نبود اگر که باشد سوری عمه برای بودم امیدوار

 از و زده صدیقه یا و مرضیه عموزن یخانه به شی بودم

 چند هر .کنم شانمهمان را خودم و کنم جو و پرس هاآن

 .کردیم اممواخذه تردید بدون موضوع فهمیدن با مادرم که

 که آیمیم االن .زدم را سوری عمه یخانه واحد زنگ

 .نداشت در کردن باز با زیادی یفاصله گفت

 عمه دیدن منتظر .شد باز در .کشیدم امروشی به دسن  

 و کرده پف هاب  چشم با .دیدم را پروانه اما بودم سوری

 ماجرای زدمیم حدس .نزار حایل و پریده رنگ صورب  

 .باشد شده تمام سخت برایش دیشب
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 .کن نگام جوری این بعدا تو بیا فعال داغونم خییل دونمیم-

 دو میان را دستش .بنددیم را در پروانه و شومیم داخل

 .گذاردیم کتفم

  .ترالن خوب  -

ه صورتش به .چرخانمیم ش  .شومیم خی 

؟ تو خوبم که من-  پریده؟ رنگت قدران چرا خوب 

 .زدن پچ مانند کندیم آرام را صدایش

 دیشب؟ شدخر  دوبز نیم احیانا-

ز  همه دانستمیم خشو خود زبان از هم آن را چی   وگرنه امی 

ح برایم موموبه خواستیم کجا مادرم که  کند؟ ماجرا شر

اب   یه-
ز  .کامل نه خب اما شنیدم چی 

 .اومدی خوش ترالن سالم-

 .کندیم پیدا سوق او سمت توجهم امعمه صدای با

 .اینجاست پام یه همیشه که من مریس عمه سالم-
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 روی از ضفا و حال و حسب   لبخندی زند،یم لبخندی

 .عادت

 کنهیم درد شم بکشم دراز یکم رمیم من .طوریاین نگو-

 .کنید خلوت هم شماها

 .زندیم گره پروانه به را دلخورش نگاه

 .کن پذیراب   ترالن از-

 سمت ما نگاه مقابل در عمه و گویدیم آرام ایباشه پروانه

 با پروانه .گذاردیم بازنیمه را در و رفته خوابشاتاق

 .کندیم پذیراب   مبلمان به ایاشاره دستش

ز  برو تو-  .بیارم چاب   برم من بشی 

  .پروانه نکش زحمت-

 .اندازدیم باال ایشانه

 .نیست زحمن  -

 

 ۷۲پست#

 قرارب  _آوازهای#
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دقیقه چند از بعد پروانه .نشینمیم مبل تریننزدیک روی

ز  روی را سینز  و ریخته چای ای  .دهدیم قرار مبیل جلو می 

  .نشیندیم امنزدیگ در دیگری مبل روی هم خودش

 .مغرورت پشداب   همون .خواستگاریته امشب شنیدم-

 بیای؟ بر پسش از خواییم چطوری

 از دانستیم خوب خییل پروانه .انداختم باال ایشانه

  .آیدنیم خوشم کیارش

 .کشهنیم عقب کیارش که دونمیم اینم ویل دونمنیم-

 هم در ابروب   باشد آمده جالب حرفم برایش گوب   پروانه

 هایشدست و داد سوق سمتم به را اشباالتنه .کشید

 .گرفتند قرار پاهایش روی

 کرده؟ کاری مگه چطور؟-

 ذهنم کیارش هایحرف یاد با هم هنوز .کشیدم هوقز 

 .کردیم قفل
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 دنبالم بود اومده برگشتنز  کتابخونه، بودم رفته امروز-

 اون اینکه خالصه بود کرده هماهنگ مامانم با هم قبلش

 .نبود کیارش دیدی همیشه تو که حرقز  کم و مغرور پش

 زور حرفای شد هم آخرش و کردیم کلکل هم با اونقدر

یم چه و تهدید با کرده فکر خودش خیال به که کیارش

  .بنشونه کریس به وخودش حرف تونهیم بازی الت  دونم

 برایش هایمحرف باور گوب   که کردیم نگاهم طوری پروانه

 سینز  داخل از چای استکابز  و شدم خم !آمدیم سخت

 .برداشتم

 !شدی تو انگاری اما بشم آچمز اومدم-

 بلندش شده بافته موهای انتهای .گرددبریم قبل حالت به

دیم بازی به را  .گی 

 مورد در واقعا .موندم منگ هنوزم گفن   طوری یه آخه-

؟یم حرف داری پشاییت  زبز

ودار در من مانند هم او .نخندم توانمنیم  اخالق گی 

یم برداشت دیگری طور را امخنده پروانه .مانده کیارش

 .زندیم غر و کرده روترش .کند
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 .بیاد در شم رو شاخ بود مونده کم باش ومن زهرمار-

 بود مزخرف خییل ویل گرفته شوخیت زدمیم حدس باید

  .شوخیت

  .دارند را قبل یثانیه چند خنده از اثری لبانم

 .شوخز ب   گفتم جدی پری جون به-

ز  قند ایحبه و داردبریم را چایش استکان .کندیم نوخر   بی 

دیم انگشتش دو ز  تا باال از نگایه .گی   اندازدیم من به پایی 

 .گذاردیم دهانش داخل را قند و

 تحویل چه خانتون کیارش این احیانا خودت، جون به-

  شده؟ دگرگون همه این اییدفعه که کرده پیدا

  .اندازمیم پا روی پا

خر  دیشب کن ولش اینارو حاال دونمنیم هنوز خودمم-

 شد؟

 مغموم یپروانه به بودن مارپل خانم حالت آن از صورتش

منده و ز  را استکانش .دهدیم حالت تغیی   شر  دو هر بی 

دیم دستش ه نامعلوم اینقطه به و گی   .شودیم خی 
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خشو و من گفتم هیچر -   .شد تموم و نداریم تفاهم امی 

 برای بزند حرقز  ماجرا اصل از خواهدنیم دلش که دانمیم

ز   .کنمنیم کنکاش چندان هم همی 

 

 ۷۳پست#

 قرارب  _آوازهای#

 

 ندارم قرار و آرام و کرده گل بشدت امفضویل که حایل در

  کیست؟ پروانه یعالقه مورد پش آن بدانم تا

 ندیدم هنوز رو عموزن و عمو .ناراحته حساب   که عمه-

 و خواستگاری از حرقز  موقعاون که صدیقه عموزن ویل

 تو حساب   حاال دونستیم خودش عروس رو تو نبود اینا

 .خورده ذوقش

  .خوردیم چایش از کیم
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 بزنه، حرف کلمه یک باهام نیست حاضز  حن   که مامان-

خشو که انقدر  اصال دیشب .نه ومن داره دوست رو امی 

 .شدنیم باورش

 نیمه و نصفه چاب   استکان .کشمیم جلو کیم را خودم

 .کنمیم آرام را صدایم .گذارمیم سینز  داخل را امخورده

خشو به گفن  یم که تو پروانه-  خییل و داری عالقه امی 

 نداریم؟ تفاهم گفن   دیشب چرا پس شناسیشیم خوب

 حرفت این وآمدرفت و سال همه این بعد بنظرت آخه

 کردنیه؟ باور

یم اشپیشابز  به را دستش .شودیم هول و پردیم رنگش

 .بنددیم چشم و رساند

 خودمم شاید موقعاون نبود تو کنجکاوی این کاش ترالن-

 ماجراهاب   یه .کردمیم فراموش ترراحت ودیشب ماجرای

 .دوبز نیم تو که هست

 :زنمیم لب دلخور

؟نیم حرقز  که شدم غریبه برات انقدر من یعنز -
 
 درسته گ

 گفتم؟ کش به حرقز  حاال تا گ خودمونیم اما فضولم
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  .کندیم باز شی    ع را چشمانش

نیم حن   رو حرفا یشی بوده؟ این من منظور مگه دیوونه-

 کنز یم فکر و تریسیم کنز  تکرارشون خودتم واسه توبز 

ز  منم .زننیم تشر  بهت بفهمن بقیه اگه  .کردم رو فکر همی 

 من مامان به اگه اما سالمه وششبیست ترالن نیستم بچه

  .براش امساله چهارپنج یپروانه همون من باشه

 کف .نشینمیم پاهایش مقابل و شده بلند مبل روی از

 کردنم تقال چشمانم در .نشیندیم زانوهایش روی دستانم

 .زنمیم نشان را

  .کنم کاری تونستم شاید .پروانه بگو بهم خب-

نیمه در به نگایه و چرخاندیم ش .کندیم نگاهم تردید با

ز  همان و گویدیم را حرفش .اندازدیم اتاق باز  هم حی 

 در وحشت و ترس کیم .کندیم چشمانم زوم را چشمانش

ز  و بینمیم نگاهش  .کندیم تزریق جانم به دلهره هم همی 

ز - ز  باید فقط گمیم بهت که خر  هر ترالن ببی   خودمون بی 

 برده بوب   ماجرا این از کش بفهمم اگه خب؟ باشه،

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز   جواب و شمیم مونفامییل نسبت خیالب   باش مطمی 

 .دمیم بزور سالمتم

 گمانم به که کردیم تهدیدم طوری پروانه .کنمیم تعجب

 پش با اشرابطه از کش اگر نبود مهم هم قدرهاآن

د بوب   خیاطش  :زدم لب متعجب حال این با .بی 

 قتل یه از قراره انگاری که کنز یم تهدید داری یجوری-

 !ترسناکه خییل که ماجراب   یه دونمیم چه یا بزبز  حرف

ز  و باال را شش  را حرفم تصورم برخالف .دهدیم تکان پایی 

 !کندیم تایید

 خییل که بزنم حرف ماجراب   از برات خوامیم دقیقا-

 این از بیشی   اصال بده قول ویل ترالن وحشتناکه

 ایکنجکاوی گفتم بهت یبارم باشه یادت !نکنز  کنجکاوی

 !دهیم باد به شتو یروزی کنز یم تو که

 

 ۷۴پست#

 قرارب  _آوازهای#
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 چه از دقیقا و دانستیم چه پروانه .آیدنیم زبانم به حرقز 

 وحشت بود ایثانیه برای دلهره بود؟ باخی   ماجراب  

  .بود کرده یخ را پایم و دست وجودم

 .شوم بلند تا کرد وادارم و گرفت محکم را دستانم

 .بیداره مامان دونمیم .اتاقم تو بریم-

 چفت را اتاق در پروانه و شدیم اتاق وارد .گفتم ایباشه

 :گفتم طاقتب   نشستم تختش روی .کرد

ه؟ پروانه دیگه بگو-  چخی 

 .گذاشت اشبینز  روی را دستش

 دیگه برییم باال صداتو تو که اینطوری یواش یکم !هیس-

  !که فهمهیم مامانم

 و ش پر را دهنش آب .نشست کنارم در .کردم نوخر 

  .کرد تازه نفش و داد قورت صدا

وع کجا از دونمنیم- ز  به رایصز  دلم کنم، شر  نیست گفی 

  .تو بخاطر فقط اونم ترالن
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 .دادم تاب   را چشمانم

س بایسر  من نگران خوادنیم-  .شمنیم هیچر  پیگی   نی 

ز   .کرد نگاهم نامطمی 

؟-   مطمئنز

 از بود گرفته درد شم .گذاشتم امپیشابز  روی را دستم

ز  که کشمکشر  حجم  .داشت وجود مانبی 

ی باید چرا نباشه مربوط من به وقن   پروانه وای-  پیگی 

 کنم؟

 خودم گفته به هیچ که کردم ردیف را کلمات این حایل در

ز   مقابل در باید ماجرا فهمیدن برای اما !نبودم مطمی 

 .شدمیم خوب   بازیگر پروانه

  .ترالن نشم پشیمون مگفته از وقتهیچ امیدوارم باشه-

 را دستانش .کشدیم صورتش روی را دستش دو هر کف

ز   طوری .زندیم گره هم در را انگشتانش و آوردیم پایی 

یم سفیدی به دستانش که زندیم گره درهم را انگشتانش

 .زنند
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 حدود تا خیایط رفتمیم که خانم ثریا پیش من خب-

 .داره پش اصال دونستمنیم پیش، ماه شش،هفت همون

 کرده آماده خیایط آموزش واسه رو شخونه دوم طبقه

 اگه یا داره بچه چندتا خانم ثریا بدونم نبود مهم برامم .بود

 با خانم ثریا رفتار دیدمیم داره؟ پش و دخی   چندتا داره

 خییل اومدنیم که ایدیگه دخی   تا دو اون به نسبت من

 خوشش و مهربونیش حساب به بودم گذاشته داره، فرق

 از برو زحمتب   پروانه گفت بهم روز یه .من از اومدن

ز  طبقه نیم گرفته درد پاهام من بیار رو چاب   فالکس پایی 

 جووبز  پش شخونه تو ویل رفتم و باشه گفتم منم .تونم

خشو از .دیدم رو  و خوردم جا خییل قدبلندتره، امی 

 حن   و ایاقن خییل خانم ثریا با مامان اینکه با .ترسیدم

 .نه یا داره بچه خانم ثریا که بود نگفته من به هم مامان

 پشش روز اون که کرده هماهنگ پشش با خانم ثریا نگو

 .خواستگاری برای بیا اومد خوشش اگه و ببینه رو من

یم که انگار بود تنش نظایم یونیفرم موقعاون هم پشه

ون بره خواست  کرد سالم دید که ومن .داشت عجله و بی 

 و گفتم هم ببخشید یه .گفتم سالم پتهتته با منم و
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 چاب   فالکس بیام فرستاده ومن خانم ثریا که دادم توضیح

م رو  .بی 

 

 ۷۵پست#

  قرارب  _آوازهای#

 

دندان لبخند .کندیم مکن   رسدیم که صحبتش اینجای به

 را صورتش .کندیم زمزمه لب زیر ایلعنن   و زندیم نماب  

دیم صورتم سمت  از و انداخته گل هایشگونه .گی 

 !ستخویسر  غرق روز آن خاطرات یادآوری

 خودش و زد بهم ما مرگ مکش لبخند یه روز اون-

 خجالت کیل .دستم داد و آورد واسم رو چاب   فالکس

 فوری و کردم ریز تشکر یه .شدم سفید و شخ و کشیدم

 شوخنده صدای هاپله همون از ویل .باال رفتم هاپله از

 .باشه اومده خوشش من از که انگاری شنیدم

 شانآشناییت .زدمیم لبخند هم من و کردیم تعریف پروانه

  .بود زیبا نظرم در و بود آمده جالب برایم
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 دفعه هر دیگه .بگم مامان به بیام نتونستم اینکه خالصه-

 پشش بلکه ایناخانم ثریا خونه برم داشتم دوست بیشی  

 تعارف که خودمم با و بود اومده خوشم ازش .ببینم رو

زش همه .نداشتم خشو اما اومدیم خاص برام چی   نه امی 

 تا شد وقت دیر که باری دو یگ .بود شده عادت یه برام

 دیگه ویل فرستاد همرام و پشش خانم ثریا خونه بیام

ی اهن .نبود نظامیش لباس از خی  ز  پی   شلوار و بلند آستی 

 .بود کارش بواسطه که بودنش هیکیل .پوشیدیم ایپارچه

 یچهره یه نه فالن، و قشنگه صورتش خییل گمنیم

 هم موقع همون از .رفت براش دلم خب ویل داره معمویل

ه قصدش گفت بهم خودش که  هامونصحبت اینا و خی 

وع  .شد شر

  .کوبمیم پروانه بازوی به مشن  

؟ بهم زودتر اینارو مردییم .پری بیاد بهت لعنت-
 
 بگ

دیم گاز را لبش  و کرده بدنش ستون را دستانش .گی 

 .کندیم متمایل عقب به را خودش
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 و باشم تنها خواستیم دلم فقط روزا اون .ترالن شدنیم-

 متوجه زدمیم حرف سیاوش با بیشی   که بعدها .کنم فکر

 سیاوش که ماجراهاب   .شدم ایدیگه ماجراهای از خییل

 پیدا ربط منم شانسا اما بوده اونا دنبال بود گفته بهم

  .کردم

یم نگاهش گنگ و گیج .بفهمم را پروانه منظور توانمنیم

 .نشینمیم زانو دو تخت روی و کرده جمع را پاهایم .کنم

 افتاده اتفاق جریاناب   چه بدانم خواهدیم دلم هم طرقز  از

 .دهمیم تکان شی    ع و تند را دستانم .نکرده صدایم مادرم تا

 در مامانم صدای تا کن تعریف زود بهم فقط االن پروانه-

 داری؟ ماجراهاب   چه به ربیط چه تو !نیومده

  .نیست لبش روی یخنده از اثری دیگر کندیم که نگاهم

خشو که بود کاراب   دنبال سیاوش ترالن،- یم انجام امی 

خشو !دهیم انجام داره االنم شاید و داده  ماجراب   تو امی 

 !طرفشه یه کشر آدم و قاچاق فقط که شده دخیل

 که اینپرونده پیگی   همکاراش از چندتا با سیاوش

خشوی تخوش امی  ون محله غی  ز  این وسط افتاده می 

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

خشو .ماجراها  .پلیسه سیاوش که دونستنیم امی 

 این از عنوان هیچ به که خواسته من از هم سیاوش

ز  برای نزنم حرقز  ماجراها  به شدم مجبور دیشب هم همی 

خشو گفته خشو و من بگم همه به امی   .نداریم تفاهم امی 

خشو به تونستمنیم  ازم سیاوش چون بزنم حرقز  امی 

 نشده مشخص ماجراها از شی یه تکلیف تا خواسته

 با هم شد راحت خییل سیاوش کار واقع در .کنم سکوت

خشو تونهیم من طریق از هم شد آشنا من  زیر رو امی 

ه نظر  .بگی 

 

 ۷۶پست#

  قرارب  _آوازهای#

 

 بودنم گنگ و گیج وسعت به قبل از بیشی   لحظه هر

 پروانه که رسیدمیم نتیجه این به باید .شودیم اضافه

خشو اما شده؟ سیاوش اطالعاب   مامور  چه در مگر امی 

  بوده؟ قاچاق و قتل طرفشیک که بود گذاشته پا ماجراب  
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 ختم کجا به آخرش دانمنیم که ماجراب   از !ترسمیم

  شد؟ خواهد

 .آورمیم زبانم روی را ترسم

ی عمو به چرا خب پروانه؟- ز ؟نیم چی 
 
 خطری اگه گ

خشو ؟ کنه تهدید رو امی   تودار قدران چرا تو دخی   خر

؟یم و کردی رفتار  یم داری کنز
 
 طرفه یه قتل و قاچاق گ

خشو و ماجراست  پروانه وای !ماجرا این وسط هم امی 

  !کنم باور تونمنیم

بان .کوبیدیم محاباب   قلبم  احساس دهانم در را قلبم ضز

ازه که حتم به افتادیم اتفاق   اگر .کردمیم   یشی 
 
همه زندگ

 که گنجیدنیم منطقم در هیچ .شدیم دگرگون مان

خشو   !کند خالقز  بخواهد امی 

 ماجراها این از نباید کسهیچ گمیم حالیته؟ تو ترالن-

ه بوب    یم تو بعد !بی 
 
 قلب اسحاق داب   بگم؟ داب   به گ

 زبونم افتهب   درجا و بفهمه خواییم داره؟ درموبز  درست

ی داره دورادور جوره همه خودش پلیس الل؟ یم پیگی 

 واسه فقط گفت رو ماجراها این من به سیاوشم اگه .کنه
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 من از باشه خواسته که نشم دلخور من بعدا اینکه

 مگه برداره شوخز  مگه حرفا جور این .کنه ایسوءاستفاده

 شنیم متوجه همه بوقتش زد؟ جار جا همه که بازیه بچه

ز  جمع مدارک باید فقط  از بفهمم اگه بخدا ترالن .کیز

 !تو نه من نه دیگه رفته در دهنت

خشو هایحرف متوجه حال خشو .شومیم امی   هم امی 

 .گفت خواهد را ماجراهاب   من به بوقتش بود گفته

خشو که ماجراهاب    در .بود کرده قرارب   بشدت را امی 

 کردمیم احساس و خوردیم چرخ پروانه هایحرف شم

ز  شم  سفر همان به مربوط زدمیم حدس باید !شده سنگی 

خشو یروسیه خشو برای اتفاق   اگر اما .باشد امی  یم امی 

 چه؟ افتاد

خشو ش بالب   اگه پروانه وای- ؟ بیاد امی   این به ها؟ خر

  کردی؟ فکر

دیم را بازوهایم .نشیندیم صاف  .دهدیم تکانم و گی 

 ماجراست؟ بطن تو خودش پلیس گمیم دارم فهیمیم-

یم جواب پلیش کارای تو ومن ناقص عقل به کردی فکر
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ی از و باشه حالیت خره ده؟ ز س هم چی   به زبون فقط .نی 

 !زدم بهت حرقز  من انگار نه که انگار و بگی   دندون

 رو سیاوش خوادنیم دلت اعظم خان بیشعور بعدشم

؟   ببینز

 بود کشانده آشوب به را دلم طوری پروانه هایحرف تمام

 فقط و نداشتم سیاوش همان دیدن به تماییل حن   که

خشو  نگفتم حرقز  وقن   .بس و بود چشمانم مقابل امی 

 !کرد حرفش مبهوت را من هم باز و کرد رها را دستانم

خشوئه برای نگرانیتدل دونمیم ترالن-  بگم باید اما .امی 

 حال اینکه فقط .کنه کارخر  دونهیم خودش پلیس .نباشه

خشو .خورهیم عاشقا به زیادی االنت روزه و  رو امی 

 نه؟ مگه داری دوست

 

 ۷۷پست#

  قرارب  _آوازهای#
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یم تقال پروانه حرف انکار بر  در .پردیم چشمم یگوشه

 .کنم

 یم خر -
 
خشو تو؟ گ   .نگرانم براش معلومه پشعمومه امی 

یمچ خواهدیم نگاهش با  با و زندیم ریشخندی .کند گی 

ز   !ندارم کردن بازی جای دیگر که دانمیم حرفش گفی 

خشو با شب نصفه اتفاق   خودم !ترالن نگو چرت-  تو امی 

  .دیدمتون حیاط آالچیق

 فقط و شومیم خشک .کندیم یخ بیشی   پایم و دست

 .زنندیم دودو که است چشمانم هایمردمک

ز  دوست-  زده؟ خشکت چرا .ترالن نیست گناه که داشی 

خشو از حرف هربار دیدمیم  چطوری چشمات شهیم امی 

 حداقل اما نبودی متوجه انگاری خودت .زنهیم برق

 هم تو گمونم به .بود تابلو خییل یگ من برای رفتارات

  .کردنش دک و کیارش این ش داری جنجال یه امشب

فایده کاریمخقز  دیگر .کنمیم آزاد را امشده حبس نفس

 .بود هاحرف این از ترعاقل و ترزرنگ پروانه نداشت ای
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خشو گ از دونمنیم خودمم حن   .دونمنیم بگم خر -  امی 

 خواستگاری بیاد تا خوردم وخودم اما شد؟ مهم برام انقدر

یم خیانت پروانه به دارم گفتمیم خودم پیش شهمه .تو

  .کنم

 و زدییم حرف بهم یکالم اومدییم .شت بر خاک-

 .کردمیم راحت وخیالت

 .کنمیم نگاهش سفیه اندرعاقل

 دونستمیم باید کجا از من گفن  یم تو که حرفاب   اون با-

 از اسم بار هر کرده؟ گی   دیگه جای گلوش خانم

خشو   .شدی سفید و شخ تو اومد امی 

 .کندیم دفاع خودش از و زندیم ایخنده تک

خشو پیش که بود دیل واسه شدنم سفید و شخ-  امی 

ز  و باال حرفا این از فشارم .نبود  بودم مجبور شدیم پایی 

 خراب وسط این که کش فعال حداقل .کنم بازی نقش

 اگه .صدیقه داب  زن و اسحاق داب   پیش اونم منم شده

خشو جون حفظ و سیاوش اضار  همون نبود امی 
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 عرویس واسش من از که گفتمیم داب  زن به پیش چندماه

 .آدنیم در

 :پرسمیم بعد و کرده زمزمه اوهویم

  خواستگاریت؟ بیاد قراره گ خان سیاوش این حاال-

 .کندیم تر لن  

 یه اما پیش ماه چهار سه همون که بود سیاوش به اگه-

 به من اینکه هم بعدش و داشت کاری مشکالت مخترص

 ثریا .شد جور سیاوش کار کردیم صی   .بودم نگفته مامان

 بزنه زنگ امشب شده قرار حاال بود، جریان تو که خانم

 داب  زن اگه طرقز  از .ترالن نیست دلم تو دل مامانم، به

 مامان هم طرقز  از و شهیم دلخور حساب   بفهمه صدیقه

 کیل دیشب .ناراحت بشه سیاوش ومن جریان متوجه اگه

 نمیشه اصال که افتاده گره یه کنمیم احساس کردم گریه

  .کرد جورش و جمع

 کردمیم گمان .دهمیم تکان خودم برای افسوس از شی

 یا .است دیشب ماجرای برای پروانه یکرده پف چشمان

 پروانه که شد راحت خیالم الاقلش .اشپریده روی و رنگ
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خشو به خاطری تعلق هیچ  که طورهمان و ندارد امی 

خشو  اشنداشته خواهر چشم به را پروانه بود گفته امی 

 من دانمیم بعید که صدیقه عموزن ماندیم فقط .بیندیم

خشو به که منز  .باشم نظرش در  هر داشتم عالقه امی 

 و عموزن آمدن خواستگاری بود ذهن از دور فکری چند

 !من برای اسحاق عمو

 رایه !داشتم پیش در که ایطوالبز  و نشیب و فراز پر راه

 !کیارش وجود با خصوصا سنگالخ از پر

 

 ۷۸پست#

 قرارب  _آوازهای#

*** 

یم و چینمیم سینز  داخل دقتب   و حوصلهب   را هااستکان

 خواهد غر جانم به شانوضعیت دیدن با مادرم که دانم

 دیگر ساعن   تا !برمیم پیش از را خودم کار هم باز اما .زد

یم خواستگار عنوان با و خانواده این مهمان داب   خانواده

خشو ماجراهای خم اندر من و آیند  هنوز !اممانده امی 
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 !زندیم زنگ هایمگوش وخمپیچ در پروانه هایحرف هم

خشوب    گی   قاچاق و قتل چون ماجراهاب   در که امی 

ب   دل !بودم زده حدس را اشقراریب   من و بود افتاده

ی هیچ کهاین با قرارم خشو بودن از خی   حیاط در امی 

 وارد و کرده بیدار خواب از را من دستانش با اما نداشت

خشو ماجراهای  بقول که قراریب   دل !بود کرده امی 

این تمام !نداشتم آن به توجیه من و بود شده رسوا پروانه

 زدن حرف ترمهم مسئله و بود خیالم و فکر از جزب   ها

خشو  ساعت به مدام من و بود امشب شبنیمه در امی 

ی شعت با بلکه تا انداختمیم نگاه  به من و بدود بیشی 

 هایحرف از نباید !برسم خودم دلخواه وقت و ساعت

  !نداشت انکاری جای و بودم ترسیده اما ترسیدمیم پروانه

 نشد؟ تموم چیدن استکان اون ترالن-

 دمار هم مامان فرمایشات خرده و امکالفه کنم،یم نوخر 

 !درآورده روزگارم از

 !آمیم االن چرا-

 .بیار منم جاسیگاری اون بابا ترالن-
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شده کاسه یک ندارم دل من که امشن   خوب شوهر و زن

  تا اند
 
  !کنند بیشی   را من کالفگ

 .برمیم باال بیشی   را صدایم

؟ سیگار اون از امشب یه شهنیم حاال بابا-  تفریچ نکشر

 !کنار بذار و تفری    ح اون امشب ادی حاال کشیدیایم

  .دهمیم قرار کانی   روی سماور کنار را سینز 

 .دهدیم جواب خندان لحن و بلند صدای با خودم مانند

س تو از بیشی   من سوخته پدر- دار بذار دارم اسی   که دخی 

یم سیگار شینز یم توام اومد خواستگار که واسش شدی

 !کشر 

یم بلند مامان اخطارگونه صدای که کنمیم ایخنده تک

 !شود

ز -  دخی   این !نده حرص ومن امشب یگ تو خواهشا حسی 

ز   کشیدن سیگار دیگه رقصهیم داره نزده هم جوریهمی 

 از زنمیم دار وخودم یگ من تفری    ح واسش بشه هم

  !دستش
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ز  خیالب   خانه از و شومیم جاسیگاری برداشی  ز ون آشیر  بی 

 را اشهشن   ابروهای و ایستاده بابا باالش مامان .زنمیم

 .کشدیم نشان و خط بابا برای و کرده شمشی   مثل

 و جر هامدت بعد من بخاطر نیستم رایصز  که بخدا وای-

 !کنید بحث

 

 ۷۹پست#

  قرارب  _آوازهای#

 مامان .خنددیم وافر لذب   با و آیدیم خوش بابا مذاق به

ز  و کندنیم دری    غ من از هم را کشیدنش نشان و خط  حی 

ز  خانه به رفی  ز  .زندیم کناری را من آشیر

 .کندیم بیان جدی لحنز  با هم را اولتیماتومش

ل وخودتون امشب یه-  .شهیم خر  ببینیم بذارید کنید کنی 

 !کنید کفری ومن کم
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 و انداخته امشانه دور دست .نشینمیم مبل روی بابا کنار

یم گوشم در نجواب   صدایش .چسباندیم خودش به را من

 .شود

 نیست قرار فامیلیم چون باشه یادت بابا یپاره آتیش-

 جواب مجبوری کنز  فکر و ببنده پاتو و دست نسبتمون

  عمر یه !بدی بله
 
 بود خر  هر .نیست بردار شوخز  و زندگ

  .کنارتم آخرش تا من بدون جوابت

ز  بابا هایحمایت شدیم مگر  اصال باشم؟ نداشته را حسی 

ز   دل که است خودش مختص هایدلگریم و بودن همی 

ز  !کرده قرص مرا ز  پاره آتیش همی   که است هایشگفی 

  مشر  خط و کندیم لذتم غرق
 
یم دنبال ترراحت را امزندگ

حرف راحت من و دهدیم من به که استقالیل حس .کنم

 .کنمیم زبر و زیر را هایم

 آدنیم خوشم برادرزنت پشه این از هیچ ویل بابا شیتاج-

  !نیست خودم دست
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 مامان نبود از تا اندازدیم عقب به نگایه اششانه ورای از

دیم شم کنار را شش !باشد آسوده خیالش  را لبش و گی 

 .کندیم نزدیک گوشم به

ز  ویل موافقم باهات منم اتفاقا-  پدر باشه خودمون بی 

ی  !ندارم خویسر  دل داییتزن و داییت از هیچ منم !دخی 

 :زنمیم پچ تعجب با و کنمیم گرد را چشمانم

  !بابا وای-

 .گویدیم هیش

ی پدر قول-   !ببینم بده دخی 

 نشستیم هایمشیطنت پای بابا که زمابز  هر دارم یاد

 و شدیمیم متحد هم با مانهایکاریخراب پوشاندن برای

د بوب   ماجرا از مامان تا دادیمیم قول  همانند هم حال !نی 

 کوچکم انگشت همراه به را شستم انگشت هایمکودگ

یم قفل پدرم کوچک و شست انگشت به و آورمیم باال

 به قایمگ کار ترس و خوش حس و لبخند با دو هر و کنم

 !دهیمیم ش صدایک زمزمه و کنیمیم قفل هم

 !قول قول قول-
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  با توانمیم که شودیم راحت خیالم
 
 اممنقز  جواب آسودگ

بازی قلدر بخواهد کیارش اگر حن   کنم اعالم کیارش به را

ز  به مجبور دهد ادامه را هایش  .شومیم آراز و بابا به گفی 

 بفهمند توانستندیم خوب خییل را همدیگر حرف قطعا

 !بود کیارش فاب رفیق که آراز خصوصا

 

 ۸۰پست#

 قرارب  _آوازهای#

 روی بابا با یواشگ هایحرف از لبخند طرح هم هنوز

 به را خودش جای مامان تشر  با که کرده پهن بساط لبانم

 !دهدیم شدن کوله و کج

 نشسن   نپوشیدی؟ لباس چرا ترالن !شم بر خاک وای-

؟ که بابات دلت ور  دِ  گنده خرس ای؟بچه مگه آخه خر

 خواستگار گ خونه در خدایا وای !بپوش لباس برو یاال

 فرستادی؟

  .اندازدیم باال ابروب   و چشم مامان چشم از دور بابا
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 !مجردی خونه اول طبقه نفرستاده رو ما امشب تا پاشو-

 .فوله فوله تفنگش خشاب

 را دستش بابا شپشت از مامان کنم،یم رها را امخنده

 :غردیم فشارد کیم با و گذاشته او یشانه روی

ز -   آروم قدرم هر شدی؟ بامزه حسی 
 
  !شنومایم بگ

 گردن و بردیم باال تسلیم حالت به را دستش دو هر بابا

 .کندیم خم

یم فقط بانو سوسن بجون !ترباریک مو از من گردن این-

ست از بخندونمت خوام  !بشه کم اسی 

 از هم باز مامان تی   که امایستاده بابا و مامان ینظاره به

دیم نشانه را من مستقیم و شودیم رها اشچله  !گی 

  بیام؟ خودم یا کنز  عوض رو لباسات اون رییم ترالن-

 .زنمیم بابا به هم چشمگ .اندازمیم باال ایشانه

 پای با خودم که کنهیم حکم االن سالم عقل خب نه-

 الیک دایینا معلومه جوابم که من کن باور ویل برم خودم

ز یم خسته خودشونو و آنیم دارن  .کیز
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 مشخص را خودش موضع هم مامان .رومیم اتاقم سمت

 !کندیم

 بعد زبز یم کیارش با حرفاتو شینز یم !برعکس اتفاقا-

ییم تصمیم  !بزنه حرف تونهنیم ایدقیقه ده که آدم !گی 

 که زد حرف کلوم چند یه و دنبالت اومد ظهری چون حاال

 کیارش جربزه و عرضه از من !گرفت تصمیم شهنیم

 و کنه خوشبختت تونهیم که معلومه آد،یم خوشم

 بخت به آتیش کلکل چندتا بخاطر پس بسازه وزندگیت

  بیاد؟ تو شاغ خوادیم گ بهی   اون از .نزن خودت

 از مامان دست که طوری کشدیم جلو را خودش کیم بابا

 جدی من از حمایت به .شودیم کشیده اششانه روی

 :گویدیم را حرفش

 نداره سنز  ترالن بعدشم نیست، اجباری ازدواج سوسن-

ت بزور .باشه خوب   پش کیارش قدرم هر حاال .که  ودخی 

 دل وسط این باالخره .بیاری در کیارش عقد خواینیم که

 .باشه رایصز  باید ترالنم

 .فرستمیم برایش هوا در بویس
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 !بابا عاشقتم-

 به خودش که مامابز  .زندیم مخالف ساز هم باز مامان اما

یم الکن کاش !کند اعالم را منقز  جواب بود داده قول من

 دادمنیم ِقل زبانم روی کیارش هایحرف از هیچ و شدم

 !شود کیارش یآتیشه دو طرفدار بخواهد مامان حاال که

ز -  ازدواج کردیم؟ ازدواج عالقه با تو ومن مگه حسی 

 گوش دم حرفا این از .شدیم مندعالقه بعدش کردیم

 اگه کنجکاویه دخی   !کنهیم فرق کال ترالن نخون، ترالن

 و خودش دست کار بشه پرت حواسمون یکم بخوایم

 .آشناست و داداشمه پش کیارش حداقل !دهیم خودمون

 داداشم؟ پش اونم و فامیل از بهی   گ

 

 ۸۱پست#

 قرارب  _آوازهای#

 اتاقم به را خودم بدهد را مامان جواب بابا کهاین از قبل

 هاآن شوهری و زن هایکلکل و هاحرف دیگر رسانم،یم

 بحث و بود مشخص جوابم من شد،نیم مربوط من به
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 را خودم اعصاب بیشی   ماجرا دادن کش و کردن بیخود

 یک را میلمب   نگاه و کنمیم باز را کمد در !کردیم متشنج

یم معوج و کج را هایملب .چرخانمیم هایملباس روی دور

 را اممجلش شلوار و کت دست یک رغبتب   و کنم

ون   .کشمیم بی 
 
 انتخاب به مجبور و داشت کالبایس رنگ

 هم مامان بزور کردمنیم انتخاب اگر که بودم لباس این

وع ینقطه به هم باز بود که بریم مانجدل و جنگ شر

ز  پوشیدن به مجبور و گشتم ز  !لباس همی   که لبایس همی 

 و انداخته تخت روی را لباس !است عاشقش مامان

ز  کند ست را لباس رنگ با بشود که ایروشی  مابی 

 هم آخر دست و کنمیم رو و زیر هایمشال و روشی

 هایرنگ و سفید از تلفیق   اشزمینه رنگ که ایروشی

ون ستدیگری شاد خشو دانمنیم .کشمیم بی   امشب امی 

 اصال کرد؟ خواهد چه خواستگاری ماجرای مورد در

 و کردمنیم رفتار هابچه مثل کاش نه؟ یا است مهم برایش

یم ماجرا اصل به زودتر الاقل !نشستمیم هایشحرف پای

 !کردمیم پیدا دیگر قضایای از شنچز  هم شاید و رسیدم

 خایل را دلم ته و زده حرف هاآن از پروانه که قضایاب  
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ز  که حال !بود کرده  تا ماندمیم منتظر باید بود نشده چنی 

ز  و دیگر شبنیمه یک !شبنیمه  هایحرف پای نشسی 

خشو   !امی 

 شود، تمام خویسر  و خی   به امشب بودم امیدوار چند هر

 گزیده سکنز  امخیایل خوش بطنش در که ایامیدواری

 هایحرف بواسطه هم آن داشتم وایه امیدی من و بود

  .کیارش کننده تهدید

ز  آینه مقابل  را امشده بافته موهای و ایستمیم دراورم می 

 درون را خودم تصویر وقن   دارم،بریم را شانه .کنمیم باز

یم ردیف شم در شماریب   هایسوال کنمیم برانداز آینه

 کننده قانع جواب   و داشتم خودم از که هاب  سوال .شوند

ز  تا باال از آرام را دستم !کردمنیم پیدا  شانه و کشمیم پایی 

دیم دربر را موهایم از زیادی حجم  روی کیارش اگر .گی 

 زدیم را کدورت و کینه یجرقه و ماندیم ثابت اشگفته

خشو ش بالب   یا چه؟   آمد؟یم امی 

 و فکر قدریآن .کشمیم موهایم روی نامرتب را شانه

خشو درگی   ذهنم  کردن شانه بیخیال که شودیم امی 

ز  روی را شانه و شمیم لختم موهای  موهایم گذارم،یم می 
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 تن را هایملباس .کنمیم جمع شم باالی گرد و بندمیم را

ی هم کیم و زنمیم  اهل .زنمیم هایملباس روی به اسیر

 و ریمل یک به امآرایشر  وسایل تمام و نبودم کردن آرایش

 هاهمان به را صورتم !شودیم ختم کننده نرم و لب برق

 به شبیه حش هم شاید و مرموز حش اما کنمیم مزین

دیم شکل من در رویا یک  به دهدیم قلقلکم که حش !گی 

خشو روزی اگر کنم فکر این  آمد امخواستگاری به امی 

ی کیم ز  افکاری !برسم خودم به بیشی   کیم و کنم ناپرهی 

یم چه و کجاست از هاآن منشاء ش دانمنیم هیچ که

  باشد؟ تواند

میم فاصله آینه از قدیم چند ز  گی   را کتم رب  ع سه آستی 

یم ش من و شودیم بلند آیفون زنگ صدای .کنمیم مرتب

 من و است آیفون پشت دقیقا حضورم انگاری !چرخانم

 بدست گل دسته کیارش   خصوصا !بینمیم را داب   خانواده

 !را گرفته

 

 ۸۲پست#
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  قرارب  _آوازهای#

 را بابا عجله با که هاهمان از شودیم بلند مامان صدای

 از کشی در !کند باز را در و بجنبد تا دهدیم خطاب

 که ایپرده !بینمیم ایستاده پنجره، پشت را خودم ثانیه

 حیاط، در به نگاه از قبل که منز  و شده زده کنار

خشوب   یاد !کنندیم شکار را آالچیق چشمانم ب   که امی 

 کنارش به دزدانه و یواشگ قرارترب   که منز  و بود قرار

 شاد آبا شوند،یم حیاط داخل داب   خانواده !بودم رفته

 خواهندنیم هیچ لبانش که هاشادی نوع همان از است

 و پوشیده شلوار و کت داب   !بخورند فرو را خود یخنده

 کیف و داردبریم قدم غرور با داب  زن .رودیم راه رق و شق

 هر !است مشخص شب تاریگ این در برقش و زرق پر

 هم چندان حیاط داخل روشن هایچراغ وجود با چند

 و داب   ش پشت کامران !دهدنیم نشان خودی تاریگ

ینز  یجعبه  سبد و آبا ش پشت هم کیارش دستش، شی 

  گل
 
 یاد هم باز کنم،یم جمع را امبینز  .زده بغل را بزرگ

 رها را پرده حرص با که طوری کندیم امکفری هایشحرف
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ب به اتاق در .خوردیم شدیدی تکان هم پرده و کنمیم  ضز

 !کندیم روح قبض دوریک را من مامان و شودیم باز

؟یم نگاه پنجره از وایسادی ترالن وای-  اومدن بیا کنز

 !خب

 زده زل در به ترسیده و چرخیده اتاق در شدن باز همان با

س طوری مامان حاال و بودم  که کردیم تزریق من به اسی 

ب   من و داریم ایغریبه مهمان نکند گفتمیم خودم با

م؟   خی 

 به نه بابا و مامان که بود این ترجالب همه از برایم اما

ی اسحاق عمو  برعکس !ابراهیم عمو نه و بودند داده خی 

 اضار هم شاید !بودند جمع همه که پروانه خواستگاری

 وصلت این به رایصز  هم چندان دلش اینکه برای بوده بابا

 !نیست

 خارج برای عمیق   نفس کشیدن از بعد من و رودیم مامان

 صدای نرسیده سه به قدمم .دارمبریم قدم اتاقم از شدن

  !شودیم بلند تلفنم زنگ
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 که گویسر  صفحه  .چرخدیم تخت روی چشمانم مردمک

یم غلیان به را وجودم که اسیم و شودیم خاموش و روشن

 کاقز  کشم،یم را تماس آیکون و دارمبریم را گویسر  !اندازد

د بوب   مامان بود  بدهم توجییه چه بود قرار وقت آن و بی 

  !دانمنیم را

 رومیم کنان پرواز اتاق در تا گذارم،یم گوشم دم را گویسر 

ون چاه قعر از صدایم .بندمیم را در و  :زندیم بی 

خشو؟-  امی 

خشو صدای اما  با جمله یک در و نیست آرام هیچ امی 

 !اندازدیم جانم به رعشه کلفتش صدای

، قرارب   آواز تو-  جواب جوری پس !خودم برای منز

  !نمونه توش حرقز  که بده رو خواستگارت

 !...پیچدیم گویسر  در که ممتدی بوق صدای و

 کیارش !است کیارش که خواستگاری و مانمیم من

ب   که دیل و کرده خایل را دلم تهدیدهایش با که پشداییم

خشوست قرار  !فامیل و محله نامخوش پشعموی !امی 
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 ۸۳پست#

 قرارب  _آوازهای#

 ترالن؟-

 مامان و شودیم خوانده صدا، و ش پر و کشیده اسمم

 برای بخششر  هیچ جای دیگر که کرده ادا را ترالن طوری

 .کندنیم قبول را ایبهانه هیچ و ندارم کردنم تلف وقت

 .نمانده باق   برایم هم فرصن   و کرده داغ دستم در گویسر 

 اتاقم از فوری باید نیامده اتاق داخل مجدد مامان خود تا

ون ز  روی را گویسر  رفتم،یم بی   دسن   کنم،یم رها دراور می 

ون و کرده باز را اتاق در و کشمیم امروشی به   .زنمیم بی 

 !اومدییم مهمونا اومدن بعد ذاشن  یم عجب چه-

س از نشیندیم لبم روی که لبخندی  بودنم هول و اسی 

خشو که کلماب   .است یم چرخ شم در بود گفته امی 

 است ممکن کنمیم احساس حن   !واضح خییل خورند،

 زنگ گوشم در صدایش حد بدین تا !بشنود را هاآن کش

 .زندیم

س انقدر مامان که اومدم-   !خب باش نداشته اسی 
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 برای اما بود تروحشتناک روزم و حال مامان از خودم

 .کردمیم بازی خوب را نقشم باید شده که هم ظاهر حفظ

 .اندازدیم کمرم دور را دستش .ایستمیم بابا کنار

 کیم .پاشدیم رویم حماین   پر لبخند کنمیم که نگاهش

 کیارش من بزرگ مسئله !کیم اما شودیم راحت خیالم

خشو خواسته !بود  جواب طوری امشب باید که بود امی 

 راحت ظاهر در .نباشد درش حرقز  که دادمیم را کیارش

 در و کردیم پیدا فیصله قضییه و دادمیم رد جواب بود

 دیدارهای در .کردندیم روترش ما از داب  زن و داب   نهایت

د شکل دیداری اگر بعدی  طوری و بیندازند متلک بگی 

 هااین اما کنند مرمت را شانخورده زخم غرور و خودشان

 بود، کرده خایل را دلم کیارش تهدیدهای !نبود مهم برایم

 در با شاید بود کرده شانعنوان جدیت با که تهدیدهاب  

ز  میون ها با گذاشی   حن   اما شدیم منرصف کیارش بزرگی 

ی کیارش برداشته خش غرور ندارم تردیدی ز  نخواهد چی 

  !کند پیدا ترمیم که بود

یم پلهراه از آبا صدای .نبودم بند پا روی و کرده داغ شم

  !آباست ترخوشحال همه از .آمد
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 و دارگل و مشگ چادر با بینمیم را آبا !رسندیم باالخره

 یک و زده بغلش یک زیر را چادرش هایلبه که براقش

 آمدن باال پله هر با دیگرش دست و گرفته نرده از دستش

  .آیدیم باال هاپله از آبا کنار داب   .نشیندیم زانویش روی

 اوج هاپریساحوال و سالم صدای زدن برهم چشم یک در

دیم  .کندیم روبویس داب   با و دهدیم دست آبا به بابا .گی 

 مادرم با دادن دست از بعد شودیم که خانه داخل آبا

د،یم آغوش در را من و چرخیده من سمت  در تهدید با گی 

 :کندیم زمزمه گوشم

 ور آقشام بو ال جوابوب   اولسون باشوندا عاقلون-

ز  ز  اینجیدسن اوقلومو ایستیسن ترالن واالهه .گوتارسی   میز

 !دییم ایندیدن طرفسن

ز  وجوابت باشه شت تو عقلت)  تموم بده انشب همی 

 طرقز  من با کنز  اذیت وپشم بخوای ترالن وهلل برل، بشه

 (!بگم بهت االن از

 در را آبا تا بودند رفته باال که دستانم و شد گرد چشمانم

م آغوش  !ماندند ثابت هوا روی بگی 
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 ۸۴پست#

  قرارب  _آوازهای#

 خودش .بودند هم آبا و مامان !نبود کیارش فقط مشکلم

ز  و کرد جدا را  .رفت مبلمان بسمت چادرش درآوردن حی 

 به هم داب   زن .کردم پریساحوال و روبویس هم داب   با

 اجازه حن   و آورد جلو را انگشتش چهار همیشه عادت

م دستم میان را انگشتانش کامل نداد  انگشتانش نوک بگی 

بریم رو و کشید کنار را دستش کردند برخورد دستم با که

 پر کیف و نشست نفره دو کاناپه روی داب   کنار .گرداند

  .داد قرار پاهایش روی را برقش و زرق

 با اگر حتم به که گفتم لن   زیر بدرگ و گرفتم چشم

 .گرفتمیم قرار مامان عنایت مورد گفتمیم رساتری صدای

 من خواستگاری به بودم گفته هاآن به من که انگاری

 من برای اشقیافه و ریخت آن با زنداب   حاال کا بیایید

 ش و !کردیم خرج افاده و عشوه و گرفتیم باال دست

 و بابا با کیارش شدند داخل هم کامران و کیارش هم آخر
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 را بزرگ گل سبد رسید که مقابلم به و داد دست مامان

 .گرفت جلو

 .ترالن سالم-

 سبد تا نداشتم رغبن   هیچ .گذاشتم جوابب   را سالمش

م دستش از را گل  تقریبا دید آشفته را اوضاعم وقن   !بگی 

 چشمانم اشسنگینز  از که گذاشت آغوشم در را گل سبد

 :زد پچ لذت با کیارش و شد گرد

 !نداشت وقابلت-

 خودش شدیم کاش .کردم ریز را چشمانم و جمع را لبانم

 را نداشت زیباب   برایم که گیل سبد این و

 از کیم شاید وقت آن کردمیم پرت خانه از خارج به

ینز  جعبه کامران .شدیم کم حرصم  مامان بدست را شی 

یم جاگی   هامبل روی کیارش همراه به هم خودش و داده

  .شود

 گل سبد این بیندیم وقن   رسدیم فریادم به زود خییل بابا

ز  برایم زیادی  !است سنگی 

 .بابا ترالن من بده-
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 خودم و سپارمیم دستانش به را گل سبد خواسته خدا از

خانه به  این به کردنم یط مسی   طول در و رومیم آشیر

 باشد داب  زن انتخاب باید هم گل سبد که رسمیم نتیجه

خانه داخل !بودن چشم در زیاد برای ز  نگاهم و شومیم آشیر

 چیده داخلش را هااستکان حوصله ب   من که چاب   سینز 

 شعله زیر !بود کرده شانمرتب مامان .کندیم رصد بودم

 .کنمیم روشن را سماور

 :شودیم زمزمه مثل مامان هراس پر صدای

 سینز  تو باشه حواست میاری چاب   گفتم موقع هر ترالن-

  !فقط نریزی

یم لبخند درونم غوغای برخالف و کنمیم بغل را دستانم

 .زنم

 

 ۸۵پست#

یفات این بیخیال-  دورهیم یه همون بیا بنظرم !مامان تشر

 بیارم، میوه بریزم، چاب   سینز  یه من .کنیم حسابش ساده

ینز   ها؟ خوریم،یم هم دور هست که هم شی 
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 با قدم یک و شودیم گرد اشکشیده و درشت چشمان

ز   حالتش این از کهآن از بیش !داردبریم سمتم بلند خی 

سم دیم امخنده بی   نیشگون مامان اما خندمیم ریزریز و گی 

دیم پایم ران از ریزی  .گی 

 مسخره وقت اصال االن ترالن !زهرمار و ها کوفت، و ها-

 یه باشه تو به باید چشمم یه !هانیست شوخز  و بازی

 توام !کنید کاریخراب مبادا که باشه بابات به باید چشمم

 من کن جمع وحواست !موقعیت این تو شدی سلیطه که

 .پذیراب   برم

 کندیم نگاهم چنر چپ مامان و خندمیم چنانهم من وقن  

دیم اشخنده هم خودش ز  با هم آخر در و گی   گفی 

خانه از زهرماری ون آشیر  .رودیم بی 

 و دارمبریم را سینز  .دهمیم تکان شی و کشمیم هوقز 

 و سی   مثل دلم .گذارمیم سماور به نزدیک کانی   روی

 .آیدیم داب   با بابا هایصحبت صدای و جوشدیم شکه

 بود شب این از غی   شن   در اگر که معمویل هایصحبت

صحبت برای کردن گرم میدان االن ویل شدیم تلق   عادی

 بلند هم مامان و داب  زن و آبا صدای .بود بعد مهم های
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 پاک مثل برایم شانهایصحبت کردن سوا حاال و شودیم

  .شودیم سخت لوبیا و نخود کردن

 به و گذردیم ترسخت بقیه از بیش من برای که دقایق  

خشوب   حتم   .مانده اینجا در دلش که هم امی 

 و آیدیم در بصدا خانه واحد زنگ که کشدنیم ثانیه به

 بردنیم زمابز  چرخاندنم ش .اندازمیم باال ابرو متعجب من

 !رفته در کردن باز برای بابا که شومیم متوجه وقن  

ز  که است داب    :داده قرار مخاطب را مامان مطمی 

 دارین؟ هم ایدیگه مهمون سوسن-

  وقن   ماسدیم دهانش در داب   به مامان جواب
 
 همگ

ز  یااله صدای  !شنویمیم را اسحاق عمو گفی 

 

 ۸۶پست#

 کهاین یا بود داده دعوت را اسحاق عمو بابا دانمنیم

 عمو فقط و کشیدم جلو را خودم بود؟ آمده خودش

ی .دیدم را اسحاق  به عمو همراه بابا !نبود عموزن از خی 

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 که حایل با برگشتم قبلم جای به هم من و پیوستند جمع

 !گذاشتم جا جمع به نزدیک و پذیراب   در را هایمگوش

یس از بودم گرفته دهن به انگشت  و بود امان ب   که اسی 

 .کوبیدیم دهانم در قلبم

 که آنچه به گذاشتنیم آب قلقل صدای سماور کنار

 خانه این در امشب فهمیدمیم بلید برسم، بود دلخواهم

 خودش اوج به امفضویل .دهد رخ اتفاقاب   چه بود قرار

یس فقط هم هاآن حال هایصحبت و بود رسیده  احوالیر

 برای سیاوش از هم پروانه بود قرار امشب .بس و بود

 تمام باغخانه این در امشب بنظرم و بگوید سوری عمه

ز  با قراردادی اشاهایل س داشی   کش هر !بودند بسته اسی 

ز  همه کاش و شدیم درگی   نویع به  .شدیم بخی   ختم چی 

  .شود یم بلند باالخره پذیراب   از مامان صدای

 .بیار چاب   جان ترالن-

 من و نبود امشب رسم داشتم دوست که بردبز  چاب  

ده گرفتم، سینز  به دست .شدنیم مخدوش خیالم  هم نی 

وع و برداشتم را قوری .لرزیدیم دستم ز  به شر  داخل ریخی 
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 که ریختمیم اندازه به و دقیق طوری .کردم هااستکان

هایش جانم به مامان و بگذارم اگری و اما جای مبادا  تشر

  !کند رها را

ز  چاب    سینز  نه، من دستان لرزش اما رسید پایان به ریخی 

ز  همیشه از برایم  این تحمل به ناچار و آمدیم ترسنگی 

خانه از شدنم خارج از قبل .وضعیت ز  نه، که باریک آشیر

ون .کشیدم عمیق نفس دوری چند  کهاین بدون زدم بی 

 تعارف اسحاق عمو از را چای کنم کیارش به نگایه حن  

ز  همان و کردم یس و سالم هم حی   .کردم احوالیر

 .داد گریم به همیشه مانند را جوابم

 .بشه عروس خوادیم ما شور و شر  پر خانم ترالن پس-

 که بود عنقریب و بود گفته حرفش ادامه در اسحاق عمو

 :بگوید و شود باز موقعب   زبانم

  !نکنه خدا عمو نه-

ب   و زور هر با را زبانم
 چسباندم، دهنم سقف به بود ضز

مگینز  لبخند  طمانینه با را چای استکان عمو .زدم شر

 دنبال و بود کرده مکث صورتم روی انگاری برداشت،
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ی ز  و گفتم جونتوبز نوش کرد که تشکر .بود من در چی 

 .گرفتم بابا سمت را سینز 

 

 

 قرارب  _آوازهای#

 

 ۸۷پست#

 امشب بساط به دادن جواب بیشی   گمانم به زد که حرقز 

 !عمو تا بود داب   به

ز  و ترالن معمولیه، صحبت یه که فعال داداش- همی 

 .دمنیم شوهر که راحت جوری

 عمق لبخندم .شد شازیر وجودم به که بود آرامش و

ی   !بود زار کارش کیارش که حتم به گرفت، بیشی 

 اشقیافه .کردم تعارف آبا به و چرخاندم را چای سینز 

 برداشت را چای استکان دلخوری با و بود شده آویزان

 بود داب   برای بعدی چاب   نکرد، هم صورتم به نگایه حن  
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 شانچهره در رضایت نشان شانکدام هیچ .زنداب   بعد و

 مهمابز  به تهدید و بزور که ایبچه مانند انگاری .نبود

  .بودند نشسته بکم و صم بودنش برده

 بود شده برافروخته صورتش گرفتم مامان برای که را چاب  

ز  و  حالش که بوده مغز پر بقدری بابا حرف بودم مطمی 

  !باشد شده گرفته

 شدم خم کیم رفتم، کیارش سمت به اممییلب   تمام با

  .دستانش تا بود کیارش صورت مقابل سینز  که طوری

 هم به را دارشحالت چندان نه ابروهای و کشید باال نگاه

 ایمشده جماعت یه دید مرکز حال دانستیم .کرد نزدیک

ز  خیالب   که  را استکان و آورد باال دست و شد حرقز  گفی 

 .برداشت

 .تشکر-

 تعارف کامران به هم را چاب   آخرین ندادم، جواب   هیچ

خانه به را خودم .بستم را فلنگ و کردم ز  رساندم، آشیر

ها روی وقن   نبود قندان بردن به احتیاخ   ز  داده قرار می 

 .بودند شده

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 خندان صدایش گرفت، دست را مجلس نخ اسحاق عمو

 باشد صدایش پستوی در غیم کردمیم احساس اما بود

ز  خواستگاری دیشب ماجرای برای شاید  و بود شانرفی 

 .نه هم شاید

 و ایکلیشه هایحرف .شد کار و کسب از صحبت

 توپ آبا و گذشت دقیقه چند .بر ش حوصله

 و خوابید همهمه .کرد شوت مجلس وسط را خواستگاری

وع ماجرا اصل  !شد شر

ز  خب-  گلمیشوخ، نمنیه دای گ بیلیسن اوقلوم جان حسی 

، اگر ز ز  ورسوز اجازه اسحاقینان آقا سیز  اصیل بی 

ی ز ، بواخ دی آقشام دای گ ایلیخ صحبتلریمی  ز  اولماسی 

 .الی   قیسمت نه االه گورح

ز  خب)  خر  واسه که دوبز یم دیگه پشم جان حسی 

 صحبتای ما بدین اجازه اسحاق آقا و تو اگر اومدیم،

 ببینیم نشه، دیروقت و شبه دیگه که بدیم انجام رو اصیل

 (.کنهیم قسمت خر  خدا
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 قرارب  _آوازهای#

 

 ۸۸پست#

 .داد متانت با را آبا جواب بابا

م خواهشد- یم آبا، الی  ز ز  بی   .الوزددی سوزون د اجازمی 

 (.شماست دست هم ما اجازه آبا، کنمیم خواهش)

 :گفت هم اسحاق عمو

یم سوز خانیم، حاج بویروز- ز   .بویگیمیسوز بی 

 (.ماب   بزرگ شما خانم، حاج بفرمایید)

ز  و باال دلم تعارفات این میان که منز  و  !پریدیم پایی 

 .برد من رخ از رنگ آبا صدای

یم ترالن- ز  .یوخدیگ غریبه بورا، گل دور سند قی 

م ترالن)  (.که نیست غریبه اینجا، بیا پاشو توام دخی 
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مم اسحاق عمو حضور از وقن   رفتمیم چطور  شدیم شر

  بود؟ خواستگاری بساط وقن   هم آن

 به ناچار من و بود پشش دل گرو در دلم وقن   چطور

 خواستگاری؟ این تحمل

 .بود خواسته آبا وقن   شدیم بد هم رفتمنیم اگر طرقز  از

 .کشیدم امشده خشک لب روی زبان

 .جان آبا گلدیم-

 (.جان آبا اومدم)

ی زیادی که آباب   ز م را من و بود کرده ناپرهی   خطاب دخی 

   سفه همان من نبود جمع این اگر که .بود کرده
ز  قبل قی 

  !بودم

 خایل ینفرهیک صندیل تک روی و گردمبریم پذیراب   به

 قدریآن کتفم دو میان شم .نشینمیم اسحاق عمو کنار

ز  خودش نخواهم هم من اگر که کندیم سنگینز  یم پایی 

  .افتد

س کردن خایل برای هم دستانم انگشتان  با فشارم و اسی 

  .شوندیم درگی   هم
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 مثل که داب   طرف از بود شده سخنوری خوب امشب آبا

وع مادرها  در که بود کیاریسر  به دادن قرب و ارج به شر

 !نداشت جذابین   من برای هایشمالک از کدام هیچ نظرم

 منکه حاموز بیلیسوز دای دی، منوه بوه منیم کیارش-

م چوخ نخدیر ، ایستی   وار، ایشر  ماشاءهللا هزار بوبز

ز   الدی قیسمت االه یاخچیدی، حقوقیدا و اوخیب درسی 

 طبقد بی   گدلر یوخدی، مشکلرید اوو دای الدیلر توی

ز  باشالالر، زیندیاخناالرین اوییند اوقلومون  گ دا ماشی 

ز   یریند دی، نجور اخالق   دا گوربسوز التیندا، ایاقی 

یم بو .الی   رفتار گولور، دانیشور، ز  رایصز  اوقلومز، بی 

ز  .الیوز قبول نیخوزا غالم اولسوز  .توکل االها گی 

 من که دونیدیم تونهمه دیگه منه، بزرگه ینوه کیارش)

 درسشم داره، کار ماشاءهللا هزار دارم، دوستش چقدر

 کردن ازدواج کرد قسمت خدا خوبه، حقوقشم و خونده

 خونه از طبقه یه تو رنیم ندارن، هم خونه مشکل دیگه

  پشم
 
،یم زندگ ز ز  کیز  دیگه دیدین پاش، زیر که هم ماشی 

 خنده،یم زنه،یم حرف بجاش چطوره، رفتارش و اخالق
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ز  رایصز  ما، پش این .کنهیم رفتار  قبول تونغالیم به باشی 

 (.خدا بر توکل بازم .کنید

 

 قرارب  _آوازهای#

 

 ۸۹پست#

 .گویندیم ایکنه حفظ خدا دو هر اسحاق عمو و بابا

 برده باال را او عیار و کرده تعریف کیارش از آبا که جوری

  .بود نگذاشته باق   حرقز  برای جاب   بود

 و اما که کند صحبت چطور دانستیم خوب خییل آبا

 و کرد صاف ایسینه اسحاق عمو .نباشد کار در اگری

 .کرد دست به دست را تسبیحش

، االه- ز ز  اوقالنان خانم حاج زمانده بو واال ساخالسی   قی 

، الرین صالح اوزلری ز  او دای بیلیلر، گشحی   سوزونن میز

 دیم، سوز بی   اوقالن و بینه دد ننه که دیر زامان قدیم

 گوالخ سوزونه سوزون، منیم جاوانار بو ایندیدی

ام شاید آسمیالر، ز  اما دمسییز  کالم بی   اوچون احی   گی 
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، نمنز  هر اوزلری گوروسن  قسمت نه االه گورح تا بیلی 

 .الی  

 و پش خانم حاج زمونه این تو وااله کنه، حفظش خدا)

 دیگه دونن،یم بهی   شما و من از رو خودشون صالح دخی  

 حرقز  پش و بپسنده مادر و پدر که نیست قدیم زمان اون

 دن،نیم گوش شما و من حرف به جوونا این دیگه نزنه،

ام روی از شاید  صالح بینز یم بازم اما نزنن حرقز  احی 

یم قسمت خر  خدا ببینیم تا دن،یم انجام رو خودشون

 (.کنه

 که رسیدم نتیجه این به اسحاق عمو هایحرف با من و

 خواسته او از بابا بوده، بابا کار ما خانه به امشب آمدنش

 سنجیده هایحرف که کش و بزرگتش برادر عنوان به تا

  .کند صحبت خودش بجای زندیم را ایپخته و

 بابا اسحاق عمو هایحرف بودن تایید مورد ینشانه به

 :گفت

ز یم درست داداش بله-  .گی 
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 جمع را لبانش داب  زن و دادند تکان شی هم داب   و آبا

 !کرد

خانه به و شودیم بلند جایش از مامان ز  دانمیم .رودیم آشیر

بریم بدست سینز  .نیست رایصز  خواستگاری روند از که

 .کندیم جمع را خایل هایاستکان و گردد

 دانیشسینار گدسییز  ایکیدن بو ورسوز اجازه اگر خب-

 .نااولور گروه

ز  صحبت برن نفر دو این بدین اجازه اگه خب)  ببینیم کیز

  (.شهیم خر 

 .داد جواب بابا باراین

 .آبا بیلیسوز صالح سوز نجور هر-

 (.آبا دونیدیم صالح شما طور هر)

 

 قرارب  _آوازهای#

 

 ۹۰پست#
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 .زد اشاره اتاقم به ابرو و چشم با من به رو آبا

ز  ترالن،-  .اوالر نه گورح دانیشوز گدوز کیارشییز

ز  صحبت برین کیارش با ترالن،)  (.شهیم خر  ببینیم کنی 

 صحبت به کار نبودم مایل اصال و نبودم رایصز  هیچ

 در آبا بازارگریم وقن   اما شود کشیده کیارش و من تنهاب  

  بخاطر و شدندیم سالح خلع همه بود میان
 
 هم اشبزرگ

ز  .زدندنیم حرقز  شده که  شدم، بلند تردید با و نامطمی 

 گرفتم، پیش را بودم بر از که اتاق راه و گفتم ببخشیدی

 در را حضورش .شد بلند و گفت ایاجازه با هم کیارش

 کیارش و شدم اتاق داخل .کردمیم احساس شم پشت

ز  برای امشدرگیم .شد داخل هم  با دید که را نشسی 

 :گفت آرام صداب  

ز  برو-  .شینمیم صندیل رو اینجا من تخت، رو بشی 

ز  برای فاصله چون کردم استقبال پیشنهادش از بار اولی 

 عطر بوی و باشم دور او از من که بود قدریآن مان

 چند هر .نکند خراب را حالم و نزند امبینز  زیر شدش

یم درآرشحرص هایحرف یاد مدام را من حضورش
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 من و داشت حضور امشب هم آراز کاش و انداخت،

  !کردمیم او پیش را کیارش چغویل

 دیگه؟ کردی فکر خوب حرفام به-

 از ایدقیقه نگذاشت حن   .دادم باال را ابرویم تای یک

ز   !بگذرد ماننشسی 

 .نکردم درک بود گفته که هاب  حرف از را منظورش

 حرف؟ گفتیم را خزعبالتش

 حرفا؟ کدوم دقیقا-

 .است دلواپس بود مشخص و بود کالفه

ز  برای فقط اینجام االن اگه ترالن-  مثبته جواب گرفی 

یم دوبز یم خوب هم خودت وقن   نداریم حرقز  که وگرنه

 !خوامت

 .زنمیم پوزخندی

 مهمه؟ تو خواستنه فقط مگه-

ز  روی ساعد از را دستش  دقیقا .گذاردیم اممطالعه می 

 .بودم کرده رها عجله با و حواسب   را امگویسر  که جاب  
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یم بوجود توام عالقه وسط این بشه تررسیم مونرابطه-

 اون نشد اگه خودم اثبات واسه بده من به مجایل تو .آد

 !کنیمیم دیگه فکر یه وقت

 هم باز اگر حن   !بود خودخواه کیارش .کنمیم ریز چشم

نیم کنار را خودش هم باز شدمنیم مندعالقه او به

  !کشید

،یم حرف مسخره- ،یم رو خودت فقط تو زبز  با من بینز

ز  که آدیم  بنظرم گذرونم،نیم وقت اصال باشه خودبی 

مانه خییل نیم هم بدرد اصال تو و من که بگیم و بریم محی 

  !خوریم

 

 

 قرارب  _آوازهای#

 

 ۹۱پست#

 !است ترعمیق کیارش ریشخند
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 من و خوریمنیم هم بدرد .باش منطق   !نکن فکرا این از-

  .بهمان و فالن و بخونم درس خوامیم

 .اندازمیم پا روی پا

 من خواییم زور با کهاین خوبه؟ تو منطق وقتاون-

  بدم؟ بهت بله جواب

یم پاهایش ران روی را هایشدست ساعد شود،یم خم

ز  و گذارد  .کندیم نگاهم تی 

ز -  یگ و اینجا بمونیم که نیست وقت اونقدری ترالن ببی 

  تو
 
 که نیستیم غریبه .کن فکر درست پس !من یگ و بگ

 
 
 رفتارای از خییل !فامیلیم رو، همدیگه شناسیمنیم بگ

 !نباش بهونه دنبال پس شناسیمیم رو همدیگه

ز  بودنم مخالف دالیل از دیگر یگ دقیقا و  موضوع همی 

 تصور داب  زن عروس را خودم توانمنیم وقتهیچ من .بود

 در زنداب   رفتار و اخالق با که کنم قبول توانمنیم !کنم

  شانخانه دیگر طبقه
 
 ترمشخص همه از و کنم زندگ

 حن   !داشت شباهت هم داب  زن به که بود کیارش رفتار

 .کنم تحمل را داب  زن رفتارهای توانستمنیم هم ظاهر در
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 تحملت تونمنیم جوره هیچ فقط نیستم بهونه دنبال من-

 یادت که رو ظهر احتماال !رفتار و اخالق این با اونم کنم

  نرفته؟

 !زندیم ایشیطابز  و بخشآرام لبخند

 !پشعموت اون برای زدنت بالبال خصوصا نرفته یادم نه-

 :گفتم اما است ریسک دانستمیم

 نشدی منرصف چرا دیدی رو زدنم بالبال که تو خب-

ای حتما هوم؟ خودت؟ کار بر  بری زن پسند مورد دخی 

 من دیدن با نخواد هم داب  زن که زیادن تو برای داب  

هیم پسندشو مورد عروس حداقل !بخوره حرص  برای گی 

  !پشش

اره چشمانش از .خوردنیم تکان اپسیلویم نگاهش  هایشر

 یک کنمیم احساس که منز  و کشدیم زبانه حرص آتش

  !امداب   پش کیارش تا است مقابلم ماردوش ضحاک

 فالن فالن منه .مهمه من خواستنه !ترالن نکن مغلطه-

تم روی پا بخوام که خوامتیم قدریاون شده  و بذارم غی 

م ندید رو امروز  نزن جاب   هر به چنگ من واسه پس بگی 
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 جز رایه هیچ بودم گفته بهت !بیاری کار تو نه بخوای که

  !نداری من قبول

 

 

 قرارب  _آوازهای#

 ۹۲پست#

 حرف و بودن منطقب   راه خودش مثل توانستمنیم

 شی  یب چه هر کردم آرام را خودم .می  بگ شیپ را دنینفهم

 !دمیرسیم جهینت به کمی   زدمیم آتش و آب به

 بابام که حتما مشخصه جوابم من ب  پشدا ستین مشکیل-

 !کنهیم استقبالم و نداره مشکیل من جواب با

 ب   میبرا ارشیک با زدن حرف و اتاق نیا در ماندن گرید

 .برداشتم قدم در سمت و شدم بلند جا از .بود معنز 

یم اتاق پاالز به نگاه و بود شده عصن   و کالفه ارشیک

 .گرفت را دستم مچ اما شدم رد کنارش از .کرد
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یم فقط یزد اگه ،زبز نیم حرقز  ونی  ب یر یم یدار  ترالن-

 
 
 مثبت جوابت بعدش که یطور  !بس و کنم فکر دیبا گ

 ...ن ادیب در

 !شد بلند گویسر  امیپ یصدا نشده تمام حرفش

 !بود ارشیک دست کنار که یاگویسر  سمت دیچرخ شم

یم گمان !نباشد خشوی  ام طرف از ایمیپ بودم دواریام

 گویسر  به نگایه حن   و نباشد مهم شیبرا ارشیک کردم

 را من امور تمام بر بودن محق ارشیک رفتار اما نکند

  !دادیم نشان

 به مدام من که یاگویسر  .برداشت را گویسر  یخونشد با

د خودم ز  و بگذارم اشصفحه یبرا یرمز  تا کردمیم گوشر

 ...حاال و رفتیم در دستم ریز  از بار هر

 !بود دار صدا یادیز  ارشیک پوزخند

 هی بگم عمه به حرفا نیا و عقد بساط قبل شد واجب-

تت کولپوسکوبر  تست  احتمال و شب مهین یقرارا !بی 

 ...و خواب همه ادیز 

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 چند کندیم مجبورم کندیم وارد دستم مچ به که یفشار  با

 یهاحرف هضم !ستمیبا مقابلش و بردارم عقب قدم

 رسانده شیاعال حد به را وقاحت وقن   بود سخت ارشیک

  !بود

 اون یآدما تموم نکن یکار  هی !ارشیک بفهم دهنتو حرف-

  !اتاق نیا داخل زمیبر  رو ب  رایپذ

امیپ متوجه دیبا حتما ارشیک خوبم شانس از .بود زار کارم

  !شدیم خشوی  ام و من یها

ز پا و باال را گویسر  صفحه  با و دهدیم تکان یش  .کندیم یی 

 :کندیم باز لب آرامش

یم باالخره و شمیم راحت خودمم اتفاقا ندارم، مشکیل من-

 بچه ظاهر در یپشعمو  نیا با رابطه یکجا تا فهمم

 .رفن   شیپ خوب

ز چ همه خواستمنیم طرقز  از و بودم شده مات و شیک  ی 

 همه حال و بودم کرده فکر یگر ید طور من !زدیبر  هم بر

ز چ   !رفتنیم شیپ خواستمیم که یطور  آن ی 

  !زدیم دو دو چشمانم اوضاع از شگردان
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 هم هاامیپ ساعت وقن   شوم حرقز  منکر توانستمنیم

 !نبود خوب   ساعت

 

 قرارب  _یآوازها#

 

 ۹۳پست#

 در نگاهش .گذاردیم یکنار  و کندیم خاموش را گویسر 

ز  و شودیم ثابت چشمانم  :دیگو یم مطمی 

 هفت یپشعمو  اون به اما ترالن مطمئنم تو به من-

  !مونهیم مار نهویع !نه خطت

 !دارد عجز حال شیصدا

 آدیم اون پشعموت !کن گوش حرف شده که بارمی و ایب-

 خامت یباز  زبون با نذار !ترالن کنز یم فکر تو که ستین

ز هم تونمنیم منم !کنه  دست رو دست و نمیبش یطور ی 

یم و خوامتیم نکهیا الاقل !برسه شخواسته به تا بذارم
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 برات که گ هر جون به ترالن !کنمیم خوشبختت دونم

  !نخور رو خشوی  ام گول باارزشه

 .کردمیم نگاه ارشیک لب یهاخوردن تکان به ستادهیا

حرف و رودنیم کتم در خشوی  ام بودن بد یبرا اضارش

ز ب حایل و یناباور  چاشنز  شیها   و چ  یگ ی 
 
 میبرا گنگ

  .دارد

ز مب میبرا چیه شیهاحرف منظور  !نبود آشکار و ی 

 نیا نخورده؟ ب  جا به شت مطمئنز  خوبه؟ حالت ارشیک-

 ؟زبز یم هیچ حرفا

 اشقهیشق یرو  عرق .شودیم کم کیم دستش فشار

 !کندیم تحمل یادیز  فشار یانگار  و نشسته

 .است داریپا چنانهم من به نگاهش

گویسر  و کندیم رنگش یمداد نوک کت بیج درون دست

 .آوردیم ونی  ب را اش

ز یم ثابت که بدم نشون رو ب  لمایف بهت اگه-  نیا کیز

 جوابت بده قول شیشناسیم تو که ستین اوبز  خشوی  ام
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 تا !ترالن کنم محافظت تو از من تا باشه مثبت من به

 !بشه تو کینزد نتونه هوسباز مردک اون گهید

ز آم تمسخر حرف .دی  گیم قیعم لبخندم و زنمیم لبخند ی 

  !بودند شعر میبرا ارشیک یها

 کنم باور اصال دیبا چرا !ستین خوش حالت واقعا تو نه-

 علنا تو نباشن؟ فتوشاپ و باشن واقیع لمایف نیا که

 کنم؟ باور و حرفات چطور !خشوی  ام با یدار  دشمنز 

 هم آخر ش و زندیم شوکله گویسر  با د،ی  گیم من از نگاه

 .دی  گیم سمتم را گویسر  صفحه

 .دهمیم تاب   را چشمانم کنم،یم نچر 

 !کن نگاه ترالن-

 .اندازمیم گویسر  صفحه به چشم که دیگو یم یجد یطور 

 در زن و مرد و درهم اما ستمهمابز  کی به هیشب ب  جا

  !رقصندیم هم آغوش
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 مقابل را خشوی  ام من و شوندیم زوم چشمانم شی  یب کیم

 تن به هم یکر یپ و در ب   لباس که اندام فیظر  یدخی  

 !نمیبیم دارد

 بعد کیم اما است دخی   ساعد یرو  ابتدا خشوی  ام دست

  !زندیم چرخ شخویسر  با دخی   و گرفته باال را آن

 نگاه که ب  خشوی  ام است؟ خشوی  ام کردمیم باور چطور

 !...لمیف نیا در اما کندنیم نامحریم دخی   و زن به هم

 

 قرارب  _یآوازها#

 

 ۹۴پست#

 زن بهم حال یادیز  که یر یتصاو  دنید از رودیم جیگ شم

ک آن با خشوی  ام که ب  جا .هستند  عور و لخت دخی 

 ...و کلوپ به هیشب ب  جا ستاده،یا

 هیروس به خشوی  ام !شودیم زده یاجرقه ذهنم در آبز  به

یم یدخی   با ارتباطش از میبرا امروز خودش !بود رفته

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 آشنا او با آنجا در هیروس به سفر در که یدخی   گفت،

 ...و پروانه یهاحرف !بود شده

  اورد؟یب ی  گ را لمیف نیا بود توانسته چگونه ارشیک

 نباشد؟ خشوی  ام یبرا پاپویسر  هم نیا معلوم کجا از

 را میابروها و شدم منرصف لمیف یادامه به کردن نگاه از

  .کردم درهم

 خشوی  ام کردن خراب واسه لمیف نیا معلوم کجا از-

 که اوبز  ؟یآورد ی  گ و لمیف نیا کجا از تو اصال نباشه؟

 بوده؟ گ گرفته و لمیف نیا

ز پا گویسر  نهیطمان با ارشیک  .آوردیم یی 

 نیا دنید با هنوزم !یسر نیم لمیف بودن واقیع منکر پس-

 تو یبرا تونهیم آدم نیا !ترالن؟ کنز یم یطرفدار  لمیف

 بشه؟ تندهیآ کار و کس

 اتفاقاب   از هم ارش،یک حرف از هم افتد،یم دیترد به دلم

 !هاستآن تمایم راس در حال خشوی  ام و افتاده که
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ز هم  !بخواند را چشمانم در دیترد ارشیک تا ستکاقز  هم ی 

 مقابلم !دی  بگ را دستم و برگرداند بشیج داخل را گویسر 

 به تنها مانفاصله .ندازدیب هیسا میرو  کلشیه و ستدیبا

 !است قدم کی اندازه

 .چدیپیم میهاگوش در خمارش یصدا

یم احتمال درصد هی اگه !ستین درسن   آدم اون ترالن-

 عالقه الیخب   و دمیکشیم کنار کنهیم خوشبختت دادم

 بذارم جلو پا خواستم بار هر !شدمیم خودم چندساله

 عمه شوهر و عمه و خوبز یم درس کمه، سنت فعال گفتم

س آراز از !شننیم رایصز   لهله لعنن   توئه واسه چطور بیر

 تو !آبا شیپ روستا رفتمیم باشم دور نکهیا واسه و زدمیم

 !دوبز یم گهید که

 کی فقط اگر کردمیم فکر نیا به من و گفتیم ارشیک

 باطن و ظاهر در خشوی  ام اگر باشد، او با حق درصد

 نظرش ریز  اوشیس که کرده خالقز  کار اگر ...نباشد گی

 را اصلش ماجرا یهاتیحساس یبرا هم پروانه به و دارد

 ....باشد؟ نگفته
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 !کندیم ی  درگ را ذهنم و شده پازل قطعه هزاران ماجرا

 مجبور از صبح حال و داشت رابطه دخی   آن با خشوی  ام

 واقعا پس ...بود زده حرف کار نیا انجام یبرا بودنش

 ...بود کرده ب  کارها خشوی  ام

 .دی  گیم یباز  را دستم پوست کنان لمس ارشیک دست

 !ترالن کن نانیاطم بهم-

 .شودیم پژواک شم در خشوی  ام یصدا

 جواب یجور  پس !خودم یبرا ،منز  قرارب   آواز تو-

 !نمونه توش حرقز  که بده رو خواستگارت

 حرف طرقز  از کردم؟یم باور را شانگی کدام حرف دیبا

چیه بود گفتهکه دشیتاک و خوردیم وول شم در پروانه

د ب  بو خشوی  ام یماجرا از دینبا کش یم که به .بی 

  گفتم؟

 !کن نگام قهیدق دو هی ترالن-

 

 ۹۵پست#
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 قرار یارایه دو انیم است سخت .کشمیم باال نگاه

 !دل طرفشکی و است عقل طرفشکی که یی  بگ

 کیم را شم و ندینشیم امچانه ریز  ارشیک گرشید دست

 نوزده هجده، الیخب   ترالن همان کاش .دی  گیم باال گرید

 شم امفضویل بود گفته ...بود گفته پروانه !ماندمیم ساله

 ...حال و داد خواهد باد به را

 گهید که یقدر اون !ذارمنیم تنهات بعد من هم لحظه هی-

 !نباشه مهم برات هم پشعموت اون افهیق و ختیر  حن  

 روزات نیا حال به که کنمیم غرقت خودم تو یقدر اون

 م؟یارایصز  میبگ و میبر  ترالن؟ هسن   ،یبخند

 و عاقالنه بود قرار ...است منتظرم خشوی  ام شبمهین

 رازدار بود قرار ...نمیبنش شیهاحرف یپا قضاوت بدون

 ...باشم خشوی  ام یهاحرف

 ...بودم بسته او با که یعهد و شبمهین همان

  .بندمیم چشم

 .بدم جواب عجله با تونمنیم ارش،یک کنم فکر دیبا من-
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 یصدا !شنومیم را ارشیک عصن   دنیکش نفس یصدا

 ...را شیهادنیساب هم یرو  به دندان

یم خشوی  ام یهاحرف یپا گرید شبمهین کی دیبا

 ...گرفتمیم میتصم بعد و نشستم

ز دوم یبرا دینبا  ...کردمیم اشتباه بار ی 

 !پشعموت اون به نه اما ترالن کن کنز یم که یفکر  هر-

ز هم قایدق دهم انجام خواستمیم من که یکار  و  !بود ی 

 !خشوی  ام به فکر

 .میآیم کوتاه ظاهر در

 .ارشیک باشه-

 هوا در ارشیک دست .هم را میپاها کشم،یم عقب را شم

 .شومیم رد کنارش از .ماندیم

 .نمونده حرقز  گهید میبر -

 من قرارب   دل .ادیز  یلیخ کم، نه هم آن بود مانده حرف

 و خواستیم را خشوی  ام یهاحرف دنیشن فقط اما

 خواستار من بود، درآمده دلم کار !اشچهره دنید
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 هم عقلم یپا دیبا اما نبود حرقز  آن در و بودم خشوی  ام

ز چ همه دیبا ماندم،یم  .گرفتمیم نظر در را ی 

 دیبا .آمدیم اسحاق عمو نیی  ش یهاصحبت یصدا

اف  اسحاق عمو به خشوی  ام یصدا تیجذاب کردمیم اعی 

  !رفته
 

 ...هم اشمردانگ

 ارشیک یهاتالش نیآخر  بودم، نشده خارج اتاق از هنوز

 .بود جالب میبرا

 !نره ادتی گفتم بهت که ب  حرفا ترالن-

حرف بیتکذ و دییتا ینشانه به حرقز  چیه چرخم،نیم

شمپشت هم ارشیک و زنمیم ونی  ب اتاق از .زنمنیم شیها

. 

ها دل آبا همه از شیب .کنندیم سکوت ماندنید با بزرگی 

  !مامان و است نگران

  !امشق  کله چه ترالن منه داندیم خوب آبا

ز پا ش  حش روم،یم ور میهاانگشت با و اندازمیم یی 

 .آوردلهره و کننده خسته
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 :پرسدیم اسحاق عمو

  جان؟ عمو شد خر  تونمذاکره جهینت خب-

 .خنددیم لبم که یطور  .است گفته مزه با

 امان در آبا یهاحرف شر  از تا کنمیم محوش فورا اما

 .بمانم

  .بدم جواب بعد و کنم فکر شی  یب من شد قرار خب-

ز ت چشمانم  و کشدیم یاآسوده نفس .نندیبیم را میبابا ی 

  .زندیم چشمگ

ز پا و باال نامحسوس یش   از یلیخ هم هنوز من کنم،یم یی 

 دیبا داشتم که یایکنجکاو  با و بودم دهینفهم را ماجراها

 !آوردمدریم خشوی  ام یماجرا از ش و رفتمیم شیانتها تا

 !کنم انتخاب راحت الیخ با توانستمیم وقتآن

 

 ۹۶پست#

*** 
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ز  از بعد خانه  من که رفته فرو آرامشر  در هامهمان رفی 

 هی  خ و پنجره پشت که حال .داشتم آن به یادیز  اجیاحت

 را گذشته روز چند تمام و اممانده قیآالچ و اطیح به

ز چچیه کنمیم مرور  درک اما !امدهیند خشوی  ام از یبد ی 

ز چ  !آمدیم سخت میبرا هم بودم دهید و دهیشن که ب  های 

 ش آن از ب  خطا که نز یبب یطور  را کش است سخت

 برخالف ب  هاحرف روزها نیا همانند یروز  اما باشد نزده

 !یبشنو  یبود دهید آنچه

 گفت،یم آمدیم شیپ صحبن   گایه که اسحاق عمو بقول

 یآبرو  خطا کی با بایسر  زاهد و عابد هم چقدر هر

 قایدق که ب  خشوی  ام و رهیم باد به اتساله چند و نیچند

ز چن نیا من یبرا  !بود شده ی 

 به یاقهیدق چند هنوز .اندازمیم گویسر  صفحه به چشم

نیا جالب .نبود خشوی  ام از یخی   و بود مانده دو ساعت

 آن کردن باز یبرا رغبن   من و داده امیپ هم ارشیک که

  !نداشتم

 !نگذارد تنها را من بعدمن تا بود داده خودش که قویل و
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ز  مانند اشیقرار ب   دلم  شده ساعت یهاعقربه گذشی 

  .گذشتیم هیثان به هیثان .بود

 .دیلرز  هم من دل گویسر  دنیلرز  با

 .نبود خودم دست ب  گو حرکاتم عی    ش  انجام

 .گرفت قرار چشمانم مقابل شده باز امیپ

 .منتظرتم ترالن باغ ته ایب-

 دست که وحشن   !گرفت بر در را وجودم شاش یادلهره

 رفتم؟یم چطور باغ؟ ته !کرد شد را میپا و

 را یادیز  یهاسخن   بودم حاضز  ماجرا دنیفهم یبرا اما

 با که ب  آبا !بود آبا نبودن خوبم شانس !کنم تحمل هم

 !بود رفته ب  دا یخانواده همراه گرفته یرو 

 .انداختم شم یرو  یایروش  فقط و بود مناسب لباسم

ز پا و باال قلبم  نوک یرو  و زدم ونی  ب اتاق از !دیپر یم یی 

 گرفته دردم که چد هر رفتمیم راه میپاها یهاانگشت

  !بود
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 و بود باز مهین .افتاد بابا و مامان خواب اتاق در به نگاخم

 .کردم رها را امشده محبوس نفس !مشخص آباجور نور

 در به یشی  یب شعت با را خودم و گرفته اتاق در از چشم

ز پا را هی  دستگ و بستم چشم .رساندم هال  آخر .دمیکش یی 

  دردش دچار را خودم ش
 
 !کردمیم بزرگ

ز پا به و کردم پرواز توانستمیم تا را هاپله  دمیرس که یی 

 .رفتم باغ داخل و زده پا را هاب  دمپا

 

 ۹۷پست#

شاخه هم آن و داشت دمجنونیب درخت کی که بایعز ته

ز زم تا و شده هالیل شیها   !بودند دهیرس ی 

نده دو درخت یتنه کنار
ُ
 یکنده هی شیجلو  و بود ک

  ...گرید

 که دی  بگ یباز  به شی  یب را امیقرار ب   خواستیم خشوی  ام

 کنجکاو و پردازالیخ منه یبرا مکابز  چه دانستیم

  !باستیز 
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 باغ یهاچمن درون پا و گذشتم فرشسنگ یرو  از

 میپا ریز  هاچمن شدن له خشخش یصدا .گذاشتم

 ...شکستیم را اطراف سکوت از پر یفضا

یم خب یلیخ ماه نور که ب  جا .دمیرس باغ ته به باالخره

 ...دیتاب

 ...بود شده چشمانم قاب ب  بایز  یمنظره

 درخت یتنه بر هیتک و هاشاخه ریز  قایدق را خشوی  ام

 !دیلرز  اما دیلرز یم نیا از شیب دلم دینبا .دمید

ب  ب   که ب  خشوی  ام  یشلوار  و داشت تن مشگ شر

 .مشگ و ورزیسر 

 آمد ونی  ب هاشاخه ریز  از .گرفت درخت از هیتک دنمید با

 ...و

 .یاومد باالخره-

 .دهمیم را جوابش و زنمیم .نزنم لبخند توانمنیم

 .اومدم-

 .کندیم درخت ریز  کنده به اشاره دستش با
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ز بش-  .ی 

یم تکان را هاآن و چدیپیم دیب درخت یهاشاخه انیم باد

 ...داد

 و زور با را یگر ید یکنده دخشویام و نشستم کنده یرو 

ب  
 .چسباند من کنده به و گرفت دست داشت، که ضز

ز  از قبل ز  راحت یبرا را شلوارش نشسی   از کیم نشسی 

 .دیکش باال شیپاها یهاران یرو 

 شیپاها یهاران یرو  را شیهادست ساعد و نشست

 .دیچرخ سمتم به شش .گذاشت

ز چ ابدا تشیجذاب از اما دیرسیم نظر به خسته شیصدا  یی 

 .بود نشده کم

 یم خودت-
 
سم؟ ای گ  بیر

ز چ چه از دانستمیم  .زندیم حرف ی 

 .کردم نگاهش

 .گفته خونه تو عمو و دوبز یم کردمیم فکر-

 .زندیم یبندمین لبخند
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  !داره گهید مزه هی دنیشن خودت زبون از-

 .دهمیم تاب ب  ابرو و چشم

  !دچارشم من االن که حایل مثل !فیبالتکل-

 :زنمیم لب دیترد با .کشمیم لبم یرو  زبان

ز چ هی-  خشو؟ی  ام بگم یی 

 .دهدیم تکان ش

ه چه قایدق بگو بهم فقط !می  میم فضویل از دارم-  و خی 

 !؟یافتاد ی  گ ب  ماجراها چه تو تو،

 

 ۹۸پست#

 .سوزاندیم یادیز  که نگایه .کندیم نگاهم قیدق

 ؟نکنز  قایط روغن آب بازم یدیم قول-

 .زنمیم یاخنده تک

 .کنمیم سیع-
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 میپا با شیپا که یطور  شود،یم لیمتما سمتم شی  یب

 دارد سوال یجا میبرا االنش بودن خونشد .کندیم برخورد

 .شودیم عصن   ارشیک به جوابم از کردمیم فکر که منز 

 بودم؟ گفته برات کجا تا-

 .کنمیم فکر کیم

  .زنمیم یتلخند صبح همانند

 ...یشد مجبور گفن   که ب  جا تا-

ز  با  که یفشار  و لبم یرو  خشوی  ام اشاره انگشت نشسی 

  .شومیم خاموش آورد،یم کردن سکوت یبرا لبم به او

 و یشد حساس !یکرد یکار شلوغ تو و گفتم بهت-

  !کنم فیتعر  رو ماجرا مابق   نذاشن  

  !خودم یهایباز بچه یادآور ی از شومیم شخ

 .خارانمیم را شم شر ینما حالن   به و بندمیم را چشمم کی

 :میگو یم که وقن   ندارم هرایس

 !پشعمو کرد گل تمی  غ-

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 را دنشیخند روز چند از بعد باالخره لذت، با .خنددیم

 .کردیم دایپ نجات یقرار ب   نیا از دیبا خشوی  ام !دمید

 بذار بشه خوادیم که خر  هر !لمیتکم تو با من ترالن-

 !یز یخونر  و خون حن   !بشه

ز ب یی  درگ نمیبب توانستمیم مگر .خوردیم چنگ دلم  ی 

  را؟ ارشیک و خشوی  ام

 .بگو برام خشوی  ام-

 یتا کی .دی  گیم را دستم کند،یم دراز دست حرفب  

 .دهدیم باال را شیابرو 

 بودن شده کشته مادرش و پدر .ترالن بود تنها دخی   اون-

  شی  پ مادربزرگ با فقط و
 
 و پدر که یدخی   .کردیم زندگ

کت هی یهاگنده کله از گی مادرش  رانیا تو هریم شر

 خوردن ومردم مال و زدن بیج تو پول کیل بعد بودن،

 یماجرا بود خر تو خر یقدر ان !هیروس کردن فرار قاچاق  

ز  به فقط که شونیزندگ  ختم تو به من وارخالصه گفی 

کت اون !نشه  ویل شد متالیسر  و رفت لو که رانیا تو شر

 هم مرد و زن اون .موندن باق   مالباخته آدم کیل خب
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خونه در یجلو  و هیروس همون تو دشمناشون توسط

 خوبز  یهاجنازه شاهد که کش و دنیرس قتل به شون

 رانیا تو اسمش که یدخی   !بود دخی   اون بود، نشیوالد

 .ایمار  دشیجد شناسنامه با و هیروس تو اما بود میمر 

 یماجرا از !بودم زده خی من و کردیم فیتعر  خشوی  ام

 از تروحشتناک حتم به که یگر ید یماجراها و قتل

 !بودند فیتعر 

 

 ۹۹پست#

 که فهمدیم خوب یلیخ را دستم بودن شد خشوی  ام

 از را من هیثان از یکش  در و شودیم ترقیدق میرو  نگاهش

 و اشنهیس یرو  شم چسباند،یم خودش به طرفکی

ز پا و باال کمرم یرو  خودش دست  !شودیم یی 

 یجلو  دخی   اون و یکرد خی دنشیشن با فقط تو-

  !بود دهید و تلخ قتیحق اون چشماش
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ز برانگ ترحم برام فقط دخی   اون  تو به شباهتش اما بود ی 

 با کنم ن  یغر  احساس کمی   غربت اون تو بود شده باعث

 !بود همراهم صادقم که نیا

ز هم بود پولش شدن زنده دنبال فقط صادق  خودش ،ی 

ز نش لچریو  تصادفش اون بعد که  ومن و نتونست شد ی 

 ی  گ ب  هاشنخ هی بتونم بلکه تا ماجرا نیا تو رفتم جاش به

 نشیوالد راه دخی   اون کردیم فکر صادق !آوردم که ارمیب

ز چ از اصال دخی   اون اما دهیم ادامه رو  !نداشت خی   یی 

 ماجرا الیخب   که بودن دشمناشون کشور اون تو درواقع

کت اون !باشن نشده ده یانقدر  هریم شر  که بود گسی 

 داشته رانیا شهر یجاهمه از یادیز  یهاششاخه بخواد

 که بودن گنده کله خودشون واسه هم افراد اون که باشه

 به رو میمر  مادر و پدر که ب  همونا !بودن رفته هیروس به

 تنها یقددان دخی   اون وسط نیا حاال !بودن رسونده قتل

شهیر  و رگ از که یمرد ه،ی  بگ خو مرد هی با بخواد که بود

 یمردا گفت بهم خودش !باشه رابز یا عنز ی اصلش ی

 شونیم کینزد بهش کردن دستمایل واسه که بودن یادیز 
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 سازگار شهیروح با که رو یمرد نتونست وقت چیه اما

 !کنه دایپ باشه

 .کنمیم بلند اشنهیس یرو  از ش

 .شودیم دمید ی  مس اشچانه و پهن گردن حوایل ب  جا

 کارتون دخی   اون به ترحمت بخاطر که بگو خشوی  ام اما-

 ...به

 خواستمیم را خشوی  ام من !میبگو  نیا از شی  یب توانمنیم

 نیا که یوا !بود شده شی  یب آغوشش در حال خواستنم و

ز  واله و داواریش من !دیکشیم زبانه جانم در شی  یب خواسی 

 در نبودش توانستمنیم و خواستمیم را خشوی  ام گونه

 
 
 !کنم باور را امزندگ

ز هم بوسه هی حد در فقط نه- یم ترالن اما ببخش ومن ...ی 

 قراره اگه اما یموند رایه دو ش و یقرار ب   من مثل دونم

 و ارشیک اون تو !میبجنگ ماجراها یلیخ تا دیبا میبرس بهم

 شاهد که کنم دایپ رو صادق   من و یبردار  راهت ش از

 برد بازپریس واسه ومن یروز  سیپل اگه تا ماجراهاست

ز چ ز  یبرا یی   .باشه صادق شاهدم و باشم داشته گفی 
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 خالفکار یبش  یلونه تو چوب اما نکردم یکار  من درسته

 کمی امیعاد مردم مثل که منز  اونم کردن قاچاق و

 من آمد و رفت باشه نداشته یکار  سیپل اگه حن   !سخته

 و خالفکارار از یلیخ یشاخکا کشور اون تو دخی   اون با

ز ت رو ایقاچاقچ   !کرده ی 

 گفتمیم دیبا .ماندیم ثابت کمرم یرو  خشوی  ام دست

 را ارشیک یماجرا یتو ته دیبا ای دارد؟ لیمیف تو از ارشیک

 آوردم؟دریم

 

 ۱۰۰پست#

 یفکر  تیمشغول گفتمیم خشوی  ام به اگر مطمئنا

ز ی بر  در خودم دیبا !کردیم دایپ یدیجد  و لمیف آن افی 

 پر راه و بود سخت !رفتمیم دنیرس ارشیک بدست چگونه

 اگر کردمیم خشوی  ام به کمگ دیبا ویل داشت خیم و چیپ

 !باشد من یبرا خشوی  ام خواستمیم

 ترالن؟ یدار  شک من به بازم ماجراها نیا تموم با خب-
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 کمرم یرو  خشوی  ام دست چنانهم اما نمینشیم صاف

 که خشوی  ام بودن و وجود از شده گرمم یقدر آن .است

 !نباشد نظرم در شبمهین خنِک  یادیز  یهوا

 حق خب ویل خشوی  ام داشتم اعتماد بهت اولم از من-

 ...که سخته دخی   هی واسه بده

م .دهم ادامه توانمنیم  !دارم شر

  !نگاهش و خشوی  ام از

 .کندیم راحت را کارم

 و گی قبال یدار  دوسش که یپش  بفهیم که سخته-

 درسته؟ داشته، هم مراوداب   باهاش حاال و دهیبوس

ز پا و باال آرایم به را شم  .کنمیم یی 

 !نکرده کارو نیا عالقه از چیه پش اون بدون اما-

ز  یبرا بزرگش دست   !شودنیم ن  یاذ صورتم گرفی 

 گرشید دست !کشدیم جلو را شش و دی  گیم را صورتم

  !کرده احاطه پشت از را من کامال

ز ب نگاهش  ...گرددبریم و رودیم میهالب و هاچشم ی 
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 کشور اون تو وقن   حن   !یمیزندگ نیا یجا همه تو-

 هوس از نه ...بود شهیهم تو یهانشونه بازم بودم غربن  

 !عمو دخی   خوامتیم عشق با

 یبوسه از لبم یگوشه اما نه ای دارم اب  یح عالئم دانمنیم

  !سوزدیم خشوی  ام ناگهابز 

  !نمیبب را چشمانش توانمنیم

 ...کنم درک را مانکنون حال توانمنیم

 !بود دهیبوس را من خشوی  ام

 قدرنیبد بوسه نیا چرا اما بودم نامحرم شیبرا که منز 

 لبم ریز  گناهش یمزه چیه که دلچسب و بود نیی  ش

 د؟یاین

 ...نالمیم

 ...خشوی  ام-

 :برداشته خش ب  صدا با کندیم نجوا

 به !قسم زورخونه پاک خاک همون به ترالن خوامتیم-

 !...خاطرخواهتم قسم باالشمونه که ب  خدا همون
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 خشوی  ام ینهیس و دیآدریم نفسم .کشدیم کنار را شش

ز پا و باال سخن   به  را خودش دستم ریز  قلبش .شودیم یی 

 ...کوبدیم

یم آباد یارانهیو  هیشب حالم و زندیم نبض لبم یگوشه

 !شود

 

 ۱۰۱پست#

*** 

 بدم بخرم پارچه ای می  بگ آماده لباس بنظرت سوسن-

  بدوزن؟

 .مامان نظر دنیشن منتظر و است گفته یسور  عمه

 یخواستگار  شب و شبمهین آن از شب چهار قایدق

 یبوسه ادی با بار هر من و است گذشته ارشیک آمدن

 آن و بوسه آن باور هم هنوز !می  گیم گر خشوی  ام

 !است سخت آغوش
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 بوسه آن که است بیعج اما مانبودن نامحرم همه با

  !آمده خوش مانیدو  هر مذاق به دایشد

م .دهم نشان خشوی  ام به را خودم نتوانستم هم هنوز  شر

ادامه است قرار کجا تا کردن مخقز  نیا دانمنیم و دارم

 !باشد دار

 از هم پروانه امیخواستگار  شب در و گذشته شب چهار

 رغبت چندان عمه که نیا با و بود گفته عمه به اوشیس

 بود دهید را پروانه یرفته دل وقن   اما بود نداده نشان

 .بود کرده اعالم را تشیرضا

 به مادرش همراه اوشیس که بود روز همان یفردا

  .رفتند پروانه یخواستگار 

 هر و رفت بابا رفت، اسحاق عمو رفت، میابراه عمو

  !نرفت قهیصد عموزن اما کنارشان شانیهازن کدام

 و نشده صاف شب آن از دلش است هنوز که هم هنوز

 و است نخواسته خودش بود گفته خشوی  ام کهنیا با

عمه و بود آمده بوجود که کدورب   اما ندارد مشکیل پروانه

 !کند چه دانستنیم که یا
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 یلباسا .باشه بهی   یبدوز  یبخر  پارچه یسور  بنظرم-

 ،پویسر یم باری که، نداره دهیفا دوزنیم یبازار  کال االنو

ز دوم  !شهیم باز درزش هزارجا از بار ی 

 عمه بودن خونشد .خوردیم اشب  چا از قلنر  یسور عمه

 !داشتم دوست شهیهم را یسور 

 هم رو پروانه نظر برگردن شگاهیآزما از اوشیس و پروانه-

 هم تو خب ویل موندم رایه دو تو دونمنیم پرسم،یم

 یم درست
 
 بخرم پارچه هم تونمیم رو آماده لباس پول .گ

 .بدوزم لباس دست دو هم

 یتماشا مشغول سکوت در که منز  به را نگاهش عمه

  .دهدیم ام،داده مامان و خودش

م؟ یکرد کارخر  تو ترالن-  ؟یکرد وفکرات دخی 

 :داد جواب چنر چپ نگایه با مامان من از جلوتر

 ستبهیغر  که نه !کنهیم فکر داره هنوز شعمه نه-

 !هی  بگ میتصم نتونسته هنوز همون بخاطر ارشیک

 .کنمیم صاف را ش و دارمبریم لپم ریز  از دست
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  !خب ستمین آماده هنوز من داره؟ ربیط چه مامان-

ز م یرو  را اشخایل استکان یسور عمه  .گذاشت ی 

 اما هست طونیش و شر  که، نداره سنز  ترالن سوسن-

 فشار تحت رو بچه زوده، ازدواجش یبرا بنظرم واقعا

  نذار
 
  .کنه فکراشو راحت بذار خودشه زندگ

ز پا و باال مبل یرو  و زدم عمه یرو  یلبخند  .دمیپر  یی 

  !عمه بهت کیال -

 :کندیم زمزمه لن   ریز  مامان

  !خواسته خدا از-

 :کندیم ترواضح و رساتر را شیصدا کیم بارنیا

 ترالنم یکردنا فکر نیا ارشه،یک یبرا ترالن خب ویل-

 بهیغر  دست و ترالن تونمنیم من چون ستتهیفرمال

م   !بسیر

 .اندازدیم باال یاشانه یسور عمه

 یکار  اصل گهید گفتم وحرفم من واال، بگم خر -

 روز فردا و کنم دخالت نیا از شی  یب تونمنیم .دیخودتون
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 شعمه بگن افتاد اتفاق   الل زبونم ناکرده، یخدا اگه

 .شد بابز  و باعث

 .دیکش هم در ابرو مامان

 سهم خودت اندازه به هم تو ه؟یحرف چه نیا یسور  وا-

یم جوابشو خودم بزنه حرف گ هر .بشم قربونت یدار 

  !دم

وع شوهر خواهر عروس، یهاصدقه قربون  بود شده شر

  !دیکشیم شک هزارجا فکرم که منز  و

 بدست شنچز  بودم نتوانسته گذشته روز چند نیا در

  ای و امیپ گرفتیم عقم حن   وقن   اورمیب
 
 ارشیک به زنگ

 .بودم امدهین کنار خودم با هم هنوز !بزنم

 !بودم نخوانده را ارشیک امیپ ده هم هنوز

 !بودم گذاشته پاسخب   را تماسش بارستیب هم هنوز

 مدارگ آوردن بدست یبرا مجبورم هم آخرش که دانمیم

 !کنم کینزد ارشیک به را خودم
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 شک ارشیک که کردمیم یباز  نقش خوب یقدر آن دیبا

  !کندیم راست تنم بر مو هم فکرش چند هر !نکند

 وقت احتساب به میبرا مامان و یسور عمه یهاحرف

 و رسانده اتاقم به را خودم یدیببخش با است، کردن تلف

 .کنمیم قفل را در

 دانمنیم اما خوردیم چرخ شم در ب  هانقشه شیب و کم

وع را ماجرا کجا از دیبا قایدق  کنم؟ شر

ز م پشت و صندیل یرو   بیج از را امگویسر  .نمینشیم ی 

وع باالخره و کشمیم ونی  ب سارافونم امیپ خواندن به شر

 سبک کی در شانهمه اتفاق به که کنمیم ارشیک یها

  !بود

ز پا و باال را امنقشه کیم وع و !کنمیم یی    !شیاجرا به شر

 اسم یرو  و رودیم گویسر  صفحه یرو  اماشاره انگشت

 !کندیم مکث نمیمخاطب ستیل در ارشیک

 به بود قرار اگر !کردمیم ماندگار دلم در را دیترد دینبا

 تا بردارم دوشش یرو  از یبار  و کنم کمک خشوی  ام
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یم پیتا را امیپ !بود وقتش االن فتدیب جلوتر ماندنیرس

  !زنمیم شوم منرصف کهنیا از قبل را ارسال و کنم

 :بود نیا مضمونش که ایمیپ

 !گرفتم وممیتصم من ارش،یک سالم-

 

 ۱۰۲پست#

یم ب  خودنما ارشیک امیپ نکرده، خاموش را گویسر  صفحه

 .اندازمیم باال ابرو تعجب فرط از !کند

 .خوانمیم و کرده باز را امشیپ

 .ترالن سالم-

 گویسر  پشت از ارشیک به دادن امیپ و صحبت میبرا حن  

 !آمدیم سخت هم

 با هم هنوز .امعصن   شیهاحرف و روز آن از هم هنوز

 !امامدهین کنار ارشیک ب  زورگو

  ؟یکرد وفکرات عنز ی پس-

 !کنم یباز  نقش و کنم شش به دست بودم مجبور
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 شی  یب مراسیم هر از قبل خوامیم من کردم، وفکرام آره-

 شی  یب اخالقت از خوامیم واقع در بشم، آشنا باهات

  .بدونم

 ارسال دهدیم بودن جانب به حق یبو  که را امشیپ میبرا

 .کندیم

عمه، تو ومن ترالن-  که بشر  آشنا شی  یب !مییپشدا دخی 

 م؟یابهیغر  مگه ؟خر 

وع نقشه بتوانم دوارمیام و کنمیم لبم پوست کندن به شر

م جلو خواهمیم که طورآن را ام  !بی 

 قبل پش و دخی   همه نیا .نداره هم ربیط ویل میستین نه-

 داره اشکایل چه حرفا، نیا از و مشاوره رنیم ازدواج از

 م؟یکن صحبت هم با شی  یب مشاوره بدون هم ما حاال

 .باشن انیجر  تو هم هامونخانواده البته

 کنمیم گمان و کشدیم طول ارشیک دادن جواب تا ق  یدقا

  .باشد کردن فکر حال در

 جواب الیخب   شنوم،یم را یسور عمه خداحافیطز  یصدا

 اتاق از .اندازمیم بمیج داخل را گویسر  و شده ارشیک
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 چند هر .کنم خداحافیطز  یسور عمه با تا شومیم خارج

 .اوشیس با ششیآزما جواب و بود پروانه شیپ دلم

 .گهید یموندیم ناهار عمه-

 با .بود مامان کنار و خانه هال در کینزد یسور عمه

 و دهیکش دست برداشتنش قدم آهسته از میصدا دنیشن

 .زندیم چرخز مین

 شکم موقعی هم پروانه دارم، کار کیل برم بشه فدات عمه-

 .مونهیم گرسنه مبچه آدیم خایل

 با و گذاشته یسور عمه یشانه یرو  دست سوسن مامان

 :دیگو یم خنده

ت به اوشیس آقا بنظرت یسور -  صبحونه خوادنیم دخی 

  بده؟

 !توجهب   من و دیلرز  بمیج داخل گویسر 

م از شد شخ کیم یسور عمه  .شر

 هی .هی  گنیم آروم دلم بازم خب ویل سوسن، واال دونمنیم-

ز چ  .ترهراحت المیخ کنم آماده یی 
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د را یسور عمه یشانه شی  یب کیم مامان  .فشر

 وجواب که، آرهنیم طاقت دلش گه،ید نهیهم مادر-

ز    .بگو هم ما به بزن زنگ هی گرفی 

 .گرفت را هال در هی  دستگ یسور عمه

 بعدش شیآزما جواب اومدن بعد باالخره حتما، که اون-

ز تع واسه آنیم حتیم هم  .نایا و دیخر  و محرصز  روز یی 

 دارم کار کیل نمیبیم کنمیم فکر شی  یب که حاال یوا

 ...اونم تنها دست !لرزهیم دلم و دست !سوسن

  .کرد نچر  مامان

 هم غمت .میهست همه ما یسور  سن  ین تنها دست-

 .نباشه

 اشپرشده چشمان کردن پنهان در سیع یسور عمه

 شوهرش نبود .زد ونی  ب خانه از و داد تکان یش  !داشت

یم احساس قبل از شیب مطمئنا روزها نیا در محمد آقا

 !شد
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 ۱۰۳پست#

 .داد من به را نگاهش و برگشت بست، را خانه در مامان

 ترالن؟ کنز یم کارخر  خب-

 برداشتم وهیم ظرف داخل از ن  یس .دادم تاب   را چشمانم

  نسبتا گاز و
 
 دهابز  با .نشستم مبل یرو  و زده آن به بزرگ

 :گفتم کردن ملوچملچ و پر

 من .میبزن حرف ...باهم شی  یب دیبا ...گفتم ...ارشیک به-

 .بدونم ارشیک ...یاخالقا از شی  یب ...خوامیم

 یبار کی را اشلوچه و لب و کرد نگاهم زوم کیم مامان

 :گفت و کرد زیر  چشم .کرد جمع

 بعد هست دهنت اون تو خر  هر بده قورت کهنیا اول-

  انا؟یاح یدیند حاال تا و ارشیک دوما بزن، حرف

ز دوم یبرا و دهمیم تکان هوا در تندوتند را میهادست  ی 

 !لرزدیم بمیج درون گویسر  بار

 و سالم جز ارشیک و من داره؟ ربیط چه مامان-

یس  م؟یبزن که بوده هم یاگهید حرف حاال تا مگه احوالیر
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 دماغ از باالتر بود گذاشته ارشیک اون غرور مگه اصال

 کنه؟ نگاه خودشم

 را دستانش و انداخت پا یرو  پا .نشست مبل یرو  مامان

 .دیکش آغوش به

 حش هی !کنز  بپا شیآت یخوایم کنمیم احساس ترالن-

 !دونمنیم خر  اما کنز یم ب  کارا هی یدار  گهیم بهم

 ترالن منه خوب یلیخ !بود رو مامان یبرا شهیهم دستم

 کردمیم عمل محتاطانه دیبا بارنیا خب اما بود بر از را

  !است شده تمام کارم حتم به کردمنیم اگر که

 داشت طرفدار یادیز  که اریسر یک و یخواستگار  با شوخز 

 !نداشت جالن   ندهیآ ابدا مانخانه در

 چند هر !نکند شک مامان تا زدم مصنویع یلبخند

 !دادیم یگر ید یبو  کردنش نگاه میمستق

 انتخاب کامل شناخت با خوامیم بده ؟شر یآت چه مامان-

 هزارتا با بعد ارشیک خونه برم بسته چشم خوبه کنم؟

ز هم برگردم چندماه بعد مشکل  نظر ریز  بعدشم جا؟ی 

 آخه؟ بده کجاش .میکنیم صحبت هم با شماها
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 .گرفت نگاه و انداخت باال ب  ابرو مامان

ز همچن که گمیم بابات به من ویل ترالن دونمنیم-  ی 

 ؟گفن   ارشیک به حاال ،یدار  یمیتصم

 بایتقر  که جانیا تا .دمیکش ونی  ب بمیج از را امگویسر 

 !بود شده حل مشکل

 .کرد استقبال اونم آره-

 را گویسر  صفحه رمز من و گفت یاکنه ی  بخ خدا مامان

 .خواندم را آمده یهاامیپ و کرده باز

 دنبالت امیب باش آماده یعرص  ندارم، مشکیل من باشه-

 .دیرس ب  جا به شهنیم زدن حرف تلفنز  با ون،ی  ب میبر 

 .خواندم هم را اشیبعد امیپ

 یم عمه به خودت ترالن؟ رفن   کجا-
 
 بزنم زنگ خودم ای گ

 کنم؟ هماهنگ

 .انداختم ی  گ میهادندان انیم را لبم گوشه
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 دوست را زمانش اما !بود بهی   یلیخ گفتیم خودش

یم خشوی  ام آمدن با زمان هم ارشیک آمدن اگر !نداشتم

  چه؟ شد

  کرد؟یم یفکر  چه خشوی  ام

 !ندارم دوست خورهیم شب به نباشه؟ عرص شهنیم-

ز پا آمدن تا روز چند و شدیم شدتر هوا  .بود مانده یی 

 و طوالبز  که ب  هاشب و شدندیم کوتاه که ب  روزها

 !بمانم تنها ادیز  ارشیک با خواستمنیم من و ...شد

 

 ۱۰۴پست#

 .دادم حرکت گویسر  صفحه یرو  را انگشتم

  !بده خی   خودت لطفا-

 بودم کرده ارسال که ایمیپ از هم قهیدق کی گمانم به

 آن به وواجهاج که منز  و خورد زنگ خانه تلفن !نگذشت

 !دوختم نگاه
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 داخل را بود کندنش پوست مشغول که پرتقایل مامان

 .گذاشت اشدسن  شیپ

 
 
ز ح و دیکش ونی  ب اشجعبه از یکاغذ دستمال برگ  پاک ی 

 متعجب شماره دنید با .رفت تلفن سمت دستش کردن

 :گفت

  !ارشهیک-

 تمام و ظاهر به اما کردم امگویسر  مشغول را خودم

 قربان یطور  .بود ارشیک و مامان یمکالمه بر  حواسم

 چهارده شب ماه ارشیک ب  گو که رفتیم ارشیک یصدقه

  !بود

 خواندن یبرا دلم .زدم دستم درون بیس به یگر ید گاز

 دردش کهنیا یبرا اما بود شده تنگ خشوی  ام یهاامیپ

 مانند ارشیک یهاامیپ حال و بودم کرده شانپاک نشود

  !رفتیم فرو چشمانم در یخار 

 به و شودیم خوشحال چطور آبا االن داندیم خدا که آخ

 که مطمئنم و میاشده هم یبرا ارشیک و من خودش زعم
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 را گرید یهامراسم بساط زودتر تا گفت خواهد مامان به

  !کنند علم

 منتظر .بود شده تمام ارشیک با مامان زدن حرف

 آراز قامت من و شد باز خانه در که بودم مامان حیتوض

 دست در و داست تن یشباز  لباس که یآراز  !دمید را

 .داشت ش که کالیه و رنگ مشگ متوسط ساک گرشید

ز پا شش   !دمیدنیم را اشافهیق من و بود یی 

نیم حرکن   که بود شده شوکه من مثل هم مامان مطمئنم

  !کرد

 شده هی  خ آراز به و مانده دهانم داخل شده تکه بیس

  !بودم

 و زد یلبخند مامان و من دنید با و گرفت باال را شش

 .درآورد شش از را کالهش

 اصال استقبالتون از مریس !خونه یخانوما به سالم-

  !نداشتم انتظارشو

 به باد شعت با را خودش و درآمد بهت از که بود مامان

 .رساند آراز
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 آراز؟-

 .خوشگلم مامان آراز دِل  جان-

 تا کردم دایپ مجایل من و رفتند فرو هم آغوش در دو هر

 .شوم بلند میجا از و خورده فرو را دهانم داخل بیس تکه

 شیهاسوال و دیکش ونی  ب آراز آغوش از را خودش مامان

 .ختیر یم ونی  ب دهانش از بشعت را

؟ب   چه بگردم دورت الیه-  روزه چند خوبه؟ حالت خی 

  ؟یخورد صبحانه بهت؟ دادن مرخیص

 .انداخت من به نگایهمین آراز

 ترالن واسه هم وسواالت  هیبق یبد اجازه اگه مامان-

 !دهیم قورتم داره چشماش با !بذار

 کنار را خودش کیم من دنید با و چرخاند را شش مامان

 !کنم ادا را امخواهرانه سهم بتوانم هم من تا دیکش

م برادر آغوش در را خودم و زدم یلبخند  .انداختم بزرگی 

 !یاومد خوش معرفتب   سالم-

 .گذاشت کمرم یرو  دست
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 دفعهی !نهیهم به شمزه خانوم؟ فضول یچطور -

  .کنم زتونیسورپرا

 :کرد نجوا آرایم به و چسباند گوشم به را لبش

 ته واسه اومده من گلستون گرمابه قیرف نیا دمیشن-

  !یخواستگار  میتغار 

 :زدم لب آرایم به .زد چشمگ و دیکش کنار را خودش

 !آراز آدیم بدم ازش-

 

 ۱۰۵پست#

 .برداشت را کالهش و دیکش ششیر  ته به دسن   آراز

 :گفت مامان که زمابز  تا را نگاهش

 چند هی دیکن صی   د؟یکنیم پچپچ خر  برادر و خواهر-

  !بعد بگذره قهیدق

  !برنداشت میرو  از
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 تیر یمد سانسیل تا آراز .میرفت هامبل سمت آراز همراه

 خواندیم درس که هم زمابز  مدت و بود خوانده درس

 .رفت یشباز  به که هم بعدش و بود کار مشغول بابا کنار

خانه به را خودش بدو مامان ز  هم جاهمان از و رساند آشیر

 :گفت بلند یصدا با

است یلیخ .آرازجان یاومد موقع خوب چه-  دورت خی 

 !بگردم

 چشمابز  با و گذاشت مبل گاههیتک یرو  را شش آراز

  ار نایسر  و بسته
 
 :گفت خستگ

ا چه-  مامان؟ مثال ب  خی 

 :گفتم فورا بزند حرقز  مامان کهنیا از قبل

ف تو پروانه- ز  صبحم امروز !ازدواجه شر  .بدن شیآزما رفی 

  .انداخت باال ب  ابرو بسته چشم آراز

 :گفت مامان

عمه کهنیا اول-  .کنهیم ازدواج داره پروانه تدخی 

 :گفت خنده با آراز
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ش-  !گفت ترالن مامان دیرس خی 

ز   :دیگو یم لب ریز  االن مامان بودم مطمی 

 .خانم هول !که خورهنیم سیخ آلو دهنش تو دخی   نیا-

 .شد متکلم هم باز و گفت خن   یلیخ مامان

ز هم کرده، یخواستگار  ترالن از ارشیک کهنیا دوم خی  -  ی 

خونه شب بودن اومده تییدا خانواده شیپ شب چند

 .یخواستگار  مون

 .کرد باز چشم و زد یاخنده تک آراز

 ؟یندار  یاتازه خی   گفت، ترالن نمیا مامان-

خانه از مامان ز  :گفت گرفته ب  ابروها با و زد ونی  ب آشیر

 کنارت اخبارگو ویراد وقن   نکنم خسته وخودم بگو خب-

 !روشنه

 .شد بلند مبل یرو  از و کرد رها را اشخنده صدا با آراز

ز چ انگار نه که انگار و بودم زده ایلیخب   به را خودم  یی 

 !امدهیشن
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 برام زحمتب   فقط .امیب می  بگ دوش هی رمیم من مامان-

 .دستت قربون کن، آماده دبشات یچا همون از وانیل هی

 شماتت که رفت آراز زدن حرف مردانه یبرا دلش مامان

 !کرد فراموش هم را من کردن

 .کنمیم آماده برات االن پشم برو بگردم، دورت الیه-

  .رفت اتاقش سمت و برداشته را ساکش آراز

احت کمی گرفتم دوش ترالن- یم حرف هم با کنمیم اسی 

 حله؟ م،یزن

 :گفتم خواسته خدا از

 !حله-

 آراز !گرفت اشدهیناد شدنیم که بود نعمن   آراز بودن

 از را ارشیک شر  توانستیم مطمئنا که بود همابز  قایدق

 اما بودند گلستان گرمابه قیرف هم قدر هر !کند دور من

ز هم و رفتیم من یبرا جانش آراز  از دور آراز !من طوری 

 !بود قیرف نیبهی   میبرا بودن برادر
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 ۱۰۶پست#

*** 

 یبرا میهاگوش و کردمیم آماده را ناهار یهاظرف

ز ت آراز و مامان یهاحرف دنیشن   .بود شده ی 

 چشمانش که بود خوشحال آراز آمدن از یقدر آن مامان

  !دیدرخشیم ذوق از

ز  با و گذاشتم هاظرف کنار و نز یس داخل را سفره  برداشی 

 .برگشتم ب  رایپذ به نز یس

 تا ترالن دنبال آدیم گهید چندساعت ارشیک خالصه آره-

  .بزنن حرفاشونو هم بزنن گشن   هی هم برن

 ی  غ گمانم به آراز
 :گفت که شد ب 

  !رمیم باهاشون خودمم باشه-

 خوب   هیپا قیرف توانستیم آراز .زدم یگشاد گل لبخند

 !مدعا پر ارشیک چزوندن یبرا باشد

 تو کنار نتونن دیشا جان؟ آراز مهیقد زمونه مگه وا-

 بزنن؟ حرف
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 !شدیم یامروز  یادیز  گاها که ب  هاحرف و بود مامان

 پهن از بعد من و کند پوست را دستش در یتخمه آراز

وع سفره کردن  .کردم هادسن  شیپ دنیچ به شر

 .کنمیم نگاشون دور از من نداره ن  یع-

 دید که مامابز  و بود مانده استوار خودش حرف یرو  آراز

 :گفت هم بعد و کرد سکوت ندارد یگر ید راه

 االن گهید چند هر .بگم باباتون به رفت ادمی اصال-

 .گمیم بهش آدیم ناهار یبرا خودش

خانه به ز  داخل را شده شخ خوش یهاکتلت و رفتم آشیر

 خورد یهاگوجه و ارشوریخ هم کنارش و دمیچ سید

 هانارنج و شده حلقه یازهایپ هم سید گرید طرف شده،

خانه از .گذاشتم را ز  .آمدم ونی  ب آشیر

ز پاش شهیم شد االن آوردما رو خر  همه مامان-  .نیایب ی 

تازه یهانان با هم بابا و شد باز خانه در نشده تمام حرفم

  .شد داخل داشت دست در که یا

 :گفت آراز دنید با و گفت سالیم
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ز بب بهبه-  !پهلوون سالم !اومده گ ی 

 را بابا مردانه آراز و داد مامان به را دستش در یهانان بابا

 .دیکش آغوش به

 .مردی  پ سالم-

 آرام دستش با چندبار و کرد یاخنده مردی  پ لفظ از بابا

 .دیکوب آراز کتف دو انیم

 !خی  ب   چه یاومد گ ،یمردی  پ بشه خودت قسمت-

 مو سانت سه دو یاندازه به فقط که شش به دسن   آراز

 .دیکش داشت

 کردم،نیم استفاده اممرخیص از بود وقت یلیخ گهید-

  .بزنم ش هی هم شماها به امیب بدم خودم به حایل هی گفتم

 زود هم ماه شش پنج، نیا شاءهللاان .یکرد خوب   کار-

 .میشیم راحت شهیم تموم

 :گفتم بابا به رو و کردم جمع را لبانم

ز  میقد از-  آزاردل شهیم کهنه بازار، به ادیب که نو گفی 

ز  راست  !بابا هستما منم !گفی 
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 ۱۰۷پست#

 یکنار  که منز  به و دیکش آراز یشانه یرو  از دست بابا

  .شد کینزد بودم ستادهیا

 تو بشه؟ کهنه ای نو بخواد که میدار  ترالن تا چند مگه-

 !نره ادتی وقتچیه ونیا ،منز  سوگیل  

  بعد ق  یدقا و زده ب  نما دندان لبخند
 
 سفره ش همگ

 .میشو یم خوردن غذا مشغول و نشسته

 و هستند آراز با گفت و گپ مشغول حساب   بابا و مامان

  !ارشیک آمدن فکر به من

 انیجر  از خواستمنیم اما بود قلب قوت میبرا آراز بودن

د ب  بو خشوی  ام   !بی 

 خواسته پروانه که طورهمان !دیفهمیم که دینبا عنز ی

یم سخن   به و بود تودار بشدت یپش  آراز کهنیا با .بود

 خودش اگر هم آن بکشر  ونی  ب حرف دهانش از توانسن  

ز  به لیم  ادیز  من برخالف آراز که صورب   در داشت، گفی 

 !زدنیم حرف
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 !کنند نگاه من به همه تا بود کاقز  امگویسر  زنگ یصدا

 ونی  ب هول با سارافونم بیج از گلگون صورب   با را گویسر 

  !بود ارشیک .دمیکش

م بابا از  .بزنم حرف ارشیک با مقابلش تا داشتم شر

 سمت را گویسر  و انداختم آراز و بابا سمت نگایهمین

 .گرفتم مامان

 .بده جواب تو مامان-

دار خوب یلیخ شستش مامان  !شد خی 

  !که نداره خجالت-

 گرفت را گویسر  مامان .صالیاست یرو  از دادم تکان یش 

 .گذاشت گوشش دم را گویسر  تماس کردن وصل با و

وع  را خودشان ظاهر در آراز و بابا و کرد صحبت به شر

مکالمه بر  شانحواس تمام اما کردند خوردن غذا مشغول

 !بود مامان ی

ز حس به من بشه، قربونت عمه خب یلیخ- یم هم آقا ی 

 ؟ریسیم گ قایدق فقط گم،
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 خوردن به ب  اشتها گرید .گرفتم دندان به را لبم گوشه

  !نداشتم بو و رنگ خوش یهاکتلت

 !کردیم لیم ب   غذا به نسبت را من حن   ارشیک اسم

 .فعال برسون سالم م،یمنتظرت گهید ساعت مین پس-

ز ح .گرفت سمتم را گویسر  ز  ی   ب  ابرو و چشم آن گرفی 

 :گفت و گرفت دستش نان یاتکه .انداختم مامان یبرا

ز حس- ز  میتصم ترالن و ارشیک ،ی   با جلسه چند هی گرفی 

ز  صحبت هم  گهید ساعت مین .بشناسن خوب همو تا کیز

یم باهاشون هم آراز ون،ی  ب بره ترالن با تا آدیم ارشیک هم

 ؟یندار  مشکیل تو ره

 فکر گمانم به اما آمد،نیم خوشش ارشیک از چیه بابا

 مخترص و کوتاه نگایه با که ستیجد ممیتصم بود کرده

 :گفت من به

 .ترهراحت المیخ کنارشونه که هم آراز ست،ین مشکیل نه-

 کیم را میغذا دسن  شیپ .کردم رها را نفسم نامحسوس

 .دادم هل سفره داخل شی  یب
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 دست بابا بود، خوشمزه یلیخ مامان نکنه درد دستت-

 .نکنه درد هم شما

 .زد امنخورده دست یغذا به یااشاره تعجب با بابا

ز چ که تو-  !ینخورد یی 

 .بود تکه کی فقط هاکتلت از من سهم

 .ندارم لیم گهید بابا خوردم-

 .زد یاخنده مچهین آراز

 که بره شیپ یجور نیا بخواد خوراکت و خورد االن از-

ز چ ازت بعدا  ب  فردا پس فردا بخور حداقل !مونهنیم یی 

  .فن  ین پس شد یخی  

شبه حتما بود یگر ید زمان اگر .شدم بلند سفره کنار از

 انجام از مانع داشتم که یادلشوره اما گذاشتمیم آراز ش

بهانه و ندادم آراز به جواب   حن   که یطور  شدیم کار نیا

 .کردم پا و دست یا

 .دیببخش ...نکشه طول ادیز  ...بشم آماده برم من-
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 بستم را در .رساندم اتاقم به قدم چند با را خودم و گفتم

ز پا و باال قلبم .زدم در به را امهیتک و  نفسم و دیپر یم یی 

  دانمنیم !آمدیم ونی  ب سخت

 را اممنقز  جواب خواستمیم که آنچه به دنیرس از بعد اگر

ز  اما گفتندیم چه هیبق کردمیم اعالم  یروزها بودم مطمی 

 فقط حاضز  حال در !دیکشنیم را انتظارم خوب  

 !بود مهم خشوی  ام

 که داشت شانتی  ح از نشان آراز و بابا و مامان سکوت

 در از هیتک !دیرسنیم گوشم به هاآن از ب  صدا چیه حن  

 نیتر ساده و نیتر دسن   دم .رفتم کمدم شاغ و برداشتم

 آمدن زمان تا بودم دواریام .دمیپوش را اموبز ی  ب یهالباس

 !میباش زده ونی  ب خانه از ما خشوی  ام

 گذشت یبرا و کنمیم معطل اتاق در را خودم یقدر آن

 وارید و در به شده، ی  اس قفس در یاپرنده همچو زمان

 و دیآیم در بصدا فونیآ زنگ باالخره که کوبمیم را خودم

س پر من  پشت را خودم .شومیم بلند تخت یرو  از اسی 

 توانمنیم .اندازمیم باغ در به نگایه و رسانمیم پنجره

ز چ  دنیکش کنار قصد !نشده باز هنوز در وقن   نمیبب یی 
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 را ارشیک من و شده باز باغ در که دارم را پنجره پشت از

 کن   و یل اهنز ی  پ همراه به تنگ و یل یشلوار  .نمیبیم

 مجذوب پشیت اما او از نفرتم همه با .دارد تن مشگ

  !است کننده

 !شنومیم را آراز بلند یصدا و کشمیم کنار را خودم

  !اومد ارشیک ایب بدو ترالن-

 اما نه ای است باخی   آراز آمدن از ارشیک دانمنیم

 !دیآیم جالب میبرا چندماه از بعد برخوردشان

ز  با  یرو  بابا .زنمیم ونی  ب اتاق از امدسن   فیک برداشی 

 اما دهدیم نشان خواندن روزنامه مشغول را خودش مبل

نیم روزنامه مطالب از چیه که است مشخص خوب

  !خواند

خانه از مامان ز  .زندیم ونی  ب یچا نز یس با آشیر

 

 ۱۰۸پست#

  !ها نیبرگرد زود جان آراز-
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تب   و گذاشت شش بر را دارشلبه کاله آراز  طویس شر

 شباز وجود با .دیکش اشمشگ کتان شلوار یرو  را رنگش

 در !بود ساخته خودش یبرا را خوب   کلیه بودنش،

 .گفت چشیم مامان جواب

 هم باز اما نبود یجد میبرا ابدا ارشیک مسئله نکهیا با

م بابا از همه از شی  یب  !داشتم شر

 !بابا تاجازه با-

 یخاکسی   یابروها .کرد بلند روزنامه یرو  از را شش

ز م یرو  را روزنامه .دیتن هم در را رنگش  .گذاشت مقابلش ی 

 .نشه رید که نیبرگرد زود .دیباش خودتون مراقب-

 هنگامه .میزد ونی  ب خانه از آراز همراه و گفتم و چشیم

ز پا ز  یی   اسحاق عمو یخانه بر  حواسم تمام هاپله از رفی 

 !بود

 از اتفاق نیا شر  و کنم یکار  بتوانم بودم دواریام

ز چ همه دانستمیم چه اما بماند دور خشوی  ام  طور ی 

  خورد؟یم رقم یگر ید

  !کشدیم پر باغ خانه از آرامش زدن هم بر چشم کی در و
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 دمیکش پر اسحاق عمو یخانه مقابل از عجله با یطور 

 :گفت نگران لحنز  با آراز که

 اومدیم بدت حاال وضعشه؟ چه نیا بچه برو راه درست-

خر  اومدنیم بدت ؟کنز یم پرواز یدار  ینجور یا ارشیک از

 ؟یکردیم کار

 ستیچ یبرا امعجله دانستیم اگر .گرفتم دندان به لب

ز چن بگذارد بود ممکن محال که نیا به تا من !کنم یکار  ی 

 !بودم کرده شکنز  تابو هم جا

 باخته خشوی  ام به را دلم طرقز  از و کردمیم یباز  لمیف

  !بودم

 اگر که یوا !بودم شده دهیبوس خشوی  ام توسط حن   و

 !کردیم باد حد از شیب گردنش رگ حتم به دیفهمیم

 زود خوادیم دلم !ستین ب  دا تحفه اون واسه معجله-

 از هنوز من !خونه برگردم بشه تموم بلکه بزنه حرفاشو

م یجلد برگشتنم بعد خوامیم !ندارم خی   یپر   خونه بیر

  !یسور عمه

 .زنمیم پا را امکتابز  یهاکفش
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 !خوادیم فضویل دلشون خانما خانم بگو پس خب-

 :گفتم جانب به حق

ز هم کنجکاوم فقط من ستین فضویل-  !ی 

 جا از را اشکتابز  یهاکفش و انداخت باال یاشانه آراز

 .دیکش ونی  ب کفشر 

 !نزن گول وخودت !هیکی معنز  بازم-

 چندابز  وقت من .کشاندم خودم دنبال و گرفتم را دستش

  پر با را آن بخواهم که نداشتم
 
  !دهم هدر چونگ

 .بود زدن قدم مشغول در یجلو  ارشیک ،میشد باغ داخل

  !الدنگ خودش واسه شده یاکهیت چه نایبب-

 کرده پیخوشت ارشیک !نداشت جواب که حساب حرف

 !گفتمیم حرقز  نیا خالف اگر بود انصاف از دور و بود

  !کردم سکوت خب اما

 با و شد جلب توجهش میبرس در به تا بود مانده کیم

 خنده تک و انداخت باال ب  ابرو مبهوت آراز دنید

  !زد متعجن  
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 !؟خودب   آراز-

 .برد جلو را دستش آراز

 جلو ترالن برادر بعنوان االن قطعا ستمین قتیرف خود نه-

 !روتم

ز هم در وقن   نزنم لبخند نتوانستم  گربه آراز اول برخورد ی 

 !بود کشته حجله دم را

 

 ۱۰۹پست#

ز چچیه عشق"  تانیشها فرامویسر  نه سازد،نیم ششار را ی 

 تا ماندیم نقصان به شی  یب عشق .تانیهادل پرتگاه نه و را

 یورا دانم،یم یآر  .است نقصان وفور عشق .وفور

  نیبد گنجد،نیم درک در آنچه اّما است، دنیفهم
 
 سادگ

ز یز  به   ".بردیم راه سی 
 
 به و رودیم را خودش راه زندگ

ز  و دنیکوب یم م،یدو یم .ندارد یکار  قطعا انیآدم ساخی 

ز چ یبرا میجنگ  را شیآرزو  و است فکرمان در که یی 

  !دنینرس خواه و است دنیرس خواه حال !میدار 
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ز چ همان شودیم خواه  نه، هم خواه و میخواهیم که یی 

  هم باز و رود نیم شیپ مانلیم مطابق
 
 دارد انیجر  زندگ

ز زم به .رودیم را خودش راه و  هم ما شدن بلند و خوردن ی 

 !ندارد یکار 

 هر از و اندشده صحبت مشغول حساب   آراز و ارشیک

 و کنندیم صحبت است جالب خودشان بنظر که ب  جا

 اما !امکرده شگرم ابانیخ به شدن هی  خ با را خودم که منز 

 !بس و است خشوی  ام به منتیه فکرم تمام قتیحق در

 با خودش دانمنیم و رفته کشیبوت به که حال حن  

  کند؟یم ش چگونه شیفکرها

 چه امرفته ونی  ب به ارشیک با من برسد گوشش به اگر

 کند؟یم یفکر 

لب کردن جمع شودیم امیفکر  یهایی  درگ تمام حاصل

 .میها

 ترالن؟ میبر  کجا-

 .آراز از خجالت و تعارف ب   است گفته ارشیک
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 را اشچهره مکیم توانمنیم و امنشسته آراز صندیل پشت

ز سنگ .دهم صیتشخ  :زنمیم لب ی 

 .نداره فرق   برام-

 بود کرده عصن   قصدا که لحنز  و طنتیش با اما آراز

 :گفت

 رو متیق گرون یجای دیبا تو االن ؟خر  عنز ی نداره فرق  -

 ،یبد سفارش رو بود گرون که هم خر  هر !کنز  انتخاب

یم شی  یب لهیفام چون اتفاقا !یعز یبت ارشیک از هم توبز یم تا

 پول یداد هم رد جواب کنار، بذار نارویا و تعارف چسبه،

 !کرده خرج شعمه دخی   واسه شه،نیم زیر  دور ارشیک

ز چ به ارشیک بذار ترالن باش سخت   !فتهیب خوردن ی 

 :گفت آرام یصدا و یاداباز  با لن   ریز  بعد و

  ...نداره فرق   برام-

ز طرف به یش  خنده با ارشیک  با آراز به رو و داد تکان ی 

 :گفت خنده

 و خودت دل ور نمیشیم منم وقتاون !شهیم منم نوبت-

 !کن خرج گمیم
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 باال را کالهش یلبه و چرخاند ارشیک سمت را شش آراز

ز پا و   .کرد یی 

 !؟یسر یم جوون تا دو خلوت مزاحم کشر نیم خجالت-

 ؟کنز  کارخر  یایب وسط اون یخوایم مثال

 که یطور  گفت،یم راست و رک را حرف شهیهم آراز

منده را گفتیم حق حرف اگر حن   را طرف یم خودش شر

  .کرد

 .بود جالب برام شانیدو  هر کلکل

 ؟یشد جوون تا دو خلوت مزاحم چرا خودت تو االن-

 مه؟یقد زمونه مگه

 :گفت تیجد با آراز

 اوردمین راه ش از وخواهرم !نکن سهیمقا خودت با ومن-

ز هم تو باشه حواسم ون،ی  ب زد تمی  غ رگ .که  یاهفته هی ی 

 که وگرنه بره بشه تموم دیبزن حرفاتونو مرخیص اومدم که

 باهاش تو اگه حن   باشه تنها خواهرم آدنیم خوشم چیه

 !ارشیک بایسر 

 .انداخت باال یا شانه ارشیک
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  تو خر  هر .ندارم حرقز  من-
 
  !بگ

 .چرخاند عقب را شش کیم ارشیک

 م؟یبر  کجا ترالن خب-

 :گفتم بالفاصله

 !بگه آراز کجا هر-

  به را حواسش ارشیک
 
 .داد اشرانندگ

 ن؟یآورد ی  گ تنها .افتادما برادر و خواهر ی  گ-

 .داد را جوابش آراز

  .انقالب سنن   خونه سفره برو-

 م؟یرفت هم با بار هی که همونجا-

ز پا و باال یش  آراز  .کرد یی 

 .جاهمون آره-

ز ماش شعت و گفت یاباشه ارشیک  وقت .کرد ادیز  را ی 

 به حساب   را ارشیک خواستیم زدمیم حدس و بود ناهار

یم لیتکم را شیغذا که نیا با شهیهم آراز .ندازدیب خرج
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 گرید خوردن غذا دور کی یبرا جا بعد ق  یدقا اما خورد

 کردیم حفظ بخوب   را اندامش تناسب حال نیا با !داشت

  .نداشت چرب   لویمیاپس و

ز ماش ارشیک ز پا کیم را ی   ابانیخ کنار خانهسفره از تریی 

ز ماش قفل شدن ادهیپ از بعد .کرد پارک  سه هر و زد را ی 

  .میشد خانهسفره داخل

 .پسند عامه و بود بایز  بشدت اشسنن   یفضا

 و رفت دسن   بغل تخت سمت آراز اما نشستم تخن   یرو 

ز ح همان  :گفت هم ی 

  .امبغیل تخت رو من نجایا دینیبش شما-

 :گفت خنده چاشنز  و طعنه با ارشیک به هم بعد

ز چ بعالوه کن حساب منم تخت-  باالخره .خورمیم که ب  ای 

 لیبخ نمیبب کنه خرج دیبا بشه ما داماد بخواد گ هر

  !نه ای کنهیم خرج مخواهر واسه و ستین

 :گفت یپوزخند با ارشیک

  !میشیم تنها باالخره که تو و من-
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 لحنز  با و لرزاند را شیهاشانه و نشست تخت یرو  آراز

 :گفت عشوه از پر

 .ترسمیم تو از من ...نشو تنها من با خدا رو تو یوا-

 :گفت دارکش ارشیک

 .زهرمار-

 هم آن کنم یی  جلوگ میهالب آمدن کش از توانستمنیم

ز یر  نمک وجود با  !دو نیا یهاخی 

 قرار کنارش مرتب و دیکش ونی  ب تنش از را کتش ارشیک

 .داد

  .کنمیم گوش من ترالن خب-

 :گفت ش آن از آراز اما بود گفته آرام

 !دیباش راحت دیبزن حرف !کنمیم گوش منم-

ز پا را شم  با تنم .گرفتم دهانم مقابل را دستم و انداختم یی 

 .دیلرز یم دنمیخند زیر  وجود
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 :گفت حرص با که بود ارشیک

 نه؟ ادیب آراز گفن   تو ترالن؟ نه بود تو کار-

 آراز اما .کردم بلند ارشیک به دادن جواب یبرا را شم

 .داد قرار را شش ارش،یک ش کنار در و شده خم زودتر

 خوش که گفتم !امیب خواستم خودم من جان ارشیک نه-

 !بذارم تنها وخواهرم ندارم

 از و شده شخ حرص از ارشیک .دیکش کنار را شش

 .بود گرفته اشخنده هم طرقز 

 لباسم تو گذاشن   کروفونیم مگه شده فالن فالن آخه-

 ؟یشنو یم زنمیم زر آروم وقن   حن   که

 .انداخت باال ب  ابرو آراز

 دیبزن حرفاتونو شوخز  ب   گهید .زبز یم ور ویل نه که زر-

 !بمونن ونی  ب هوا گیتار  تا هاشبچه کنهیم دعوا مامانم

 :گفت علنز  حریص با بارنیا ارشیک

 !میزنیم حرفامونو هم ما یبد فرصت قهیدق دو اگه-
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 نفس ارشیک و برد باال را شیهادست میتسل نشانه به آراز

 .دیکش یاآسوده

 .شد لیمتما سمتم شی  یب کیم

 .شنومیم ترالن خب-

 چشمان از مدام را نگاهم و دمیکش امیروش  به دسن  

 .کردمیم یفرار  ارشیک

ز چ یلیخ دیبا کهنیا اول خب-  رمیم .بشه مشخص برام ای 

 چند لمارویف اون بگو بهم فقط ارشیک مطلب اصل ش

 خودتم ؟یداد نشون بهم که یآورد کجا از شیپ شب

نیم آروم نفهمم تا و کنجکاوم چقدر من دوبز یم خوب

  !می  گ

 :گفتم ناچار به اما نداشتم دوست

 خوب ازش خونواده کل که ب  عمو پش بدونم خوامیم و-

 ه؟یچجور  شگهید صفت محله، اهایل حن   گنیم

 یرو  اون خوامیم زده؟ گول رو همه که شده یچطور 

 !بگو بهم پس بشناسم رو شگهید
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 اشچهره حالت و کرد نگاهم قیعم .زد یپوزخند ارشیک

ز ت یلیخ .داشت نگه ثابت را  !بود هاحرف نیا از تری 

ز هم به االن-  بدم نشون بهت من یخوایم فقط هابهونه ی 

 واسه من شیپ یاومد که داره؟ خراب   ذات چه پشعموت

؟ اطالعات ز  گرفی 

 شک من به ارشیک گذاشتمیم دینبا اما !دیپر  رخم از رنگ

 !کند

ز هم بدونم خوامیم فقط داره؟ ربیط چه-  !ی 

ز چ خواهدیم !ژرف و قیعم !کندیم نگاهم  با که دیبگو  یی 

ز  از بعد .کندیم سکوت گارسون آمدن سفارشات گرفی 

 .کندیم باز زبان ارشیک و رودیم گارسون مان

یم پش نیا از یادیز  که گی !فرستاده برام گی کن فکر تو-

 !دونه
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 یادیز  خشوی  ام از که بود کش چه .کنمیم هم در ابرو

  دانست؟یم

ز هم به که نبود آدیم مطمئنا هم ارشیک اما   ی 
 
 لب هاسادگ

 !بزند حرقز  و کند باز

ز تمسخرآم لحنز  با ارشیک  :کندیم زمزمه ی 

 یادیز  که هیک اون بدوبز  یشد کنجکاو شی  یب حاال حتما-

 نه؟ شناسهیم رو پشعموت

 .دهمیم باال را میابرو  تاج و کنمیم معوج و کج را لبانم

به را ارشیک یطور  توانستمیم کاش  !کنم فنز  ضز

 موشکمیقا یه بودم تو یجا اگه من !صددرصد آره-

یم فیتعر  طرفم واسه راست ش و آوردمنیم در یباز 

 آب تو مقابلمو طرق و ارمیب در یباز  یه کهنیا نه !کردم

 !بخوابونم نمک

 خواهدیم یانگار  که یطور  .کندیم نگاهم سکوت در

 .بخواند را فکرم

 :دیگو  یم مکث کیم از بعد
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 تو خر  بفهمم تونستمیم کاش ترالن؟ شته تو یفکر  چه-

  !شته اون

 مجمع داخل که را مانسفارشات و ندیآیم گارسون دو

 
 
 را آراز سفارش .دهندیم قرار تخت یرو  شده دهیچ بزرگ

  .روندیم هم بعد و داده قرار هم

 شده بسته میگلو  راه وقن   نداشتم خوردن غذا به یلیم

  !بود

 ریز  از خواهدیم دلم که طور آن بودم نتوانسته کهنیا از

 !بکشم ونی  ب حرف ارشیک زبان

ز ماب را مجمع و کشدیم جلوتر را خودش کیم ارشیک  هر ی 

 .دهدیم قرار مان یدو 

وع-  به راجع که ب  حرفا هم نشیماب ترالن، بخور کن شر

 حرف اگه که هیبق از حرف و هیحاش نه !بگو رو خودمونه

ز چ باشه هیبق از   !یشنو نیم من از یی 

 یقدر آن زد که حرقز  !ختیر  دستم یرو  کل به را پایک آب

 را خودم و کرده باز را آن نتوانم که بود داری  زنج و قفل

 !کنم رها
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 و کردم سکوت باشم امان در هاحرف شر  از کهنیا یبرا

 .کردم شگرم غذا به زدن ناخونک با را خودم

 که بود لمیف اون و پشعموت به مختص حرفات تموم-

 ؟یکرد سکوت حاال

 .کشمیم باال نگاه

 .بزبز  حرقز  توام منتظرم نه-

 خواستمیم فقط !نبودم منتظرش چیه بودم گفته دروغ

 !شود جور و جمع مسخره بساط نیا زودتر چه هر

  !گمیم برات من خب ویل !باشه گفن   که نز یهم دوارمیام-

 که منز  و گفتیم اشندهیآ زن از انتظارتش از ارشیک

 یبو  تماما که ب  هاحرف از بود امدهین خوشم چیه

  و خودخوایه
 
یم شی  یب ارشیک چه هر !دادندیم خودکامگ

 او و من که دمیرسیم جهینت نیا به شی  یب هم من گفت

 !رفت نخواهد یجو  کی در مانآب

 با زدن شوکله !دمیدنیم برگشن   راه و بودم شده مانیپش

  !نبود من کار ارشیک
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 دهید شهیهم که بود یشد و مغرور پشک همان ارشیک

  !بودم

 جلسه چند نیا الیخب   و کرده جور بهانه یجور کی دیبا

 .شدمیم دارید
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 تا بودم ذهنم کردن مشغول بر  در من و زدیم حرف او

حرف با !بود شده اعصابم مخل که را ب  او یصدا !نشنوم

 .شدندنیم تلق   مهم میبرا چیه که ب  ها

 و باال هرازگایه که یش  و کردمیم یباز  آن با که ب  غذا

ز پا  .کردمیم یی 

  ترالن؟ حرفام به هست حواست-

ز پا و باال یش  حواسب   ز روت حرکن   کردم، یی   ق  یدقا که ی 

 یهاحرف بر  حواسم مثال که دادمیم انجامش مدام قبل

 !است ارشیک
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 شده رید که شدم اشتباهم متوجه و آمدم خودم به وقن  

 :گفت یشخندین با ارشیک و

 غذا !هست حواست چقدر مشخصه کامال آره-

 !نکردنت نگاه صورتم تو خوردنت،

 !دمیکش دندان به لب و دمیکش باال ش اجبارا

 رستوران سنن   یفضا اطراف به داد تاب را نگاهش ارشیک

 .کرد قفل من یرو  هم باز و

 تو !ترالن بود بهونه همش گفن   که ب  هاجلسه نیا-

 هایباز  مسخره نیا خر  واسه دوبز یم خوب یلیخ خودتم

 پشعموت اون گهید روز چند بدون اما !یکرد علم رو

 نیا شهیم باورت تو و شهیم مات و شیک شهیهم یبرا

 !یکردیم فکر موردش در تو که ستین هموبز  مرد

 گرد که چشمابز  و شد نواخته میهاگوش در خطر زنگ

  !گذراندندیم نظر از را ارشیک صورت و شده

  نده؟یآ روز چند

 قاطع طورنیا که دانستیم چه ندهیآ روز چند از ارشیک

 زد؟یم حرف آن از
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 که منز  و درآورد لرزه به را میشتاپا که وحشتناک وهیم

شیپ فخر با هم باز ارشیک اما بزنم حرقز  تا جنباندم لب

 .کرد دسن  

ز چ- س یی  ز چ منم چون نیر   !گمنیم یی 

 خونشد حرفش بعد که اریسر یک به بودم مانده واج و هاج

حرف از شدم آچمز که منز  و شد خوردنش غذا مشغول

  !او یرفتارها و ها

به کی با اما بودم دهیچ ذهنم در را پازل قطعات تمام  ضز

 را خودم که منز  و بودند شده رو و ریز  هاآن تمام هم باز

 .دمیدیم شان کردن مرتب دوباره یبرا ناتوان

 .شد روحم یخوره که سوایل هم باز و

 دایپ صفن   طانیش یخو  همهنیا چطور و گ از ارشیک

 بود؟ کرده
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 میدیرس خانه به چطور ما و گذشت چطور زمان دانمنیم

 خشوی  ام فقط اما رساندم اتاقم به را خودم چطور من و

 که یابوسه ادی و کردیم جلوه پررنگ ذهنم در که بود

  !انداختیم گزگز به را لبم گوشه

 خانه به مامان مثل تا دمیدنیم خودم در یاحوصله حن  

 یبرا هم آن پروانه خوشحایل در و بروم یسور  عمه

 !شوم کیشر  شیآزما جواب

 بکشم ونی  ب منجالب   از را خودم خواستمیم قدر هر چرا

 رفتم؟یم فرو درونش شی  یب هم باز

یم زوم ب  جاها به و بودم ستادهیا پنجره پشت کرده بغ

  .بودم دهید آنجاها در را خودم و خشوی  ام که کردم

 از هم را من داشت بود، افتاده خشوی  ام یبرا که اتفاق  

 خودم در گرید را شاداب روح آن که منز  و آوردیم در یپا

 !دمیدنیم

یم فاصله روز هر یانرژ  پر و شاداب ترالن آن از یطور 

  !شدیم ایرو  و خواب میبرا کمکم گذشته ترالن که گرفتم
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 که یآراز  بود، برنگشته هنوز بابا و بود شده کیتار  هوا

 و زدن کله شگرم محمدی  ام با و بود اسحاق عمو خانه

ز پا طبقه یخانه در قایدق دلم که منز   جا خشوی  ام و یی 

  !بود مانده

  ...بود امدهین خشوی  ام

 روز چند به کمی   تا کردمیم شگرم یطور  را خودم دیبا

 !کردمیم فکر ندهیآ

 هراس آن از بیعج من و بود داده ارشیک که ماتویمیاولت

 !داشتم

ز  با و کرده نچر  ز  شم یرو  و شالم برداشی   هم آن انداخی 

ز زم یرو  که ب  پاها با  در سمت شدندیم معلق هوا و ی 

یم دور هوا و حال نیا از را خودم یطور  دیبا .رفتم خانه

 کنم کونیفکن را ایدن نبود دیبع ترالن منه از وگرنه کردم

 من از را دنیکش نفس ینا که موضویع دنیفهم یبرا

 .بود گرفته

یم باال هاپله از که ب  پاها و دمید هاپله یرو  را خودم

 .شدم خم نرده از و کردم مکث یالحظه یبرا رفتند،
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ز پا یهاپله به نگایه  ریز  خواستمیم را خر  هر انداختم، یی 

 !باشد خشوی  ام به ختم اشجهینت فقط تا کنم رو و

  و بودمش دهیند صبح از که ب  خشوی  ام
 
 کار دلتنگ

  !قرارب   را من و بود کرده را خودش

  !دیتپیم ناکوک و داده ش قلبم که یقرار ب   یآوازها

 باال را ماندهیباق یهاپله و دادم ونی  ب مانند آه را نفسم

 عمه مامان، یصدا و بود باز یسور  عمه یخانه در .رفتم

 .آمدیم هیراض عمو زن و

به چند انگشتانم با  به بلکه تا زدم صورتم به آرام یضز

  .باشم نداشته گرفته یاافهیق و آمده خودم

 شانهمه توجه .شدم خانه وارد و زدم در به تقه چند

 و ترمه و کردم پریساحوال و سالم که منز  و شد جلبم

  .دمید پروانه کنار هم را ترنج

 یرو  که شانینفر سه جمع به و کردم تند پا شانسمت به

ز زم  هنوز .رساندم بودند، زدن گپ مشغول و نشسته ی 

ز زم یرو   :گفت هیراض عموزن که بودم نشسته ی 
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ا هی دمیشن .جان ترالن باشه بسالمن  -  عروس و هییخی 

 !ب  تو خونه نیا یبعد

 ...مامان دست از آخ .کرد شکار را مامان عی    ش  نگاهم

ز  با که دانستمیم  خلقش مامان است ممکن حرفم گفی 

 .بود محض قتیحق اما شود تنگ

 .نشاندم لبانم یرو  یزور  یلبخند

ز چ که هنوز-  .نشد دیشا اصال .عموزن ستین معلوم یی 

 میبرا که مامابز  و انداخت باال ب  ابرو و خورده جا عموزن

ز زم یرو  .دیکش نشان و خط  را مامان نگاه و نشستم ی 

 .گذاشتم کنار

 انداخته گل صورتش خوشحایل از و بود خوشحال پروانه

 .بود

  آن؟یم ینجور یا بگم؟ خر  تو به من االن- 

 !دادم کش فقط را لبانم

 .داشتم کردن خنن   اتیعمل !جون یپر  دیببخش-

 .گرفت خوب یلیخ را منظورم
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 .شدم متکلم هم باز

  ن؟یی  گیم مراسم گ ن؟یرسوند کجاها به خب-

 .انداخت ترنج و ترمه سمت نگایهمین پروانه

 یبرا بود شنبه که امروز د،یخر  واسه میبر  فردا شد قرار-

ز هم و عقد مراسم شنبهپنج روز  و میی  گیم خونه تو جای 

 !ترالن دارم دلشوره یلیخ .آدیم عاقد
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 و شوق ش از نه .بودم دلواپس و داشتم دلشوره هم من

 .بود کرده راست تنم به مو که اریسر یک حرف از !ذوق

ها ندهیآ روز چند گفتیم مدام که حش  در خوب   یخی 

  !بود نخواهد راه

 .دهدیم یدلدار  تشر  با پروانه به ترمه

ا اکی   ؟یشد وونهید ؟خر  دلشوره پروانه وا-  روز تا دخی 

ز یم یز یر  برنامه کیل جشنشون  و بد خر  و خوبه خر  که کیز

یم تو وقت اون و باشه خر  برند م،ی  بگ سال مد مثل خر 
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 بودم تو یجا من ؟بگذروبز  دلشوره با رو روزا نیا یخوا

 و داماد لباس با لباسم بودن ست کار تو زدمیم االن از

  !لمیوسا

 .زد ب  نمادندان لبخند پروانه

 دلشوره هی واقعا اما !کردمیم فکر تو مثل کاش ترمه-

 !افتهب   اتفاق   هی خوادیم کنمیم احساس .دارم یبد یلیخ

دلشوره .بود کرده تیشا هم من به ب  گو پروانه دلشوره

یم منقلب شیپ از شیب را دلم و شده چندبرابر حال که یا

 !کرد

 حتینص را پروانه توانستمنیم چیه خودم حال وجود با

 وقن   کنم کم اشدلشوره از خنده و شوخز  با ای و کنم

 !مخرب یهاحس از بودم پر خودم

 :گفت ترمه از تیتبع به و کالم کی در هم ترنج

ه بنظرم، ستترمه با حق-  بهی   بفکر فقط روزا نیا بهی 

 تکرار دوباره ستین قرار وقن   بایسر  مراسمت شدن برگزار

 .بشه
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 خودش به متفکر حالت کیم و کرد زیر  چشم پروانه

 .گرفت

 خودم به دارم الیک کنم فکر شماست، با حق واقعا-

س  ه؟یچ نظرتون حاال دم،یم اسی 

 و شدنیم صحبت گرم دلم .کردمیم شاننگاه سکوت در

ز  طرقز  از .خواستمیم ماندن تنها یبرا ب  جا  بودم مطمی 

یم دلخور دایشد ماندمنیم روزها نیا در پروانه کنار اگر

 .شد

 من فکر تمام .بود شده خشوی  ام من غم و هم تمام

 ساخته دستم از یکار  کهنیا اما بود خودش به معطوف

 که یایقرار ب   .کردیم تنگ را خلقم و کالفه را من نبود

 .بود داده ش را نشیغم آواز و شده دچارش قلبم

 روحم باطن در و بودم هاآن یهاحرف به گوش ظاهر در

نده یرو  را خودش و رفته باغ به
ُ
 که روخ .بود نشانده ک

 گرم یبوسه و شیپ شب چند یادآور ی با را خودش

  !کردیم آرام خشوی  ام
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 کجاچیه که ب  خشوی  ام آرامش از پر و گرم آغوش

 !نداشت یی  نظ

                               *** 

 قبل ماه شش

 ایمار 

 

یم عقب کیم .کنمیم جدا خشوی  ام صورت از را میهالب

 یادیز  پرپشتش و مشگ یابروها .کنمیم نگاهش و کشم

ده بهم یطور  را شیهادندان .اندخورده گره بهم  که فشر

 !شده سفت و سخت توبر  مثل شیهالپ طرف دو

ز ت  .زنمیم یامسخره لبخند .کندیم نگاهم ی 

 ستبوسه هی بخاطر فقط اکشنتیر  همه نیا-

  خشو؟ی  ام

یم نشانه را اچهیدر  نگاهش و دهدیم تاب را چشمانش

  .دی  گ
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 بوسه نه بود معمویل صحبت هی فقط قرار کنمیم فکر-

 ...و

 ندینشیم اشچانه ریز  امدهیکش انگشتان برم،یم باال دست

 .گردانمبریم خودم سمت را شش فشار کیم با و

ز چ هی- ز چ ادمه،ی رانیا از ب  ای  یم انجامشون دینبا که ب  ای 

 اما موندن ادمی تو که بودن نامحرم مثل ب  حرفا م،یداد

 رو دخی   هی که هسن   خوب   مرد تو خشوی  ام !کم یلیخ

 حرفاش به تا ونی  ب یاومد باهاش و نذاشن   تنها کلوپ تو

 !خشوی  ام ینکرد تابوشکنز  تو که دونمیم !کنز  گوش

 !باش نداشته وجدان عذاب پس

 به خشوی  ام که حش .گفتمیم جانم و دل با را میهاحرف

 نخواهم که بود خواستنز  و خوب یقدر آن دادیم من

 !باشم نداشته خودم یبرا را او امشب کی الاقل

 یجد صورتم یرو  خشوی  ام نگاه و کشمیم پس را دستم

 .است درمانده هم اندازه همان به و

 کینزد شی  یب او به را خودم و اندازمیم شیبازو  دور دست

 شود،یم ترتنگ هم خشوی  ام دست یحلقه و کنمیم
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ز ماب که دسن    حن   خوردنیم تکابز  ابدا گذاشته کتفم دو ی 

ز پا و باال انگشتانش  .شوندنیم هم یی 

 مهمون گرم دبز ینوش هی من یخونه میبر  خشو،ی  ام میبر -

  !من

 با .کشدیم ق  یعم نفس فقط و دیگو نیم حرقز  چیه

ز پا هاصخره از کمکش  بعد دو هر بعد ق  یدقا و رومیم یی 

 به و شده تاکش سوار جنگیل پارک از شدن خارج از

هی  خ پنجره از هم باز خشوی  ام .میرو یم من یخانه سمت

 بودنش، خوشحایل فرط از که منز  و شودیم ونی  ب ی

 .امگرفته را دستش

 ندیخوشا میبرا یگر ید طور خشوی  ام اما چرا دانمنیم

 .است

 مرد کی مثل را هیکرا خشوی  ام خانه، مقابل دنیرس با

  .کندیم حساب جنتلمن

یم خانه قفل وارد و کشمیم ونی  ب فمیک داخل از را دیکل

 .کنم
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 از که ایطیح شوم،یم اطیح وارد شود،یم باز آهنز  در

 خانه چراغ .شدیم دهید هم اطیح در یهالهیم پشت

 اتاقش خاموش چراغ از نیا و دهیخواب آنه .است روشن

 .است مشهود

 .یاومد خوش من خونه به خشوی  ام تو ایب-

 نظر ریز  را خانه ینما و اطیح تمام نگاه کی با خشوی  ام

ز چ چه خانه اطیح داخل میبگو  اگر مطمئنم .دی  گیم  ب  های 

  !کرد خواهد تعجب شده دفن

 .بندمیم را در شودیم که وارد

 میبرا شب هر مثل یادیز  اطیح طرف دو یهادرخت

 توسط شیب و کم اطیح که نیا با کنندیم جلوه ترسناک

 .شده روشن اطیح داخل یهاچراغ

 

 ۱۱۵پست#

 یهاصندیل از گی کنار خشوی  ام خانه، در به دنیرس با

 یلبه رو دست .ستدیایم اطیح داخل شده دهیچ فرفوژه

 :دیگو یم یجد و گذاردیم صندیل
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 هوا !بخورم گرم دبز ینوش و نمیبش نجایا دمیم حیترج-

  .خوبه

یم باال یاشانه و کنمیم مرتب دوشم یرو  را فمیک بند

ز ح و اندازم  :میگو یم زدن لبخند ی 

ز چ نجایا باشه جذاب ادیز  کیتار  شب تو نکنم فکر-  یی 

 !دارن حضور اطیح داخل گهید نفر دو وقن   اونم خوردن

 .چرخاندیم نگاه اطیح داخل و خوردیم جا آبز  به حرفم از

 !ستین کش تو و من از ی  غ به که نجایا اما-

 نگار و نقش با چوب   در و انداخته در قفل داخل را دیکل

  .کنمیم باز را ساده

 و پدر !چرا قطعا روحشون اما ستین شونجسم آره-

ز هم داخل من مادر  !خشوی  ام شدن قی   اطیح ی 

 خوردیم جا وضوح به .چرخانمیم ش واکنشش دنید یبرا

 زیزر یر  رگیز  با !گرددیم قی   از نشابز  دنبال چشمانش با و

 .خندمیم
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 باور زود انقدر چطور !یابامزه العادهفوق تو خشوی  ام-

 ؟یکرد

 .چرخاندیم سمتم را شش بشعت

 ؟یکردیم شوخز  داشن   تو-

 .کشمیم آغوش به را دستانم

  !یبود کرده باور خوب یلیخ هم تو و-

یم شیرو  و دهیکش عقب کیم را صندیل و زندیم یپوزخند

 .ندینش

ز هم که نهیهم حمیترج-  .نمیبش جای 

 و قهوه کردن آماده یبرا و دهمیم تکان ب  ابرو و چشم

 داخل .می  گیم فاصله در از میهالباس کردن عوض

خانه ز  .زنمیم برق به را سازقهوه و شده آشیر

 .اندازمیم آنه اتاق بازمهین در به هم نگایه

یم رها یاگوشه و آورمدریم پا از را بلندم پاشنه یهاکفش

 .می  گیم شیپ را است آنه اتاق کنار که را اتاقم راه .کنم

 یحد به .کنمیم ولو کاناپه یرو  هم را فمیک راه انیم در
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  احساس
 
 گرم آب حمام کی دلم فقط که کنمیم خستگ

 نیچند خواب کی و خواهدیم را محبوبم وان داخل

 .تختم یرو  ساعته

 شلوارک و تاپ کی با را میهالباس و شومیم اتاقم داخل

 سمت و کنمیم باز را میموها .کنمیم ضیتعو  راحن  

خانه ز  .زمیر یم ماگ دو داخل را شده آماده قهوه .رومیم آشیر

بریم اطیح به و می  گیم میهادست با را ماگ هر دسته

 یهوا به و گرفته آسمان روبه را شش خشوی  ام .گردم

 .شده هی  خ ستاره پر آسمان و صاف

ز م یرو  را هاماگ  .شودیم جلب من به حواسش .گذارمیم ی 

 .ممنونم-

 .ادیب خوشت طعمش از دوارمیام-

 .نمینشیم اشیکنار  صندیل یرو 

 .کنمیم احساس را خودم یرو  به نگاهش

 بعد خواب اونم البته !آدیم خوابت عیفج یلیخ معلومه-

 ؟یندار  شدرد !مسن  
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 .اندازمیم باال ابرو یلبخند با

 و آدیم خوابم گفن   تو که یاوحشتنایک همون به چرا-

 دستم کار شدردم نخوابم گهید قهیدق چند تا اگه مطمئنم

 !دهیم

  .خورمیم تلخ قهوه از یاجرعه و می  گیم دست را ماگم

ز م یرو  را ماگ  شم و شومیم خم تعارفب   و گردانمبریم ی 

 شکمم داخل را میپاها .گذارمیم خشوی  ام یپاها یرو  را

 .کنمیم جمع

ستاره یتماشا کنارت قطعا !خشوی  ام یدیم خوب   حس-

  !داره خوب   لذت ها

  !افتندیم هم یرو  میهاپلک آبز  و میگو یم

ز زم انیم معلق را خودم بعد ق  یدقا  و نمیبیم آسمان و ی 

 حد از زودتر ...نرمم تخت تشک یرو  بعدترش ق  یدقا

 ...کردیم همراه خودش با را من خواب تصورم

یم محکم را خشوی  ام دست یدار یب و خواب همان در

 .زندیم ونی  ب میهالب انیم از که یازمزمه و می  گ
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  !مرموز مرد خوبه دنیخواب تو کنار-

ز پا و باال و کشمیم را دستش  را تخت تشک شدن یی 

 خشوی  ام ینهیس در که صورتم بعد و کنمیم احساس

 ...و رودیم فرو

 

 ۱۱۶پست#

*** 

 عشق به ازشانین باشد، بدتر ایدن مردم حال چقدر هر"

م ند پناه رنچ   هر از دارند دوست هاآدم .است ترمی   به بی 

 دلش شهیهم عشق .دواریام و گرم آغویسر  به .عشق

 هرچه روزگار .دارد دیام برق چشمانش و است، روشن

 ترُپررنگ ندیگو یم عشق از که هاآن رسالت شود، تراهیس

 آدم ناخ   تواندیم که است عشق تنها .شودیم ترمهم و

 "...هاایهیس و ها،یدیناام ها،گیتار  دل در باشد،

 قویس و کش شوم،یم داریب خواب از مزخرف یشدرد با

 جرقه کی .کشمیم چشمانم به را دستم و داده بدنم به

 و خواب در که شن  ید !اورمیب ادیب را شبید تا ستکاقز 
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 دست !بودم دهیکش تخت یرو  را خشوی  ام یدار یب

 !نمیبنیم خشوی  ام از یاثر  کشم،یم تخت یرو  را گرمید

ز خمین جا در یم اتاق اطراف و تخت به را نگاهم و شده ی 

 در فقط او کنمیم گمان که ستین یطور  خشوی  ام دهم،

 و چیپ و دنمیرقص !نداشت امکان اما !بس و بوده میایرو 

ز  خشو،ی  ام مقابل بدنم دادن تاب  ،جنگیل پارک به مانرفی 

ز   دنیبوس مان،دنیکش گاریس و هاصخره یرو  ماننشسی 

 خشوی  ام بزرگ و پهن دست یگرما حس و لبش یگوشه

ز ب  ...نجایا به مانآمدن هم بعد و کتفم دو ی 

  !باشد الیخ و ایرو  توانستنیم

ز پا تخت از  سالن در نگاه و زنمیم ونی  ب اتاق از پرم،یم یی 

 او به زدن ش یبرا هم آنه پرستار هنوز .چرخانمیم

  !امدهین

  خشو؟ی  ام-

 دنید با و کشمیم یکنار  را خانه هال ب  کشو درب

 شگرم و نشسته اطیح داخل صندیل یرو  که خشوی  ام

  !شودیم راحت المیخ است اشگویسر 
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خانه داخل کشم،یم کنار را خودم ز  نگایه و شده آشیر

ز چ .اندازمیم خچالی درون یم دایپ صبحانه خوردن یبرا یی 

یم یاقهیدق چند دویسر  و رفته حمام به آن قبل اما کنم

ز ج شلوار .می  گ  آنه اتاق درون نگایه .زنمیم تن یبلوز  و ی 

 بواسطه هم آن است خواب هم هنوز می  پ یآنه .کنمیم

 .سن کهولت و داروها

خانه رایه ز ز چ هر .شومیم آشیر  صبحانه یبرا بنظرم که یی 

ز م یرو  را باشد خوب  هم شده آماده قهوه .نمیچیم ی 

ز م یرو  و ختهیر  هاماگ داخل  .گذارم یم ی 

ز ح ز  ی   یمخترص  بافت هم را دارمنم یموها اطیح به رفی 

 .زنمیم

 !خشوی  ام سالم-

 .کندیم میشتاپا به نگایه .گرداندبریم ش میصدا دنیشن با

 !یشد داریب باالخره سالم-

 .دهمیم تکان یش 

 .ستآماده صبحونه-
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 داخل و شده بلند صندیل یرو  از و دهدیم تکان ب  ابرو

ز م پشت یهاصندیل یرو  دو هر .دیآیم خانه  .مینینشیم ی 

سم واقع در ای بگم دیبا اومم-   ؟بخواب   تونسن   شبید بیر

 .داردبریم را تست نون و اندازدیم سمتم نگایهمین

 !بود نرم و خوب ب  رایپذ داخل کاناپه اوهوم،-

 .زنمیم ب  نمادندان لبخند

 و تخت به رو اون شبید که بود نرم و گرم یقدر اون-

 !خشوی  ام یداد حیترج من کردن بغل

ز طرف به را شش  .دهدیم تکان ی 

ز چ من برداشت اما بود توجیه قابل برداشت-  یاگهید ی 

 !بوده

ز چ و خورمیم امقهوه از  یبرا دیبا دانمیم که میگو یم را یی 

  !باشد جالب خشوی  ام

 نشون جالن   واکنش من گذشته به یلیخ شبید تو-

پول و مدارک اون از کیم بدوبز  یخوایم خب اومم !یداد

؟ کجا ها ز  هسی 
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ب به  !کنجکاو و است رکانهیز  نگاهش .دی  گیم باال ش ضز

 پول؟ و مدارک-

ز پا و باال را شم یم را امقهوه از یگر ید مقدار و کنمیم یی 

 .خورم

 !شدن کشته بخاطرش نمیوالد که پویل و مدارک همون-

 .امگفته که حرقز  از است خورده جا

 توئه؟ دست اونا مگه-

  .کنمیم زمزمه اوهویم

 !ندارند تمایم یانگار  سواالتش

  سال؟ همه نیا بعد چطور-

ز ب صحبت دانستمیم .کشدیم خوردن صبحانه از دست ی 

 بوسه و خوابتخت به راجع یهاحرف از شیبرا مان

ز انگجانیه  !است تری 

 !مونده باق   خانواده اون از که امکش تنها من خب-

نیم بودنش ی  پ وجود با قطعا آنه !که نداره چطور
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 فرد تنها پس کنه حفظ نهیدف کی مثل رو ها اون تونست

 !منم مونده باق  

شمرده تعجب با .شودیم درهم شی  یب پهنش یابروها

 :دیگو یم شمرده

 !شدن نابود هااون تموم کردمیم فکر من-

 اما گمیم تو به نارویا چرا دونمنیم درواقع خب !نه-

 من دست حاال هااون ندارم، بهت نسبت یبد احساس

 با خودشون فقط که کردنیم فکر نمیوالد چون موندن

ن پنجره پشت از که شونبچه دخی   از بودن غافل اما خی 

 مادرم و پدر !بوده هااون به کردن نگاه حال در اتاقش ی

 و سوزنده رو مدارک اون از یتعداد مردنشون از قبل که

ز هم تو کاج درخت یپا  از یمقدار  اما کردن دفن اطیح ی 

 خاک ریز  شده یبندبسته رو پول همراه به مدارک اون

ز چ همه شاهد من دادن، قرار  !بودم ی 

 دیشا ای ومدهین شونشاغ کش سال همه نیا بعد حاال

ز  هم ز  شهیهم که نیا با انیب که نخواسی   ریز  بودم مطمی 

 !هستم نظر

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ده گوش میهاحرف به دقت با خشوی  ام آن !بود سیر

 .کرد فراموش را خوردن صبحانه که یقدر 

  !خشوی  ام کرد خی تقهوه-

 .کندیم نگاهم و دی  گیم نز یزم بادام یکره از چشم

  ؟ینداد سیپل لیتحو  هارواون وقتچیه چرا-

 .چرخاندم اطراف به را نگاهم

 دردش حوصله قتایحق اما کردم فکر یلیخ بهش-

  من !نداشتم
 
 بودم کرده داشیپ و خواستمیم آرویم زندگ

دارکردن !سخن   کیل بعد هم اون یم دردش یبو  سیپل خی 

 نیا شهروند از جزب   گهید که منز  یبرا هم اون داد

 !بودم کشور

 

 ۱۱۷پست#

 .کشدیم آغوش به را شیهادست و داده صندیل به هیتک
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ز هم تو که جالبه برام یلیخ-  !نشده مزاحمت کش مدت ی 

 زار کارت اومدنیم شاغت یاگنده کله یآدما قطعا اگه

  !بود

ز م یرو  را ماگم  .گذارمیم ی 

نیم چر یه تو بقول گنده کله یهاآدم اون کهنیا یبرا-

ز نیم و دونن  هاپول و مدارک اون محل از هم اون دونسی 

ز هم یبرا ز  رو نمیوالد حتما هم ی  ز قی به قطع !کشی   اگر ی 

دار  که نیا با رسوندنیم قتل به هم رو من شدنیم خی 

پول مابق   و دادیم کفاف نفر ده یبرا دیشا هاپول اون

 نیا تموم و نکردن سکیر  پس !بود شده خورده هاشون

 !موندن خاموش هاسال

 و برداشته را تست نون .است فکر غرق دایشد خشوی  ام

 به کهنیا .مالمیم شیرو  نز یزم بادام کره از کیم

  از و کردم اعتماد بهیغر  یخشو ی  ام
 
 امشخیص زندگ

 عقل که حایل در .ندارم مابز یپش حس ابدا گفتم شیبرا

 او با ب  آشنا از ساعت چند تنها که یمرد با کردیم حکم

 اتفاقات نیتر  مرموز از و نباشم یمیصم انقدر گذشته

 
 
ز چ امزندگ  خشوی  ام است ممکن که حایل در .مینگو  یی 
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 است حسم مهم اما !باشد گذشته همان یهاآدم از گی

 آشنا کلوپ در او با اگر حن   .ندارد شگ او به نسبت که

 بوده ساعت چند اندازه به فقط اگر حن   !باشم شده

 یبرا که مانیدو  هر یشهیر  و بود خشوی  ام مهم !باشد

 برده میقد یهازمان به را من نویع به و بود کشور کی

 و انداختیم میهاکودگ ادی را من که یمیقد زمان !بود

 امروزم خوب حس اما .داشتم که نز یی  ش و تلخ خاطرات

ز چ ای خشوستی  ام وجود بخاطر دانمنیم  حش ،یگر ید ی 

ز  دوست ندیخوشا حس و آرامش با توام  منز  !کش داشی 

 .آمدنیم نظرم در یمرد االن به تا که

 نیا بوده؟ خر  یبرا یداد من به که اطالعاب   نیا حاال و-

ز  اعتماد همه ز  و من به داشی   و مدارک اون محل از گفی 

  !ایمار  آدنیم در جور عقل با حتم به !هاپول

 .کشمیم آغوش به را میهادست

ز اول-  یبرا من !خشوی  ام اومده خوشم که هسن   یمرد ی 

ز   امتحان رو شانسم و کنمنیم خرج غرور احساساتم گفی 

 به زحمن   چیه ب   تونست که هسن   کش تو !کنمیم

 
 
 !مگذشته و میزندگ عمق تا !کنه دایپ رسوخ من زندگ

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز آرت و وانیا حن   ز  حد نیا تا هم ی   دست من به نتونسی 

ز  دایپ  عمل شده خنن   بمب هی مثل تو یبرا من اما کیز

  !کردم

ز ب ماگ کهحایل در و خوردیم اشقهوه از  یهادست ی 

 .کندیم نگاهم ترهی  خ است بزرگش

 !یداد حیتوض که ب  حرفا نیا با بودم شانس خوش پس-

 و شده مواج حال میموها که دانمیم .کنمیم کج گردن

 .مانده باق   نمش

 .رودیم نشانه میموها سمت خشوی  ام چشمان

یم خوشحال عمرمه روز نیآخر  امروز بگن بهم اگه حن  -

 !خشوی  ام شدم آشنا تو با و دادم بها قلبم به چون شم

 شیپ دلت که مطمئنم هم رو نیا و جذاب   العادهفوق تو

نیم عمل اطرافم یمردها مثل تو .هستش یگر ید کس

 دخی   هی از ادیب بدش که هستش مرد کدوم وگرنه کنز 

 دست تخت تو هم اون سکش و باز لباس هی با مست

  نبوده؟ رابطه به لیم ب   هم خودش دخی   اون وقن   بکشه
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 به چشمانش حال .کشدیم صورتش یرو  دست خشوی  ام

  .است اشقهوه ماگ

ز چ چیه  کیم را رفتارش و اخالق از داندیم وقن   دیگو نیم ی 

 !امزده حدس

 به .شودیم بلند بعد و خوردیم اشقهوه از گرید یاجرعه

ز چ به قطعا خشوی  ام !دهیرس فرا ب  جدا زمان گمانم  یی 

 ناراحت موضوع نیا از من ابدا من و دهیرس خواستهیم که

  !ستمین

 و منتظرمه دوستم اما ایمار  ممنونم خر  همه بابت من-

 گرسوءاستفاده مرد هی رو من دوارمیام .برم زودتر دیبا

  !نز ینب

 اما دینبا .ستمیایم خشوی  ام مقابل و شومیم بلند هم من

 ای نمیبب را خشوی  ام توانمیم هم باز دانمنیم !دی  گیم دلم

 !نه

 گردن دور دست .ستمیایم میپاها یهاانگشت یرو 

  .اندازمیم قامت و قد خوش یخشو ی  ام
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 یانگار  .ندارم دوست را نیا من و است گرفته چشمانش

  !شناسمیم را خشوی  ام است وقت یلیخ

 !وقت یلیخ یلیخ

 و بزنم حرقز  موندنت یبرا ندارم دوست و جذاب   برام تو-

 ای داشت میخواه هم با یاگهید مالقات ایآ دونمنیم حن  

ز هم تا اما نه  تو از یاشماره حن   من !بود عایل هم جای 

 با هانیا از شی  یب خواسن  یم خودت اگر مطمئنم و ندارم

 .میداشت رابطه هم

ز پا و باال را شش فقط میهاحرف دییتا نشانه به  .کندیم یی 

 .گذارمیم خشوی  ام یهالب یرو  را میهالب لذت با

 همرایه به رایصز  وقن   فهممیم را عضالتش شدن منقبض

یم کنار را صورتم بعد و بوسمیم لذت با من اما ستین من

 .کشم

 !نمتیبب یروز  هم باز دوارمیام-

 .کنمیم جدا گردنش از را دستانم

 یانگار  !صداب   !آمدنش مثل .رودیم حرف ب   خشوی  ام

ز  دل است دارخنده اما رودیم روحم  جذاب یمرد به بسی 

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 خشوی  ام .کرد وابسته خودش به را من دل قدرنیا که

 نکردم بودن بیغر  احساس چیه من که بود یطور  میبرا

ز اول که یمرد .بودم راحت او با برعکس و  نیآخر  و ی 

 که یمرد .کرد دایپ راه من خوابتخت به که بود یمرد

 و دور چشمانم مقابل در .گفتم امگذشته از او به من

ز اول یبرا !کنمیم بغض من و شودیم دورتر  به که یمرد ی 

 ...بود لرزانده را قلبم و آمده چشمانم

 

 ۱۱۸پست#

 گفتیم کش دلم با شب همه

 دارشید ز یاآشفته سخت

 دیسپ ستارگان با دمصبح

 نگهدارش رود،یم رود،یم

 ایدن از رفته تو یبو  به من

 فرداها بیفر  از خی   ب  

 ختیر یم نازکم مژگان یرو 
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 طال غبار چون تو یهاچشم

 داغ تو یهادست حس از تنم

 رها تو تنفس در میسو یگ

 گفتمیم و عشق ز شکفتمیم

 دلدارش به شد دلداده که هر

 آزارش قصد به ندیننش

 دنبالش به من چشم برود

 نگهدارش من عشق برود

 

 فرخزاد_فروغ#

*** 

 خشوی  ام
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 بابا !شو ماجرا نیا الیخیب گمیم بهت دارم من صادق-

 قی   چرا !بدون رفته وپول اون !دخی   نیا از ونی  ب بکش

 !ستین حالم من کنز یم رو و ریز  مرده

  .گذاردیم لچرشیو  چرخ یرو  دست صادق

ز  بعد اشافهیق   .گذاشته متفکر بیعج ماجراها گفی 

فمو مویزندگ من خشو-  همه اون ؟ملتفن   دادم باد به شر

 و شد دود پدرم پول ته؟یحال !رفت پول موقع اون سال

 !هوا رو رفت میزندگ کل کردم تصادف خودم !رفت هوا

یم که ب  آدما به دادم پول بازم و کردم تیخر  خودمم

ز   خر مثل ساله چند !شهیم قدر فالن شبه هی پولت گفی 

 از من کار نزن، حرف ایلیخب   از من با !ِگل تو کردم ی  گ

 !گذشته حرفا نیا

ز م یرو  و کرده جمع را ساکم  در یکار  گرید من .گذارمیم ی 

یم خودش صادق حال !نداشتم کشور و شهر نیا

 ...نبود مهم من یبرا بماند خواست

 جمع نشده شر  واست تا صادق بهت گفتم حرفامو من-

 کله اون از صفن تو ایلیخ ترزرنگ تو از !میبرگرد ایب کن
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ز  آدم که هاگنده  شه تیحال !خوردنه آب شونواسه کشی 

 خونش غرق مادر و پدر چشماش جلو دخی   اون !صادق

 حی    تفر  هی شهیم براشون تو یباز  مسخره نیا بفهم دید رو

 !یاقهیدق هی

  با یش  و کرده نچر  صادق
 
 .دهدیم تکان کالفگ

ز هم تا-  تو !گردمبرنیم فعال من اما گرم دمت یاومد جا ی 

 گهید روز چند من یاومد خوش امروزه واسه طتیبل که

  .آمیم

 .زنمیم گره درهم را دستانم و نشسته مبل یرو 

ز  من از-  پول اون !نداره خویسر  عاقبت و آخر کار نیا گفی 

 از !نکن خاکم ریز  یپوال اون به دلخوش !ستین برگشتنز 

 قدرم هر حاال باشه؟ گفته راست دخی   اون معلوم کجا

 .باشه دهیکش شیزندگ تو بتیمص خودش

 پاشو تو بسه گهید گفن   حرفاتو گرم دمت خشو حله-

 .خودم با شیمابق ینموند جا پرواز از تا فرودگاه برو

  .می  گیم دست را ساکم یهادسته و شومیم بلند جا از
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 بردار شوخز  ماجرا نیا !صادق باش خودت مراقب-

  !اریدرن یباز  رصیق و ستین

 شیماجراها دانمیم که یکشور  و شهر از !رمیم و میگو یم

 را من که یدخی   خصوصا ماند خواهند ذهنم در ابد تا

 همان ای ایمار  که یطور همان !انداختیم ترالنم ادی تماما

 فکر توانستمنیم و کرده ی  گ ب  جا دلم من بود گفته میمر 

  !باشم داشته ذهنم در یگر ید دخی  

*** 

  ایمار 

 یاصندیل یرو  من حال و است گذشته ساعت چند

 و شبید خشوی  ام میرو روبه صندیل یرو  که نشستم

  !بود نشسته را ق  یدقا صبح

کی بودم گذرانده خشوی  ام با که اتفاقاب   و هاحرف تمام

ز  هم هنوز و شوندیم تدایع ذهنم در کیبه  خشوی  ام رفی 

 اختصاص او به تماما را امروزم که منز  !ندارم باور را

 اشچندساعته خاطرات فقط و ستین که ب  او به !دادم

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 رفتنش و آمدن اما رفت و آمد زود که یمرد !مانده باق  

 ...گذشت قرن کی بسان من یبرا

 گفته به قشنگم یآنه .رومیم خانه داخل و کشمیم هوقز 

 و سن کهولت .ندارد خوب   روز و حال گرید پرستار

یم هی  خ اتاقش سقف به تنها و آورده درش یپا از یصز یمر 

 و دیگو نیم حرقز  چیه و زده چمباتمه هابچه چوهم .شود

چندساعته دلخویسر  .نمیبیم شهیهم از تنهاتر را خودم من

 از ساعاب   یبرا را من که ب  او ...بود خشوی  ام فقط ام

 ...بود کرده رها خودم روزگار و ایدن

ز  با را خودم  دیشا که یکار  تنها .کنمیم شگرم کردن یآشیر

 یامر  چند هر کند دور خشوی  ام ادی از را من بتواند

 !شود شیم زمان گذشت با هم دیشا و است محال

 اطیح داخل کش آمدن از که شومیم شگرم یآنقدر 

 متوجه را باغچه در کنکاشش که یآنقدر  !نشوم متوجه

 افتادن یصدا با اما بردیم زمان چقدر دانمنیم !نشوم

ز چ  مثل خانه !کشمیم نز یه دهیترس اطیح داخل یی 

 احتمال من و است روشن شیهاوارکوبید فقط شهیهم

 کش به خشوی  ام هم دیشا ای و باشد یدزد دیشا دمیم
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ز چ  زنمیم خط را هیفرض نیا بشعت اما گفته یی 

 ندهی  گ اطالعات فرد کی همانند توانستنیم خشوی  ام

نیم !باشد شده کینزد من به وهیش نیا با و کند عمل

ز چ چیه !دیدرآ آب از درست امهیفرض هم دیشا دانم  ی 

 ب  کشو و یاشهیش در پشت !ستین مشخص میبرا

خانه ز  وقن   دیآیم در آب از درست حدسم .ستمیایم آشیر

 حن   که یمرد !نمیبیم باغچه کندن حال در را کش

  !پوشانده هم را صورتش

خانه کارد ز یم کنار را ب  کشو در آرایم به و دارمبریم را آشیر

 من متوجه چیه که است کندن شگرم یقدر آن مرد .کشم

نیم !لرزدیم میپا و دست و شده سخت نفسم !شودنیم

 !کنم فکر منقز  خواهم

 

 ۱۱۹پست#

 بعد اما بود امدهین خانه به یدزد چندسال نیا یط اما

ز   ...خشوی  ام رفی 
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 کیم با و دهمیم قورت را دهانم بزاق ...رومیم جلوتر

 :میگو یم وقن   لرزدیم میصدا .ستمیایم باغچه پشت فاصله

-Who are you!? 

What the hell are you doing? 

 

 ( ؟کنز یم یدار  غلیط چه هسن   گ تو )

 

 را چاقو !دیگو نیم چیه و کندیم صاف قامت بشعت مرد

 ادیفر  بلند یصدا با هم باز و دهمیم تکان صورتش یجلو 

 :زنمیم

 

-I asked you who you are? Why are you 

digging the garden? Who sent you here ? 

 تو ؟کنز یم رو باغچه یدار  چرا ؟هسن   گ تو بگو گفتم)

 (فرستاده؟ گ رو
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 ...دیآیم جلو دارد دستش که کوچگ لیب با قدم به قدم

بریم عقب به را ناموزنم یهاقدم و کنمیم گم را خودم

گوش وزدیم که یباد و کشدیم ی  ت شم زده وحشت .دارم

 !کندیم پر را میها

 داخل از که شودیم ب  صدا پرت حواسم یالحظه یبرا

 و شده داغ شم که شودیم چه دانمنیم من و دیآیم خانه

 یرو  که خوبز  یگرما !کنمیم احساس را مهلک یدرد من

 ناواضح لحظه به لحظه میبرا مرد ریتصو  و ختهیر  صورتم

  ...شودیم

ز زم یرو  گنگ حایل با ز چ چیه گرید و افتمیم ی  نیم را ی 

 !...فهمم

 

 ۱۲۰پست#

*** 

 ترالن
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ز سنگ و سبک به روز چند نیا تمام  اتفاقات کردن ی 

 کنز  یکار  نتوابز  بحرابز  زمان در تو کهنیا .بودم پرداخته

 خایل را من دل ته ارشیک .بود ممکن اتفاق نیتر سخت

 حالم .کردمنیم دایپ مشیترم یبرا رایه چیه من و کرده

 نگایه با و شده متعجب همه که بود شده یاگونه به

ز زبیر   یبرا امنز  مکان تنها اتاقم .گرفتندیم نظر ریز  را من ی 

 و کنم چه به و کنم حبس را خودم بتوانم تا بود شده من

 من بود توانسته خوب یلیخ ارشیک !کنم فکر هانکنم چه

ساند را ز  دست از ب  گو که منز  !بی  یم را نورسم عشق رفی 

 کله آن از گرید و حرفب   و آرام !بودم شده ِش  و دمید

  .نبود یخی   هافضویل و هاشق  

 من !نبود یاثر  امآماده و حاضز  یهاجواب آن از گرید

 یهاحرف ادی و بودم من اتاقم، یپنجره و بودم

نده خشو،ی  ام
ُ
 یبوسه دمجنون،یب درخت و باغ ته یهاک

ز  گر و خشوی  ام  از را من یطور  هانیا تمام .وجودم گرفی 

  احساس که بودند درآورده یپا
 
 از و کردمیم افشدگ

 نیا به بود کرده انشیب تیجد با که اریسر یک حرف طرقز 
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 و گرفتیم تماس که اریسر یک !زدیم دامن شی  یب افشدگ

 !گذاشتمیم جوابب   را هاآن یهمه و دادیم امیپ

ب   آواز مرا امشیپ هر در که ب  خشوی  ام !خشوی  ام اما

 .نداشتم او به دادن جواب یبرا توابز  من و خواندیم قرار

ز  و ماندیم جوابب   شیهاامیپ  است ممکن بودم مطمی 

وراند شش در یادیز  یفکرها   !بیر

 کمک به یگر ید زمان هر از شی  یب حال که ب  خشوی  ام

 من، قرارب   حال اما ش،یهاحرف دنیشن و داشت اجیاحت

نیم خودم در قوب   چیه و ختهیر  برهم را تمرکزم تمام

 انداخته شم یهاوارهید به چنگ شمارب   یفکرها !دمید

پابه سن  یبایم روزها نیا که منز  .کردندیم کالفه را من و

 روز فردا که یاپروانه !کردمیم خوشحایل پروانه یپا

ز  رغبت حن   من و بود عقدش  را لباس دیخر  و بازار به رفی 

 !نداشتم هم

 به کیم و دیخر  یبرا مامان یغرولندها تمام مقابل در

 من مجلس مجلس، و دارم لباس گفتمیم دنیرس خودم

 ...برسم صورتم وضع و ش و خودم به من که ستین
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 دادن جواب به فکر ی  درگ من کردیم گمان که مامابز  و

 و امکرده حبس اتاقم در را خودم که ارشمیک یخواستگار 

  !ندارم را کش حوصله

 گفتیم خنده و شوخز  با و انداختیم دست که یآراز 

دل نگاهش ته اما کندیم رفتار خانومانه و شده بزرگ ترالن

 مرا هم بابا یهاشوخز  حن   .دمیدیم را خودم یبرا نگرابز 

 و بود شده خشوی  ام من تمام وقن   آوردنیم شوق ش

 !ارشیک ترسناک حرف

 شده آمد و رفت پر یادیز  روزها نیا یسور عمه یخانه

زن .گذراندیم عمه خانه در را وقتش شی  یب مامان و بود

 اما بود مانده دلخور کیم کهنیا با هم قهیصد عمو

 گریهمد خواستار خشوی  ام و پروانه که بود رفتهیپذ

 خشوی  ام یبرا یگر ید دخی   انتخاب فکر به و نبودند

  .بود

 اتاقم .کنمیم باز را چشمانم و شومیم پهلو به تخت یرو 

 روشن ینا حن   و رفته فرو گیتار  در شب چند نیا مثل

  .ندارم هم را خواب چراغ کردن
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 را سکوت نیا چقدر من و رفته فرو سکوت در خانه

 !دارم دوست

دوست با که یآراز  ست،یسور  عمه یخانه که مامابز 

 .است اشمغازه در که بابا و رفته ونی  ب شیها

 نیا به حدسم و شنومیم را خانه در شدن باز یصدا

نیم را در شدن بسته یصدا اما آمده، مامان که است

 ورود و هستم اتاقم در شدن باز منتظر آن هر .شنوم

 باز فقط انتظارم تمام از اما شیهازدن غر دنیشن و مامان

  !ونددیپیم وقوع به اتاقم در شدن

 در درگاه انیم که شخیص اما نمیبیم خواب کنمیم گمان

 یرو  تعجب و نهیطمان با !است خواب یورا ستادهیا

ز خمین تخت  و کنم باز دهان تا بردیم زمان کیم شوم،یم ی 

 :میبگو 

 خشو؟ی  ام-

 !کند روشن را اتاق چراغ کهآنب   کشد،یم جلو را خودش

  !نداشتم را دنشید و آمدن انتظار چیه

  !هستم آمدنش جیگ هم هنوز
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 بایسر  پام هم بشه که خر  هر آخر تا قراره کردمیم فکر-

  !کردمیم فکر اشتباه انگار اما

 تا کنمیم دایپ مجایل باالخره و دهمیم قورت را دهانم آب

 .بزنم پلیک

 ...من ...خشوی  ام-

 دلخور .کندیم سکوتم به وادار و آوردیم باال را دستش

  !است مشخص اشعصن   لحن از نیا و ناراحت و است

 یچجور  که کنز یم فکر نیا به یدار  ترالن؟ خر  تو-

 جواب ارشیک اون به که ها؟ ؟کنز  دک رو خشوی  ام

 میقا من از و خودت روز چند نیا که ؟یبد مثبت

 بال بال یبد خودت به زحمت هی کنز نیم حن   که ؟یکرد

 یخوایم رو خر  پنجره؟ پشت از نز یبب اطیح تو منو زدن

  ؟کنز  هیتوج

 ش یروش  امکرده فراموش که امشده شوکه یبقدر 

 .نبود مشخص چندان و بود کیتار  اتاق چند هر ندارم،

 

 ۱۲۱پست#
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 اگر !بود خشوی  ام عصن   یصدا شدن دهیشن از من ترس

یم را شیهاحرف ای و دیدیم من اتاق در را خشوی  ام کش

 با و شده هول کرد؟یم یفکر  چه خودش شیپ دیشن

 :گفتم شتاب

 ...بشنوه گی اگه ...اگه !باش آروم خدا رو تو خشوی  ام-

 بره؟ دومون هر یآبرو  یخوایم

یم من به پشت و کشدیم شیموها انیم دست کالفه

 .ستدیا

 تبر  دلم میزندگ بازار آشفته نیا تو بگو بهم گی تو-

 نکرده گناه یپا ومن یخوایم ای نه؟ ای باشه خوش

  دار؟ یباال بفرسن  

ز پا تخت از  تحمل چیه و شوندیم پر چشمانم م،یآیم یی 

 !ندارم را خشوی  ام حال نیا

 :میگو یم که وقن   لرزدیم میصدا

 ی  درگ فکرم فقط من ...خشوی  ام کنز یم اشتباه یدار -

 نیا با رو تو تونمنیم .یشد شونی  درگ تو که شده ب  اتفاقا
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یم عذاب دارم تو یپاپابه منم ...نکنم یکار  و نمیبب حال

 ...کشم

 :دیگو یم یقلدر  با که دهینشن را میهاحرف ب  گو

 بازم افتاد اتفاق   هر اگه نه؟ ای موبز یم من یپا بگو کالمی-

  ؟موبز یم من منتظر

 چه افتد،یم صورتم یرو  و چکدیم چشمم از اشگ قطره

 وقن   میبگو  چه ام؟شده هاینابرابر  نیا ی  اس وقن   میبگو 

 آسوده من از الشیخ خواهمیم و خشوستی  ام با دلم

  باشد؟

 :میگو یم فورا که داردبریم قدیم

یم پات به بشه که خر  هر ...خشوی  ام پات به مونمیم-

 ...مونم

 

 ۱۲۲پست#

 آمدنش نه !امدهین اصال ب  گو که رودیم یطور  خشوی  ام

 و خودم کردن مخقز  دانستمیم .را رفتنش نه و دارم باور را
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 خواهد اشعایص ش،یهاتماس و هاامیپ به ندادن جواب

 !بود ختهیر  هم بر حساب   و نبود آرام که ب  خشوی  ام .کرد

 تخت یرو  و شنومیم را خانه در شدن بسته آرام یصدا

وع قلبم .کنمیم رها را خودم  نفسم و کندیم دنیتپ به شر

 .شودیم خارج دهانم از مانند آه

 در مطمئنا خوب   اتفاقات اما شد خواهد چه آخر دانمنیم

 که لیمیف پروانه، به اوشیس یهاحرف !نبود انتظارمان

ز چ همه ...بود داده نشان ارشیک  الوقویعبیقر  اتفاق از ی 

 !دادیم خی  

ب به خانه در شدن باز یصدا با یم بلند تخت یرو  از ضز

 خارج اتاق از هنوز اما کنمیم تند پا اتاق در سمت شوم،

 دو هر شوم،یم چشم در چشم مامان با که امنشده

 اشنهیس یرو  دست فورا مامان و میکشیم نز یه دهیترس

 .دهدیم تاب   را چشمانش و گذاشته

ز چ هی تو آخرم !ترالن شدم ترک زهر زهرمار یا- یم تیی 

 !آخه وضعشه چه نیا !شه

 :گفتم خودم به شدن مسلط از بعد و بستم چشم
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منده-  باز رو خونه در گ کردم فکر دمیترس لحظه هی شر

 .میبخور  تامون دو هر ارمیب آب رمیم !کرده

 با و گرفت فورا را دستم مامان بردارم قدیم کهنیا از قبل

 :گفت قبل لحظه از ترآرام لحنز 

 به رنگ ،یدیترس شی  یب تو انگار رمیم خودم خوادنیم-

  !نمونده روت

 رایه امچهره به طوالبز  نگایه با مامان و میگو یم یاباشه

خانه ز  .شودیم آشیر

 نم،ینشیم نفرهتک مبل یرو  و رسانده هامبل به را خودم

یم گوشم پشت را صورتم کنار شده ختهیر  یمو  تار چند

 هر کنم،یم شگرم میهاناخن دنید با را خودم و فرستم

 ب  هاحرف و خشوستی  ام به منتیه من فکر تمام چند

  !گفت شیپ ق  یدقا که

 و آمده کنارم دارد دستش در که آب   وانیل با مامان

ز ح همان هم را شیطال انگشی   یم وانیل داخل و درآورده ی 

 .دهدیم بدستم را وانیل اندازد،

  .یایب خودت به بذار بخور-
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 یبرا که خنک آب   کشم،یم ش نفس کی را آب وانیل

 را خایل وانیل .داشتم اجیاحت درونم آتش کردن خاموش

ش کردنش دمر با مامان و دهمیم مامان بدست  را انگشی 

 .اندازدیم انگشتش به و درآورده درونش از

 لباس با و تعمه لباس باال میبر  کنم صدات اومدم-

 باال قهیدق به دم که اون به نه ترالن واال ،نز یبب رو پروانه

 دلخوره ازت کیل پروانه !االنت به نه پروانه دل ور و یبود

 و ش به دسن   هی پاشو !کردم جور بهونه هی بار هر و

 .شدن جمع باال همه باال میبر  بکش صورتت

 هم خشوی  ام عنز ی گفته که یاهمه بدانم خواهمیم من و

 شک چندان که یطور  و شودیم متالطم دلم است؟ باال

ز برانگ  :میگو یم پرسشم، نباشد ی 

 یمردا و پشا رو پروانه و عمه لباس واجبه یلیخ حاال-

؟یبب خونه ز  یز

 در وانیل و کرده روانه سمتم هیسف اندرعاقل نگایه مامان

ز م یرو  را دستش  .گذاردیم ی 
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؟یبب لباس شدن جمع مردا گفتم من مگه- ز  واسه تعمه یز

 قبول ستین چر یه بر  حواست گمیم !کرده دعوت شام

 کمگ هی میبر  پاشو هم حاال !بودم گفته بهت صبح !کن

ز  وشاغت همه بس از شدم وونهید کن  !گرفی 

 

 ۱۲۳پست#

 با که بوده یسور  عمه خانه در هم خشوی  ام احتماال پس

 احوالم و من یایجو  تا رسانده من به را خودش من دنیند

  !شود

 با یبرا دلم که نیا با !ندارم را خشوی  ام دنید ینا چیه

 را مهربانش یچهره دنید طاقت اما شده تابب   بودن او

 عمو !ندارم را اسحاق عمو یرو  دنید طاقت !ندارم

 منجالب   چه در خشوی  ام بفهمد اگر دانمنیم که اسحاق  

 !شد؟ خواهد چه روزش و حال افتاده ی  گ

ز پا ش  .کنمیم فیرد مامان یبرا را میهابهانه و اندازمیم یی 

  یبر  شهیم مامان-
 
 تونهنیم احواله ناخوش کمی ترالن بگ

  !ندارم رو شلویعز  حوصله واقعا اد؟یب
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 ندینشیم مبل یرو  یناباور  با مامان که نمیبیم چشیم ریز 

 .شودیم بلند انشی  ح یصدا و

ز چ هی واقعا تو ترالن ؟خر  عنز ی-  همون از قایدق !شده تیی 

 به رو نیا از یخواستگار  یبرا اومدن نایاتییدا که شن  

 چته؟ هیچ !یشد رو اون

  !یشد عزادار انگار ندونه گ هر رفن   خودت تو یجور ی

 فردا از !دمیترسیم فردا از من !نداشت عزا از کم دلم حال

 شدن مات و شیک از !بود گفته ارشیک که ب  فرداها و

 فکر مثبت خواستمیم !خودم دل بد گواه از و خشوی  ام

 اما بپندارم چیه به را ارشیک یهاحرف خواستمیم کنم،

 خوب یبرا ب  جا نامزدش و پروانه یهاحرف امر، شواهد

  !بودند نگذاشته باق   حالم بودن

 چر یه دماغ ک دل خودم نداره شب اون به ربیط مامان-

 .ندارم رو

بهانه !بود زده آخر میس به و شده خورد اعصابش مامان

 ...بردنیم ب  جا به راه میها
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 بچه مسخره من مگه ؟یندار  دماغ و دل که خر  عنز ی-

 هی یسکه جماعت نیا یجلو  ومن کم ترالن؟ توام یایباز 

 برم پروانه؟ مجلس واسه موند یاد بدت حال !کن پول

 وضعه چه نیا داداشزن گننیم عموهات ها؟ خر  بگم

ام کردنه؟ تیترب بچه زن ای ست؟ین شیحال لیفام به احی 

 از زونیآو  شهیهم ترالن شده چطور گننیم عموهات

موهات برو پاشو سوراخ؟ تو رفته شده موش حاال جا همه

 درمون و درست لباس هی جور و جمع حساب   و درست و

یم کوتاه نمیا گمنیم چر یه من یه !نمیبب االی !میبر  بپوش

 !آد

یم تکان صالیاست و افسوس یرو  از یش  و کنمیم نچر 

ز سنگ نگاه ریز  را خودم دهم،  با و رسانده اتاقم به مامان ی 

وع چراغ کردن روشن یم میهالباس کردن عوض به شر

یم میهاکتاب انبوه حجم به یالحظه یبرا نگاهم .کنم

 و مهر شان همه اما خواندمیم دیبا که ب  هاکتاب .افتد

نیم قهیدق ده به شدنم آماده .اندمانده باق   شده موم

 شم یباال پشیکل با نزده و زده شانه را میموها کشد،

 کرم کیم نزارم یچهره کردن دیناپد یبرا و کنمیم جمع
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لب به رنگ صورب   رژ هم کیم و مالمیم صورتم یرو 

یم ونی  ب اتاق از و کنمیم سفت را امیروش  یگره .میها

 .زنم

 .مامان میبر -

 خوبه- .شودیم بلند و انداخته بخشر  تیرضا نگاه مامان

 .میبر 

 وارد هاپله کردن یط از بعد و شده خارج خانه از دو هر

آن هاخنده و حرف یشوصدا .میشو یم یسور  عمه خانه

  !شوم کالفه دهینکش هیثان به که است یقدر 

یس و سالم همه با یشش  متفق هم همه و کنمیم احوالیر

 به دارد جواب کی که را سواالتشان و شده القول

 :گفتم کالم کی در که منز  و پرسندیم مختلف یترفندها

ز هم یبرا نرسونم کنکور به ترسمیم افتاده عقب درسام-  ی 

ز نیبیم کم  .رو من ی 

  چشمان بز بز  در را تعجب
 

 با که ترالبز  .نمیبیم شانهمگ

 بزور که ترالبز  نیا کجا، زدیم حرف جانیه و تاب و آب

 :دیگو یم و اوردهین طاقت اسحاق عمو !کجا زندیم حرف
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 همه !هاکنز  تیاذ رو خودت همه نیا ستین قرار عمو-

 نصف روز چند نیا تو دهیپر  روت و رنگ جاش، به خر 

 با کنز یم کار خر  .دمتید که یبار  نیآخر  از یشد

 خودت؟

 خشوی  ام نگاه نز یسنگ .کنمیم اکتفا یلبخند زدن به فقط

 ...اوردیب در یپا از را من مانده کم

 تاب که دانمیم کنمیم حذر خشوی  ام به کردن نگاه از

 !آورد نخواهم

خانه به را خودم ز  .رومیم پروانه شاغ و رسانده آشیر

 .نبایسر  خسته پروانه سالم-

 .دهدیم دلخور و شد را جوابم کند،نیم نگاهم

 .سالم-

ز  حال در ز تز  یبرا شده حلقه یهادلمهفلفل گذاشی   یی 

 .کشدنیم باال نگاه چیه و غذاست کنار

 ؟یقهر  پروانه؟-
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 .دهدیم ادامه یشی  یب شعت با را کارش و کرده سکوت

ز زم یرو  ز ب معلق دستش م،ی  گیم را دستش و نشسته ی   ی 

ز زم ز ب از دلمه فلفل و ماندیم هوا و ی   داخل انگشتانش ی 

 .افتدیم سید

 !نکن قهر من با داغونم روز و حال نیا تو گهید گی تو-

  !شمیم وونهید دارم یپر 

 موضعش از کیم شنودیم که را امگرفته و آرام یصدا

ز پا یم خوب را حالم چشمانم از .کندیم نگاهم و آمده یی 

 !خواند

  !کن کمکم تو !یپر  ستین خوش حالم-

 :زندیم پچ آرام خودم چوهم

  مرگته؟ چه قایدق-

ز پا نگاه که حایل در کردنش رها بعد و گزمیم لب یم یی 

 :کنمیم زمزمه اندازم،

 ...خشوامی  ام نگران !خشوی  ام-
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خانه در را یگر ید کس حضور .دیگو یم شیه پروانه  آشیر

 .نمیبیم را محمدی  ام و می  گیم باال ش کنم،یم احساس

 .گذاردیم نکیس داخل را اشب  چا از خایل استکان

 خوندن؟ همه نیا با حاال رهیم شیپ خوب درسا ترالن-

 ب  باال هوش محمدی  ام .می  گیم یگاز  داخل از را لپم

  !بود باغخانه در خواندن درس شآمد شهیهم و داشت

 :زنمیم یاگونه هول لبخند

 جمع رو تمرکزم تمام دیبا !سخته خب ویل ستین بد-

  .کنم

 لحنم از گمانم به .کندیم جابجا را اشنز یب یرو  نکیع

 .کنم صحبن   آن به راجع چندان ندارم دوست که دیفهم

 در خواسن   چیتوض و کمگ هر ویل کنمیم درکت-

 .خدمتم

 .دیآیم زبانم یرو  دلم ته از تشکرم
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یم مزاحمت اومد شیپ مشکیل حتما محمدی  ام ممنونم-

 .شم

ز ح ز  ی   :دیگو یم رفی 

 .ترالن مراحیم-

 .کشمیم هوقز  بعد و کنمیم یتشکر  مجدد

 دییایب بگم همه به و کنم باز دهن برم خوادیم دلم پروانه-

نیم .میکن یکار  خشوی  ام یبرا هم رو میز یبر  فکرامونو

 دارم !سختمه یلیخ پروانه نمیبب رو شدنش داغون تونم

 !کشمیم عذاب

خانه خوب   .دیکوب دستم یرو  آرام پروانه ز  یسور عمه آشیر

خانه مثل که بود نیا ز  متوجه کش و نداشت اپن ما آشیر

 و دیکش کیم را خودش !شدنیم ما گونه پچپچ یهاحرف

خانه در ز  .گذاشت بازمهین را آشیر

 کش دینبا گفته اوشیس نگفتم بهت من مگه ترالن-

دار کت و قتل یدرباره شپرونده نیا بشه خی   یهاشر

 خشوی  ام خود چرا بنظرت ست؟ین تیحال چرا ه؟یهرم

ز چ  یدردش  چه تو دونهیم هم خودش حتما نگفته؟ یی 
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 عمو رو؟ خر  همه کنز  خراب یخوایم !گهید افتاده

 چقدر ست؟ین تیحال چرا بنده مو هی به قلبش اسحاق

 بره، شیپ خودش روال رو خر  همه بذار بگم؟ ونیا بهت

ز  و نیا زهیعز  همه یبرا خشوی  ام  کش نجایا باش مطمی 

 !بخواد رو خشوی  ام بده که ستین

نیم !کیم فقط اما شومیم آرام کیم پروانه یهاحرف با

 هم کیم کاش اما دهید خواب   چه مانیبرا ریتقد دانم

 ...کردیم کارش چاشنز  مروت

 مردها و شد پهن سفره بساط همه کمک وجود با شب

 جمع کنار در را شام و زده خیس باغ داخل را هاجوجه

 نیا چند هر .میخورد بخندها بگو و خانواده یمیصم

 تالق   هم با مدام ماننگاه که میبود خشوی  ام و من وسط

 و زدیم حرف من با چشمانش با که ب  خشوی  ام و کردیم

 هاساعت خواستیم دلم گاه و شدمیم زانیگر  گاه که منز 

  !بمانم چشمانش به هی  خ

 هاهویم و یچا و شد شسته هاظرف شد، جمع سفره

  .شد خورده
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 کرده یدار یخر  فردا یبرا که را یانز ییتز  لیوسا یسور عمه

د پشها دست به بود ها ما کمک با تا سیر  از قسمن   دخی 

ها .میکن نیمز  هاآن به را وارید  گفت و گپ شگرم بزرگی 

 نصب شگرم هم ما و پرداختند عقد مراسم از صحبت و

 .لیوسا

 ما و هابادکنک کردن باد مشغول محمدی  ام و آراز طاها،

ها ز  شگرم هم دخی   میبود هابادکنک دور به هاربان بسی 

 محل نیزاید یبرا ینفر  چند بود قرار فردا چند هر

ز  یم یسور عمه اما ندیایب ب  آراگل و اوشیس و پروانه نشسی 

ز چ همه خواست  .شود برگذار لیتکم ی 

 :دیپرس نامحسوس و ستادیا کنارم خشوی  ام

  !رسهیم ما نوبت هم یروز  هی ترالن-

  ...خشوی  ام کنار در من ...زدیم غنج دلم تصورش از

مگ ز شر ز  با را خودم و انداختم ریز  به ش ی   به ربان بسی 

 :زدم پچ آرام خودش چوهم دادم، نشان شگرم بادکنک

 گی اگه ...خشوی  ام ستین گفتنش وقت االن ویل-

 ...بشنوه
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ها گرید که ستادیا مقابلم یطور   چهره توانستندنیم بزرگی 

ها و پشها نند،یبب را من  شده خودشان کار ی  درگ هم دخی 

 کار مشغول را خودش و زد چشمگ میبرا پروانه اما بودند

 خشوی  ام و من به حواسش تمام دانستمیم اما داد نشان

 !است

نیم وقتب   و وقت فتهیب قراره که اتفاق   از حرف-

 بشه؟ خوادیم خر  بنظرت بشنون !شناسه

  .کردم نگاه چشمانش در شوکه

 :گفت حالم دنید با خشوی  ام

 بزنه؟ حرقز  مامانت تریسیم نکنه ترالن؟ کنز یم هول چرا-

 حرف توش که ینداد یجور  رو ارشیک جواب تو نکنه ای

 هست؟ ثیحد و

 من مامان اما بود مشخص جوابم من !زندیم دو دو نگاهم

 افتهی خاتمه ماجرا نظرش از و دانستیم ارشیک یبرا را

  !بود

ز چ ماجرا خشوی  ام نه-  به و منقز  جوابم من ه،یاگهید ی 

 ...خ اما گفتم هم خودش
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 که یآراز  .ماند باق   مهین و نصفه حرفم آراز یصدا با

 با و انداخت اششانه دور دست و ستادیا خشوی  ام کنار

ز ب نگایه  !زد یمعنادار  لبخند خشوی  ام و من ی 

ز رفت در کار ریز  از نیشد صحبت گرم خوب-   !ی 

 و زده وق چشمابز  با من و زد محجوب   لبخند خشوی  ام

 ش که بودم شده مجریم ب  گو !کردم نگاهش دهیترس

  !بودند گرفته را مچش جرم یصحنه

  !آراز آقا شهیم هم گرم فتهیب نیی  ش که صحبت-

 .زد ب  نما دندان لبخند آراز

  سکرته؟ هم حتما-

 یبرا .داد تکان یش  آراز و آمد ب  ابرو و چشم خشوی  ام

 و گفتم یدیببخش کنم دور مهلکه نیا از را خودم کهنیا

 !رفتم پروانه کنار

 

 ۱۲۵پست#
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 نیا با اون صنمه آخه اد؟یب ارشیک گفت گ مامان-

 !دونمنیم من هیچ مهموبز 

 به و بود لباسش دنیپوش حال در راحت ایلیخ با مامان

 را ارشیک خودش !دادنیم نشان واکنشر  من خوردن حرص

 !بودم مانده کار نیا هدف در من و بود کرده دعوت

ز ح و دیپوش تاپش یرو  از هم را کتش مامان ز  ی   بسی 

 :گفت بهم کت یلبه دو سنجاق

 نوبت پروانه بعد دوننیم همه گهید االن داره؟ ن  یع چه-

 دیبا ب  جای از باالخره شن،یم آشنا هم بابات داماد با !توئه

وع   !گهید کرد شر

  .افتمیم مبل یرو  وارفته

 آخه؟ کنز یم رو کار نیا چرا ...ندادم جواب   که من مامان-

 ه؟یمنف من جواب دوبز یم اصال

 من سمت حرص با و کند دل نهیآ از باالخره مامان

 .دیچرخ

گهید کس نه ارشهیک با ازدواج تو صالح گفتم باری ترالن-

 روز فردا دونمیم شناسمیم خوب وخودم یبچه من !یا
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 !یار ینم باال که ب  بتایمص چه شوهر خونه رفن   اگه که

 رو شق کله و هوا به ش دخی   هی کنهیم قبول گ بنظرت

 باشه، حواسش تو به فقط مدام دیبا گی کنه؟ خونش زن

 ندم شوهرت و کنم صی   سالم ده اگه حن   مطمئنم نمیا

 من نز یبیم رو مو تو !هسن   که هسن   نز یهم بازم تو

ه !مو چشیپ  نکنز  بحث هییقض نیا مورد در گهید بهی 

 کیل !نکن زونیآو  توافهیق هم الیک !رفت شد تموم ترالن

  !باال میبر  شو آماده زود لطفا مس امروز دعوته آدم

 نهیآ سمت مجدد و کشدیم نشان و خط هم چشمانش با

  .چرخدیم ب  رایپذ وارید یرو  شده نصب

 به ماندن قول !بودم داده را خودم قول خشوی  ام به من

 انتخاب با کردمیم چه کردم؟یم دیبا چه حاال شیپا

 به گفتمیم و کردمیم باز زبان چطور مادرم؟ یاجبار 

ز هم گفتمیم چطور دارم؟ عالقه خشوی  ام  جا شبید ی 

یم قهیصد عموزن اگر اصال کردم؟ ترمحکم را عهدم یپا

 هم آن شدیم من آمدن یخواستگار  به رایصز  مگر دیفهم

  ام؟گذشته بودن شلوغ و شر  همه آن وجود
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 از شوصداها شوم،یم هی  خ نامعلوم یانقطه به مغموم

 !ذهنم یشوصداها اندازه به نه اما است ادیز  خانه ونی  ب

 !گهید پاشو ترالن-

 کی با را میهالباس .رومیم اتاقم سمت مامان تشر  با

 و ب  مویل اهنی  پ ،مشگ و میضخ یشلوار  جوراب

 بندمیم باال از را میموها کنم،یم عوض اممشگ سارافون

ز  با و زده ادکلن پاف چند .کنمیم شیآرا هم کیم و  برداشی 

 .بود شده آماده هم مامان زنم،یم ونی  ب شالم و گویسر 

 حرقز  جمع در مامان اگر دیجوشیم شکه و ی  س مثل دلم

 گوش به اگر خواند؟یم من نامزد را ارشیک و زدیم

  د؟یرسیم خشوی  ام

 سخت و سفت بغیصز  !بود دادنم جان روز امروز ب  گو

یم را خودم سقوط احتمال آن هر و زده چمباتمه میگلو  در

 !دادم

 از من اما آمدیم هاخنده یصدا همراه ق  یموس یصدا

 ...دمیترسیم خویسر  نیا
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 زد ونی  ب عمه خانه از بابا م،یرفت باال هاپله از مامان همراه

 :گفت فورا دنشید با مامان و

ز حس-  .تخت یرو  گذاشتم آماده ولباسات ی 

 .افتاد من به نگاهش بابا

 چرا؟ دمیعز  ترالن سوسن، نکنه درد دستت باشه-

 گرفته را امانم و بود زار !بود گذشته بودن دمغ از کارم

زده جوانه تازه عشق چشمانت یجلو  بود سخت ...بود

 از یکار  وقن   ترسخت و بود سخت ...کنند هرس را ات

 یهانسبت از حرف وقن   بود سخت !نبود ساخته دستت

  !دعوا احتمال و بود یلیفام

  .خوبم بابا نه-

 .کرد زیر  را چشمانش

 ؟مطمئنز -

 .گذاشت بابا یبازو  یرو  دست مامان

ز حس  پروانه االن ؟کنز یم شیتفت یدار  یسادیوا برو ایب ی 

  !ومدهین عاقدم تا باش زود آنیم نامزدش و
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 کاش !بود نانهیزبیر  من یرو  نگاهش اما گفت یاباشه بابا

ز چ همه از و کرده باز دهان توانستمیم  اما میبگو  ی 

 اسحاق عمو وقن   بود، پروانه عقد امروز وقن   چطور؟

 اسم وقن   بود، قتل از حرف وقن   بود، ضیمر  قلبش

 کردم؟یم دیبا چه ...چسباندندیم من اسن کنار را ارشیک

 و رودیم طرقز  به کش هر م،یشو یم یسور عمه خانه وارد

ز چ همه  هم داماد و عروس گاهیجا نیزاید .است مرتب ی 

 ...خشوستی  ام شیپ دلم من و شده بایز 

 و کرده جدا مامان از را خودم من و مییگو یم سالیم مجدد

 در خشوی  ام دنید دیام به را پرده روم،یم پنجره سمت

 آبا کنار در ارشیک دنید حاصلش اما زنمیم کنار اطیح

 .کنمیم رها را پرده و گفته شانسم بر لعنن   !است

 .زندیم ب  نما دندان لبخند دنمید با ترمه

 عروس میدید صورتت رو شیآرا مخترص هی باالخره-

  !یبعد

 نیا به نسبت که یقدر آن دیآنیم خوشم حرفش از چیه

 !امشده حساس مسئله
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 .ننداز جونم به شیآت گهید تو !ترمه الیخیب-

 و زنمیم کنارش .دیگو یم ب  وا و انداخته باال ابرو متعجب

 احتمال اندازم،یم وارد تازه یهامهمان سمت نگایهمین

 بود نیا اشخوب   .بودند پروانه نامزد اوشیس اقوام از ادیز 

ز م وجود با و بود بزرگ خانه که  دهیچ یهاصندیل و ی 

 .بودند راحت همه شده

ز چ همه  هم که ب  ایرو  شود،یم یسیر  ایرو  کی در میبرا ی 

 اشنز یی  ش از شی  یب اما اشتلچز  !تلخ هم و است نیی  ش

 ...است

 

 ۱۲۶پست#

خونه برو ایب ترالن- ز بت داره ترنج آشیر  وانا،یل تو زهیر یم شر

 .اریب بردار رو نز یس توام

ز ح همان ز  سالم یصدا ی   ادب رسم به .شنومیم را آبا گفی 

 با آبا چشمان کنم،یم روبویس و داده را سالمش جواب

 هم آبا از ...ستین مهم میبرا اما درخشدیم دنمید

 شیتنها مامان با بزند یگر ید حرف کهنیا قبل ...می  دلگ
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خانه به را خودم و گذاشته ز  یهاوانیل ترنج .رسانمیم آشیر

 .گذاشتیم نز یس داخل یگر ید مرصف بارکی

 .کنمیم کمکت االن منم بذار-

 .گفت یاباشه و زد یلبخند

 .یسور عمه یخانه در هازن و بودند اول یطبقه مردها

  با دیبا بود،یم طبقه نیا در و نجایا دلم دیبا
 
 در که آهنگ

 قرارب   دل اما کردمیم یشاد و دمیرقصیم بود پخش حال

 ...بود خشوی  ام کنار و مردها یطبقه در من

 :گفت مهربابز  با دید را امافتاده افهیق وقن   ترنج

بت تو-  رو تافهیق گ هر کنمیم تعارف برمیم من زیبر  شر

بت آدنیم دلش از گهید نهیبب  .بخوره شر

خانه در ماندن کردم، قبول خواسته خدا از ز یم آشیر

 ونی  ب را من بزور مامان اگر کند آرام را من کیم توانست

  !دیکشنیم

 نایاپروانه من بده و اسپند ظرف اون قربونت عمه ترالن-

  !دنیرس انکوچه ش
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 .افتاد نکیس یرو  بود دستم که وابز یل عمه یصدا با

 متوجه چیه که بودم ورغوطه خودم افکار در یبقدر 

خانه داخل عمه آمدن ز  !بودم نشده آشیر

 بگردم؟ دورت یدیترس چرا وا-

مگ لبخند ز شر  .زدم هویل و ی 

منده-  ...بودم فکر تو عنز ی ...نبود حواسم عمه ...شر

 چقدر من و دیگو نیم چیه و اندازدیم ناراحن   نگاه عمه

 غصه کاقز  اندازه به حال خودش چند هر !بودم ممنونش

 گاز اجاق یرو  از را اسپند ظرف !داشت دلش یرو 

 .دادم عمه بدست و برداشتم

ز پا میبر  ایب-  نیا با من زشته ششون زیبر  نقل تو ترالن یی 

 .سالم و سن

 .زدم یلبخند

 .میبر  عمه باشه-

  عمه و من و ترنج و ترمه عموها،زن مامان،
 
 داخل همگ

 اقوام از .هم عموها و بابا بودند، هم پشها م،یرفت باغ
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 جا همه اسپند دود .بودند آمده اطیح داخل هم اوشیس

 ادیز  سوت و دست و دنیکش کل یصدا و بود گرفته را

 رفته نشانه را فکر در غرق یخشو ی  ام نگاهم من اما بود

 جذب شلوار و کت تنش، در دیسف اهنی  پ !بود

  ...بردیم شم از هوش که آخ ...اندامش

 و آمدیم باال و قد خوش اوشیس دست در دست پروانه

 نگاهش که ب  خشوی  ام و دمیپاشیم نقل آرایم به که منز 

گ ...داد نگاهم به را  و شدندیم پخش هوا در هاگلی 

 ...کردیم نگاهم خشوی  ام

 چطور ...دلم شد ب  رو و ریز  چه من و زد میرو  یلبخند

 ...دانمنیم بودم باخته طورنیا را نمید و دل

 که یعاقد و میبود یسور عمه خانه در همه بعد ق  یدقا

وع  پروانه باالش را خودم ...کرد عقد خطبه خواندن به شر

 طرف کی ترمه دن،یساب قند حال در و دمید اوشیس و

 ...را طرفشکی هم ترنج و بود گرفته را پارچه

 خرم و شاد همه ...بودند ستادهیا عقد سفره مقابل مردها

 یگوشه پوزخند اما ارشیک ...پروانه یبله جواب منتظر
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 کردیم نگاهم باال از یطور  !بود گرفته نشانه را قلبم لبش

 !داشت دستش برنده برگ یانگار  !دمیترسیم او از که

ز چ ز  که اریسر یک و ستیچ دانستمنیم من که یی   مطمی 

  !دارد ش در یافتنه بودم

 دانمنیم رفت، هاگل دنیچ یبرا پروانه زمابز  چه دانمنیم

 را بله دمیفهم فقط آورد کاشان قمرص از گالب زمابز  چه

ها یاجازه با  لباس در قشنگم یپروانه ...است گفته بزرگی 

 را بله هم اوشیس ...بود شده هایپر  چوهم رنگش نباب  

 پارچه ...بود دستم هنوزم کوچک قند کله دو ...گفت

 من اما افتاد براه دادن کادو و روبویس بساط و شد جمع

  !خشوی  ام چشمان انیم در بودم مانده جا

ز پا یهر  قلبم و شد زده فونیآ زنگ  خی   یانگار  !ختیر  یی 

  !بود آمده خودش یپا با خودش بد

 دمید !دیپر  رنگش دمید !آراز توسط شد، برداشته فونیآ

 نگاهش و دیچرخ یفور  !گرفته زبان لکنت یانگار 

 ...کرد شکار را خشوی  ام

 :دیپرس که بود اسحاق عمو
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 آرازجان؟ هیک-

 منتظر همه یانگار  !شد سکوت جا همه یالحظه یبرا

  !بودند خی   نیا

 ...دارن کار خشوی  ام با انتظایم یو ی  ن-

ز  رنگ  به که اویسر یس دم،ید را خشوی  ام یچهره باخی 

ب  یانگار  که اسحاق   عمو شد، بلند پروانه کنار از ضز

 که بابا و گفت هللابسم که ب  عموزن و بود رفته نفسش

 ونی  ب عمه خانه از همه از جلوتر و گفت یاباشهی  خ

 داماد کرد فراموش انگار ششپشت هم اوشیس ...زد

 لحظه نیا منتظر ایگو  و بود آرام اما خشوی  ام !است

 ...بود

 " من و رفت ...بود سخت چه گرفتنش نگاه و کرد نگاهم

 و اسحاق عمو " ...رودیم جانم که دمید خود چشم دو با

 یصدا گرید و شد بلند هاپچپچ ...رفتند هم میابراه عمو

 !آمدنیم سوت و دست و دنیکش کل

 

 ۱۲۷پست#
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 داشتند؟ چکار محله نام خوش و تی  غ خوش پش با

ز پا مامان و عموهازن عمه،  دیلرز یم میپاها من اما رفتند یی 

 ...بود مانده دستانم در قندهاکله و

 زخم که یادشنه مثل بود ترقیعم لبخندش اما ارشیک

 کرد؟ مات و شیک را خشوی  ام !انداخت قلبم در ق  یعم

ز هم اشندهیآ روز چند   بود؟ امروز ی 

ز زم یرو  میپاها وقن   افتاد دستانم از قندهاکله  نبود بند ی 

 یبرا کردمیم پرواز دم،ید هاپله یرو  را خودم و

ز  ترالن یصدا ...خشوی  ام یم هاپله یباال از ارشیک گفی 

  ...داشت یجا چشمانم در خشوی  ام من و آمد

 قلبش یرو  دست اسحاق عمو ...بود غلغله باغ داخل

ز چ خورده گره ب  ابروها با که اویسر یس و بود گذاشته  را یی 

 :گفتیم که یگر ید مامور اما دادیم حیتوض

ز ب سیپل- ز  قتل جرم به شونه،یا دنبال المللی   !بازداشی 

*** 

ز زم که قدرهمان"  گرد هم هانز یزم ما روزگار است، ِگرد ی 

 و آورد،یم درد مانیبرا گاه .چرخدیم و چرخدیم .است
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 یب ش از اشک گاه .آرامش گاه
 
 اشک گاه و شود،یم چارگ

ز هم به اشخوب   .شوق ش از  نیا به اشخوب   .است ی 

ز چ چیه دابز یم که است  یهم ی 
 
 که دابز یم .ستین شگ

 عوض ابد تا هاورق و د،یچرخ خواهد ابد تا روزگار توپ

 دیام با توابز یم که است نیا به اشخوب   .شد خواهند

 و شود تمام طوفان و خاک تا بمابز  منتظر .بمابز  منتظر

ز رنگ ز هم بودن ِگرد خوب   .دیایب ونی  ب کمان ی   .است ی 

یم منتظرت هایِگرد .ستندیانیم باز حرکت از هایِگرد

 "…کنندنیم دتیناام هرگز اما گذارند،

ز  از روز چند  چند گذشته، خشوی  ام شدن ی  دستگ و رفی 

 چند گذشته، ccu در اسحاق عمو شدن یبسی   از روز

 قهیصد عمو زن یهاهیگر  و باغخانه سکوت از روز

 به خشوی  ام انتقال از است روز دو قایدق و گذشته

 دادگاه در محاکمه یبرا که ب  خشوی  ام .گذردیم هیروس

 .شدیم منتقل جاآن به پل نی  یا سیپل همراه به دیبا هیروس

 داده اختصاص خشوی  ام یبرا را زمانش نیشی  یب اوشیس

 از را خشوی  ام یپا و کرده ثابت را او گنایهب   بتواند تا

د ماجراها نیا
َ
ن
َ
  تمام اما !ِبک

 
 رانیا به مختص شیهادوندگ
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 یلیوک مگر نداده دخالت اجازه که پیل نی  یا سیپل و شد

  .دهد انجام را او یکارها تمام که خشوی  ام یبرا

 اوشیس همراه که یکاربلد و یاحرفه و مجرب یلیوک و

 و قتل یماجراها و شود فرخ   بلکه تا اندرفته هیروس

کت   !شود مشخص هریم یهاشر

 صادق   !بود صادق شاهدش تنها که بود گفته خشوی  ام

 !دیترسیم نبودن نیا از هم خشوی  ام و ستین حال که

 !افتاده منجالب نیا داخل او بخاطر خشوی  ام که صادق  

 دخی   کی قاتل !باشد قاتل خشوی  ام کنم باور توانمنیم

 من با یادیز  شباهت گفتیم که همابز  قاتل ،رویس جوان

 اتاق لیوسا تمام کنمیم احساس بندم،یم چشم !داشت

 میبرا هم اطیح در قیآالچ آن حن   !چرخندیم شم دور

 آن هم باز و گرفته دستانم انیم را شم !کندیم کچ   دهن

 باغ داخل همه که یروز  همان !آورمیم ادیب را ب  کذا روز

 آن با هم طفلک پروانه حن   ...بود شده همهمه و آمده

 یسور  عمه کنار نگران اشمجلش و رنگ نباب   لباس

 که یروز  در افتاده آشوب به و ستادهیا
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  روز نیتر قشنگ سن  یبایم
 
 !کردیم نگاه شدیم اشزندگ

 !بود ستادهیا تماشا به سکوت در و ستادهیا کنارم ارشیک

 به دستبند را خشوی  ام توانستمنیم و نبود دلم در دل

 :بودم گفته وارالتماس و کرده ارشیک به رو !نمیبب دست

 شب که همون ...همون کو؟ لمیف اون ارشیک ارش؟یک-

 شیپ خشوی  ام که هموبز  !یداد نشون بهم یخواستگار 

یم لمیف ازشون داشت گهید گی انگار و بود دخی   همون

ز یبب بده وتیگوش !گرفت  خشوی  ام یبرا بفهمن و یز

  !دوخته پاپوش دیشا کش

 یرو  اسپند که منز  مقابل در و زد یپوزخند که اریسر یک و

 :زد پچ گوشم در و انداخت نگایه بودم شده شیآت

 ؟زبز یم حرف خر  از ؟یشد نما خواب ترالن؟ لمیف کدوم-

 آن ارشیک کنم باور توانمنیم هم هنوز و توانستمنیم

 خایل شانه لمیف آن بودن از یطور  !کردیم انکار را لمیف

 نکند که کردمیم گمان و شده ب  هوا من که بود کرده

 !ام؟شده نما خواب واقعا
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 فیتوص و مبهوت حایل با که بست را من دهان یطور 

  !بودم مانده هی  خ خودش به نشدبز 

 اوردهین طاقت قلبش که اسحاق   عمو و بردند را خشوی  ام

ز زم بر نقش   ...شد ی 

ها گفته به حالش کنون  رو لحظه هر و ستین خوب دکی 

 دمغ اشاهایل که مانده بایعز  خانه و رودیم وخامت به

 نیا از مهیشاس و نگران همه !ندارند دمایعز  و دل و شده

  !آمده شیپ تیوضع

 به گاه را خودم شده ی  اس و گرفتار مریعز  چوهم که منز  و

و  گاه و کوبمیم قفس وارید و در ز  یاگوشه و شده یمیز

 .می  گیم عزلت

 

 ۱۲۸پست#

 نیبدتر  اما دیرس انیپا به ناراحن   با مهمابز  روز آن گرچه

 ما چوهم که یاپروانه و افتاد روز آن در ممکن اتفاق

 ...بود خشوی  ام نگران
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 اسحاق عمو خانه بابا و مامان برگشته پادگان به آراز

 .هم هیراض عموزن و میابراه عمو و یسور عمه بودند،

 .میبود اسحاق عمو ای و خشوی  ام از یخی   منتظر همه

ز هم در یانگار  بابا  و شده ترشکسته کیل روز چند ی 

 :گفتیم اما مامان .بود شده دیسف شیمو  چندتار

ز چ نباشد اگر "- ز چ ندینگو  مردم گی  ز چ حتما ،" های   یی 

ز ب سیپل الیک که وگرنه دنبالش اومدن که بوده و هست ی 

کت دونمیم چه و قتل اونم !آدنیم آدم دنبال الملل شر

 چند چه االن چه حاال خوردن و مردم پول !هریم یها

 کارب   خشوی  ام واال دونمنیم من آسونه؟ مگه قبل سال

ز همچ بود  ؟خر  که کنده مرده گور رفته کرد؟ خبیط ی 

  !شهیم راست تنش به مو آدم واال

 یپا خشوی  ام اما داشتم قبول ب  جا تا را مامان یهاحرف

 خواستیم کجا از ،دوسن   انسان یپا و بود رفته رفاقتش

 شد؟ خواهد شوم و وحشتناک اتفاق نیا دچار که بفهمد

 نیا او یپا که کش دوستش بفهمد خواستیم کجا از

 شد؟ خواهد بیغ بارهکی به دهیکش بتیمص همه
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  !بس و دانستیم ماجرا اصیل مقرص را خشوی  ام مامان

نیم فقط !داد نشانم ارشیک که بود لیمیف بر  فکرم من اما

  !کرد انکار را لمیف وجود و زده رشیز  روز آن چرا دانم

 بار هر که ب  فکرها و جوابب   سواالت  آماج از شم

 !است شدن منفجر حال در ندی  گیم برگ و شاخ شی  یب

یم پنجره شد یشهیش به را امشابز یپ و برداشته را دستانم

 پس الیخب   که یقدر آن نه اما کنمیم لرز کیم .چسبانم

  !شوم امشابز یپ دنیکش

ز دوم یبرا شودیم بلند امگویسر  زنگ یصدا  بار !بار ی 

ب   من و بود شیپ ساعت کی ایل مین حدود که اویل

 ...دوم بار حال و بودم کرده شیرها جواب

 راه شکب   دادمنیم را جوابش اگر و نبود کن ول ارشیک

یس یبرا یگر ید  حالن   همان در .کردیم دایپ من به دسی 

 را گویسر  و کرده امیهود بیج درون دست بودم که

 دم را گویسر  و دهیکش را تماس کونیآ کشم،یم ونی  ب

 .دارمیم نگه گوشم

 .ارشیک بگو-
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 !است طلبکار شیصدا

  ؟یدنیم جواب چرا-

 .کنمیم نچر 

 ؟زبز یم زنگ که یدار  کار خر  نداشتم، و ندارم حوصله-

 :دهدیم جواب بعد و کرده مکث کیم

 قاتلت یپشعمو  اون فکر یخوایم قایدق کجا و گ تا-

 ؟بایسر 

ز چرک دل برده بکار خشوی  ام یبرا که نسبن   و صفت از  ی 

 .شومیم عصن   و

 تنگ رو تو یجا داره؟ ن  یع چه دونمنیم من !جا هر تا-

ز چ ای کرده   شده؟ کم ازت یی 

 :دیگو یم بالفاصله

ز  تیوضع نیا با ترالن !دوش هر-  یدار  فقط باش مطمی 

 !کنز یم خسته وخودت

 

 ۱۲۹پست#
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 امآمده ستوه به شیهاحرف و کارها و ارشیک از یقدر آن

ناراحن   نیا تمام و دهیکش شش بر ادیفر  خواهدیم دلم که

 هر که بغیصز  !کنم هوار شش بر هم را روزه چند یها

  !کرده سخت میبرا را دنیکش نفس و شده تربزرگ لحظه

  !بده جواب بعدش زنمیم حرف وقن   !توام با ترالن-

 همه از یقدر آن شده، پر چشمانم سد و لرزدیم میهالب

ز چ  و کرده ادیفر  را امناراحن   بخواهم که امشده اشباع ی 

 ...کنم هیتخل را خودم

 وصدات خوامنیم بفهم !درک به یبر  کاش ارشیک-

 و ختیر  و خودت از !خورهیم بهم ازت حالم ...بشنوم

 ...ی  بم برو !ارشیک ی  بم برو !گمشر  یبر  کاش ...تافهیق

 .کنمیم پرت تخت یرو  را گویسر  و کرده قطع را تماس

 را خودم من و کندیم را خشوی  ام یتمنا وجودم تمام

 میبگو  که به م؟یبگو  درد نیا از دیبا که به ...نمیبیم باخته

 امنهیس از را قلبم شدیم کاش !شدنم خفه حال در که

 چشمان ادی ...شودنیم اما کردمیم راحت را خودم و کنده
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 ش مرغ چه من و شده سوزناک غزیل میبرا خشوی  ام

 ...امشده شگردابز  و کنده

 بر را روانم و روح ارشیک خزعبالت و مهمل یهاحرف اما

 هر .امشده ی  اس گرفته مه یاجاده در من و ختهیر  هم

 شی  یب بلکه روندنیم کنار هامه تنها نه رومیم جلوتر چه

  !نمیبیم تنها را خودم و شده گم هامه انبوه در

 شده خاطرات ریتصو  قاب میبرا که یاپنجره پشت از

 دسن   فورا من و دیآیم در صدا به خانه زنگ روم،یم کنار

 انمیگر  صورت و بدم حال خواهمنیم کشم،یم صورتم به

 .شود باغخانه  اهایل یکنجکاو  باعث

 دو با را پروانه .کنمیم باز را خانه در و شده خارج اتاق از

 نمیبیم است بزرگی   گیآن به نسبت اشگی که یاقابلمه

 .مانده خانه زنگ سمت و باال به رو کیم که آرنچ   و

 پروانه؟-

 .دهدیم تکان یش 

 ؟یکرد تعجب چرا سالم-

 .کنمیم دستش در یهاقابلمه به یااشاره میابروها با
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ز چ نایا-  ؟ی 

  از کیم .کنمیم احساس حال را غذا خوش یبو 
 
 گرفتگ

 غذا یبو  با بود شده پیک کردنم هیگر  اثر بر که امنز یب

  .بود شده باز

ا دمید پختم، غذا کم هی-  عمو خونه شدن جمع بزرگی 

ز  غذا حوصله کسمچیه اسحاق  حداقل گفتم نداره پخی 

ز چ هی  دیشا چند هر م،یبخور  هم دور همه کنم درست یی 

ز چ کش یگلو  از ز پا یی   .نره یی 

  .زدم یبندمین لبخند

 .نعمته هی باغ خونه نیا تو وجودت پروانه، مریس-

 بزرگ یهاقابلمه نز یسنگ کهنیا با کند،یم نگاهم مشکوک

 .کرده خم را قامتش کیم دستش در

ز ف- ز فی    !شده قرمز که چشماتم ؟یکرد ی 

 .کندیم بازدیم و دم

 یخوایم روز و حال نیا با !ترالن بایسر  یقو  دیبا االن تو-

 ؟بموبز  خشوی  ام منتظر
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 .شوندیم پر آبز  به چشمانم و لرزدیم میهالب

 میبی   نارویا هم با کن کمکم ایب شت رو بنداز شال هی-

ز پا  خلوت هم با ب  دوتا بعدشم افتادم، کول و کت از یی 

 !هیک دست ایدن مینیبب میکن

 یهایروش  از گی حوصلهب   و داده تکان ش مغموم

 و برداشته بود خانه در کنار زیآو  رخت یرو  که را مامان

 .زنمیم ونی  ب خانه از .اندازمیم شم یرو 

 .می  گیم دست را ترکوچک کیم یقابلمه

 ؟پخن   خر  حاال-

 .کرد نچر نچ پروانه

 هی دهن تو حن   بایسر  که ن  یوضع هر تو آدیم خوشم-

 نیا از حالت کال خورهیم غذا یبو  که دماغت به تمساح

  !شه یم رو اون به رو

ز پا هاپله از  .میرو یم یی 

  !داغونم کال زهرهالئله، از بدتر ویل خورمیم غذا-

 .اندازدیم سمتم نگایهمین و ستادهیا پاگرد یرو 
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 تلفن پشت که دادت اون یصدا از حن   شدم، متوجه-

 !یدیکش ارشیک ش

 :زنمیم لب انی  ح

 ؟یدیفهم کجا از تو-

ز پا هاپله از  .رودیم یی 

 اگه !بودم من فقط یآورد شانس !بلندت یصدا از-

 .بود گوِشت بزرگت کهیت حتم به بود مامانت

 پروانه کهنیا از قبل اسحاق، عمو خانه در به دنیرس با

 :گفتم فورا بزند زنگ

 .ذارهنیم راحتم ارشیک پروانه، شمیم وونهید دارم-

ز پا هم را پله نیآخر   .ستمیایم پروانه کنار و رفته یی 

 ناراحت !ترالن هیشیی  س آدمه ارشیک معلومه که طورنیا-

  !آدنیم خوشم ازش چیه ویل هانشر 

 زنگ داشتم، را پروانه حس از شی  یب برابر نیچند خودم

 با .شودیم باز محمدی  ام توسط در بعد کیم و زده را خانه
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 به چطور شود،یم ریشاز  دلم به عالم غم هم باز دنشید

 ندارد؟ حضور درونش خشوی  ام که رفتمیم یاخانه

 

 ۱۳۰پست#

 یموها .کندیم زمزمه لن   ریز  سالیم ماندنید با محمدی  ام

 و اندشده یگر ید زمان هر از تردهیژول مرتبش، شهیهم

 .ستدیایم یکنار  و کرده باز کامل را در .ترافتاده صورتش

 محمد؟ی  ام چخی  -

 باز زبان توانستمیم کجا من وگرنه است دهیپرس پروانه

ز  با شدیم مصادف کردنم باز دهان وقن   کنم  شکسی 

 .بغضم

 پشت از را دستش دو هر زند،یم در به هیتک محمدی  ام

ز پا ش و گذاشته در یرو   .دی  گیم یی 

گره نه فهیرد آقاجون حال نه پروانه؟ باشه خوادیم چخی  -

 و من روز و حال از نمیا شده، باز خشوی  ام کار از یا

 .مامان
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  .میشد خانه داخل پروانه با

 و داد تکان یش  که گفتم محمدی  ام به الجون سالیم

ز چ  .کرد زمزمه سالم به هیشب یی 

 تو .دعا و میکن صی   دیبا فقط محمد،ی  ام شهیم درست-

 هر ،یبد یدلدار  رو عموزن دیبا یاخونه نیا مرد االن

 غذا نیا تا میبر  ایب هم حاال ،بتوبز  دیبا ویل سخته چند

 .میکن پهن وشام سفره نشده شد

 را در و گفت خن  یلیخ گرفت، فاصله در از محمدی  ام

 حال در و نشسته مغموم همه م،یشد ب  رایپذ وارد بست،

 شانتوجه میگفت که سالیم پروانه با بودند، کردن پچپچ

دستان انیم گرفته جا یهاقابلمه به تعجب با و شد جلب

 .دوختند نگاه مان

 اندوه از پر یفضا کیم کرد سیع و زد یلبخند پروانه

 .بکاهد را خانه

 یغذا هی گفتم نداره حوصله و حال کسچیه دمید-

م بدمزه ز  طعم اگه دیببخش االن از .میبخور  هم دور بیر

 !نداره

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .زد ب  نمادندان لبخند یسور عمه

م، مریس-  بذار نداره بیع کن کارا نیا از شهیهم تو دخی 

 .باشه بد طعمش

 مزاح با اما داد تکان یش  عمه حرف دییتا به هم بابا

 :گفت

 فردا پس فردا باشه؟ بد طعمش رو خر  خر  من خواهر نه-

تون گهیم دلت ور گردونهیم برش اوشیس  ارزوبز  دخی 

  !خودتون

 .کرد پروانه به رو بعد

 طعم خوش حداقل کشر یم زحمت که تو قربونت عمو-

 .بشه ادیز  روت فیتعر  هزار دو بذار کن درست

 در و بود کرده سکوت لحظه آن تا که قهیصد عموزن

 به حشت با نگایه بود ورغوطه خودش شانیپر  حال

 :گفت گرفته ب  صدا با و انداخت پروانه

م، نکنه درد دستت-  سوال ریز  تو خانیم وقتچیه دخی 

 .شوهرت برا بموبز  الیه ره،نیم
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 وارد هم با دو هر و کرد یتشکر  شده دیسف و شخ پروانه

خانه ز ز  .میشد آشیر  شد قسمت اگر ،یروز  اگر بودم مطمی 

 عموزن دیشا آمد، انیم به خشوی  ام و من از حرقز  و

 قهیصد عموزن !حتم به نه، دیشا کند، مخالفت قهیصد

ز چ همه یدخی   دنبال  که منز  نه بود خشوی  ام یبرا تمام ی 

  !زدیم لنگ میکارها تمام یپا

 شام ظروف و شده بکار دست پروانه و من کهنیا از قبل

 من تا و آمد در بصدا خانه در زنگ یصدا میکن آماده را

سم سوایل  :گفت فورا پروانه بیر

 از قبل .اومدن هم ترمه و ترنج طاها، م،یشد لیتکم خب-

 صدا رو اونا باال طبقه رفتم اول کنم صدا رو تو کهنیا

، درست یاز ی  ش ساالد هی گفتم و کردم ز  رو تو حال کیز

 .نگفتم بهت دونستمیم چون

 .گذاشتم اششانه یرو  دست

 نیا به خواستیم گ دونمنیم ینبود تو پروانه مریس-

 .بده هیروح جماعت

 .کشدیم ق  یعم نفس
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 از خودش اگه حن   بده هیروح تا باشه دیبا شهیهم گی-

 !باشه داغون تو

خانه داخل هم ترمه و ترنج ز  و سالم از بعد و آمده آشیر

یس وع یااحوالیر  .میکرد شام بساط کردن آماده به شر

 بابا و کرده پهن ب  رایپذ داخل را سفره محمدی  ام و طاها

  تا کرد جابجا را هامبل کیم
 
 سفره دور براحن   همگ

 بود شده کاسته خانه گرفته روز و حال از کیم .مینیبنش

 اشیروش  پر با و کردیم هیگر  زیزر یر  قهیصد عموزن اما

یم شک جا همه اما من دل .زدودیم را صورتش اشک

 کرد، دایپ خشوی  ام از یاثر  بشود که ب  جا هر .دیکش

ز  یبرا زدیم پر دلم  دانستمیم اما خشوی  ام اتاق به رفی 

کش اتاقش  است ممکن و است محمدی  ام با مشی 

ز  از محمدی  ام  طرقز  از .شود ناراحت اتاق به من رفی 

 
 
  .بود دهیبر  را امانم دلتنگ

 
 اهنی  پ عطر استشمام از دلتنگ

مهین همان از بود کرده خودش معتاد را من ...خشوی  ام

 را گرید ب  هوا و دمید را گرید ب  ایدن آغوشش در که شن  

 ...ماندم عطرش خمار موقع همان از قایدق .دمیکش نفس
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نیم که ن  یموقع و خواستیم شدن آرام دلم کیم حال

 ...کردمیم جادشیا دیبا چطور دانم

 را فرصت دمید یکار  انجام مشغول را کش هر وقن  

 در .رساندم خشوی  ام اتاق به را خودم و شمرده متیغن

 یاندازه به فقط .ترراحت من الیخ و بود بازمهین اتاق

 خواستمیم وقت خشوی  ام اهنی  پ عطر دنیکش نفس کی

 ...بس و

 .دی  بگ آرام قرارمب   قلب کیم که یااندازه به فقط

ز  قرار محل که بود نیا اشخوب    هاخواباتاق گرفی 

 در .نداشت یدید قسمت نیا به ب  رایپذ از که بود یطور 

 تخت دو شدم، داخلش و کردم باز شی  یب کیم را بازمهین

ز م کی و  مهین که یاپنجره و یوار یکمدد انه،یرا صندیل و ی 

 گرد یچهیقال کی و بود شده موکت کال اتاق .بود باز

 اتاق نیا به گ بار نیآخر  دیآنیم ادمی .بود پهن اتاق وسط

 آمد شیپ نامحرم و محرم بحث که زمابز  از اما بودم آمده

 .بودم امدهین اتاق نیا به گرید
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 ۱۳۰پستادامه#

 
 
 ولع با ...باردیم چشمانم من و کرده را خودش کار دلتنگ

 از نشابز  که یلیوسا و خشوی  ام خایل یجا به کنمیم نگاه

 چه شنوشت دانم،نیم شود خواستیم چه .هستند او

 سهم خواستمیم فقط دانمنیم بود داید مانیبرا خواب  

 ...بس و باشد آرامش دلم

یم هالباس رگال به نگایه و کرده باز را یوار ید کمد در

 در یدیام یکورسو  خشوی  ام اهنی  پ دنید با .اندازم

 من و شده خشک میهااشک که شودیم زنده چشمانم

یم امنز یب به و دهیکش باال رگال همان یرو  را اهنشی  پ کیم

 .کشمیم نفس قیعم و چسبانم

 اتاق از برسد ش کش کهنیا از قبل شومیم آرام که کیم

 المیخ و رسانمیم ب  رایپذ به را خودم و شومیم خارج

 دهیچ کامل سفره هنوز که یوجود با شودیم آسوده

  .نشده
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 قصد و بود گرفته برنج سید دستش در که ترنچ   دنید با

ز   را سید و کرده دراز دست داشت، را سفره داخل گذاشی 

 .گرفتم او از

 .ترنج ذارمیم من بده-

 .نسوزه دستت داغه باش مراقب فقط -

ز تز  زعفرابز  برنج با شیرو  که بود برنچ   سید به نگاهم  یی 

  در پروانه وجود با بود اوشیس خوشبحال بود، شده
 
زندگ

 .اش

خانه به و گذاشتم سفره داخل را سید و شده خم ز  آشیر

 .رفتم

 

 ۱۳۱پست#

 را هامرغ هم ترمه و دیکشیم برنج هاسید داخل پروانه

 و محمدی  ام .گذاشتیم یکنار  و دهیکش یخور مرغ داخل

 یرو  ترمه کنار .بردندیم سفره ش را آب یهاپارچ طاها

خانه فرش ز  .نشستم آشر
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 مابق   تو ذارمیم مرغا کنار هاروگوجه و نز یزمبیس من-

 .بکش مرغارو

 .انداخت صورتم به نگایه و برد باال را شش

 .کردمیم قایط داشتم گهید نکنه درد دستت-

  .شدم کارم انجام مشغول و زدم یلبخند

 .مهیشاس حایل و مشوش یفکر  با اما

*** 

 .گشودم را چشمانم مامان یهازدنحرف یصدا با صبح

 نیا مانند و بود آبا و خودش مختص فقط که زدبز  حرف

 یماجراها و خشوی  ام اسحاق، عمو از صحبت روزه چند

 قضاوت مسند بر بود قرار گ تا دانمنیم .بود آمده شیپ

ز چ خودشان زعم به و نشسته  یبرا را است درست که یی 

 داده بدنم به قویس و کش !کنند فیتعر  تاب و آب با هم

ز پا تخت از و  و بودم آمده و رفته سیشو  به .آمدم یی 

 که را امگویسر  .بود انداخته گل صحبتش چنانهم مامان

 نداختهین نگایه حن   ارشیک تماس از بعد قبل شب از

 ارشیک از ب  هاامیپ و هاتماس دنید با و برداشته بودم
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ز م یرو  را گویسر  .کردم شانحذف نخوانده  از کردم، را ی 

 و نشسته مبل یرو  که مامان دنید با و شدم خارج اتاق

ز م یرو  را شیپاها  دهیچسب یمیسیب تلفن و بود گذاشته ی 

 .کردم سالیم گوشش به

 :گفت و کرد سالیم

 وروش فقط مونده پهن هم سفره ست،آماده صبحونه-

 .زیبر  خودت یبرا ب  چا هی نشه، خشک نون که دمیکش

 نگایه با مامان که گفت چه آبا خط یسو  آن از دانمنیم

 :گفت آبا جواب در من به گذرا

ز ب جان آبا یدا-  یالد که یتو  ،یدا شوخیم دیبو  بل ی 

 .جورنر

 که عرویس گه،ید میکرد بزرگ یجور نیا ما آباجان گهید )

 (.شهیم درست کرد

ز  ز چ همه چرا که گفته مامان به آبا بودم مطمی   حاضز  را ی 

 حرف هزاران و بخورم را امصبحانه من تا گذاشته آماده و

  !گرید
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 به را خودم و گذاشتم شیتنها مامان به جوابب  

خانه ز  نفسکی و کرده پر ی  ش آب از وابز یل .رساندم آشیر

 توجیه حن   و بود شده نابود کل به میاشتها دم،یکش ش

  .نکردم هم تازه نان یبو  به

 .بود شده تمام هم مامان تماس برگشتم که ب  رایپذ به

  ترالن؟ یخورد صبحونه وا-

 .گذاشتم مبل گاههیتک یرو  دست و ستادمیا

 .ندارم لیم نه-

 برگردم خوابم اتاق به و برداشته یگر ید قدم خواستم تا

 .شد مانع مامان

ز هم کجا؟-  یخوایم باز ونی  ب یزد دخمه اون از االن ی 

 !شده لیتعط خداروشکر هم درس ؟خر  یبرا بچنر  توش

 ؟کنز یم کار خر  قایدق پس

وع هم باز مامان پشت حتم به زدن تشر  نیا و بود کرده شر

ز چ بندش   !بود یگر ید ی 
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ز هم شهیهم مامان  قربان با گرید یمادرها برعکس !بود ی 

ز  صدقه وع زدن غر و تشر  با !کردنیم نز یچ مقدمه رفی   شر

 خواهدیم که آنچه به اشخواسته یانتها در تا کردیم

 !برسد

 ادی با را شبید تمام که منز  به یگر ید حرف کهنیا قبل

 کرده میهااشک محرم را بالشتم و ختهیر  اشک خشوی  ام

 :گفتم بزند بودم،

 شم من بزن اول آخرتو حرف من؟ از یخوایم خر  مامان-

 .کنهیم درد

 صورتش شده، رنگب   میبرا شیحنا دید وقن   مامان

 .دیکش شیموها به دسن   و شد گلگون

 هی بعدشم برس خودت به کمی برو !یشد رو پر یلیخ-

 دنبالت ادیب خوادیم ارشیک بپوش درمون و درست لباس

  .ونی  ب دیبر 

 مانده بازمهین که ب  هالب با زد مامان که حرقز  از مبهوت

  ارش؟یک .ماندم اشهی  خ بودند

  زد؟ خشکت چرا-
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 .دیلرز یم که تنز  و بودم خشم از پر میایب خودم به تا

  نیا به نبود قرار ب  گو که بود شویم یهیسا ارشیک
 
سادگ

  از ها
 
  !برود ونی  ب من زندگ

 من نز یبنیم !فهممنیم واقعا من مامان ؟خر  واسه گهید-

 نفرت ارشیک از سن  ین متوجه واقعا مامان ه؟یمنف جوابم

 من قهیسل ارشیک راه؟ اون به یزد وخودت چرا دارم؟

 ...رفتاراش صداش، خودش، از !دارم نفرت ازش !ستین

 !ارشیک راست و چپ یه ...نکن مخسته مامان بسه

 تو براتون همه نیا که ستین غمی  یپ و امام نعوذباهلل

 !دنبتاشون بره بهی   من از دخی   همه نیا بابا ...شده چشم

 بدبخت؟ منه به نیداد ی  گ چرا

 دیل یبرا ختمیر یم اشک و دیلرز یم حرص از میهادست

 به مامان حال و بود شده نگفته یهاحرف انبار که

 ...بود زده آتش را من و زده تیکی   آن از قسمن  

 و شد بلند جا از کرد، نگاهم زده وق چشمابز  با مامان

 را اشاشاره انگشت .رساند امقدیم چند به را خودش

 .داد تکان چشمانم مقابل دواریتهد
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 یدار  انتظار نکنه !شده هم دراز زبون چه !خبه خبه-

 اون ای تیخواستگار  ادیب اسب بر سوار شاهزاده

 پشعموت؟

 کجا از !مانمیم باق   میجا در و کرده خی زندیم که حرقز  با

 بود؟ دهیفهم

 .زندیم یپوزخند

م مادرم من !بشر  بزرگ تا ترالن مونده یلیخ هنوز-  دخی 

 !کنهیم غلیط چه داره فهممیم بذاره کج مخترص هی پاشو

 رو ما خودت الیخ به که یروز  اون فهممنیم یکرد فکر

 قرار خشوی  ام با کتابخونه یر یم گفن   و یکرد خام

 حرقز  و کنهیم ب  آقا ارشیک فهممنیم یکرد فکر ؟داشن  

 خشوی  ام اتاق تو یبر  واشگی شبید خودت ای زنه؟نیم

نیم یکرد فکر ون؟ی  ب بزبز  ونیگر  چشم با بعدشم و

 تو آخه دخی   ه؟یچ یبرا تروزه چند نیا حال فهمم

 که خشوی  ام به ؟گ به بسن   دل !احمق   و ساده چقدر

 چه رگیرز یز  ستین معلوم
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 ۱۳۲پست#

 اون به داداشم پش ذارم؟یم من یکرد فکر کرده؟ ب  غلطا

 غلطت همه یپشعمو  اون با بذارم کنم ول رو خوب  

  هم؟ رو یز یبر 

 مامان .بود یگر ید زمان هر از تردرشت اشکم قطرات

 تنها اما دیکوبیم صورتم به وحشتناک یلیخ را هاتیواقع

 یدرباره بود محض کذب و نداشت قتیحق که ن  یواقع

 ...بود نکرده غلیط همه خشوی  ام ...بود خشوی  ام

ز  و بود افتاده ی  گ خشوی  ام  از شیب خوب   از بودم مطمی 

 یگر ید حرف مامان منطق اما شده سوءاستفاده حدش

 ...بود

 :زد ونی  ب چاه قعر از ب  گو میصدا

 !ستین کنز یم فکر تو که یطور اون خشوی  ام مامان-

ز  پاپوش براش و افتاده ی  گ فقط اون  ...دوخی 

 .زد کمرش به دست و گفت یوار مسخره و بلند هه
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  بهم شهیم قایدق-
 
 که داره مهیم منسب چه خشوی  ام بگ

؟ پاپوش براش ز  ای رهیوز  نخست سه؟ییر  له؟یوک دوخی 

 ...من یساده دخی   یا جمهور؟ سییر 

 :گفتم لب ریز  که بودم کرده دایپ کجا از جسارت دانمنیم

 .ارشهیک از بهی   یلیخ باشه خر  هر-

 :دیغر  ترحرص پر مامان

 بار چاردیر  و اومدیم عشوه یه چرا خانم بگو پس !بابا نه-

 یخوند کور ویل !دوخته و دهیبر  خودش واسه نگو کردیم

م دونهی من یکرد فکر ترالن  اون دست دمیم ودخی 

 یفور  باش زود هم حاال !یخوند کور پشعموت؟

ز پا اون ادیب ارشیک خوامنیم بپوش، و لباسات  االف یی 

  !بشه

 یگر ید زمان هر از لجبازتر و کردم یاقروچه دندان

 دل یپا ماندن قول من .ماندم حرفم یپا استوار

  ...بودم داده را خشوی  ام

 را بودن او با جانم تمام وقن   نمیبب را یگر ید مرد توانمنیم

 .کندیم دادیب
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 که ستمین هم بچه نزن، الیک زور مامان رمنیم من-

ز  دوست مگه .کنز  دمیتهد  وپشعموم من ه؟یالک داشی 

ه هم شما مونم،یم پاش و دارم دوست  ارشیک جواب بهی 

 از کنه، فراموش ومن شهیهم یبرا که نیبد یجور کی رو

 .آدنیم در زبز  اون واسه من

 را میبازو  مامان اما برداشتم قدمکی چرخاندم، را شم

 .دیکش و گرفت

زن یکرد فکر !ترالن ارین در ایاداباز  نیا از من واسه-

 نه ای ونی  ب ادیب خشوی  ام ایآ حاال نشسته بس عموت

 عموتزن که یدار  خر  یکرد فکر ت؟یخواستگار  انیب

 تموم خر همه دخی   ها؟ تیخواستگار  ادیب هی  بگ چشمش

 پشش دست بده بچه کهنیا نه پشش واسه خوادیم

  !کنه بزرگ

 درد میبازو  کهنیا با زدم، پوزخند که بودم من بارنیا

 ...بود چیه برابرش در دلم سوزش اما بود گرفته

 نیم مگه-
 
م بگو هم ارشیک به پس خب ام؟بچه گ  دخی 

 به شهیم مگه بعدشم !بدم شوهرش خوامنیم ستبچه
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 با ومن گفت بهتون اومد یفور  و لقه دهن که یمرد

 چشمش روز فردا آدم نیا کرد؟ نانیاطم دهید خشوی  ام

 و بده گوش بگن خر  هر که نهیبیم واون ونیا دهن فقط

 نیا !مامان ستمین ساده من !پشمک زنشم !بده انجام

 اون ای !کرده کور چشماتو یجلو  داداشت پش که ب  شما

 .تریسیم ازشون که آبا یحرفا

 .برد اتاقم به کشانکشان را من

  خر  هر-
 
ز ع االن !ترالن ستین مهم بگ  آماده آدم یبچه ی 

 گهید بعدشم یدیم گوش و ارشیک یحرفا یر یم !یسر یم

ز هم آخر ون،ی  ب نیر یم که باره نیآخر  نیا  آنیم هفته ی 

 خوادیم دلت چقدر هر !رهیم شهیم تموم و زننیم حرفارو

 کنبیم خسته وخودت یدار  فقط بدون بخون، رجز

  !رفت شد تموم

 میپا یجلو  را اموبز ی  ب یهالباس و کرد رها را دستم مامان

 .ختیر 

 .دیکش آغوش به را شیهادست و رفت عقب قدیم چند

 .ترالن شو آماده-
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 و چشم انگار که مامابز  دست از .کنم چه دانستمنیم

 یطور  !بودند کرده ِسحر را او و بود شده بسته گوشش

 لیقب نیا از مامان !بودم شده دشمن شیبرا من ب  گو که

 ارشیک شدن دایپ زمان از چرا دانمنیم اما نداشت رفتارها

  !بود شده رو و ریز  رفتارش مامان خواستگار بعنوان

 .کردم هم را تالشم نیآخر 

 اون با دلم وقن   ...ندارم دوست و ارشیک من مامان-

 به اصال من بعدشم ؟کنز یم زور یدار  رو خر  ستین

 زنه،یم حرف ریز  که هیآدم ندارم، اعتماد ارشیک

 همت کمر بگو دفعهی ؟یسر نیم الیخیب چرا دروغگوئه،

 کنار ترراحت ینجور یا من واال ترالن، کنم بدبختت بستم

 .آمیم

 پر چشمانش آبز  به اما کرد، نگاهم کیم سکوت در مامان

 ...شد

 روم تو روز فردا خوامنیم من !نکن بحث من با ترالن-

 !کردنت تیترب دخی   نیا با شت تو خاک فالبز  بگن

ز هم  هی  گیم پوریش کنز  خطا هی هیکاف تقهیصد عموزن ی 
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 االنم !بفهم خوامیم وصالحت من ؟فهیمنیم چرا !دستش

 آمیم بزور نبایسر  !یاآماده گهید قهیدق پنج تا ونی  ب رمیم

 !کنمیم تنت لباس

 رو حایل و شکسته دیل و ماندم من و رفت و گفت مامان

 و سوختیم بودن خایل حجم از اممعده ...رابز یو  به

 یبرا دستم .بود کرده بدترش هم میهازدن جوش و حرص

ز چ نیا و بود شده رو مامان  انکارش بتوانم که نبود یی 

 ی  ح نیا در یطور  شناخت،یم خودم از بهی   را من .کنم
 ابز

 پا و دست بود، شده باتالق   چوهم که زدمیم پا و دست

 اگر دانستمیم !رفتمیم فرو شی  یب وقن   بود دهیفاب   زدنم

د بو خشوی  ام و من عالقه از باغخانه در کش  نیا بی 

یم درکم که بود پروانه فقط .خواندیم شانجامب   را عالقه

نیم مامان ب  زورگو مورد در مطمئنا که هم بابا ...کرد

 نسبت را همه خشوی  ام یماجرا وقن   کند یکار  توانست

 .بود کرده مشکوک او به

 

 ۱۳۳پست#
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 از خشوی  ام و بود دهیفاب   زدمیم ادیفر  من هم قدر هر

 ...شدیم اعدام دیبا نظرشان در گناه ب   حاال

 ارشیک به اگر دیشا !خون دیل با اما زنمیم تن را میهالباس

  ...آمدیم رحم به دلش و شدیم الیخب   کردمیم التماس

 توانمیم کجا تا !کنم چه دیبا دانمنیم گرید که نه هم اگر

 ...دانمنیم بجنگم؟ شیبرا و کنم محافظت عشقم از

 بصدا فونیآ زنگ که امنداختهین میموها یرو  شال هنوز

 .دهدیم جواب مامان و درآمده

ز  الیخیب یم ونی  ب اتاق از و شومیم فمیک و گویسر  برداشی 

 !دیناام و خورده شکست یلشکر  مانند زنم

  از دیناام
 
  !نابرابر جنگ

 .کندیم نگاه را من و گذاشته را فونیآ گویسر  مامان

 .است مشخص چشمانش از تیرضا

 نشد کیتار  هوا تا گفتم ارشمیک به باش، خودت مراقب-

 وا سنگاتونو و دیبزن هم با نیدار  حرف خر  هر .نیبرگرد

ه،یب دوومش ازدواج بعد عالقه د،یکن  وبابات و من شی 

ز بب   م؟یندار  دوست وهم االن مگه ی 
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یم شیپ خودش منطق  ب   با مامان وقن   میبگو  ندارم حرقز 

همه نه اما بود درست ب  جا تا شیهاحرف دیشا رود،

  .دیگو یم "کنز  صی  " که رومیم در سمت .شان

 چیساند نان داخلش که را ب  مشما و کرده دراز را دستش

  .دهدیم است

 ینخورد صبحانه ،یدار  دوست که هموبز  ستهیالو  ایب-

 .کنز یم ضعف

ب  زورگو کهنیا با بشکنم را دلش خواهمنیم و است مادرم

 امخوشبخن   که دانمیم !نه هم و است صالحم به هم اش

 یرفتارها ترس از فقط اششسخن   تمام و خواهدیم را

ز هم در شدنم بزرگ کاش اما بوده من یبچگانه  روز چند ی 

  ...دیدیم را

 افسوس و شوندیم رید زود چه گاه که ب  هافرصت

  ...شودیم دهیفاب   شانبرگرداندن یبرا خوردن

 ستین مهم میبرا .زنمیم ونی  ب خانه از و می  گیم را لقمه

 که ستین مهم میبرا شده، رو و رنگ ب   و نزار امچهره که
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 بود شده دیل قرارب   من دل !ندارم ذوق   و ستمین شاداب

 !داشتند فاصله گریهمد از هافرسنگ که

یم اطیح وارد و زده پا را میهاکفش شودیم تمام که هاپله

 انتظارم به در مقابل ارشیک و است باز اطیح در شوم،

 را پشیت که مشگ یشلوار  و یاسورمه اهنز ی  پ با .ستادهیا

 .است مشخص اشبرزخز  نگاه هم نجایا از .کرده کامل

 آرام چیه که یاافهیق و اندشده کور یاگره که ب  ابروها

 از که منز  !من !دارد لیدل کی فقط تشیعصبان !ستین

 .امنداده را شیهاتماس و هاامیپ جواب شبید

 در اطیح از شدن خارج از بعد من و رودیم کنار دنمید با

 ش تا .دیگو یم سالیم نه م،یگو یم سالیم نه .بندمیم را

یم طلبکار و گرفته و زانیآو  یهاافهیق همان با کوچه

 دق تمام و شومیم سوار و زندیم را نشیماش موتیر  م،یرو 

  .بندمیم محکم و کنمیم خایل در ش را امدیل و

ز ماش یجلو  از ز ت یغرهچشم و کندیم عبور ی   هم را شی 

 خودم خواهمیم .بنددیم را در و شده سوار .کندیم نثارم

ز هم یبرا دهم نشان الیخب   را  از کوچک یاتکه ی 

  .گذارمیم دهانم داخل و کنده چی    ساندو 
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ز ماش  در سخن   تکان که آوردیم در حرکت با یطور  را ی 

 از دهینجو  حساب   و درست را املقمه و خورمیم میجا

 می  بگ گارد که دانمیم میگو نیم چیه .دهمیم قورت هول

  .کرد خواهد بدتر

 شب؟ید ینداد وجوابم چرا-

 با خودش چوهم و کنمیم ونی  ب یتماشا مشغول را خودم

 :کنمیم باز لب تیجد

 حن   .بود مونده خونه هم میگوش و بودم عموم خونه-

 !کال یموندیم جوابب   کردنیم فرق   بازم هم موندنیم اگه

 .کندیم ادا را شیهاحرف حرص با

  باشه؟ داشته ادامه قراره کجا تا اتیباز  مسخره نیا-

 .زنمیم گره درهم را دستم انگشتان

 !ارمیب در یباز  مسخره که ستمین ملجک-

ز  قصد دانمنیم  احساس اما داشت را مکابز  چه به رفی 

 !دادنیم خوب گواه دلم !نداشتم خوب  
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 اصول و ادا حوصله چیه من که نکن یباز  من با ترالن-

 یه !بچه وجب هی توئه االف شدم ش بر خاک منه !ندارم

  !ارهیب کار تو نه آخرشم برقص خانم بساز

 :گفتم جانب به حق

 پائه و دست تو که اوبز  ندارم، اضار من !نرقیص توبز یم-

 !من نه ب  تو

 .دهدیم تکان یش 

 گه؟ید آخرته حرف-

 ...امشده وزی  پ کردمیم گمان

 ...است من دستان در گرید برنده برگ کردمیم گمان

 ...اما شده حذف شهیهم یبرا ارشیک کردمیم گمان

 دهینجو  من که یالقمه راند،یم ارشیک که ب  باال شعت با

  بودم داده قورت را آن
 
 بود داده هم دست به دست همگ

 دید را امناآرایم ارشیک وقن   .شوم تهوع حالت دچار من تا

 :دیپرس

 چته؟ گهید-
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 :گفتم ناواضح و بود دهانم مقابل دستم

 .دارم تهوع حالت بغل بزن-

 از و کرد دراز را دستش .ستادینا اما کرد کم را شعتش

 .دیکش ونی  ب را آب   یبطر  داشبورد یتو 

 .نزدم دهن اما بخورم دمیخر  بخور، ی  بگ-

 اممعده جوشش از کیم خواستمیم فقط نبود مهم میبرا

 ...شود کم

 ...اما نبود مهم

 ...شدیم مهم کاش

 در .شدم آرام کیم و دمیکش ش مهین تا را آب یبطر 

 .داشتم نگاه دستم در و بستم را یبطر 

 

 ۱۳۳پستادامه#

 ؟یشد بهی  -

 .نداشت را قبل لحظات تیعصبان گرید شیصدا
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 از پس گی را هاابانیخ حرفب   .دادم تکان ش فقط

یم احساس که ب  جا تا میکردیم یط سکوت در یگر ید

ز سنگ بشدت میهاپلک کردم  .دیآیم خوابم و شده ی 

 یاافاقه دادم،یم مالش کالفه و دهیکش چشمانم به دست

 به دمیکش ش انتها تا را یبطر  درون آب من و کردنیم

 من و شد بدتر اما دی  بگ را دنمیخواب یجلو  کهنیا الیخ

ز چ همه و دیدیم تار قبل از شی  یب هیثان هر چشمانم  را ی 

 لب ریز  که بودم خواب یخمار  در ...دمیدیم ب  چندتا

 :دادم قرار مخاطب را ارشیک

 ...ستین ...خوش حالم ...من ...ارشیک-

 .زد یمعنادار  لبخند ارشیک

 !که خوبه حالت ترالنم؟ چرا-

 بسته با و کنم یی  جلوگ چشمانم شدن بسته از نتوانستم

 :گفتم رفتیم خامویسر  به رو که ب  صدا با چشمانم شدن

 ...آدیم ...خوابم ...چرا ...دونمنیم-

 :گفت شخوش که اریسر یک یصدا و

 !بخواب   خوب ...بخواب-
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*** 

 ابرو .دهمیم مالشر  را گردنم پشت و کرده دراز دست

 .امشده دچارش که یاجهیشگ و درد ش از کشمیم درهم

 .اندازمیم اطراف به نگایه مبهم حایل با و کنمیم باز چشم

 به بود گفته مامان که زمابز  از عنز ی نیا و شده غروب

ز چ .نمانده یادیز  زمان میبرگرد خانه  حال میبرا که یی 

 ب  جا تا !است امروز اتفاقات اوردنین ادی به است بیعج

 داخل دو هر ارشیک و من و بود صبح دیآیم ادمی که

ز ماش  که اریسر یک و شدم تهوع حالت دچار من میبود ی 

 و شد دیتشد امجهیشگ که منز  و داد من به آب یایبطر 

ز چ چیه گرید که رفتم خواب با ب  گو  !دمینفهم ی 

 یرو  ترصاف و کاودیم را ارشیک خایل یجا چشمانم

ز چ همه نم،ینشیم صندیل نیم و دیآیم مشکوک بنظرم ی 

 که نیا اما است طور نیا من حس فقط هم دیشا دانم

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز چ  بیعج میبرا کندنیم خطور ذهنم در امروز از یی 

 بوده؟ ساعت همه نیا چطور امدهیخواب من اگر !است

  در هنوز
 
 سمت در که زنمیم پا و دست احوالم گنگ

 دستش کی در که معجوبز  دو با ارشیک و شده باز راننده

ز ماش داخل است  بشاش لحنز  با .بنددیم را در و نشسته ی 

 .دهدیم بدستم را معجون گیپالست یکاسه آن از گی

  !خانم ترالن خواب ساعت-

 ارشیک به سپس و انداخته دستم معجون به نگایهمین

  .شودیم ختهیر  هم بر امافهیق و شومیم هی  خ

 ؟ینکرد دارمیب چرا دم؟یخواب ساعت همه نیا چطور-

 م؟یهست کجا اصال

 معجون به زدن قاشق با را خودش و گرفته من از نگاه

 .کندیم شگرم

 آب و یدار  تهوع حالت گفن   !هوی شد چت دونمنیم-

 نکردم دارتیب منم !االن تا برد خوابت بعدشم یخورد

ز هم  ده هی ،یسر  داریب تو تا ابونایخ تو زدم چرخ یجور  ی 
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 دارتیب امیب که دادم معجون سفارش رفتم شهیم قهیدق

 !یشد داریب خودت گهید کنم

 کردم؟نیم باور را شیهاحرف چرا انداختم، باال ب  ابرو

ه؟ خوابم دفعهی دیبا یچطور  من آخه-  همه نیا اونم بی 

  ساعت؟

شانه خونشد و گذاشته دهانش داخل معجون از قاشق  

 .اندازدیم باال یا

 حاال که یدینخواب شبا و روزا نیا حتما !دونمیم چه من-

 !یشد هوشیب یطور  نیا

 :زنمیم لب شد و گرفته دهینشن را اشهیکنا و طعنه

 زنه،یم زنگ مامان بشه رید گهید کمی مون،خونه بی   ومن-

  !برم رید خوامنیم

 .میر یم شد تموم معجونت از بخور ،ینخورد-

ز ماش کنسویل یرو  را معجون و برگرداندم ش  .گذاشتم ی 

 :گفتم قاطعانه و یلجباز  با

 !برگردون و من !خورمنیم-
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 روشن که نز یماش بعد و دمیشن را دنشیکش پوف یصدا

ز پا را خودش سمت شهیش و کرد  دو هر حرص با .داد یی 

 گاز پدال یرو  پا و انداخت ونی  ب پنجره از را معجون

 میبرا ارشیک افتضاح اخالق از شی  یب لحظه هر .گذاشت

  !بود دنده کی و لجباز من از بدتر !شدیم رو

ز ماش  ش ساعت مین از کمی   در و راند شعت با را ی 

 نگایه کهآن بدون شدنم ادهیپ از قبل زد، ترمز یرو  کوچه

 .کرد ااا را حرفش تیجد با ندازدیب سمتم

ز تع یبرا میاییم باش آماده شنبهپنج-  و عقد روز یی 

  !محرصز 

 ی  ح با و ماند خشک هی  دستگ یرو  دستم
 باز دهان ابز

 .کردم

 یم خر  ؟خر -
 
پنج بعد دارم نفرت تو از من ؟مسن   تو؟ گ

ز تع واسه باشم آماده شنبه  عقد؟ روز یی 

ز طرف به یش  ز ماش از و دادم تکان تمسخر حالن   با ی   ی 

 هم را ارشیک سمت در شدن باز یصدا .شدم ارهیپ

 :گفت ظیغ با که اریسر یک و دمیشن

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 و خوب دخی   هی مثل و گفتم که نز یهم ای !مستم آره-

یم مجبور کنمیم یکار  هی ای یدیم انجام کن گوش حرف

 !نذار من دم یرو  پا قدران !یسر 

 ستین مهم میبرا چیه !شومیم نهیس به دست و چرخمیم

 بحث و جر حال در را ارشیک و من محل اهایل اگر

  !نندیبب

نیا تیبدبخت اما !ستین خوب حالت مشخصه که نیا-

 تو یبرا کنز  گوش حرف و خوب دخی   من که جاست

 !یبر نیم ب  جا به راه چون ارشیک نکن دیتهد ومن !ستمین

 .دیکش لبش یگوشه به دست و زد یتلخند

ز  ادمیز -  کن چک حتما اپتووتس و خونه برو !نباش مطمی 

  زیسورپرا برات
 
  !ترالن دارم قشنگ

 سوار بدهد حرقز  مجال من به کهنیا بدون و گفت

 زدبز  برهم چشم در چشمانم مقابلم از و شده نشیماش

 !شد دور

 

 ۱۳۵پست#
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 !یشد روابز  االن از که کنه رحم تیجوون به خدا-

 دلم در اما گرفتم شیپ در را خانه راه و گفته لن   ریز 

 یبرا بوده؟ چه ارشیک منظور که داشتم را نیا دلشوره

 کرده ثابت ارشیک کردم؟یم چک را امگویسر  سن  یبایم چه

 اتفاق   حتم به آن بندپشت کندیم یدیتهد وقن   بود

ز چ قایدق و ندیناخوشا اتفاق   !دهیخواب  یروز  به هیشب یی 

ز  چشمانم مقابل من و داده را اخطارش من به که  رفی 

  .دمید را خشوی  ام

 و گفتم "چر یه" کی فقط شیهاسوال و مامان جواب در

ز چ چیه که یامروز  از اگر نبود مهم میبرا نیم ادمی آن از ی 

 فیتعر  را آن از موموبه ارشیک خود وقن   بزنم حرقز  دیآ

  !کردیم

 یهادکمه یرو  دستم کی بستم، را در و شده اتاق داخل

 از بعد و برداشته را گویسر  گرمید دست و نشست میمانتو 

نتیا و صفحه کردن روشن  که یابرنامه شاغ گویسر  نی 

 بود چت صفحه داخل که لیمیف رفتم، بود گفته ارشیک

 یدکمه یرو  دستم لمیف شدن باز با و کردم دانلود را

  !شد خشک مانتو
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 هوشیب ب  گو که منز  بودم؟ من تخت یرو  دهیخواب دخی  

  بود؟ ممکن چطور ام؟شده

 یهالباس راحت الیخ با که دسن   کنم باور توانستمنیم

 که اریسر یک !باشد ارشیک ده،یکش ونی  ب تنم از را من

 !شیهازدن نفس یصدا و است مشخص بخوب   ساعتش

 نداشت امکان !باشم من دخی   نیا نداشت امکان !نه

ب   را من بخواهد که باشد فطرت پس حد نیا تا ارشیک

  !کند عفت

یمیصم قیرف آراز خواهر !بودم اشعمه دخی   ترالن منه

ز حس دخی   تک !اش   !آقا ی 

 و شکم پوست یرو  وار نوازش که دسن   نیا نبود ممکن

 ریز  که بدبز  و باشد ارشیک کندیم حرکت من یپاها

  !نبود ممکن نه !باشد من بدن است، ارشیک دست

دهن من به یطور  تخت یرو  دهیخواب دخی   صورت اما

 شده چماق قتیحق که دادیم نشان یخود و کردیم کچ  

  !آمدیم فرود شم بر و
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ز زم یرو   گویسر که دیلرز یم یطور  دستم و افتادم زانو دو ی 

  !بود شدنش رها احتمال دستم از آن هر

 چت صفحه درون ایمیپ که بودم لمیف ی  درگ هنوز

  .کرد ب  خودنما

 را بود کرده ارسال ارشیک که ایمیپ و آمده ونی  ب لمیف از

 .خواندم

ز بب- ز همچ یکرد وادارام که یرسوند کجا به ومن ی   ی 

پنج کن گوش حرف و خوب دخی   هی مثل حاال !کنم یکار 

 یبخوا بازم اگه !یسر یم عرویس و عقد خی    تار  منتظر شنبه

 یا گهید جور تو ومن حساب وقت اون یبنداز  جفتک

 از رو پشعموت اون فکر بودم گفته بهت !شهیم قایط

 واسه منم خواستنه !منز  واسه تو چون کن ونی  ب شت

 !نبوده روز دو گی

 یهی  ت و شابز یپ یرو  یشد عرق و پردیم چشمم یگوشه

 .ندینشیم کمرم
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 خودش یبرا زمابز  که یمیعظ وارید چوهم امختهیر  فرو

 باق   آن از شیب یآوار  حال و داشت ب  بایز  و ابهت

  !نمانده

 .فشاردیم را دیکل صفحه کلمات سخن   به انگشتم

 یم دروغ-
 
 ...ستمین من ...دخی   نیا ...ارشیک گ

 .دهدیم بشعت را جوابم

 مجبورم اما خواستمنیم من ترالن !خودب   اتفاقا چرا-

 تونمنیم اصال گهید بدنت دنید با حاال مخصوصا !یکرد

 !کن آماده وخودت شدن زنم واسه پس بکشم دست ازت

 

 ۱۳۶پست#

 مذاب   مواد چوهم اممعده و چرخدیم شم دور اتاق تمام

یم باال میگلو  تا سوزانش و تلخ دیاس و جوشدیم و شده

 یباز  فیکث حد نیبد تا بود توانسته چطور ارشیک .دیآ

ز همچ یاجازه خودش به چطور کند؟  بود؟ داده را یکار  ی 
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ز زم یرو  دستم از گویسر  یم جادیا را یبد یصدا و افتاده ی 

 یگر ید طور ارشیک و کردمیم مخالفت هم باز اگر .کند

 چه؟ کردیم یز یآبرور 

  کرد؟یم انکار را لمیف وجود هم باز اگر

 چه؟ کردنیم باورم کش و زده حرقز  لمیف نیا از من اگر

 جذب یقدر  آن بود رسانده اثبات نیا به را من ارشیک

 به اخ  یاحت که است آسان شیبرا مقابلش طرف کردن

 و کند متقاعد توانستیم براحن   !باشد نداشته زدن زور

نیم چیه  و شده ناجور یوصله که بودم من وسط نیا

 لمیف نیا وجود از اگر حن   !کنم قبول را ارشیک توانستم

 حن   !کند باور را حرفم تا نبود کش هم باز زدمیم حرقز 

 نیا منطق هم بلز آمدنیم خوشش ارشیک از که ب  بابا

 هزار که بودم من وسط نیا بدتر و کرد نیم باور را لمیف

یم گرفته سمتم ناروا یهاحرف انگشت و شدمیم تکه

ز زم یرو  از را شده خاموش گویسر  !شد  و برداشتم ی 

 نه که دور کی دیایب باال اشصفحه تا .کردم روشنش

 را شده حک ذهنم در و دهید یهاصحنه دور نیچند
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 و آمدیم ترسخت میبرا باورش هم بار هر .کردم مرور

 !ترسخت هضمش

 دیایب باال ارشیک و من چت صفحه تا و شد روشن گویسر 

یم چت صفحه وارد مجدد باالخره اما بردیم زمان کیم

ز چ چیه که چن   صفحه شوم،  لمیف نه !ستین آن در یی 

 که ایمیپ چند و مانده یاصفحه فقط !مانیهاچت نه و

 ! " است شده حذف امیپ نیا " شده نوشته

 طرف دو هر که امشده یامسخره یباز  وارد کنمیم گمان

  !ستمین شیب یابازنده من و بوده من هیعل آن

نیم فقط بود شده مسجل میبرا نیا و بود ضیمر  ارشیک

 آن از شیب کردم؟یم ثابت همه به را نیا دیبا چطور دانم

 ید یجلو  دیبا فقط
 
 ارشیک چند هر گرفتمیم را شیهاوانگ

ز  و بود بدقلق   فیحر   !شد نخواهم موفق بودم مطمی 

 یگالر  داخل ،گویسر  کردن خاموش از قبل مشوش حایل با

 کیم باشد شده هی  ذخ آنجا در لمیف که نیا دیام به و شده

ز پا و باال  نجایا سن  یبایم حال امگویسر  مشکل اما کنمیم یی 

ز چ چیه و کرده ب  خودنما هم  من تا باشد نشده هی  ذخ یی 
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 همه !باشم هانکنم و کنم چه فکر به آسوده الیخ کیم با

ز چ  یااهچالهیس داخل من تا داده هم دست در دست ی 

 ...ستین آن از آمدبز  ونی  ب امکان که شوم دهیکش

ز زم یرو  را گویسر   نه و بدش یصدا نه حن   کنم،یم رها ی 

ز زم وقن   ستین مهم میبرا گرید شکستنش  و زمان و ی 

 بشر  نیتر مفلوک من تا اندداده هم دست در دست فلک

ز زم یرو   !باشم ی 

 یصدا .بندمیم را چشمانم و کشمیم دراز تخت یرو 

 شیبادهاغم متوجه همه تا کنم رها دیبا کجا را دلم ادیفر 

  !دانمنیم شوند،

 ارشیک باشد، خشوی  ام دیبا غمم و هم فقط که حایل

 ...آوردنم بدست یبرا اشطابز یش هاشنقشه و شده

 دست با من که دهیچ را پازل نیا نقشه با و رکانهیز  یطور 

 گی خودم که امنشسته اتفاقاب   نظاره به بسته زبابز  و پا و

 نیا مرکز در قایدق که یاقطعه اما هستم پازل قطعات از

 !بودن مرکز در جز ندارد نقشر  چیه و است پازل

 .نه من چشمان اما شودیم باز اتاق در
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 با هم امروز داندیم است، وارمحتاط مامان یصدا

 با حتم به که طرقز  از و نرفته شیپ خوب روزم ارشیک

 نیا یباز  شبمهیخ عروسک من و کرده صحبت ارشیک

 !اممسخره هیباز 

 االن شده، قطیع شب شنبهپنج که بگم اومدم فقط ترالن-

 ...نداره مشکیل زدم حرف هم بابات با

 کسچیه !ندارد مشکیل هم آراز !ندارد مشکیل هم بابا

 لیتشک طرف کی است قرار که منز  جز به ندارد مشکیل

  دهنده
 
 کس چیه !ندارم قبولش خودم که باشم یازندگ

 خود یروز  که یاهمه !هستند رایصز  همه و ندارد مشکل

 شاناشاره انگشت دیایب شیپ مشکیل اگر و دهیکش کنار را

 نشان داشتم مشکل اول از که را منز  همه از اول

  !خواهندگرفت

 نسبت است قرار که منز  !من جز هستند رایصز  همه

  !بکشم دکی را عروس

 که کش به !امداده گرید گی به را خودم قول که منز 

  !هستم قرارشب   آواز
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ز هم در که کش به  گرفته را ماندنم و بودن قول اتاق ی 

  !بود

ها یپا به پا است قرار گرید روز چند من حال  بزرگی 

ز تع منتظر و نشسته  و شوم امعرویس و عقد خی    تار  یی 

ز  شیپ منتظر و گذراندیم روزگار من ادی با خشوی  ام  رفی 

 یکشور  در زندابز  یهالهیم پشت را اشاش،جوابز پرونده

 یادیز  شباهت من به که جوابز  دخی   قتل جرم به گرید

 ...گذراندیم داشته

  !امشده ارشیک صفن   طانیش قربابز  که منز 

 و گرفته مستهجن لمیف و کرده هوشیب را من که اریسر یک

 اگر که ب  خشوی  ام و کندیم ازدواج نیا به وادار را من

 در را یایقرار ب   یروزها قرارش،ب   آواز بفهمد یروز 

  کرد؟ خواهد چه گذراندهیم نبودش

 !بود لیفام و محله زدزبان تشی  غ که ب  خشوی  ام

 

 ۱۳۷پست#

*** 
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 نیم چر یه چرا ترالن؟ تو چته هست معلوم-
 
نیم چرا ؟گ

 
 
  !یندار  رو به رنگ مرگته؟ چه گ

 و شومیم وبکمصم پروانه یهاحرف تمایم مقابل در

 .چرخانمیم دمجنونیب درخت سمت قیآالچ از را نگاهم

 یرو  از که یمیتصم چند هر بودم گرفته را ممیتصم

  و یناچار 
 
 گرفته دل یرو  از که یمیتصم !بود خستگ

ب   من که بود ب  هانقشه شدن تمام محض فقط و نشد

 رزم نیا از بودم خسته .بودم هاآن تمایم راس در گناه

  .نابرابر
 
 من و گرفت را دامانم زود یلیخ که یاخستگ

 سالخز  یپا شدگان مسخ همچو تا بود نیا بر حمیترج

 یا ارشیک مقابل در !بروم احساسم
 
 یادهیفا ستادگ

  !بود قدرت ابر دشمنز  من یبرا او وقن   نداشت

 ؟یشنو یم وصدام اصال ترالن-

به با  پر مکان آن از نگاه زندیم میبازو  به پروانه که یاضز

 صورت به را رمقم ب   و فروغ کم چشمان و گرفته خاطره

 .دهمیم حرصش از شخ

 ؟یبشنو  یخوایم خر -
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 چند هر ام،شده ی  اس گرداب   چه در من داندنیم پروانه

 باق   یاثر  چیه ارشیک وقن   ندارد یی  توف هم بداند

یم چه .کرده پاک را نبوده و بوده آنچه هر و نگذاشته

 را حرفم کش و گفتمیم گفتم؟یم چه از پروانه؟ به گفتم

 خواستندیم مدرگ من از و گفتمیم چه؟ کردنیم قبول

 طور خود االت یخ در من از بدتر گفتمیم چه هر چه؟

  من وسط نیا .کردندیم برداشت یگر ید
 
 باخته را امزندگ

  ...نبود شیبرا رایه چیه و بودم

 .کندیم غرولند یکفر  پروانه

 یم تازه-
 
 ؟یدیشن رو حرفام اصال بشنوم؟ خوامیم خر  گ

 اون ای یافتاد روز و حال نیا به که خشوئهی  ام دردت

 نهیآ تو خودت به نگاه !یی  میم یدار  ترالن ارش؟یک

 ؟یکرد

ز پا ش  میپاها یهاران یرو  را میهادست کف و می  گیم یی 

 .کشمیم

 رودررو بفکر االن از من .پروانه ستین تا دو گی من درد-

  ...خشوامی  ام با شدنم
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 جیگ نگاهش ،می  گیم باال ش من و کندیم سکوت پروانه

  .دارد مبهوت حالن   و است شده

 .زندیم گره بهم ابرو و داده تکان یش  گذرد یم که یاهیثان

 حرفت؟ نیا ...خر  ...عنز ی-

یم بلند میجا از .است پروانه با دنشیفهم ام،گفته را حرفم

 ش امشانه یرو  از که شومیم شایل پر الیخب   و شوم

ز پا و خورده  .افتدیم یی 

 مجبور ترالن بگو دیپرس حرقز  ازت خشوی  ام یروز ی اگه-

  ...شد

 به قاطع که حرقز  آورم،یم ادیب را خودم حرف من و

ز ماش در هم آن بودم، گفته خشوی  ام  اشرابطه از وقن   ی 

 که بود گفته خشوی  ام .بود گفته روس دخی   آن با

 .بودم کرده دینبا و دیبا به دیتبع را او من و شده مجبور

ا آن در خودم حال  را خشوی  ام بودم، گرفته قرار طیشر

 شدن قضاوت ی  اس خودم و کرده قضاوت لحظه در

 ...بودم افتاده

 .مغموم من و شودیم بلند پروانه عصن   یصدا
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 !ترالن کنز  فکر خشوی  ام جز کسچیه به یندار  حق تو-

 تو فکر با ایدن ش اون بدبخت اون !یندار  حق ؟فهیمیم

 وا شش از بتیمص اون بلکه تا کنهیم شب روزاشو داره

 عرویس یدامبو  میلیدل به نجایا یدار  تو وقت اون !بشه

  ؟کنز یم فکر کردنت

ز  فرو یبرا ب  جا گرید شم  کاش .ندارد بانمیگر  در رفی 

حرف با نیا از شیب هم را من و پروانه نکند قضاوت

 یبرا فقط قلبم من .نکند خاطر آزرده شیها

 حن   که بزنم ادیفر  را نیا چطور ...بس و خشوستی  ام

 شده؟ رو دستم هم نزده

س ازم ...مجبورم من پروانه- نیم چون چطور و چرا نیر

 با ...ستمین سابق ترالن اون گهید من ...کنم باز زبون تونم

 اما نباشه ای و باشه مهم چند هر دیی  بگ خو دیجد ترالن

 بگو بهش ...کنه دایپ نفرت عشق از خشوی  ام نذار تو

  ...مونهیم قرارشب   آواز شهیهم ترالن

ز  قدیم  یهاقدم و یبعد قدم و دارمبریم جلو به نامطمی 

ز  یبعد  به منقز  و شباال جواب   اگر من ...هستند ترمطمی 

 ش ب  بال نکند که نیا از دارم هراس بدهم ارشیک
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ز چن اگر که .اوردیب خشوی  ام  نخواهم گرید هم من شود ی 

 هم خشوی  ام ...ستین میآبرو  فکرم فقط من ...بود

 از لیمیف چگونه و چطور دانمنیمکه اریسر یک ...هست

 یی  دستگ موقع و بود اشگویسر  در دخی   آن و خشوی  ام

 را لمیف او و دهد نشان را لمیف آن خواستم او از خشوی  ام

 رحم بعدها خشوی  ام به خواستیم چطور بود کرده انکار

 نقشه ارشیک و میکردیم ازدواج خشوی  ام و من اگر کند؟

  چه؟ دیکشیم یگر ید شوم

 آن از قایدق !شبه کی نه بودم، کرده انتخاب را درست راه

 عنز ی بعدش شب چند تا و خانه به برگشت ب  کذا شب

 از و کرده خشوی  ام با را میهاخداحافیطز  دل در ...شبید

 میهاحرف وقتچیه که چند هر بودم دهیطلب تیحالل او

 ..دیرسنیم خشوی  ام گوش به

ب  دمپا شدن دهیکش یصدا زنم،یم ونی  ب که قیآالچ از

ز زم یرو  پروانه یها  خشم با که دسن   بعد و شنومیم را ی 

یم خودش سمت و عقب به حرکن   با را من و دی  گیم

 .چرخاند
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یم آب پر چشمانش و کرده ادا آز با را شیهاحرف

 ...ستب  بلوا چه دلم در داندیم که دانمیم ...شوند

یم جا زود همه نیا یدار  خر  واسه !ترالن نشو احمق-

  آره؟ کرده مجبورت ارشیک اون ؟زبز 

ز هم و لغزندیم میهامردمک و زندیم دودو چشمانم  هم ی 

 !ببخشد یشی  یب قوت حدسش به پروانه تا ستکاقز 

 

 ۱۳۷پستادامه#

 مجبورت خط هفت مار اون !بود درست حدسم پس-

  !کرده

نیم .دهمیم باغ از یگر ید درخت به و می  گیم چشم

ند ب  بو ماجرا از احدالنایس خواهم  !بی 

  ...نه-

ز هم  و کشمیم را دستم شود،یم خارج دهانم از کلمه کی ی 

ز چ همه دیبا .کنمیم گرد عقب ز هم ی   و شده چال جای 

 .شدیم تمام

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 چقدر کن فراموش پروانه، بده حالم کن فراموش-

 نیا تو مهمم برات هنوزم اگه دارم، دوست رو خشوی  ام

 قرص بودنت به دلم بذار و باش کنارم فقط سخت یروزا

ز چ اما می  بگ قلب قوت دنتید با بذار .باشه  روم به یی 

 اگه حن   ...باشه میزندگ اشتباه نیبزرگی   اگه حن   ...ارین

 که ب  فردا واسه باش کنارم ایب ...می  گیم دهیناد دارم وقلبم

ز تع یبرا آنیم   .عرویس و عقد خی    تار  یی 

ز  قدم یبرا را میپا هنوز یم هم باز که امنکرده بلند برداشی 

 :میگو یم پروانه به رو خنن   نگایه با و چرخم

 حرقز  خشوی  ام به بگو فقط یزد حرقز  اوشیس به اگه-

 ...نزنه

 ...رومیم و میگر یم م،یگو یم

 

 

 اشک رقصدیم ، لرزدیم ناله

 من زمیبگر  که بگذار آه،
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  یا تو، از
 
 گناه جوشان چشمه

ه که ِبه آن دیشا ز بیر  من می 

  خدا به
 
 بودم یشاد غنچه

 دیچ شاخم از و آمد عشق دست

 
 
 افسوس صد شدم آه شعله

 دینرس لب آن بر باز لبم که

 بست میپا سفر بند عاقبت

ز خون لب، به خنده روم،یم  دل ی 

 بدار دست من دل از رومیم

 ... حاصل ب   عبث دیام یا

 

  فرخزاد_فروغ#

 «ی  اس دفی      وداع»

 

 ۱۳۸پست#
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*** 

ب   و درآورده نهادم از آه هم باز یتکرار  ب  هاصحنه

وع احساس  .امکرده کار به شر

 نیا با اما امشب مراسم یبرا نز یس داخل هااستکان دنیچ

زدن غر یحوصله چیه نم،یچیم مرتب بارنیا که یی  تغ

 مرص هم خودم قبل از شی  یب حن   .ندارم را مامان یها

ز چ اما .دارم ب  رایپذ لیوسا و خانه بودن مرتب یبرا  که یی 

 که یطور  .است من بودن حرف کم و سکوت است انیع

 خو دیجد اخالق نیا با یطور  من و کرده متعجب را همه

ز عج و گرفته ز چن هاستمدت ب  گو که امشده ی  بوده ی 

  !ام

 به یچا که یایقور  و است راه به سماور قلقل یصدا

ز دارچ همراه  یهامهمان انتظار درونش یمحمد گل و ی 

 مقابل یکاناپه یرو  شهیهم مثل بابا .کشندیم را امشب

 پخش حال در مستند برنامه به دقت با و داده لم ونیز یتلو 

 به کمی   تا کرده شگرم را خودش هم دیشا .کندیم نگاه

ز  شیپ از یخی   !کند فکر باغخانه آشفته اوضاع  رفی 

 بدتر اسحاق عمو عمویم حال ست،ین خشوی  ام پرونده
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 یپافشار  هم ب  زندا و ب  دا بازار آشفته نیا در و شده

 و دارند را هامراسم شدن برگزار زودتر چه هر یبرا یادیز 

 منز  !من احساسات مرگ زودبهنگام دنیرس فرا عنز ی نیا

 او از شی  یب یلیخ و امنشسته خشوی  ام یبجا حال که

  ...امداده ش یقرار ب   آواز

خانه از شودیم تمام که میکارها ز  اتاقم راه و زده ونی  ب آشیر

ز ح همان مامان .می  گیم شیپ را  و آمده ونی  ب اتاقش از ی 

 و شده زیر  کیم چشمابز  با افتدیم که من به نگاهش

 .کندیم براندازم موشکافانه

م ترالن-  .بپوش تختت، یرو  گذاشتم رو لباسات دخی 

 حال  کنم،یم اکتفا شم دادن تکان به و دهمنیم جواب  

 ترراحت دیجد ترالن از الشیخ اندازه از شیب مامان ب  گو

طنتیش از یخی   گرید و شده بزرگ که ترالبز  !است

  !ستین بودنش جواب حاضز  و شیها

  !ندارد هم را خودش یحوصله گرید حن   که ترالبز 

 را در شوم،یم اتاقم داخل و کرده عبور مامان مقابل از

ز چ همه .کنمیم روشن را چراغ و بسته   یبو  ی 
 
 دهدیم مردگ
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ز هم و  .کندیم دگرگون را حالم و شده علت بر دیمز  هم ی 

 نگاه شوم، رو در رو ارشیک با چطور است قرار دانمنیم

ز قی به قطع اما مینگو  چیه و ندازمیب صورتش در  دستانم ی 

دن یبرا ن  یعج لیتما  آن دیشا !دارند را ارشیک یگلو  فشر

 میبرا هم فکرش حن   اما باشم دهیرس جنون مرز به زمان

  !است بخشلذت

 شی  یب ارشیک از هیثان هر که یانزجار  و نهیک و نفرت

 !کنم تحمل را وجودش دیبا سخن   به من و شده

ز م ینهیآ مقابل و کرده عوض را میهالباس  شال دراورم ی 

 .اندازمیم ش یرو  را رنگ صورب  

 اما است امدروبز  حال گواه رنگم زرد و نزار یرو  و رنگ

ز  یبرا را دستم  منه ارشیک .کنمیم غالف عیما کرم برداشی 

 باالجبار که منز  !دیدیم یگر ید طور دیبا بعدِمن را ترالن

 !بروم سقف کی ریز  او با است قرار

 

 ۱۳۹پست#
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 خودم به هم را نگاه نیآخر  .ندارم اتاقم در یگر ید کار

 یصدا .شوم خارج اتاق از تا کنمیم گرد عقب و انداخته

یم تاب چشمانم مردمک که منز  و دیآیم فونیآ زنگ

 ...آمدند باالخره خورند،

 در بابا .می  گیم شیپ را خانه در راه و شومیم خارج اتاق از

 هم .بود ستادهیا کنارش هم مامان و کرده باز را هال

 دهیرس اشخواسته به .چشمانش هم و دیخندیم لبانش

 ...من و بود گفته من یبرا آن از که صالخ به بود،

ش دیفهمیم کاش  حال که افتاده ی  گ منجالب   چه در دخی 

  .شده کار نیا انجام به حاضز 

 که یدخی   نه بس و دید را ارشیک فقط مامان چشمان اما

 خودش بطن در ماه نیچند و بود خودش یشهیر  از

  ...بود داده پرورش

 رها را گرشخیتوب و آرام یصدا ستادمیا که مامان مقابل

 .کرد

 و رنگ چه نیا !خب صورتت به یزدیم کرم کمی ترالن-

 ه؟ییرو 
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 نیا در یانگار  کرد،یم اشاره میرو  و رنگ به تازه مامان

 حن   که داشتم شیبرا را تیاهم نیکمی   من روز چند

 !کردنیم نزارم روز و حال به توجیه

ز  نگاه و بود سکوت جوابم  هم او از ب  گو .مامان از گرفی 

 از شیهاناله و آبا یصدا .بودم دهیبر  دل احساسم مانند

خواسته به مامان مانند که ب  آبا .دیرس گوش به درد زانو

ز قسفه را من گرید دیشا د،یرس اش  .کردنیم خطاب ی 

 به تن که بودم شده عاقیل دخی   نظرش از گرید دیشا

 یپش  و ارشدش ینوه ارشیک با هم آن بودم داده ازدواج

 !بود چشمانش نور و داشت دوستش مرز و حدب   که

  باالخره
 
 ستند،یایم پاگرد یرو  و آمده باال هاپله از همگ

یس و سالم وع هااحوالیر  من با بارنیا ب  زندا و شده شر

ز هم هم ب  دا و آبا .کندیم روبویس  کامران از یخی   .طوری 

یم را خانه در هامهمان شدن داخل از بعد بابا و ستین

 کهنیا نم،یبب را ارشیک تا نگرفتم باال ش حن   کهنیا بندد،

 حریص تمام گرفتم دهیند گرفت مقابلم را گیل دسته حن  

 .دهم بروزش طورنیا خواستمیم که بود ارشیک از دروبز 
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ز  دهیناد ز هم در من و کردیم خوشحالم ارشیک گرفی   ی 

  !بودم داده انجامش کوتاه برخورد لحظه

ز م یرو  را گلدسته ارشیک  که یانز یی  ش جعبه کنار و ی 

ز م یرو  ب  دا   .گذاشت بود داده قرارش ی 

خانه به ز  بردن ب  چا یبرا مامان که نیا از قبل و رفتم آشیر

 گی گذشت از بعد و کرده دسن  شیپ خودم کند میصدا

ز  از قهیدق دو وع هاآن نشسی  ز یر  به شر  .کردم ب  چا خی 

 

 ۱۴۰پست#

 را دلم که ب  خشوی  ام و بود گذشته یهاهفته شیپ فکرم

 در یفکر  چه دیفهمیم اگر کرد؟یم چه حال .بود برده

  کرد؟یم قضاوتم زود اگر کرد؟یم موردم

 از و گرفتم دست را نز یس شد تمام که ختنمیر  ب  چا

خانه ز وع آبا از زدم، ونی  ب آشیر  ب  چا کردن تعارف به شر

 شده تتو یابروها با ب  زندا دم،یرس که ب  زندا به و کردم

اب  
 :گفت و کرد صورتم به یااشاره رنگش شر
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 روز چند به نسبت ده؟یپر  روت و رنگ انقدر چرا ترالن-

 عروس لباس تریسیم !یشد الغر کیل دمتید که هم قبل

 نره؟ تنت

 از بعد و کردم سکوت ب  زندا طعنه و هیکنا مقابل در

ز   خنده با مامان که کردم عبور مقابلش از اشب  چا براشی 

 :گفت

 درس شگرم ترالن ه؟یچ حرفا نیا زنداداش بابا نه-

 شده نیا دهیرس خوردنش غذا به کم کال بوده خودندن

  .روزش و حال

 درس فکر به چیه که منز  و نگفت چیه گرید ب  زندا

 کرده فراموش هم را خواندن درس کل به و نبودم خواندن

  !بودم

 به نگاهش .گرفتم ارشیک مقابل را ب  چا استکان نیآخر 

یم دلم .کردمنیم نگاهش که منز  و کردیم نز یسنگ میرو 

 نبوده ازل از ب  گو که کنم نابود را ارشیک یطور  خواست

 ارشیک که بود نیا تیواقع اما ندارد نشابز  و نام چیه و

  !داشت هم نشابز  و نام و بود
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 دو من و آورددریم را حرصم برداشتنش یچا نهیطمان با

 طرح بار هزاران شب و روز !کردمیم یخودخور  چندان

 از یخی   نه اما دمیکشیم را خشوی  ام یخواستگار  آمدن

 ...اشیخواستگار  از یخی   نه و بود خشوی  ام

 تکه هزاران به من و کرده خون را دلم که ب  هاحشت

  !کردمیم نگاه جگرم شدن

پرنده بسان دلم من و نبود خشوی  ام از یخی   چیه ...نبود

 ...بود داده ش یقرار ب   آواز شده ی  اس یا

 و دمیکش پس را نز یس نداشته و برداشته را استکان ارشیک

خانه به ز  ب  ظرفشو نکیس یرو  را نز یس .برگشتم آشیر

 بود هاآن یرو  که را ب  چاقوها و هادسن  شیپ و گذاشتم

 و دمیچ هم را هادسن  شیپ .رفتم ب  رایپذ به و برداشته

 حرص توانستمیم .گذاشتم درونشان هم را چاقوها

  !کنم احساس را مامان خوردن

 نشده جمع شیهااستکان و نشده خورده هاب  چا چرا که

ز چهمه خواستمیم اما آوردم را هادسن   شیپ  بشعت ی 

 ...برسند انتها به کننده خسته یهامراسم نیا و شود تمام
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  ...شوند تمام بعد یروزها و هاشب و امشب فقط

ز چ همه از طاقت یروزها نیا تحمل و بودم شده خسته ی 

  .بود نگذاشته باق   یاهیروح میبرا گرید فرسا

 پا یرو  پا و نشستم بود ارشیک از دورتر که مبیل یرو 

وع زود یلیخ .انداختم  از بعد ب  دا و کردند صحبت به شر

 کتش داخل از کوچگ ن  یج میتقو  اشب  چا شدن تمام

 .دیکش ونی  ب

 

 ۱۴۱پست#

 بودم کرده هیواگو  خودم به کهنیا با دیکوب دهانم در قلبم

ز چ چیه گرید  دست در میتقو  ونید اما ندارد ن  یاهم ی 

بانم ب  دا   !بود رسانده اوج به را ضز

ز هم به شوم؟ ارشیک زن بود قرار من   ی 
 
نقشه با و سادگ

 ...خشوی  ام پس ارش؟یک طابز یش یها

وع دستانم  را انگشتانم فورا که منز  و کردند دنیلرز  به شر

 چشمم یگوشه و کرده عرق میهاقهیشق .زدم گره درهم

 ...دیپر یم
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 ...بودم داده قول خشوی  ام به من

 چه؟ دید ارشیک با را من و آمد اگر

 د؟ید انگشتم در را ازدواج انگشی   اگر

معده .کردند ملتهب را امدروبز  حال که یاگر  هزاران و اگر

 و آمد باال میگلو  تا اممعده دیاس و دیجوش امخایل ی

  ...زد میگلو  یکرهیپ به سوزان خرایسر 

 با کخ بود ب  دازن خوردم،یم تکان صندیل یرو  قرارب  

 :دیپرس شده زیر  چشمابز 

ز چ-  !که نموند روت به رنگ ترالن؟ شده یی 

ب به فقط !بدهم جواب   نتوانستم  بلند مبل یرو  از ضز

 را در رساندم، سیشو  به را خودم یدیببخش با و شدم

 میگلو  و معده ...آوردم باال زردآبه ب  روشو در و کرده قفل

 !شی  یب قلبم و سوخت

 و صورت یرو  آب مشت چند و کرده باز را آب ی  ش

 .دمیپاش دهانم
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ز چ امخایل یمعده اما زدم عق و شستم را دهانم  یبرا یی 

ز یر  ونی  ب  !چرا قلبم اما نداشت خی 

 ...سوختیم و آورده باال را هاحرف مدام قلبم

 ...بود شدن کنده حال در ب  گو قلبم و زدمیم عق

 .شد بلند بابا نگران یصدا و خورد در به که یاتقه

 !شده؟ خر  نمیبب کن باز رو در بابا؟ خوب   ترالن؟-

 امکودگ الک دنیخر  میهادغدغه تمام کاش ...بابا آخ

 خرگویسر  بلند، پاشنه و رنگ قرمز یهاکفش دیخر  بود،

ز   ...پقز  رنگ دیسف اهنی  پ دیخر  و میموها بسی 

  ست؟ین گفتنز  وقن   حن   میبگو  توانمیم چه اما

  د؟ی  بگ قلبت و شود الل زبانم اگر

 خایک چه من شود اسحاق عمو چوهم روزت و حال اگر

  زم؟یبر  شم بر

 دوا از یدرد چه شدن احوالم یایجو  و روزم و حال دنید

 کند؟یم درمان
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 بزرگ یایز یآبرور  وقن   دلم درد دنیفهم دارد یادهیفا چه

 است؟

 من گناه از پر لمس و ارشیک ناپاک یهانگاه از میبگو  چه

 بودم؟ هوشیب وقن  

 و نبوده دوتا گی وقن   ارشیک یهانقشه از میبگو  چه

 ستند؟ین

 بندمیم چشم گذارم،یم شیرو  دست و بندمیم را آب ی  ش

 ...زمیر یم اشک صداب   و آرام و

 ...آمیم االن...بابا خوبم-

 

 ۱۴۲پست#

  ...ستمین و نبودم خوب چیه ...بابا نبودم خوب

ز چ ت فقط نشده یی   ...بود ارشیک مقابل انیعر  دخی 

  ...بود باخته برادرت ارشد پش خشوی  ام به را دلش فقط
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ز چ یم را آوازم کاش و قرارمب   من فقط بابا نشده یی 

 حالت نکند کهنیا از دارم هراس که کنم چه اما یدیشن

 ...امگفته از شوم نادم و مانیپش من و شده بد

م باشه- ز هم من دخی   .یایب تو تا مونمیم جای 

 مدرگ وقن   میبگو  کش چه به را دردم صدا،ب   زنمیم هق

 اثباتش؟ یبرا ندارم

 به دادن تن و ارشیک مقابل در سکوت جز بود حیلراه چه

 اش؟خواسته

م را نفسم بند تا نداشتم جرات و دل هم یقدر آن  و ِبی ُ

  ...ب  آبروب   نیا از برهانم را خودم

 دستمال شستم، را صورتم و کرده باز را آب ی  ش گرید بار

 .کردم خشک را صورتم و برداشته یکاغذ

 بابا نگران صورت به کردم سیع و کرده باز را در قفل

 صورت اما بودم موفق چقدر دانمنیم .بزنم یلبخند

 .نشده رفع اشنگرابز  هنوز که بود مشخص بابا درهم

  ترالن؟ یشدخر -
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 .بستم را سیشو  در

ز چ-  به گالب باال آوردم کرد تیاذ کمی اممعده بابا نبود یی 

 .خوبم االن روتون

ز ع در بودن خوب یادعا است سخت   !نبودن خوب ی 

 !کرده شی  اس بغض که ب  گلو با زدن حرف است سخت

 و دیه جلوه خوب گلو در بغض   با را خودت است سخت

 !نلرزد تیصدا تا یدار  نگه را خودت سخت

 ...است سخت

 :دیگو یم واضح پر و کندیم نگاهم هی  خ کیم

 و درس اما هیچ یبرا روزت چند نیا روز و حال دونمنیم-

  !شهنیم باز هم کتابات یال حن   دونمیم که نکن بهونه

ز پا ش  و من کنار حال که مامان آرام یصدا و اندازمیم یی 

 .رسدیم گوش به دهیرس بابا

 چرا ترالن شدهخر  ن؟یداد لیتشک جلسه چرا دخی   پدر-

 ؟یشد یطور نیا
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 انهیعام حرکت هر و نزدن حرف در مامان با کهنیا

 یایگو  یحدود تا خودش کنمیم رفتار قهرگونه یگر ید

 و کرده عبور کنارشان از و میگو نیم چیه .است حالم

 ،ب  دا یهاسوال مقابل در رسانم،یم ب  رایپذ به را خودم

ز  کی به آبا و ب  زندا  وسط نیا و کنمیم بسنده خوبم گفی 

ز سنگ نگاه و بودن یم دلم که یطور  دهدیم آزارم ارشیک ی 

 !اورمیب باال و زده عق نگاهش هر با خواهد

 

 ۱۴۳پست#

 در من و شوندیم اضافه مانجمع به هم مامان و بابا

 ...کنمیم ی  ِس  خودم عوالم

ز ب یهاصحبت متوجه حن   که قیعم یقدر آن نیم شانی 

ز تع میبرا که یاهیمهر  تعداد از شوم،  دیخر  از اند،کرده یی 

ز جه   ...بخرند دیبا ب  دا خانواده که اجنایس تعداد و هیی 

 و بنددیم نقش چشمانم پشت در خشوی  ام فقط و فقط

  ...میبود گفته هم با که ب  هاحرف
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 یبرا اشیقلدر  و دمجنونیب درخت ریز  دارشتب یبوسه

ز   ...من از جواب گرفی 

ز چ همه میبرا یطور   حن   که شده خاطره کی بسان ی 

 ...امکرده دایپ دیترد هاآن بودن واقیع در هم خودم

 مطمئنم من و خورده گره نامعلوم یانقطه به نگاهم

  ...دارم را یباز  شبمهیخ عروسک کی نقش فقط امشب

یم دهیشن هادوردست از میبرا جمع نیا یخنده یصدا

نیم .دارم فاصله هاآن با هافرسنگ من که ب  جا از ...شود

 چز یتار  دانمنیم حن   و ستیچ یبرا شانیهاخنده دانم

ز تع  نه؟ ای اندکرده یی 

 ترالن؟-

یم باال را نگاهم و داده تکابز  را شم ارشیک منفور یصدا با

 ساعد و کرده لیمتما جلو سمت به را خودش کشم،

 نگاهم وقن   گذاشته، شیپاها یهاران یرو  را شیهادست

م بدون ندیبیم خودش یرو  را  :دیگو یم جمع از شر

 ؟یندار  مشکیل خی    تار  با تو-

  ...خی    تار 
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 خی    تار  در را بعد و گذشته یروزها و امشب که حتم به

 نینو  یازمانه در چطور که کرد خواهم حک ذهنم

 یهانقشه قربابز  که یدخی   و کرد شوهر بزور یدخی  

 ...شد اشب  پشدا شوم

 :زنمیم لب دارم که یاخنن   و احساسب   حالت همان با

 خ؟ی    تار  کدوم-

 نگران که است ب  دا بارنیا و شودیم شی  یب جمع سکوت

 :پرسدیم

م ترالن-  قربونت ب  دا کجاست حواست ؟خوب   دخی 

 !هامیینجایا ارشیک و تو خاطر واسه بشه؟

 !خواستمنیم را خاطر نیا خودم که منز  ...من خاطر یبرا

 :دیگو یم که اریسر یک و شودیم دشانیعا من سکوت هم باز

 .ستگهید هفته سه یبرا عرویس و عقد خی    تار -

 در گرید یهفتهسه بود قرار من و گر؟ید یهفته سه

 !بسوزم خشوی  ام نبود
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 ۱۴۴پست#

امشابز یپ به را دستم انگشتان من و است میرو  به همه نگاه

 مهلت فقط گرید یهفته سه .کنمیم لمش و رسانده 

 ش باغخانه نیا و خودم یهاب  تنها با هاشب داشتم

 ش باغ و قیآالچ در خشوی  ام یهاخاطره با ...کنم

 هفتهسه و کنم آرام را خودم شیهاحرف ادی با ...کنم

ز  شیپ روند مورد در پروانه از داشتم مهلت  پرونده رفی 

  ...شوم ی  گیپ خشوی  ام

 :دیگو یم خنده با ب  زندا میگو نیم چیه من

ز  میقد از گهید-  مبارکه، ...رضاست عالمت سکوت گفی 

 دست از هم ما تا کن پخش رو نز یی  ش نیا پاشو ترالن

 !میبخور  نز یی  ش هی عروسمون

 ...عروس

  یواژه
 
 حایل مانند !باشد هم سخت توانستیم که قشنگ

 ...ستاندیم را من جان ب  گو که

 :دمیشن را مامان آرام غرولند

 برده؟ خوابت گهید پاشو ترالن-
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ز م سمت شوم،یم بلند باالجبار وع و رفته ی   کردن باز به شر

 و دارمبریم را درش شودیم که باز کنم،یم جعبه دور نخ

 هم یاخامه یهانز یی  ش یبو  حن   کنمیم بلند را جعبه

 حبس امنهیس درون نفس سخن   به من و کرده بد را حالم

 !کنمیم

 که کردمیم تعارف را یانز یی  ش خودم دستان با خودم

 ...خشوی  ام آخ و نمودیم جلوه میبرا هالهیل زهر بسان

 از امان و دادمیم تکان ش فقط تشکراتش مقابل در

وع من با را یایباز  بد که اریسر یک  ...بود کرده شر

 ...و کندیم دراز را دستش م،ی  گیم مقابلش را جعبه

 خودم مال اول از که کنز  قبول دیبا !یایم کنار باالخره-

 !شهیم تموم چز همه شب هی و جای باالخره !ترالن یبود

 نجوا که ب  هاحرف تمام مقابل در کنمیم یاقروچه دندان

ز چرکدل و عایص شی  یب را من و بود کرده  !ی 

ز چ ارشیک از داشتنم هراس  کنم انکارش که ستین یی 

 امان در دستش از مانتیمحرم بعد مطمئنم که وقن  

 !بود نخواهم
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 ۱۴۵پست#

 کشم،یم کنار حرص با را خودم دارد،بریم که را نز یی  ش

 :دیگو یم لذت با ب  زندا که امبرنداشته قدیم هنوز

ز بش ترالن بردار نز یی  ش خودتم-  یبرا گهید .ارشیک شیپ ی 

 !نیشد هم

 دیشا !نداشتم قبول را حرف نیا ابدا من و ...هم یبرا

 را روحم من ...گرفتمنیم قرار او کنار ابدا روحا اما جسما

 .دانستیم دلم نام به را دلش که بودم زده کش به وندیپ

 کیم اشچهره دوختم، بابا به را مستاصلم نگاه و دمیچرخ

نیا بدون من و داد تکان یش  مخترص اما داشت ن  ینارضا

 و نشسته ارشیک کنار نفره دو مبل یرو  بردارم نز یی  ش که

ز م یرو  را جعبه  مبل یدسته به یطور  را خودم .گذاشتم ی 

 :گفت آبا که چسباندم

 گ هم یاوقلد ونییدا هم ،یدا گ یوخدی اوتانماخز -

  .خیاوالج ارون سورا گونن نچ یدا
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 چند کهنیا هم و تهییدا پش هم گه،ید که نداره خجالت)

 (.شوهرت بشه خوادیم گهید روز

ز قسفه یکلمه اما بود گفته آبا  اشجمله انیپا در بیعج ی 

ز  و شدیم احساس اشخایل یجا  بابا مراعات بودم مطمی 

ز  از که کرده را   .جسته یدور  کلمه نیا گفی 

 یبو  کمی   بلکه تا بودم زده امنز یب ریز  را اماشاره انگشت

 را امشامه شیبو  که ادکلنز  کنم، استشمام را ارشیک ادکلن

 !آزردیم

 به کدام هر تا بودند کرده قصد امشب ب  گو جمع نیا اما

  !ندی  بگ یباز  به را من روان و روح نویع

 باز زبان نداشتم دوست چیه که یرفتار  با و خنده با ب  دا

 :کرد

 کن تعارف خانومت به هانز یی  ش اون از دونهی ارشیک-

 !بشه نیی  ش امشب نز یی  ش به خانومتم دهن بذار !خب

 .نمودیم رخ نامتناسب و نامانوس میبرا که خانیم یکلمه

 را من زدن هم بر چشم کی در که نداشتم را نیا باور چیه

 !بودم متنفر او از که بدانند کش خانم
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 او از و دهید عمر به که بود یپش  نیمنفورتر  ارشیک

 !بودم کرده دایپ شناخت

 کرده ثابت من به نشده محرم را خودش خراب جنس او

  میخواستیم که یروز  حال به یوا بود
 
ک زندگ  با هم مشی 

 !میکن آغاز هم

 

 ۱۴۶پست#

 و شد خم پدرش، حرف از شخوش که دمید چشیم ریز 

 یرو  خودش نز یی  ش کنار برداشت، جعبه درون از نز یی  ش

 از یاتکه .داد هیتک مبل به مجدد و گذاشت دسن  شیپ

 مقابل هم آن گرفت سمتم زد، کارد ش و دیبر  را کیک

  .منتظر چشم جفت نیچند

 و دهیکش دستش از را کارد که نیا داشتم ن  یعج لیتما

 جماعت نیا و خودش و خودم و کنم فرو شکمش درون

ایم تمام با و کردم معوج و کج را لبانم اما !کنم رها را  احی 

 :گفتم بودم، قائل جمع یبرا که
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 آوردم باال تازه روتون به گالب و کنهیم درد ممعده من-

 یط خوردم رو ارشیک آقا یهانز یی  ش ندارم، لیم اصال

ز هم  .ستمین نخورده روز، چند ی 

 هیکنا و شین و زبان زخم کجا از دیفهم خوب خودش

یم نگاهم سوایل همه که بود حایل در نیا و امکرده بارش

  .کردند

ز پا را دستش نهیطمان با ارشیک  شیپ یرو  را کارد و آورد یی 

 را بابا و کرده عوض را بحث ب  دا گذاشت، دسن  

 :دیغر  حرص با لب ریز  ارشیک و داد قرار مخاطب

 بازم بوقتش !ترالن ذهنم تو مونهیم تیزبون نیی  ش جواب-

 !مونمیم اتیکار  نیی  ش منتظر

ز هم و بود برخورده غرورش به  را او که بود ارشیک رفتار ی 

 از و ستمنقز  جواب بودم گفته !کردیم یکار  هر به وادار

  !بود رفته دنیکش نقشه بر  در زمان همان

یم همه از برتر را خودش که اشلعنن   کاذِب  غرور همان

  !دید
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 آب گرید که منز  و کردیم نگاهم خورده زخم یمار  مانند

  !بود گذشته شم از

 مهم را او و شوم ارشیک الیخب   که معنا نیا به نه ویل

 و بود افتاده چشمانم از شهیهم یبرا ارشیک !کنم تلق  

 !بودم گذاشته اشیرفتار  اخالق نیبدتر  یرو  دست من

 !غرورش یرو  دنیکش خط

 او بودم بسته عهد خودم با هم من و دادیم آزار را من او

 !ازارمیب را

ز  نه قدرت بود دهیفهم خوب ارشیک  را امخانواده به گفی 

ام و ارزش مادرم و پدر یبرا و ندارم  از و قائلم یادیز  احی 

ز هم به به هم موضوع ی   !کردیم سوءاستفاده من زدن ضز

 :گفت ب  دا و گرفتم دهینشن را ارشیک حرف

 رزرو یبرا که نی  بگ رو جوابش ش،یآزما یبرا برن فردا-

 معطل و باشه آماده عاقد و عقد اتاق و سالن کردن

 .مینمون مدارک

 !شستم رخت دلم در من و داد تکان یش  بابا

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ا دیبا من که نیا فقط هیخوب فکر آره-  هم رو برادرم طیشر

 مراسم واسه بتونه بود خوب حالش اگه و می  بگ نظر در

کت  .کنه شر

  ...مهربانم اسحاق عمو آخ

 از واضح ب  نما وقن   کنم نگاه اشافهیق به چطور

  است؟ شده ی  پ یخشو ی  ام

 اورم؟یب طاقت و کنم نگاه چطور

 

 ۱۴۷پست#

همه و برداشت دعا به دست آبا و گفت شاءاللیهان ب  دا

 لنا اشفع شانسالمن   یبرا و کرده دعا را هاضیمر  ی

  .خواند

ز  قرار و آرام یبرا و بود هم کش کاش  من ناآرام دل گرفی 

 ...کردیم دعا

*** 

 خشوی  ام
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 هی  خ سققز  به و امدهیکش دراز سخت و سفت تخت یرو 

  که امشده
 
 که اتاق   در ماندن و بودن ...خورده هی  ت رنگ

 کیم ستندین نتید و فرهنگ هم و زبان هم تیهااتاق  هم

 روزهاست که ن  یغر  یهوا !است سخت شی  یب از شی  یب

 !کنمیم رها که تربیغر  بازدیم و فرستمیم میهاهیر  به

 انفجار حال در روز چند نیا در کردن فکر هجوم از شم

  !ندارد وجود امگنایهب   اثبات یبرا رایه چیه و است

 و شیپاپابه که اویسر یس و کردیم تالش مدت تمام لیوک

 !ستین صادق از یخی  

 !نبوده هم اول از ب  گو که کرده وگورگم را خودش یطور 

 و شد باز ماجراها نیا به من یپا او بخاطر که صادق  

  ...برود دار یچوبه یپا تا هم دیشا

 دلش به بسته دلم که ستترالبز  یبرا تماما امناراحن  

 آن با ربوده چشمانم  ا خواب که ترالبز  خواب ...شده

 ...شیبایز  و معصوم نگاه
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 و فیلط پوست رد هم هنوز و دیخندیم که شیهالب

 یگوشه عطشم پر یبوسه آن بعد میهالب یرو  نرمش

 توانمیم تیواقع همان اندازه به هم هنوز ...مانده لبش

 احساس را نرمش صورت الیخ و خواب در بار هزاران

  ...کنم

 ...شوم خود ب   خود از و ببوسم هم باز بار هزاران

 است ترالن عشق از اممانده شپا و آورده دوام االن تا اگر

 ...بس و

ب   امکرده صادق یبرا که یکار  یبرا مابز یپش و ندامت

 شودیم زنده ایمار  نه و گذشته کار از کار وقن   ستدهیفا

 کمک یبرا صادق درخواست موقع توانمیم من نه و

 ...بدهم منقز  جواب کردنش

 الیخ با من و نباشد هانیا تمام توانستیم که حایل

 شیب مرشد که ترالبز  ...بروم ترالن یخواستگار  به راحت

 یبرا مجایل اگر مطمئنم و دارد دوست را او حد از

 ...کردیم استقبال آن از فراخز  با آمدیم شیپ یخواستگار 

 ...ترالن تو از یوا

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

  ...منز  قرار و آرامش تمام که ب  تو از یوا

 و مرشد اول عروس باشد، من عروس ترالن کهنیا فکر

 را امهیروح تا کندیم برابر نیچند را دمیام خانه، سوگیل

 !ستمیبا بودنم گناهب   یپا سخت و سفت و نبازم

 که ب  هاالیخ و خواب و ترالن عشق بخاطر فقط و فقط

 ...هستند نیی  ش حد از شیب

 

 ۱۴۸پست#

 که ترالبز  الیخ به امشده قانع کاهجان یروزها نیا در

 ...است الیخ و خواب از فراتر

 .مانوصال قرارب   هم او و است منتظرم دانمیم که ترالبز 

 از قرص .است قرص دلم و امگرفته را ماندنش قول

یم فکر من به که را لحظاب   کنمیم حس بخوب   و بودنش

ز پا و باال من قلب مانند قلبش و کند  ...شودیم یی 

 نیا از من و شده لیتکم یبزود قاتیتحق دوارمیام فقط

 ...کنم دایپ ب  رها قز یبالتکل
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*** 

 

 ترالن

 

ز  یبرا و شدمیم داریب خواب از سن  یبایم زود صبح  رفی 

نیم چشمانم به خواب که منز  .شدمیم آماده شگاهیآزما به

 .اممانده هی  خ اتاق سقف به مستاصل و کالفه و دیآ

ز  از ساعاب    مانخانه در آبا اما گذردیم ب  دا خانواده رفی 

 و دیچ خواهند برنامه هزاران مامان با که دانمیم و مانده

 بودن فرمان گوش به یبرا یاحوصله و حال چیه که منز 

 .دهیخواب آراز اتاق در گذشته مثل که ب  آبا .ندارم هاآن

 حتم با و مانده کم اشیشباز  خدمت انیپا به که یآراز 

 کردن عرویس ساز آبا من عرویس سات و سور از بعد که

ز چ همه که یآراز  .داد خواهد ش را آراز  شیبرا ی 

ز  از قبل که اشیلیتحص مدرک کارش، است،یمه  به رفی 
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 اشمغازه به کینزد بابا که یاخانه و بود گرفته یشباز 

  .بود گذاشته کنار آراز یبرا و دهیخر 

  از که شکمم یصدا با
 
یم چشم رودیم ضعف گرسنگ

 غذا نخوردن که دانمیم .گذارمیم دلم یرو  دست و بندم

ز ب از را خودم و است خودم با یلجباز  فقط  برد خواهم ی 

ز چ اما ز پا میگلو  از یی   خوردن یبرا هم یلیم و رودنیم یی 

 هر دیایب ارشیک که زمابز  صبح قطعا .نمیبنیم خودم در

 زهر ...ختیر  خواهد را زهرش هم باز میشو  تنها کجا

 .گذشته ساعت چند در اشخورده زخم غرور

 درخت و قیآالچ دنید یبرا دلم و شومیم پهلو به

 تخت یرو  را خودم شسختانه اما زندیم پر دمجنونیب

 .دارمیم نگه

 

 ۱۴۹پست#

 من و شوندیم منقبض عضالتم که سخت یقدر آن

نیم حن   که یقدر آن فشارم،یم سخت هم را چشمانم
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 خوابم چطور خودم بر یی  سختگ یوانفسا نیا در فهمم

 !بردیم

*** 

ز پا اون ارشیک خب باش زود ؟یشد پا ترالن ترالن؟-  یی 

 !هامنتظرته

 اتاق در وقن   اما شنومیم خواب در انگار را مامان یصدا

ز ه مامان و شده باز صدا با یم تکان را من و دهیکش ی 

 و است قتیحق و ستین خواب که ابمییم در دهد،

وع یگر ید یماجراها  !شده شر

 با مامان و کنمیم گرد شی  یب کیم را امشده باز چشمان

 !کوبدیم دست یرو  دست حرص، از شخ صورب  

 هنوز !یسر یم آماده یدار  تو گمیم منم !شم بر خاک-

ز پا اون ارشیک شد ظهر لنگ دخی   پاشو !که یدیخواب  یی 

 !منتظرته

 هنوز .شومیم بلند تخت یرو  از و کشمیم ق  یعم نفس

ز هم و کنمیم رفتار هاالکن مانند هم یجر  را مامان هم ی 

  !کندیم تر
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 ؟گرفن   سکوت روزه وضعشه؟ چه نیا ترالن-

 شوم،یم سیشو  وارد و خارن اتاق از و زده دور را مامان

وع .دارم کار نیا یبرا یلیتما نه و کنمیم عجله نه  به شر

یم خودم به نهیآ درون هم نگایه و کنمیم زدن مسواک

 زند،یم یکبود با و افتاده گود حساب   چشمانم ریز  .اندازم

 دخی   کی به چیه و ندارد طراوب   چیه صورتم و زرد رنگم

ز پا وزنم یقدر آن .خورمنیم ساله نوزده هجده،  که آمده یی 

 !امگرفته سخت یمیرژ  ب  گو

یم چنانهم مامان یهاخوردنحرص و هازدن غر یصدا

 بگذارم ونی  ب ب  دستشو از پا دانمیم که ب  آبا و دیآ

ز  حتینص وع شیهاگفی   از و شورمیم را دهانم .شودیم شر

وع آبا امنز یبشیپ طبق ،زنمیم ونی  ب ب  دستشو  کندیم شر

 و شده اتاقم وارد م،ی  بگ دهینشن کنمیم سیع که منز  و

 اما پوشمیم را میهالباس .بندمیم و کرده شانه را میموها

یروش  و زنمیم تن مشگ یشلوار  و مانتو ...شاد رنگ نه

 ...را فمیک نه و مداربریم را امگویسر  نا .طویس یا
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 یغرولندها ی  گ تا شومیم خارج شعت با بارنیا اتاق از

 آبا دهینرس و دهیرس خانه در به !فتمین آبا و مامان

 :دیگو یم متعجب

ز ق سفه ...وا-   ی 
 سن؟ بیگ قره بز

ه ...وا)  (؟یدیپوش اهیس چرا وونهید زدخی 

 شوم،یم خارج خانه از و کنمیم باز عتاب با را خانه در

 خفه ب  صدا  و حرص با مامان رومیم که هاپله یرو 

 .کندیم میصدا

  !ترالن؟-

 ظرف که دسن   با نمیبیم را مامان .چرخمیم و ستمیایم

 یبرا .است کردن دود حال در که یاسپند و دارد اسپند

 از نخورم؟ چشم خواستیم مثال من؟ بود؟ کرده دود گ

 خوشم؟ اقبال و بخت ای کردنم ازدواج زود

 ومن یآبرو  با یخوایم ؟یدیپوش هیچ نایا مرده لیذل-

 ؟کنز  یباز  بابات
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 را روز چند نیا طول در امنگفته یهاحرف که منز  و

 میگلو  بر زده چنگ بغیصز  و شده پر چشمابز  با باالخره

 !آورمیم باال

ز هم با مامان آره-  عزا مندهیآ و خودم واسه !لباسا ی 

 !ستمین پوش دیسف و بخت دیسف عروس من !گرفتم

 به نیبذار  نیبردار  شم از دست گهید نیکرد بختم اهیس

ز ساخت واسم که ب  روزا نیا از حالم !می  بم خودم درد  بهم ی 

ز نزن جونم به شیآت نیا از شی  یب گهید خوره،یم  !ی 

ز پا را هاپله و بچرخم خواهمیم  را عمه قامت که بروم یی 

یم میهامردمک نم،یبیم مامان از کیم فاصله با و پاگرد در

 انیم را اسمم شده درهم صورب   و تعجب با عمه و لرزد

 :آوردیم شیهالب

 ترالن؟-

یم ریشاز  هاپله از .می  گیم رو و داده قورت را دهانم بزاق

 با را درش تا اطیح ی  مس .کنمیم پا را میهاکتابز  و شوم

 .کنمیم یط بلند ب  هاقدم
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 ۱۵۰پست#

 .ستین ارشیک از یخی   بارنیا و است باز اطیح در

ز ماش .بندمیم را در و رفته ونی  ب  و کوچه ش را ارشیک ی 

 نگاهش و کندیم نگاهم .نمیبیم فرمان پشت هم را خودش

ز ماش سوار که زمابز  تا  مهیخ میرو  به ببندم را در و شوم ی 

  .زده

ز ماش افتادن براه منتظر و دهمیم صندیل به هیتک  اما ی 

 :دیگو یم حوصیلب   با ارشیک

 ت؟یمل کارت و شناسنامه کو پس-

 .خنن   و احساسب   .کنمیم نگاهش

 آوردم؟یم دیبا-

 را فرمان کشد،یم ق  یعم نفس حرص با و بنددیم چشم

  .فشاردیم محکم

 ه؟یصلوات یکرد فکر ؟یآوردیم دیبا که معلومه خب-

ز ماش از ارشیک و گردانمیم بر رو  تمام و شده ادهیپ ی 

 که یطور  کوبدیم محکم و کرده خایل در ش را حرصش
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ز ماش همراه به  و اندازمیم باال یاشانه خورم،یم تکان ی 

ز ماش ارشیک  تینها در و شودیم کوچه وارد و زده دور را ی 

وع .فشاردیم را فونیآ زنگ و ستادهیا خانه در مقابل  شر

 اطیح داخل هم در شدن باز از بعد و کندیم صحبت به

 تابب   که دیل شاغ من و رودیم مدارکم شاغ او .شودیم

 شدیم مگر ...قیآالچ دنید از بعد قایدق هم آن شده

 را خشوی  ام یهاحرف توانستمیم مگر کنم؟ فراموش

 ...اندشده ذهنم یملکه گرید که ب  هاحرف نکنم؟ مرور

 شومیم گم خاطرات یالبال و آورمیم ادیب شی  یب چه هر

یم هالکم آوردنش بدست و خشوی  ام دنید حشت شی  یب

 لحظه هر میبرا که غیم و ماند دلم به که حشب   !کند

 !شودیم ترتازه

 ...صورتش یرو  اخم َمن کی با د،یآیم ارشیک

  .بنددیم آرام را در بارنیا اما شودیم سوار

ز ماش  یرو  را امشناسنامه و آورددریم حرکت به فورا را ی 

 چیه .گذاردیم داشت قرار کنسویل یرو  که پولش فیک
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 از ب  صدا که نیا از خواسته خدا هم من و دیگو نیم حرقز 

 .کشمیم یاآسوده نفس شنومنیم او

ز ماش شگاهیآزما از فاصله با و شودیم یط ی  مس  پارک را ی 

 فیک یال که خودش مدارک همراه به من مدارک .کندیم

یم یجد .داردبریم بودند هم مشخص و گذاشته پولش

 :دیگو 

 .شو ادهیپ-

ز ماش در و شومیم ادهیپ ز ماش .کندیم قفل موتیر  با را ی   ی 

 هم خودش .دارمبریم قدیم روادهیپ در و زنمیم دور را

 .دی  گیم دستش درون را دستم آن کی در و آمده کنارم

 و خی که منز  دست و است سوزان و گرم که ب  او دست

 !شد

 که ب  او دست و کندیم عمل وارفته و شل که منز  دست

 ...فشاردیم را من دست حرص با

ب   با که ستزخیم مهم !ستین مهم گرفته دردم که نیا

 !زنمیم ارشیک به امتفاوب  
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یم شخانیپ پشت ارشیک همراه به و شده شگاهیآزما داخل

 پرستار به و گذاشته شخانیپ یرو  را مدارک .میستیا

وع شخانیپ پشت ستادهیا   .کندیم دادن حیتوض به شر

 از یادیز  مقدار تا را اشخورده رنگ فر یموها که پرستار

 :پرسدیم بود، ختهیر  ونی  ب اشمقنعه

ز چ- ز ناشتا ن؟ینخورد که یی   گه؟ید یی 

 .دیگو یم یابله هم ارشیک و دهمیم تکان ش

 .کنم صداتون تا صندیل رو دینیبش خب، یلیخ-

 دستم چنانهم ارشیک و مینینشیم یفلز  یهاصندیل یرو 

 .است گرفته را

ز چ واسه ای افتاده فشارت شده، دستت هنوز-  ه؟یاگهید ی 

 چطور؟ امزده خی قلب بود؟ شده مهم شیبرا شدم دست

 !بود شد سکوِت  من جواب اما

 

 ۱۵۱پست#
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ز  قصد ارشیک  زده مانیصدا پرستار که دارد را حرقز  گفی 

ز  یبرا را مانکدام هر و   .فرستدیم اتاق   به شیآزما گرفی 

 کردمیم فکر نیا به من و شد انجام عی    ش  که شاب  یآزما

 کارمان زود انقدر بود خشوی  ام ارش،یک یبجا اگر که

 دور رو من حاِل  هیزندگ ریزمهر  یزمانه ای شد؟یم انجام

 چرخد؟یم تند

 شگاهیآزما در را لحظات هاشیآزما جواب شدن آماده تا

ب   بزند که حرقز  هر داندیم خوب ارشیک م،یکنیم یسیر 

 اشگویسر  با را خودش و کرده سکوت که ماندیم جواب

 .کرده شگرم

 یکار  هر بزرگ، قانون عنز ی کارما یهاقانون از گی بقول

، ای ی  خ ،دیه انجام ایدن نیا در ز هم در شر  شما به ایدن ی 

ز چن منتظر بیعج من و شودیم برگشته  یبرا اتفاق   ی 

 را شیهایباز اهیس جواب نداشتم یدیترد و بودم ارشیک

  !زود ای رید ای حال !گرفت خواهد

 حفظ با ارشیک و شودیم آماده هم هاشیآزما جواب

 !زندیم یلبخند غرور
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یم خارج شگاهیآزما از کردن هیتسو  از بعد و کرده یتشکر 

ز ماش داخل م،یشو  ز ماش ارشیک و مینینشیم ی   به را ی 

 .آورددریم حرکت

 و ناهار و صبحونه رستوران میر یم االن !نیا از نمیا خب-

وع هم بعدش میخور یم گی  کردن، دیخر  به میکنیم شر

 هیکرا شگاه،یآرا تا ی  بگ تاالر رزرو از م،یدار  کار گیهزارو 

ز ماش ز  روز دو گی با که ب  دایخر  و زدن گل و ی   تموم رفی 

  !شننیم

ل را خودم سخن   به من و دیگو یم ارشیک  تا کردمیم کنی 

  احساس !نرود هوا به هقمهق
 
یم خدا و کردمیم خفگ

 صی   به هیشب یصی   !بودم کرده دایپ یصی   چه داند

 ...وبیا

 فرق بر و کرده چماق را خشوی  ام نبود مدام که دیل و

 ...دیکوبیم شم

 ...قرارب   دیل و ب  تنها و بودم من

 

 تلخ یهاشکوه زان و یداد که یانامه آن ز
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 است نخفته چشمم تو ادی به شب مهین تا

 دور گاه هیتک یا من دیام ی هیما یا

 است نهفته شعرم به آنچه از مرنج هرگز

 سکوت در که آنم قدرت نبوده دیشا

 کنم نهان را خود کوچک قلب احساس

 شود رازگو من ی ترانه تا بگذار

 کنم انیع نگفتم که را آنچه بگذار

 را شیخو  عشق نگرمیم گذشته بر تا

 ادی به آورم یم گمشده آفتاب چون

 است گشته غرقه خون به که دیل از نالمیم

 داد چه من به ارمی رنجش ی  غ شعر نیا

 کنم نهان توانم چگونه را درد نیا

 است دهیرم سخن   به تو از قلبم که آندم

 است داده رنج را تو روح که شعرها نیا

 است دهیکش محنت دل کی یها ادیفر 
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 نیا از شیپ که میبگو  چه ویل قفس گفتم

 نبود مرا مردم دوروب   از آگایه

 باز نقش یبایفر  جهان نیا که دردا

 ربود مرا آخر خود یجال و جلوه با

 مکر و بیفر  دام ز خسته که منم اکنون

 ام نشسته قفس کنج به دگر بار

 شیخو  عمر دوران همه در که در یبگشا

 !امنبوده خوش قفس یها لهیم پشت جز

 

 فرخزاد_فروغ#

 

 ۱۵۲پست#

 مبهوت .زنمیم پلیک و خورده تکابز  ارشیک بلند یصدا با

یم یتاز کهی که کنمیم نگاهش و چرخانده شانه یرو  ش

 .کند
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 دارم ساعتهی ه؟یدون آشغال کدوم تو حواست معلومه-

  !انگار نه که انگار خانم زنمیم زر

 از ترحرص پر شده، زیر  چشمابز  با و کنمیم جمع را لبانم

 :میگو یم خودش

 !هیدون آشغال کدوم تو حواسم نداره ربیط چیه تو به-

 برام زدنتم زر که مهیم واسم خودت یکرد فکر بعدشم

 بازم ساعت ده چه بزبز  زر ساعتی چه باشه؟ مهم

 خسته الیک و خودت !شنوهنیم رو تو یحرفا من یگوشا

فیکث تور تو و من تونسن   نقشه با چون نکن فکر !نکن

 هر !شمیم تو گوش به حلقه غالم ،کنز  ی  اس اتیباز 

  چقدر
 
 یبرا اون از شی  یب برابر ده ،یکرد مار زهر موزندگ

 !کنمیم زهرمار خودت

 هیثان چند در فقط !شودیم چه یالحظه یبرا دانمنیم

 یایلیس !پردیم شم از برق ب  گو و شده دیسف جا همه

ز سنگ و مهلک قدرآن دیکوب صورتم یرو  ارشیک که  بود ی 

 باال ناباور دستم !کنم دایپ را خودم هیثان چند تا نتوانم که

یم صورتم طرف کی ...ندینشیم صورتم یرو  و آمده
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 گرم آبز  به هم دستم کف که شده ملتهب یطور  و سوزد

 ...شودیم

ز هم درازتو زبون-  خر  هر بسه !ترالن کنمیم کوتاه یجور ی 

ز چ من و گفن    منتظر سال همه نیا بسه !نگفتم یی 

 خر  واسه !بخونه درس خانم کهنیا الیخ به موندم

 اون عزادار مرگته؟ چه تو آخه دِ  ها؟ کنز یم میعصب

 وقن   بشر  واقیع عزادار که کنه خدا ؟یموند پشعموت

 اما !بزن ضجه یخوایم چقدر هر !دهیم جون دار یباال

 یدراز  زبون بازم حاال !شد تموم و یشد من واسه تو بفهم

 !کن

 یاقطره و ببارند گذارمنیم کهنیا از سوزدیم چشمانم

 !زندیبر  اشک

  ...بود زده را من و کرده بلند دست من یرو  ارشیک

بریم صورتم یرو  از دست و گرفته دهینشن را شیهاحرف

 :میگو یم شمردهشمرده .دارم

 به و می  گیم دیند هم رو کارت نیا یکرد فکر احمق توئه-

ز چ کش  من یرو  دست جراب   و حق چه با گم؟نیم یی 
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 که ها؟ ارش؟یک یکرد فکر خودت شیپ خر  ؟کنز یم بلند

یم الل ترس از کردم باهاش یکار  هر و گوسفنده ترالن

ز اول ،یکورخوند اما شه؟ یم !بابامه فهمهیم که کش ی 

 تو القبای توئه مثل گی وقن   فهمهنیم شوخز  که دوبز 

ش صورت  !بکوبه دخی 

 یرو  تسلیط !است انفجار مرز در و دیسایم دندان

 
 
ز ماش و ندارد اشرانندگ  .کندیم متوقف ابانیخ کنار را ی 

 گره چشمانم به را خونش یکاسه دو چشمان و چرخدیم

 !زندیم

 

 ۱۵۳پست#

 .کندیم زیر  چشم

 :کندیم زمزمه حرص پر اما آرام

  بابات به یبر  یخوایم-
 
 با صورتم؟ تو زد ارشیک بگ

 برمتیم راست ش یکرد فکر نکنه هوم؟ مدرک کدوم

 از وقت اون و منز  شیپ شب خود تا !زمیعز  نه تون؟خونه

 !بزبز  ازش حرقز  یبخوا که ستین یخی   صورتتم یقرمز 
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 جمع مدرک و یی  بگ عکس که یآورد گویسر  خودت با ای

 ؟یبد نشون بابات به کنز 

ز  یبرا حرقز   مو که امشده مات و شیک یطور  .ندارم گفی 

 ...رودنیم درزش یال

  راه ش از هاآسابز  نیا به را ارشیک توانمنیم من
 
 امزندگ

  ...بردارم

 !کردیم ب  ناخدا کشن   نیا یعرشه یرو  مقتدرانه ارشیک

 ...کشن   نیا یخدمه نیتر تجربهب   من و

ز ماش مجدد و کندیم رها را قشیعم نفس  حرکت به را ی 

 .آورددریم

ز ماش یفضا ز سنگ ی   کنمیم یشمار لحظه آن هر و شده ی 

م پناه اتاقم به و برگشته خانه به فقط که  !بی 

 من که نیا و بود گفته یدستور  را شاتشیفرما ارشیک اما

 !بود ممکن محال برگرداند خانه به را

ز  یبرا بعد ساعن   ارشیک و میافتیم راه به  رستوران به رفی 

ز ماش  .زندیم یکنار  را ی 
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 .میبخور  غذا میبر  شو ادهیپ-

 :گفتم فورا

 .خورمنیم-

 !درک به-

ز ماش از خودش  در تنها را من و زد را موتیر  و شد ادهیپ ی 

ز ماش  بستم را چشمانم .رفت رستوران داخل و کرده رها ی 

 و آمد باال ناخودآگاه دستم .دادم هیتک صندیل به را شم و

  .نشست صورتم یرو 

 مطمئنم اما باشد اوردهین شم بر که نبود ب  بالها ارشیک

 !گرفتنیم آرام دیرسنیم اشاصیل یخواسته به تا

 ونی  ب رستوران از زمابز  اما ماندم منتظرش چقدر دانمنیم

 شم !است دهیرس حساب   خودش به بود مشخص که زد

  !نداختمین او به نگایه گرید و چرخانده شهیش طرف را

ز ماش که بود نیا فقط اشخوب    کرده پارک درخن   ریز  را ی 

ز ماش در هم آن آفتاب غیت ریز  وگرنه بود  یهاشهیش با و ی 

 فصل و بود شده مهرماه کهنیا با !شدمیم هالک باال

ز پا  .بود دهیرس راه از یی 
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 ۱۵۴پست#

 که امشده پر او از یطور  .شودیم سوار و زده را موتیر 

 .دارد وجود شدنم زیر  ش احتمال آن هر

 کی ارشیک باالخره که دانمیم و کنمیم سکوت فقط اما

 بود او فعال .گرفت خواهد را فشیکث ذات جواب ب  جا

  .بودم من تماشاگرش و تاختیم که

ز ماش  یدیتاک را اشجمله وقن   دانمنیم .کندیم روشن را ی 

 !نه؟ ای است میرو  به هم نگاهش کند،یم دیق

 و شال و چادر هی با م،یخر یم نشون انگشی   میر یم االن-

ز چ .قند کله و کیکوچ شمعدون نهیآ  .رسمه که ب  ایی 

بله خواستندیم بوده، آبا کار گفته که یموارد مطمئنم و

  .آوردمیم در ش هییقض نیا از دیبا تازه من و ندی  بگ برون

ز ماش .بودیم شب فردا ادیز  احتمال به که مجلش  به را ی 

 اما شده خشک و گرفته درد گردنم که نیا با .اندازدیم راه

 برگرداندن قصد و زدم گره هاابانیخ به را نگاهم مرصانه

  .ندارم را شم
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 حرص از نشان نیا و کردیم رها صدا پر را شیهانفس

 یقدر آن !واکنش نیا به نسبت رایصز  من و بود خوردنش

ز ماش  مرکز م،یرسیم دیخر  مرکز کی به که راندیم تند را ی 

 کردیم فکر دیشا دانمنیم .شهر منطقه نیبهی   در یدیخر 

 !اوردیب بدست را من دل تواندیم کارها نیا با

 با آن ن  یشاش از و شده دیخر  مرکز نگیپارک یورود وارد

ز پا اطیاحت  ادداشتی را پالک شماره نگهبان رود،یم یی 

ز پا یشهیش از را ورود یبرگه و کرده یم بدستش ارشیک یی 

 را شم که هستم لحظات نیا تمام شاهد حایل در و دهد

 یشهیش به رو بلکه ارشیک سمت به نه اما امچرخانده

 .کنمیم یی  گیپ را او حرکات چشیم ریز  و جلو

یم را دنمیکش نفس راه ب  گو نگیپارک کیتار  مهین یفضا

ز ماش یسوز روغن و دود یبو  د،ی  گ  و هاکیالست یبو  ها،ی 

  امخایل یمعده
 
 دچار من تا داده هم دست به دست همگ

  .شوم تهوع حالت

ز ماش ارشیک  را دستم که منز  سمت و کرده پارک را ی 

 .شودیم لیمتما زنمیم عق و گرفته دهانم مقابل
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 !دیآنیم خوش دلم به چیه اما است نگران شیصدا

  ترالن؟ شدخر -

ز ماش در ب به کنم،یم باز را ی  ز پا ضز  شالم پر با و پرمیم یی 

وع  آب یایبطر  با ارشیک .کنمیم خودم زدن باد به شر

 .ستدیایم کنارم

 .صورتت رو زیبر  شمیمابق بخور آب نیا از کمی-

یم دلم و زده یپوزخند افتدیم آب یبطر  به که نگاهم

 !اورمیب باال را اممعده دیاس ارشیک یرو  خواهد

 

 ۱۵۵پست#

 از حال نیا با !ستیچ یبرا پوزخندم است دهیفهم خوب

 .کنمنیم یفروگزار  زبانم شین

 !بسمه پشتم هفتاد واسه شدم دهیگز  تلونه از بار هی-

ف می  بگ مذاب مواد یاگهید کس هر دست از االن  شر

 !تو دسِت  تو آِب  یبطر  نیا به داره
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 درش که فشاردیم یطور  را یبطر  و داده تاب   را چشمانش

 به کفشش و شلوار و ختهیر  ونی  ب فشار با آب و شده باز

 با مانمنیم منتظرش .کندیم سیخ را من یهاکفش همراه

ز ماش و زده چرخز  ست،ین مساعد چندان حالم کهنیا  را ی 

 دانمنیم قایدق و دارمبریم جان کم را میهاقدم .زنمیم دور

 را موتیر  یصدا .شوم پاساژ داخل دیبا قسمت کدام از

 از قسمن   در .دستم کنار ارشیک حضور بعد و شنومیم

 قسمت همان به که بود شده هیتعب یآسانسور  نگیپارک

ز کاب .میکرد حرکت هم  را کارم نیا و بود طبقه همان ی 

 منتظر چندان خرابم حال وجود با گرید تا کرد ترراحت

 .خودش بعد و شدم داخل من ابتدا و کرد باز را در .نمانم

د را اول یطبقه دکمه  و من و افتاد راه به آسانسور .فشر

 نگاهم .میزدیم قدم پاساژ یراهرو  در بعد یاقهیدق ارشیک

 با بهیغر  دو همانند و بود پاساژ اجناس یرو  هدف ب  

  .میرفتیم راه هم کنار در ارشیک

ش که بود ارشیک نیا  :گفت و شد تمام صی 
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ز هم قراره گ تا-  طال یگالر  هی جلوتر م؟یبر  راه یطور ی 

 مابق   میبخر  ونشون انگشی   جاهمون از میبر  هست

 .میبد انجام هم دهارویخر 

 !بود سکوت فقط من از ارشیک سهم

 به و ستادهیا نیی  یو  پشت .میدیرس نظرش مد یگالر  به

  .میدوخت چشم طالها

 ندازمیب راستم دست انگشت درون انگشی   بود قرار من و

 دلم باطن در که منز  شوم، ارشیک یظاهر  کرده نشان و

 ...بس و دانستمیم خشوی  ام کرده نشان را

 به فکر حن   شدیم محسوب ارشیک به انتیخ که نیا با

 من اما قلبم در داشتنش نگه و ذهنم در یگر ید مرد

 .بودم انتیخ نیا مجازات قبول به حاضز 

 اومده؟ خوشت کدومشون از-

 :گفتم جانب به حق .دمیکش آغوشم به را دستانم

ز چ من-  کنار که ب  تو حن   نمیبنیم اومدن خوش یبرا یی 

 !هاپاره آهن نیا به برسه چه دستیم
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 .دیکش صورتش یرو  حرص با دسن   که دمید چشیم ریز 

 شده طور هر خودش مانند هم من بودم خورده قسم

 خوردن یلیس آن از بدتر واکنشر  اگر حن   زمیبر  را زهرم

 که ب  بالها مقابل در هم آن ماندمنیم ساکت اما داشت

 !بود آورده شم ارشیک

 

 ۱۵۶پست#

 که یطور  گرفت محکم و رساند میبازو  به را دستش

 .افتادند کنارم و شده باز هم از دستانم

 :زد پچ گوشم ریز 

ل وخودم دارم یلیخ-  امشبت یخوایم اگه کنمیم کنی 

 از ترروابز  من !ترالن کن غالف زبونتو نشه تحجله شب

 هزارتا و مراسم دیق و شمیم خر  همه الیخیب !حرفام نیا

ز چ همه و زنمیم و زهرمار و کوفت  حاال !کنمیم شه هی وی 

 ...خوددابز 
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س اما دمیترسیم دشیتهد از دیبا  دانستمیم چون دمینی 

ز چن هرگز مانمراسم یآستانه در ارشیک  نخواهد یکار  ی 

 !بوده من ترساندن یبرا ضفا و کرد

ز  راه به مجبور را من و دهیکش را دستم   مرد .کندیم رفی 

یم داخل .زندیم را موتیر   در، پشت ما دنید با طالفروش

 مودبانه کند،یم کمی   را دستش فشار ارشیک و میشو 

یس و سالم   .کندیم انگشی   درخواست و کرده احوالیر

 جناب؟ ارمیب حلقه ست بسالمن  -

 شخانیپ پشت تا و کشدیم جلوتر را خودش کیم ارشیک

 .رودیم شیپ

 .خوامیم نشون یبرا نه-

ز پا را شش و گفته کیتی   مرد  ریز  نیی  یو  به و انداخته یی 

  .کندیم نگایه دستش

 هوا در ارشیک دست و کشمیم پس حرص با را دستم

ب به طالفروش مرد .ماندیم معلق یم باال را شش ضز

 کندیم گمان دیشا و انداخته ارشیک و من به نگایه د،ی  گ

 :دیگو یم فورا که میدار  یدزد قصد
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 اومده؟ شیپ مشکیل-

 .کشدیم شیموها یالبال آز با را دستش انگشتان ارشیک

 .جناب ستین مشکیل نه-

 که دهیفهم خوب اما شودیم قانع ظاهر در طالفروش مرد

 !است شکراب ارشیک و من انیم

 .گذاردیم شخانیپ یرو  را انگشی   نیچند

 .دیکن انتخاب دییبفرما-

یم نشان و خط میبرا نگاهش با و چرخانده ش ارشیک

 کشم،یم جلو را خودم باالجبار و کرده جمع را لبانم .کشد

ها به گذرا نگایه همه از بنظرم که را گی و انداخته انگشی 

  .کنمیم انتخاب است ترزشت و ترساده شان

 ب  گو ساده گل کی شکل به و ندارد نز ینگ که یانگشی  

 .شده بافته

 

 ۱۵۷پست#

ز هم-  .خوبه ی 
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 مرد که است بزرگ کیم .اندازمیم انگشتم درون و برداشته

 :دیگو یم طالفروش

 .کنمیم کشیکوچ براتون نیکرد پسند اگه-

 :گفت ارشیک بدهم را جوابش و کرده باز زبان تا

ز سنگ هست، مگهید یمدال- یم و نیا تر،قشنگ و تری 

 ؟یخوا

 سوق طالفروش مرد سمت را انگشی   و نکردم نگاهش

 .دادم

ز هم-  .خوامیم و ی 

 درهم صورب   با ارشیک و داد تکان یش  طالفروش مرد

 ترعقب کیم و کرد فرو بشیج درون را شیهادست

ز چچیه و ستادیا  شوم لجباز اگر دانستیم .نگفت یی 

 که بود رسانده یحد به مرا .کنمیم رفتار خودش از بدتر

 شدیم مانیدعوا هم بهیغر  چشم جفت هزاران مقابل اگر

 !نبود مهم میبرا

وع و گرفته را انگشتم دور اندازه فروش طال مرد  به شر

  .کرد انگشی   کردن اندازه

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

د چندابز  زمان  را متیق ارشیک شدن، آماده از بعد و نی 

 .کرد یتشکر  طالفروش معمول تعارف مقابل در و دیپرس

 کوچگ جعبه درون را انگشی   مرد و دیکش را کارت

 .داد بدستم و گذاشت

 .میزد ونی  ب ارشیک همراه و گفتم ممنونیم

 حرفب   هم او که گرفتم سمتش به را کوچک جعبه

  .گذاشت بشیج داخل و گرفته

 :گفت فرویسر  پارچه دنید با جلوتر کیم

 .کن انتخاب-

 انتخاب را یایمیقد نسبت به و ساده یچادر  ستادم،یا

  .کردم

 مرد با دیخر  موقع فقط بود، کرده سکوت هم باز ارشیک

 .شد کالم هم فروشنده

 انجام با بود زده که یایلیس یجا ام،خوردهزخم روح

ز هم  یمیترم چند هر بود میترم حال در امساده یکارها ی 

 !سطچ
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 قند کله رنگ، یانقره و کوچک شمدابز  و نهیآ شال،

  .شد دهیخر  ارشیک سکوت در که بود یگر ید لیوسا

ز هم  که ب  جا تا دیکش طول بعدازظهر تا ساده یدهایخر  ی 

ز  راه ینا نه گرید  از اممعده .ستادنیا نه و داشتم رفی 

ز چ و ضعف   .بود افتاده سوزش به وحشتناک نخوردن یی 

 کرده عرق امشابز یپ و رفتیم ایهیس شیب و کم چشمانم

 :گفتم خسته ب  صدا با که بود لیتحل به رو بدنم و

 .خونه بی   ومن شد، تموم هم دایخر -

 

 ۱۵۸پست#

یم باال کیم را دستش در پاکت چند و زندیم یشخندیر 

 .دی  گ

 یم قهیعت یآشغاال و آت نیا به تو-
 
 د؟یخر  گ

 تکان صورتم مقابل را دیکل که برگرداندم رو و کردم نچر 

 .داد
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ز ماش تو برو ی  بگ-  نیا فقط .آمیم گهید قهیدق چند من ی 

ز  هوس که  !نزنه شت به ب  تنها اونم خونه به برگشی 

 و کردم شیرها جواب ب   گرفتم، دستش از هوا در را دیکل

 را موتیر  .رفتم نگیپارک به آسانسور کردن دایپ از بعد

ز ماش عقب صندیل یرو  را خودم و زده  پرت بایتقر  ی 

لب و رفتیم جیگ شم .دمیکش دراز و بسته را در .کردم

 .بودند شده خشک میها

ز هم به را یاقهیدق چند  شد باز در وقن   گذراندم، منوال ی 

ز خمین هم من ز پا که کردم نگاه اریسر یک به و شده ی   یی 

ز ماش کف در میپاها  .بود دهایخر  دادن قرار حال در ی 

ز ب نیا در  که داد نوازش را امشامه یطور  چر یساندو  یبو  ی 

  از
 
 ...رفتیم مالش دلم حد از شیب گرسنگ

 .گرفت سمتم را پاکن   شده خم حالت همان در

 شی  یب تو از هم روح گهید ،یوفتادین پس تا بخور ی  بگ-

  .داره رو و رنگ
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 به رو و شده ترخراب لحظه هر حالم نبود مخالفت یجا

 و چی    ساندو  و گرفته را پاکت تشکر بدون .بودم هویسر یب

  .دمیکش ونی  ب را نوشابه

ز ماش هم خودش و بست را در  فرمان پشت و زده دور را ی 

 .نشست

وع  و نوشابه نز یی  ش .نهیطمان با و آرام کردم خوردن به شر

 را امافتاده قند و آورد جا را حالم کیم بودنش دار گاز

ز م  .سوختیم اممعده که نیا با کرد انی 

ز ماش ارشیک  ونی  ب یفضا و آورد ونی  ب نگیپارک از را ی 

 .کرد خوش را حالم شی  یب کیم

 داخل بود شده تمام امنوشابه همراه به که چمیساندو 

ز ماش کف همان و داده قرار پاکت  مخترص .گذاشتم ی 

 اندشده عوض ب  گو که افتاد دهایخر  یهاپاکت به نگاهم

  .کردم ونی  ب دنید شگرم را خودم و نکرده توجیه اما

ز ماش ارشیک که زمابز  بود شده غروب  کوچه ش را ی 

ز  از قبل و شدم ادهیپ فورا .کرد متوقف  ارشیک در بسی 

 :گفت
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 یآبرودار  لطفا پس آنیم هم مادرم خانواده من شب فردا-

 رو خودت خانواده تیشخص و شان حداقل !ترالن کن

 !دار نگه

  .گفتم یوار  مسخره و "بلند هه"

 انتظار ازم پس !باشم نیا من که خواسن   خودت-

 و خن  یر  و زهرت !باش نداشته وکردن رفتار خانومانه

 !باش مسیم یزدنا شین منتظر پس یکرد مسیم

 

 ۱۵۹پست#

ز ماش در  کوچه داخل بلند ب  هاقدم با و دمیکوب هم بر را ی 

 ارشیک یهاکیالست وحشتناک غیج یصدا که شدم

کیالست یبو  که یطور  .کرد پر را ابانیخ و کوچه یفضا

 فونیآ زنگ و انداخته باال یاشانه .کرد پر را امنز یب شیها

دم را  .شدم داخل من و شد باز در یاهیثان از بعد که فشر

 را هاپله و کردم یط بلند ب  هاقدم با را خانه تا باغ ی  مس

  .کردم گی تا دو
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 و اسحاق عمو یخانه باز در دنید با دمیرس که پاگرد به

 امنهیس در قلب شاد بایتقر  و بخند و بگو یصداها

 !شد دنینتپ به محکوم

  است؟ خی   چه بدانم تا نبود دلم در دل

 لرزان ب  پاها با را اسحاق عمو یخانه به منتیه یپله چند

 .رفتم باال

 .آمدیم هیراض عموزن و قهیصد عموزن یهاخنده یصدا

 از اسحاق عمو ای .دادندیم جوالن شم در فکر دو

 ...بود شده آزاد خشوی  ام ای بود شده مرخص مارستانیب

خانه وارد خواهمیم رسم،یم که اسحاق عمو یخانه مقابل

یم ب  باال یهاپله از را مادرم آرام یصدا که شوم شان

 ...شنوم

 !ترالن !ترالن یوا-

 و رومیم هاپله سمت و گرفته فاصله اسحاق عمو خانه از

 .می  گیم باال ش

 .بود ستادهیا هاپله یرو  ش به چادر مامان
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 .باش زود اول باال ایب بدو-

 :زدم لب مبهوت

 مامان؟ شدهخر  چرا؟-

 .گذاشت اشنز یب یرو  انگشت و گفت شیه

 !دتتیند کش تا باش زود اول باال ایب تو-

 عمو یخانه باز در به نگایه و چرخانده ش مجدد

 !نبود دلم در دل و شده خی   چه دمیفهمیم دیبا انداختم،

  .رفتم باال هاپله از مامان یچندباره اخطار با

 کشاند باال هاپله از خودش همراه و گرفت را دستم مامان

 .بست را در فورا میشد که خانه داخل و

 ...قرارترب   من و زدیم موج صورتش در خوشحایل و خنده

 

 ۱۶۰پست#

 :گفتم و اوردهین طاقت

 نیم چرا مامان-
 
 آخه؟ شده خر  گ
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س و دهیپرس را سوالم  و دیبوس را صورتم طرف دو دهینیر

 :گفت

 دیخر  واسه هم شتونیآزما جواب واسه هم مبارکه-

 .نشون انگشی  

 یب ش از زدم یلبخند
 
  !چارگ

نگار و ارشیک از امان  گوش به هم زود چه ...بودنش خی 

 :دمیپرس فقط مامان جواب در اما !بود رسانده مامان

ه چه اسحاق عمو خونه-  مامان؟ خی 

ز چ یبرا چشمانش درخشش .گفت آهابز   ...بود یگر ید ی 

 رفن   تو نکهیا بعد ساعت دو شده، مرخص داداش خان-

ا گفت زد زنگ بابات  کردن مرخص و اسحاق داداش دکی 

ز پا همه االنم .آورد دنبالش رفت و  .آبا حن   یی 

 :زدم لب ناراحت

 برم؟ من نذاشن   چرا خب-

 .کرد تنم در لباس به یااشاره شیابروها و هاچشم با

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 که ب  تو اونم عموت؟ شیپ یبر  یخوایم اهیس لباس با-

 گن؟یم خر  من با تعمه و عموهازن ؟یسر یم عروس یدار 

ت که ندازننیم صورتم تو تف  و شهیم عروس داره دخی 

ز چ نیا که تو تنشه؟ لباس وضعه چه نیا  شهنیم تیحال ای 

 !یایب خودت به خودت بگم حداقل

 .برگرداندم رو

 داره؟ یلیدل چه بودم ونی  ب خب-

ز ماب دست  .گذاردیم کتفم دو ی 

 واسه یبود رفته تو دوننیم خونه نیا جماعت کل االن-

 گهید !اهیس رخت نیا با اونم !برون بله دیخر  و شیآزما

 ونی  ب وضع نیا با تو خوردم حریص چه من که دونننیم

 هم حاال !نذاشن   آبرو واسم و دید تعمه چند هر !ینر 

 .میبر  بپوش دمیخر  روشن رنگ لباس برات برو

 .کشمیم صورتم به دسن  

 کم مگه مامان؟ یبخر  واسم ونی  ب یبر  یکرد وقت گ-

 کمدم؟ تو دارم لباس

 .کندیم نچر 
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ز هم از بعدشم داره، یاگهید ی  توف نو رخت-  کوچه دو ی 

ز پا   داشت؟ یکار  مگه دمیخر  کیبوت از تریی 

 .گرفتم شیپ را اتاقم راه

 .حال هر به ممنونم-

 ناخویسر  به بحث و جر با را امشده خوش دل خواستمنیم

ز چ نیا و بود آمده اسحاق عمو .کنم مبدل  .نبود کیم ی 

 

 ۱۶۱پست#

ز م یرو  یهالباس به نگاهم و شده اتاقم داخل یم دراور ی 

ز هم و بود چشم در بودنشان نو .افتد  مدل و رنگ طوری 

یم را اتاق در .داشت خوب   قهیسل شهیهم مامان .قشنگش

 چطور؟ هیبق گفت؟یم چه دنمید با اسحاق عمو .بندم

 و هاشوخز  مقابل در کردم؟یم چه را پروانه طلبکار نگاه

یم نشان واکنشر  چه ازدواجم یدرباره شانیهاخنده

 چه؟ باشد گفته خشوی  ام به االن به تا عموزن اگر دادم؟

  بزند؟ زنگ بود توانسته خشوی  ام اصال
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وع وضع نیا از خسته  .کردم میهالباس کردن عوض به شر

 ،یی  ش رنگ به دامنز  یشلوار  .زدم تن را نو یهالباس

ز شوم  یهاپارچه با که لباس طرف دو و دیسف رنگ به یی 

 زیر  یهاشکوفه شیرو  و شده کت به هیشب یگر ید

 و دیسف نهیزم با یایروش  بود، شده کار بنفش و صورب  

 ...صورب  

 ونی  ب اتاق از و دمیمال صورتم یرو  کننده نرم کیم فقط

 به لبانش دنمید با که بود ستادهیا انتظارم به مامان .زدم

 شده درخشابز  هیمشک یهالهیت چشمانش و شد باز خنده

 .بودند

 !یشد هافرشته مثل آدیم بهت دونستمیم-

 عنوان نه بود اسحاق عمو بخاطر فقط دنمیپوش لباس

 ...شود عروس است قرار که یدخی  

 .کردم باز را خانه در و دادم تکان یش 

ز ح همان و آمد همراهم هم مامان  :گفت شمپشت هم ی 
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 قراره هم مردها م،یدار  مهمون کیل برونته،بله شب فردا-

 کار کیل که یسر یم بلند زود صبح باشن، نایایسور  خونه

  .میدار 

ز پا کی به کی هاپله از  مهمابز  کهنیا از شی  یب .رفتم یی 

 که نیا و بود مهم اسحاق عمو باشد، مهم میبرا شب فردا

ده ب  بو خشوی  ام بدانم فقط  به بردیم ب  بو اگر که ...نی 

 آتشفشان کوه کی آرام یخشو ی  ام از و شده داغون حتم

 ...ماندیم باق  

 جمع همه .میشد اسحاق عمو خانه داخل مامان همراه

 .بود نشسته مبل یرو  اسحاق عمو کنار هم بابا و بودند

 .سالم-

 

 ۱۶۲پست#

 نفره سه یکاناپه یرو  عموهازن کنار و رفت مامان

 از آخ ...رفتم اسحاق عمو کنار مایمستق من و نشست

 ...زدیم ادیفر  را خشوی  ام چشمان که چشمانش
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م  در خشوی  ام ب  گو ...کنم نگاه چشمانش به داشتم شر

 ...بود من دنید حال

حایل خرابات از یوا و رانمیو  حال از یوا ...دلم از یوا

 ...ام

 برگشن   که خوشحالم چقدر بگردم دورت عمو؟ خوب  -

 .خونه

 بوسه وقن   هم، لبانم و لرزدیم دلم شود،یم پر چشمانم

 شی  یب شیموها حن   نظرم در .زنمیم عمو ی  پ دست یرو 

 ...بودند شده دتریسپ خشوی  ام نبود از

 بعد عمو .کندیم گرم را دلم اما است جانکم عمو یصدا

 خانه نیا چراغ و چشم بزرگ، خانم و آقابزرگ فوت از

  .هست و بود

 گی دخی   ،یشد ترخانم یبود خانم ...قربونت عمو-

 ...شهیم عروس داره خونه نیا طونهیش و شر  و دونهی

 را اسحاق عمو دست اما نشستم زانو دو یرو  مبل کنار

 .نگرفتم باال ش و زدم خجیل لبخند .نکردم رها

  ...کشهیم خجالتم چه-
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 .دهدیم قرار مخاطب را سوسن مامان

م و؟دنیکش خجالت گرفت ادی گ دخی   نیا سوسن-  دخی 

ز هم تو شد بزرگ زود چه  ...نبودنم روز چند ی 

 دوست اشنداشته دخی   مثل را من شهیهم اسحاق عمو

 از شی  یب را من دمیبالیم خودم به دیبا دیشا .داشت

ها  ...دارد دوست خانه نیا گرید یدخی 

 گهید خب ویل طونیش و شر  قدرم هر داداش خان واال-

 بره خوادیم گهید ...شهیم تموم بودنا هوا به ش نیا جای

  خونه ش
 
 ...کنه رفتار خانمانه دیبا زندگ

 .دیکش ق  یعم نفس عمو

 من دونمنیم فقط .بشه همون هی  خ خر  هر که شاءهللاان-

ا نیا ای شدم ی  پ زود  که یاونقدر  شدن بزرگ زود دخی 

 نمیا و پروانه از اون .شونیزندگ خونه ش رنیم دارن

 ...ترالن

 :گفت اسحاق عمو جواب در که بود میابراه عمو
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 بزرگ زود هم هابچه نیا و میشیم ی  پ میدار  ما داداش-

یروز  هی خشو،ی  ام قسمت شاءهللانا گه،ید روزگاره شدن،

 ...میخور یم رو خشوی  ام عرویس نز یی  ش ام

 .نبودم من گرید من روز آن قطعا ...خشوی  ام

 

 ۱۶۳پست#

آن .شد حالم شدن منقلب متوجه خوب یلیخ پروانه

وع و زد یاخنده تک که یقدر   عوض را بحث کرد شر

 ...بودم ممنونش چقدر من و کردن

ز چ عمو ...ایعروس و حرفا نیا الیخیب حاال-  یخور یم یی 

  موقع؟ی نکنز  ضعف ارم؟یب برات

ز ح عمو ز  باال ش ی   :گفت انداخی 

م نه-   .خوبم دخی 

  نیا به نبود قرار اما
 
 بله و عرویس مجالس بحث هاسادگ

  .ابدی انیپا مراسمات  گید و برون

ز حس-   گه؟ید هیحتم ترالن برون بله شب فردا پس ی 
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نیم را هاحرف نیا و نبودم کاش .بود دهیپرس اسحاق عمو

 شد؟نیم تمام چرا .دمیشن

 رو مردا که برونه بله شب فردا بخواد خدا .داداش بله-

 .میکنیم ب  رایپذ نایا یسور  خونه هم

 با بعد کیم و دیکش محاسنش به دسن   اسحاق عمو

 :گفت متفکر حالن  

 قراره شونیعروس زمان تا ای شدن؟ محرم بهم تا دو نیا-

 بمونن؟ نامحرم

 چشمابز  با که منز  سمت .انداخت سمتم نگایهمین بابا

 !بودم شده هی  خ هاآن به دهیترس و زده وق

  .که خوادنیم خوندن غهیص هفته سه یبرا گهید واال، نه-

 .دیکش درهم ابرو عمو

 مسلمون؟ یدار  نگه یخوایم هم کنار رو پنبه و شیآت-

 نیا !هیعمر  گهید خودش که هفته سه !روز هی واسه حن  

ز ب ادیب کن خی   رو یدیس حاج فردا ه؟یکار  چه  هی شونی 

 انجام درستش راه از و کار !بخونه هم تیمحرم غهیص

 !بده
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 دهانم در قلبم اتفاق نیا از زده وحشت !نبود دلم در دل

تیاذ از حتم به شدمیم ارشیک غهیص اگر من !دیکوبیم

 که بود آتش خود ارشیک !نبودم امان در اشجسیم یها

 ...کنم قبول توانستمنیم ...دیکشیم آتش به را پنبه منه

 وحشت ارشیک با بودن تنها از من افتاد؟یم اتفاق   اگر

ز  و داشتم  نفع به تیموقع نیا از ارشیک بودم مطمی 

 !بردیم را استفاده نیبهی   خودش

دندان ی  اس که لن   و امدهیپر  رنگ دیشا و کرد نگاهم بابا

 خواندن که رساند جهینت نیا به را او بودم کرده میها

 !ستین اخ  یاحت غهیص

 شی  یب ممکنه خوندن غهیص اما داداش درست کالمت-

 قراره فقط که فرداست مجلس هی .کنه درست دردش

 ادیب بعدشم و بس و کنه ترالن دست انگشی   ارشیک

 .برنداره شش از یروش  ترالن حن   .مردونه قسمت

 چرا دانمنیم ...نداشت قبول را بابا حرف اما اسحاق عمو

یم مگر اما .است من مخالفت منتظر کردمیم احساس

ها که جمیع در توانستم  کنم باز زبان بودند نشسته بزرگی 

یم کالغ چهل کالغ کی عموهازن حتم به کنم؟ مخالفت و
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 ...زدیم بابا و من جان به غر عمر آخر تا مامان و کردند

 ...بودم افتاده ی  گ بن  یمص چه

ز حس- ؟ین نامحرم بخوره ترالن به ارشیک دست اگه ی  ز  سی 

 به که قدرم هر حاال !گناهه هم پش اون نگاه هی حن  

  !باشه مونده کم شونیعروس

 ؟خر  نهیبب بخواد ترالن تن لباس دیخر  برن بخوان روز فردا

 .گرفت من از نگاه و کرد ق  یعم بازدم و دم بابا

  شما خر  هر داداش چشم-
 
 گمیم یدیس حاج به فردا .بگ

ز ب تیمحرم غهیص هی و ادیب   .بخونه شونی 

 :گفت بود کرده سکوت لحظه آن تا که آبا

ز ساخالس یسوز  االه-  االه گوروسوز، شیا دهیپسند .ی 

ز الس مبارک  .ی 

 خدا د،یکنیم یادهیپسند کار کنه، حفظ رو شما خدا )

 ( .کنه مبارک
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 شدم هی  خ بابا دهان به واج و هاج ...ختمیر  فرو که منز  و

وع هیراض عموزن از که زدبز  کف یصدا و  بعد و شد شر

وع همه آن  ...گفتند کیتی   و کردند زدن دست به شر

 آورش خفقان یفضا و جمع آن و اورمیب طاقت نتوانستم

خانه به دو با را خودم و گفتم یدیببخش .کنم تحمل را

 .رساندم اتاقم سپس و مان

 

 ۱۶۴پست#

 هوا .رساندم پنجره پشت را خودم و کرده قفل را اتاق در

 من یجا خشوی  ام اگر ...دلم و قلب مثل بود شده کیتار 

 نیا با دیبا د؟ی  بگ آرام تا کردیم چه کرد؟یم چه بود

 گفتم؟یم را دردم که به کردم؟یم چه وصلت

 را خودم و ختمیر  اشک چقدر خشوی  ام ادی با دانمنیم

نیم خودم در ب  نا گرید که زمابز  اما کردم نینفر  و لعن

 شم یرو  از را امیروش  و دهیکش دراز تختم یرو  دمید

ز زم یرو  مچاله و برداشته یم چشمانم .کردم شیرها ی 

 دهانم و خشک میگلو  .بود شده پیک امنز یب و سوخت
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سخت همه از و آمدنیم بند میهااشک اما بود شده تلخ

ز  جان تر  داشتم حتم .بود ذهنم در خشوی  ام ریتصو  گرفی 

 گی با و گرفته تماس شانخانه با شده طور هر خشوی  ام

 که است وقت آن و زندیم حرف تلفنز  شانهمه دیشا ای و

  ...عموزن و محمدی  ام ای و دیگو یم حرقز  عمو ای

 ای و شد خواهد شوکه خشوی  ام حتم به لحظه آن

 چه من به موقع آن دانمنیم ...زد خواهد یزهردار  پوزخند

 یتصور  چه من به راجع خودش الیخ در .دهدیم نسبن  

 خواهد دلش یکجا را بودم داده که قویل و کرد خواهد

 چشم در چشم خشوی  ام با که یروز  قطعا اما گذاشت

 که احسایس ...بود خواهد احساسم مردن روز شوم،

 بکوبد صورتم بر یلیس هم دیشا ...دارم خودش به نسبت

 یپا وقن   ندارم رایه بداند کاش اما بخواند نامرد را من و

 فقط ...است خاندان کی یآبرو  که است وسط لیمیف

 پخش را لمیف آن بخواهد و شده وانهید ارشیک ستکاقز 

 ...شدندیم آبروب   باغ خانه اهایل کل حتم به کند
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 آماده فردا اتفاقات یبرا را خودم و بخوابم کنمیم سیع

 بخت خانه رایه است قرار پروانه از زودتر که منز  کنم

 ...کجا من و کجا پروانه اما .شوم

 با که منز  و کرده ازدواج عالقه و عشق با که یاپروانه

 ...دیتهد و زور

*** 

 که حایل در .چرخانمیم استکان داخل هدفب   را قاشق

 یاحفره و امشده هی  خ امب  چا به فقط و امختهینر  شکر

 ...شده جادیا ب  چا در مداومم زدن هم از که

ز ق سفه- ز مینیب باش ی  ون !آپاردون یی   ؟آخز  ید نخی 

 آداما بسن؟یجور  اوزوو یدافهیق نه بو اولوب؟ زلرونیعز 

ز گل تز لر؟یند  !آخز  سنی 

ه) ته !یبرد رو مونحوصله و ش وونهید یدخی   چخی 

 یبرا آخه هیاافهیق چه نیا مرده؟ کست نیزتر یعز  آخه؟

 عرویس تازه گن؟یم خر  آدم به ؟یکرد درست خودت

 (!آخه
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 نز یس درون و دمیکش ونی  ب استکان داخل از را قاشق

 اما که منز  و بود دنییدو  حال در مدام مامان .گذاشتم

 .بود شده امهیروح چاشنز  قیدقا نیا در آرامش

 از بعد هم خودم که یطور  .دادم باال ش را آبا جواب

ز  منده و دمیفهم را آن معنز  امجمله گفی   .شدم شر

  ...آبا مردیم زمیعز  کاش یا-

 کرده نطق که را چهآن اما آورد خودم به را من آبا سکوت

 .نداشت کردن ستیر  و راست یبرا یادهیفا گرید بودم

 هم را استکانم و شدم بلند سفره کنار از نخورده صبحانه

خانه به و برداشته ز  ب  ظرفشو نکیس داخل .رفتم آشیر

طبقه و خانه نیا امشب .برگشتم اتاقم به و کرده شیرها

 و نداشتم احسایس چیه من اما شدیم مهمان از پر باال ی

 .شدن آماده ینا نه و داشتم کردن کمک ینا نه حن  

ها و هیراض عموزن ،یسور  عمه یصدا  عموزن و شیدخی 

 اما بودند آمده مادرم کمک به همه .آمدیم هم قهیصد

  !بودم زده ماتم باشم من که عرویس

 .پروانه یصدا بندشپشت و خوردیم اتاقم در به یاتقه
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 چفت را در  و شده اتاق داخل دی  گنیم جواب   من از وقن  

ز م یرو  حوصلهب   را دستم در خودکار .کندیم یم پرت ی 

 ...ماندیم ثابت هوا در دستم پروانه حرف با اما کنم

 !زد رنگ خشوی  ام-

 

 که عقیل ای تپد،یم تو یبرا که قلن   به زم؟یگر  کجا تو از"

 "…خت؟یگر  توانیم تو به تو از شد؟یاندیم تو به

 

 ۱۶۵پست#

 باز کنم  گرید ب  جا معطوف را ذهنم خواستمیم تا چرا

 آمد؟یم خشوی  ام از یخی   هم

ز ماب را دستش  خم سمتم به پهلو از و گذاردیم کتفم دو ی 

 .شودیم رخممین به هی  خ و شده

  گفتم؟ خر  یدیشن-

ز پا را نگاهم  جان .دهمیم قورت را دهانم بزاق و می  گیم یی 

 :میبگو  تا کنمیم
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 .دیفهم-

 .کشدیم ق  یعم نفس پروانه

 خونه خودم که بود شانس بزنه، حرقز  کش نذاشتم نه،-

 االن تا که وگرنه برداشتم رو گویسر  و بودم اسحاق ب  دا

 گفت و زدم حرف اوشیس با هم اون بعد .بود دهیفهم آره

 تا مونهیم جاهمون لیوک اما گرده بریم داره خودش که

 دوست اون دنبال فقط االن .باشه خشوی  ام یکارا ی  گیپ

  .صادق قشینارف قیرف همون خشوان،ی  ام

ز م یرو  فریصز  خطویط اماشاره انگشت با  .کشمیم ی 

 فهمه،یم خشوی  ام که باالخره ؟خر  که آخرش خب-

 خشوی  ام با عمو ای محمدی  ام ای عموزن مگه هم بعدش

 نزدن؟ حرف

به ب از من مانع و زده دستم انگشت به یاضز  زدن ضز

ز م یرو   .شودیم ی 

 هم عموزن و ما خونه هم محمدی  ام بود، اتاقش تو عمو

  .شماست یخونه که

 :میگو یم بعد و کشمیم یاآسوده نفس نامحسوس
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 بهشون و زده زنگ خشوی  ام بفهمه عمو ای عموزن اگه-

س خشوی  ام .شنیم دلخور حتما نگفن    خر  واسه دینیر

 تو بزنه؟ حرف باهاش ستین حاضز  شخونواده از کش

  .بودن خشوی  ام زنگ هی منتظر چقدر دوبز یم که

ز م یرو  و برداشته کتفم دو انیم از را دستش پروانه یم ی 

 .شودیم خم کیم و گذارد

 شک خشوی  ام نه کنم،یم درستش بعدا خودم یجور ی-

 ده بخواد که نداشت وقت یاونقدر  هم بعدش نکرد

 که، ستین خاله خونه .بمونه تلفن یپا رب  ع هی قهیدق

ز هم  .شده کیل خودش دادن اجازه که هم قهیدق پنج ی 

ز م یرو  آرنج  امچانه ریز  زده مشت را انگشتانم و گذاشته ی 

 .زنمیم

 همه یجور  کی .کنهنیم کار مغزم گهید پروانه دونمنیم-

 اول یخونه تو هنوز خودم که گذرهیم شعت با داره خر 

 یبرا انگار یشنو یم که رو اتاق از ونی  ب یصداها .موندم

 امیب تا .ندارم باور خودم هنوز .من تا ستگهید گی جشن

ز  دوست یمزه امیب تا شده، خر  بفهمم من بچشم رو داشی 
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 زنهیم داد شم تو گی شهمه .گهید گی سمت دادن هل و

 یانتظار  چشم ؟یداد بهش که قویل ؟خر  خشوی  ام پس

 پشت سلول اون تو و بیغر  کشور تو خشوی  ام صی   و

 همه که جیگ قدراون .امآشفته خودم؟ قلب له؟یم کیل

ز چ  .چرخهیم شم دور داره فقط ی 

 .فشاردیم گریم به را دستم پروانه

 !شهیم درست خر  همه دونمیم من ترالن نخور غصه-

 .زنمیم یپوزخند

 قراره برونمه، بله امشب پروانه؟ بشه خر  قراره ؟خر همه-

 .هیعروس و عقد هم گهید هفته سه و بشه خونده غهیص

 حرف درصد صدم کی اصال بشه؟ خوادیم یامعجزه چه

 جواب نشه، جور خر  همه و ادیب در آب از درست تو

 خر  همه که آوردم شانس بگم بدم؟ خر  رو خشوی  ام

 و کردمیم ازدواج داشتم راحت یلیخ من وگرنه بهم ختیر 

؟ب   توئم   خی 

 .کندیم باز لب یجد پروانه
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 ستین ازدواج نیا با دلت تو که دنیفهم خوب همه-

 فقط و مادرته بزور ازدواج نیا دوننیم خوب همه !ترالن

پچ مدام من .کنز  ازدواج برادرش پش با تو که خوادیم

 رو خودت انقدر پس شنومیم رو مامانم و هاب  دازن یپچا

ز زم به آسمون و ادیب آسمون به زن !ندون مقرص یم همه ی 

  !شهنیم تا دو مامانت حرف دونن

 .زنمیم یپوزخند

 یپا و خودم تیرضا با خودم که نهیا مثل من هییقض-

 کنهیم فکر من مامان !شدن قربوبز  واسه رمیم دارم خودم

 حرف ثیحد و حرف از که انقدر سابقم ترالن همون من

نیم خودش دخی   شدن بدبخت از ترسه،یم مردم دهن

  تو اگه حن   نظرش به !ترسه
 
 یبرا یبر  و کنز  اشتباه زندگ

 خر  وسط نیا دونمنیم .دهیرس آخر به ایدن گهید طالق

 بزرگ طور نیا مطمئنم اما ترسهیم ازش مامان که بوده

 داره ب  فکرا نطوریا هم آبا .نبوده خودش دست و شده

 شونزده، سن تا وقن   ستین مقرص چندان هم مامان پس

  هفده
 
 گوشش تو هاحرف یهمه و بوده روستا تو سالیک

، فکر مدرن بخوان که ستین شهر مثل روستا !پره ز  کیز
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 که منز  حداقل .رنیم رو میقد اقیس و سبک همون

یم رو هانیا یهمه آبا یخونه و روستا رفتم یچندبار 

ز حس بابا که مامان داشت شانس .دونم  گردش یبرا ی 

 اومده خوشش و دهید رو مامان اونجا و روستا بود رفته

 اومد بابات وقن   که گفتیم هرازگایه آبا ...بود

 که اون و نیا با میفروختیم فخر کیل مادرت یخواستگار 

مون  با حاال خب !میداد شوهر یشهر  پش هی به رو دخی 

 حن   وقن   کنه؟ تونهیم کارخر  مادرم بنظرت اوصاف نیا

 تو آبا یحرفا و هی  بگ میتصم خودش تونهنیمسن نیا با

 !ترشهیم و مونهیم کنه ازدواج رید که یدخی   !پره گوشش

 

 ۱۶۶پست#

 .کرد یاخنده پروانه

م ی  پ هی آبا نظر از سنم نیا با من االن پس-  یوا !دخی 

 بنظرش و نداره ب  اخالقا جور نیا من مامان کرد رحم خدا

 خر  همه مطمئنم من ترالن اما !کردم ازدواج هم زود حن  

  !نخور رو خودت هم انقدر نخور غصه شهیم درست
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 :دیگو یم عجله با مامان و شده باز اتاق در

 ترالن با کمی بده تی  خ خدا ،ب  نجایا پروانه ئه ترالن؟-

 از مهمون کیل من کنه یآبرودار  شب بلکه بزن حرف

  .ادیب برام قراره هم شهرستان

 در مادرم حضور بعد و شنومیم را خشر خش یصدا

 .دی  گیم باال کیم که لبایس کاور و کنارم

ز  تییزندا با امشب، واسه آورد ارشیک االن ونیا-  رفی 

 .کنز  شیآرا کمم هی باشه حواست شدبز  آماده دن،یخر 

 فقط بکشر  اتو موهاتو کنهیم کمکت هست هم پروانه

 !ترالن ایب خودت به لطفا

 :گفت خندابز  لحن با پروانه

دن و ترالن خود چرا ب  زندا-  اگر لباس؟ انتخاب واسه نی 

 ترالن دیشا اصال ؟خر  بود گشاد ای کیکوچ براش

 .ادین خوشش

  .زد یاخنده تک مامان

 رو از منم بودن دهیپرس ازم رو زشیسا بشم قربونت نه-

عجله انقدر بعدشم گفتم بهشون ترالن یایمجلس لباس
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ن رو ترالن نشد وقت اصال که شد یا  دیخر  شاءهللاان .بی 

 با خرهیم لباس خوادیم دلش چقدر هر خودش شیعروس

 .خودش انتخاب

 گذاشت تخت یرو  را لباس کاور حرفش اتمام بعد مامان

 .زد ونی  ب اتاق از و

یباز  شبمهیخ عروسک شدم متوجه خوب یلیخ گهید-

ده ومن قصد از خودش ارشیک مطمئنم !ام  مبادا که نی 

 !بخرم مزخرف لباس هی بخوام و کنم یلجباز 

 گریم به و گذاشت میهاشانه یرو  را دستش دو هر پروانه

د  :گفت خباثت و طنتیش از پر لحنز  با و فشر

ا تو من اگه ویل- یم خوش خودم به کیل بودم تو طیشر

  !ترالن گذروندم

 .شوندیم هم چفت میابروها

 یم خر -
 
 پروانه؟ گ

 .آورد گوشم کنار را شش
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 کردمیم تیاذ روپشه نیا کیل !دمیبر یم ش پنبه با گمیم-

  ...ودرآوردن عشوه و ناز و متیق گرون یدایخر  با اونم

 .دادم تکان افسوس به یش 

 خوش ستین ازدواج نیا به دلم وقن   ؟خر  بعدش خب-

 نبود وسط ب  خشوی  ام اگه آره آد؟یم کارم چه به گذروبز 

ز هم حتما ز هم !خشوستی  ام من درده .کردمیم رو کاری   !ی 

ز  در کیم و کندیم نچر  پروانه ز  و گفی  یم تعلل حرفش نگفی 

 :دیگو یم آخر ش اما کند

 ،یکردنیم ازدواج هم ارشیک با اگه حن   تو ترالن دوبز یم-

 شیپاپ تو از یخواستگار  واسه وقتچیه قهیصد ب  دازن

 یرادیا و بیع نکرده یخدا بگم نکهیا نه .ذاشتنیم

 رو ب  دازن اخالق خوب یلیخ که خودت فقط !نه ،یدار 

 .کنهیم پسند خشوی  ام یبرا یدخی   سبک چه تو دوبز یم

ز  که دخی   هی  کیل اووو و وایطیخ و،یدار خونه و،شیآشیر

 از یخواستگار  به ادیز  حن   ب  دازن !باشه داشته گهید هیز 

 اما رفتیم مصدقه قربون کیل ظاهر تو !نبود رایصز  منم

زن که دمیشن من ویل بمونه خودمون شیپ !ظاهر تو فقط
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 خشوی  ام اگه که بود گفته هیراض ب  دازن به قهیصد ب  دا

 خواهر دخی   یخواستگار  رهیم بده نشون مثبت چراغ

 کیل و سالشه ستیب و مهتابه اسمش که هموبز  !خودش

 اون ندون مقرص ادیز  هم رو مامانت ویل !داره ایبروب هم

 نیچند باشه خر  هر !شناسهیم رو ب  دازن تو و من از بهی  

ز  !ستخونواده نیا عروس ساله  مخالفت اگه باش مطمی 

 با دادنیم هم اجازه ،یکردنیم ازدواج ارشیک با و یکردیم

 !کنز  ازدواج خشوی  ام

 

 ۱۶۷پست#

 .نشستم تخت یرو  و شدم بلند صندیل یرو  از کالفه

 .بستم چشم و کردم ی  اس دستم دو هر انیم را شم

 .نکنم فکر موضوع نیا به که نبوده یروز  .پروانه دونمیم-

سنت و حرفا ی  اس دیبا چرا که سوزهیم نیا از دلم فقط

  نیا قراره گ تا م؟یبش غلط یها
 
 خودمون کام به زندگ

 زمیبر  دارم لیوسا خر  هر و بردارم ساک شدم بلند نباشه؟

یم بگم که بچرخونم کنانهلک شهر تو خودم با و توش
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  و باشم مستقل خوام
 
 بگم باشم؟ داشته رو خودم زندگ

 به و کنم ازدواج دارم دوستش قلبا که کش با خوادیم دلم

 خوادیم کجا تا نبودن مربوط نیا اما ست؟ین مربوط کش

 ی  غ تونمیم من نه ...ستین دوتا گی من یفکرا بره؟ شیپ

 خودم پس از تونمیم و شدم بزرگ بگم و کنم فکر منطق  

 تیوضع نیا تونمیم نه ام،یب بر اتفاق از پر جامعه نیا تو

 راه دونمنیم که افتادم ی  گ برزخز  هی تو !کنم تحمل رو

 بگم که نهیا میدلخوش تنها فقط ه؟یطرف کدوم نجاتم

 تونمنیم من !بده دلم به آرامش و کن کمکم خودت ایخدا

 یدیسف چشم مادرم و پدر چشم تو و بشم دهیدر  دخی  

 ی  گ مونهمه فقط !دارن دوستم واقعا دونمیم وقن   کنم

 !میباش شده افسون مونهمه یانگار  .میافتاد دورایه هی

 جادو رو ما خانواده نکنه گمیم خودم شیپ حن   کن باور

 من مگه گمیم و زنمیم تشر  خودم به بعدش کردن؟ جنبل

ز چ جور نیا به اصال  کنمیم احساس دارم؟ اعتقاد ای 

 وگرنه رفت بدخواهامون چشم تو و شد خار امونیخوش

 اونم د؟یدیم خودش به اتفاق همه نیا باغ خونه کجا

 .عرویس و عقد یمراسما نیا از ی  بغ حاال ؟ینطور یا

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 که بس از مونده کم شدنم وونهید تا گمیم هم روزا بعیصز 

 دخی   هی خوادنیم دلم !رسمنیم جهینت به و کنمیم فکر

  یجور  ارشیک قبل تا وقن   بشم دهید فیضع
 
 کردم زندگ

 گرفتم میتصم میزندگ یبرا خودم و داشتم دوست که

 درس و بدم کنکور رترید سالکی خواستم نکهیا حن  

 بعد انگار اما .کردن موافقت بابا و مامان و بخونم

 !شد عوض خر  همه ارشیک یخواستگار 

 دو یرو  مقابلم .نمیبیم را پروانه آمدن و کنمیم باز چشم

 .گذاردیم میپاها یرو  دست و نشسته زانو

 ادتی کا رو من خوده .ترالن دارم قبول وحرفات یهمه-

 از تونستمنیم اما قمیرف کیل مامان با نکهیا با نرفته؟

ز چ اوشیس و خودم عالقه  نشون همه به یطور  !بگم یی 

 ابدا و اصال اما دارم عالقه خشوی  ام به که بودم داده

ز همچ ز چ ی   برادر هی مثل فقط رو خشوی  ام من و نبود یی 

 شدن قضاوت ترس از آدما اوقات گایه .بس و نمیبیم

ز چ ز ین شونواقیع خوده که دنیم نشون رو یی   ترس .سی 

 هیبق بدن انجام رو کار فالن من اگه نکنه نکهیا از
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  قراره هیبق یبرا که انگار اد؟ین خوششون
 
 نه میکن زندگ

  !خودمون

ز  از بعد  .داردبریم را کاور و کرده دراز دست حرفش گفی 

 .کشدیم ونی  ب را لباس و کرده باز را آن پیز 

حرف ب  گو که ب  هاحرف .بودم موافق پروانه یهاحرف با

 دیرسیم ثمر به ازدواج نیا اگر .بودند هم خودم دل یها

 اگر یروز  تا بودم داده انتقال پروانه به را میهاحرف من

 و دیبگو  .دیبگو  او به دیپرس را ازدواج نیا لیدل خشوی  ام

ز چ چیه گایه که کند نیا متوجه را او  آدیم خود دست ی 

  .ستین
 
 مجبور گایه ما و بردیم شیپ را خودش راه زندگ

 محکمه لیدل دیشا انیم نیا و میشو یم دهایبا انجام به

 و پدر .بود مادرم و پدر یرو  در ستادنینا من پسند

 فکر به خودم از شی  یب مطمئنم و دانمیم که یمادر 

 ...هستند من خوشبخن  

 تموم سنگ واقعا ارشیک نیا ترالن بابا !نگاه ولباس اووو-

 خودش پوشش طرز از گهید که هم تییزندا !هاگذاشته

 و فک یجلو  ارهیب کم عروسش نداره دوست معلومه

 !تومنه سه دو یباال لباس نیا پول کم کمه !لیفام
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 امچانه ریز  کرده، مشت و کرده جدا شم از را دستانم

  .گذاشتم

  که اهنز ی  پ
 
 و رنگ دیسف یشلوار  و داشت ایسی رنگ

 اهنی  پ دور که شده یکار  سنگ و پهن و ب  طال یکمربند

ز نگ فیرد چند اهنی  پ یهاششانه .بود شده بسته  کار ی 

 تا شده یکار  سنگ و گرد هم لباس یقهی و بود شده

ز آست دور .لباس ینهیس قسمت  کی هم اهنی  پ یهای 

ز نگ فیرد  پروانه بقول که لبایس .بود شده کار زیر  یهای 

 ارزبز  اما .اندکرده پرداخت بابتش یادیز  پول بود مشخص

 ...نبود نظرم در

 یقهیسل نمیا مطمئنم .بوده قهیسل خوش شهیهم ارشیک-

 .مییدازن نه خودشه

 

 ۱۶۸پست#

چانه ریز  از را دستانم و گذاشت کاور یرو  را لباس پروانه

 .برداشت ام
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یم خوب خودتم نم،یبب رو تیخوش آرزومه واقعا ترالن-

 نمیا اما داشتم دوست یاگهید طور رو تو شهیهم دوبز 

ز چ خوردن غصه و کردن کز گوشه هی بدون  درست رو یی 

 نه؟ ای یکرد نهیآ تو خودت به نگاه دونمنیم .کنهنیم

 گود چشمات ریز  .یشد زرد و رفته آب کیل صورتت

 دخی   هی اندازه یشد الغر کیل شده، کبود یانگار  و افتاده

 تو !ساله نوزده هجده، دخی   هی نه ساله پونزده چهارده،

ز هم کنز یم نابود و تخود یدار  فقط  خودت به کمی !ی 

ز  و برس  لشیاوا دیشا بفهمه هم خشوی  ام اگه باش مطمی 

 آخرش اما بشه عصن   و دلخور ازت و باشه سخت براش

 و لیاص دخی   هی تو !یشد مجبور تو که شهیم متوجه

 و کنه عمل خودش که دخی   هی نه !یدار  نسب و اصل

 خونه از رفتنش با کنه فکر و ابونیخ و کوچه به بزنه

ز چ یم شیپ یطور  هی شیزندگ کش هر !شهیم درست یی 

 مخالفت وابونیخ دل به زدن با هم گی تو، مثل گی .ره

 به خدا باشه پاک قدر هر عشقت بدون ونیا اما .کردن

یم مرادت به و پاکه دلت توام دونمیم .کنهیم نگاه دلت
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ز  شهیهم اول از .ریس  حلوا زغوره کنز  صی   گر گفی 

  .یساز 

 .زدم گره پروانه درخشان نگاه به را امخسته چشمان

 که خوبه چقدر .پروانه یکرد آرومم حرفات با شهیهم-

 ...یاپروانه هی واقعا تو ...دارم رو تو

 شده باز اتاق در هواب   که میدیکش آغوش به را گریهمد

 !شد بلند آراز یصدا و

ه-
َ
ه ا

َ
 ...شد بد حالم !بساطو نیا دیکن جمع ...ا

 با که دادم یآراز  به را سمیخ نگاه و شدم جدا پروانه از

 درهم را صورتش و ستادهیا در درگاه انیم یشباز  لباس

خنده که کرد خوشحال را من یبقدر  حضورش .بود کرده

 او به را خودم و شده بلند تخت یرو  از و کردم یا

  ...رفتم فرو آغوشش در و رساندم

 !شهنیم باورم آراز؟ یاومد گ-

 و بال ریز  را من و دیچیپ چگیپ چوهم دروم را دستانش

 .کردیم دلگرم بودنش و تیحما پر
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یم عروس داره اونم !که میندار  شی  یب خانم فضول دونهی-

 که شانشخوش انقدر بعدشم ام؟ین شهیم مگه !شه

  !اومدم یزود منم و خورد یکش  خدمتم مابق  

 لحظات نیا در را هیهد نیبهی   ب  گو .دمیکش ق  یعم نفس

 .بودم گرفته

 .آراز یاومد خوش-

 تنها را ما و کرد پریساحوال و سالم آراز با هم پروانه

 و بست را اتاق در آراز .رفت ونی  ب اتاق از و گذاشت

ز  قصد بودم مطمئنم .چرخاند اتاق درون نگایه  حرقز  گفی 

وع از قبل شهیهم آراز .دارد را  در به مهمش یهاحرف شر

  .االن مثل کردیم نگاه وارید و

 چرخانم صندیل یرو  و برداشت شش از را کالهش

 یرو  که منز  سمت بعد و داد چرخز  را خودش و نشست

 .داشت نگه بودم نشسته تخت

یم نگاه نفوذ پر چشمانم در که حایل در و یجد لحنز  با

 :گفت کرد

 ترالن؟ رفن   آب انقدر چرا-
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 ۱۶۹پست#

 .خندمیم تلخ

 ؟یبشنو  جواب   چه یدار  انتظار-

 .زندیم گره درهم را دستانش انگشتان

 !رو مطلب اصل-

ز پا را چشمانم  .می  گیم یی 

 .ارشیک-

 .شنومیم را قشیعم نفس یصدا

ز چ هییقض ای یندار  دوستش-  ست؟گهید ی 

  .دهمیم تاب را چشمانم

 .آراز دوش هر-

 .ندینشیم تخت یرو  کنارم و شده بلند صندیل یرو  از

ز  هیحاش اهل دوبز یم دونمیم-  وقن   اونم ستمین رفی 

 تو خواهرم دونهی که شده خر  !ترالن هیفرار  مدام نگاهت
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 روزش و حال و خندهنیم اما بخنده لباش دیبا که یروز 

 ست؟شکسته دل یعاشقا مثل

یم کاش .شودیم رو و ریز  آراز حرف از دلم و گزم یم لب

ز چ همه و شکستمیم را المصبم دهانم قفل شد  و رک را ی 

 دانمیم اما کردمیم فیتعر  آراز یبرا شفاف و کنده پوست

 ی  غ یقدر آن آراز
 به میهاحرف که است جوش زود و ب 

یم خودش ش ب  بال ای کشدیم را ارشیک ای دهینرس انتها

  !آورد

ز چ بودم شده شی  اس من که موضویع  بشود که نبود یی 

  به
 
 بود آبرو موضوع !گفت آن از و کرده باز دهان سادگ

 که گنایه و بودم شده آبروب   ارشیک مقابل در که منز  و

 ...بود گرفته را گردنم نکرده

ز چ-   .امیب کنار ازدواج نیا با نتونستم هنوز ستین خایص ی 

یجد لحن همان با و کندیم حلقه امشانه دور را دستش

 :دیگو یم اش

 اما بده من لیتحو  پرت و چرت و کن فرار گفتنش از تو-

 حال دنیفهم واسه کنهیم درد شم و کارمیب االن از من
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ز چ هر ...ترالن فهممیم که بدون نمیا !تو خرابه  تو که یی 

 .کنز یم شیمخف

ز طرف به یش   با آراز کهنیا از دارم هراس .دهمیم تکان ی 

 !اوردیب خودش ش ب  بال شق  کله

  .نکنه درد شت توام شمیم خوب من-

  .کنمیم نگاهش و چرخانمیم ش

  من؟ شاغ یاومد یفور  که شده خر  نمیبب بگو حاال-

 :دیگو یم مکث کیم از بعد و کرده جمع را لبانش

 همه از اول بشه خر  هر که دوبز یم !نگرانته یلیخ مامان-

 دونمنیم !باشه ناآروم دلش اگه خصوصا اونم گهیم من به

ز ب خر   دیشا .ترالن نده حرصش اما گذشته مامان و تو ی 

 خواد،یم رو صالحت که حتیم اما کنه رفتار تند باهات

 رفتم من که موقیع مامان؟ یموها به یکرد دقت بعدشم

  شش یموها مابق   با دست هی اشقهیشق یموها
 
 رنگ

 دشیسف یمو  تار چندتا اون االن اما نداشت دیسف و بود

 یاونقدر  !دیکش سوت مخم تا و رفت چشم تو یبدجور 

نیم !دهیپر  موهاش رنگ حن   که زد چشم تو شیدیسف
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 شدهخر  وسط نیا دونمنیم چون توئه هی  تقص بگم خوام

 داغون و خودش و اوردهین رو تو مامان گمیم فقط اما

 .کرده

 

 ۱۷۰پست#

 .کنمیم باز لب شده مغموم

 خاله یحرفا حن   خر  همه حرص .خورهیم حرص یلیخ-

 !چرت و زنگ

به  .زندیم کتفم دو انیم دستش با آرام یاضز

 یبرا نظرت از دیشا شهیم مهم واسش حرقز  هر مامان-

  !باشه پرت و چرت ما

 .دهمیم تکان یش 

 ؟یخورد ناهار-

 .اندازدیم شکمش به نگایه مزه با حالن   با
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ز چ هی-  خندق نیا هنوز بود صبحونه واسه ویل خوردم ب  ای 

 چر یه اصال معلومه که توام .نکردم پر ناهار از و

  !ینخورد

 .ندیآیم کش لبانم

 .دینکش لمیم نه-

ز ح  :گفت شدن بلند ی 

 دوش هی برم من کنه دعوام ومدهین مامان تا .خب یلیخ-

 پروانه ه،یبق کمک برم کنم عوض لباس می  بگ یشور  گربه

  .بریس خودت به کنه کمک تو به هم

 :گفتم آراز شدن خارج از قبل و میگو یم یاباشه

 .هسن   و خوب   انقدر که مریس-

 چسباندیم اششابز یپ کنار را اشاشاره و ابز یم انگشت دو

یم و زده هم چشمگ و دهدیم نشان طورنیا را ارادتش و

 :دیگو 

 !کن کارت به کارت فرستمیم کارت شماره-
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یم چفت را در و شودیم خارج اتاق از که میگو یم یزهرمار 

ز زم یرو  را تخت یرو  لباس .کند  تختم یرو  و اندازمیم ی 

 را دستم دو هر و داده بدنم به قویس و کش .کشمیم دراز

وع مهمابز  گرید چندساعت تا .کنمیم چفت شم ریز   شر

 یبرا یاحوصله نه و بودم شده آماده نه من و شدیم

 !داشتم کار نیا انجام

یم باد که شن   .خواستیم را شب آن تکرار فقط دلم

  ...دیوز 

 من و چپاندیم امشامه در را خشوی  ام عطر خوش یبو 

 ...بودم شده ایرو  غرق

  ...لبم کنج اشبوسه و خشوی  ام آغوش یگرما

 ...ودمجنونیب درخت ریز 

 

" 
 
 کردن فکر ادت،ی در شدن غرق ست؟یچ دابز یم دلتنگ

  .خاطراتت شب هر مرور و ت،یصدا به
 
 از ترساده دلتنگ

  .است معابز  همه
 
 را تو من و ،نبایسر  «تو» عنز ی دلتنگ

 
 
 "…کنم زندگ
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 یهاآدم تمام اگر حن   بودم شده غرق خشوی  ام در من

 باز من ستنشدبز  گفتندیم و شده جیبس کائنات و ایدن

  ...بودم داده خشوی  ام عشق گرو در دل هم

 زده ش یطور  ...ستین آدم خود دست که شدن عاشق

 شودیم زائل عقل که کندیم خودش مقهور را تو و دیآیم

 ...رسوا دل و

 ...داشتم دوست را شدن رسوا و شدن زائل نیا من و

 ...بودیم گناه اگر حن  

 !...نابخشودبز  گنایه

 

 ۱۷۱پست#

 کیم و شد باز اتاق در که کردمیم ی  س خودم عوالم در

  .آمد شدنش بسته یصدا بعد

 بشر  آماده یبخوا تو تا ست،ین خواب وقت ترالن پاشو-

 کارامون به تا پاشو بشم آماده دیبا منم .اومدن مهمونا

 .میبرس
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ز خمین تخت یرو  پروانه یصدا با  ب  او به نگایه .شدم ی 

 بود آورده را ششیآرا لیوسا یجعبه خودش با که

  .انداختم

 .بخوره مشوکله به آب کمی .پروانه می  بگ دوش برم دیبا-

 اشمچر  ساعت به نگایه و کرده بلند را دستش پروانه

 .انداخت

 !پنج شهیم ساعت گهید قهیدق ده چنده؟ ساعت دوبز یم-

 میبگ !نه ساعت آن؟یم چند ساعت وقتاون مهموناتون

 خودم، هم ساعت دو م،یبذار  وقت تو یبرا ساعت دو

 کنم شیآرا خودمم مامان و هاب  دازن کممی وسط نیا

 یموها خودشون ترمه و ترنج باز !که مونهنیم وقت گهید

،یم شیآرا و زننیم اتومو هی رو خودشون ز  هم بعدش کیز

ه؟چه نز یبب ونی  ب رفن   اصال  لحظه هی مامانت ب  خدا خی 

 به حداقل کمی دیبا .کردنه کار حال در مدام و نشسته هم

 !ترالن یکردیم کمک مامانت
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ز پا از را میمو  کش و انداخته دست  امشده بافته یموها یی 

یم گمان که گذشتیم بشعت قدرآن زمان .دمیکش ونی  ب

  !کرده توقف کی یرو  ساعت کردم

 چه کمک؟ برم بخوام که درسته روزم و حال مگه خودم-

  .پروانه زبز یم ب  حرفا

 .انداخت باال یاشانه

  .ترالن گمیم کیل-

 در به یاتقه که بودم میموها بافت کردن باز حال در

 دهیپوش لباس که دمید را یآراز  من و شد باز در و خورد

یبطر  و غذا مرصف کباری ظرف دستش در و بود مرتب و

  .بود نوشابه کوچک یا

 .انداخت باال ب  ابرو پروانه دنید با

 .گرفتمیم هم تو یبرا وگرنه پروانه ب  باال کردم فکر-

 یجعبه پروانه .کرد دستش در یغذا به یااشاره بعد و

ز م یرو  را دستش در  .شد نهیس به دست و گذاشت ی 
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 کار کیل ما ونی  ب برو زود توام .آرازجان خوردم غذا من-

 .میدار 

 :گفت و داد بدستم را نوشابه و غذا ظرف آراز

 به نگن دنتید با شب .نکنز  ضعف حداقل بخور نارویا-

  .دنینرس عروس

 .زدم ب  نمادندان لبخند

  ای مردیم دهن حرف فکر به االن-
 
 من؟ گرسنگ

 .چرخاند سمتم را شش و کرد باز را اتاق در

ز چ .تو معلومه خب-  .گرفتم رو داشن   دوست که یی 

 .جونت نوش بخور

 در .کنم یتشکر  تا نداد مجال حن   و شد خارج اتاق از

 شده کباب یجگرها و دل دنید با و کردم باز را ظرف

 میبرا که رفتم یآراز  صدقه قربان و دیدرخش چشمانم

 ...بود برادر و قیرف کی از شیب

 .بخورم رو شهمه تونمنیم من ادهیز  .بخور توام پروانه ایب-

 .داد تکان نه معنز  به را دستانش

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .ندارم جا !لقمه هی بگو اصال خوردم غذا کیل من-

 .آخه آدیم بوش-

 .کرد شگرم جعبه کردن باز با را خودش

 وقت که بخور زود .می  س ی  س من نداره یی  تاث بازم-

 .میندار 

وع و گفتم یاباشه  که نابز  با نه اما کردم خوردن به شر

 در و خورده خایل ب  چندتا .داشت قرار جگرها یانتها

 بود شده باعث نخوردنم غذا مدت نیا .بستم را ظرف

 و خورده نوشابه هم قلنر  چند .بخورم حد از شی  یب نتوانم

 .شدم بلند میجا از و دادم قرار تخت یرو  را دو هر

 .امیب بزنم مسواک دندونامو برم من-

 .داد تاب   را چشمانش پروانه

 !زود فقط باشه-

 به که چشمانم .شدم خارج اتاق از و داده تکان یش 

ز چ همه افتاد ب  رایپذ  دنیچ از .دمید افتهی یی  تغ را ی 

 مقابلش و شده ب  آراگل که قسمن   تا گرفته مبلمان

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز م نیچند  کرده وقت گ .داشت وجود بزرگ و کوچک ی 

  کنند؟ خی   یز یزاید بودند

 وارد و کردم عبور اتشیی  تغ و ب  رایپذ از زده زل طورهمان

 .شستم را میهادندان و شده ب  دستشو

 

 ۱۷۲پست#

 شده باز را خانه در و زده ونی  ب دیرس اتمام به که کارم

 از عموهازن و مامان با آبا صحبت یصدا .دمید

خانه ز راه و باال یطبقه از هم مردها یصدا و آمدیم آشیر

 مراسم ب  گو که بود شده شلوغ باغخانه یبقدر  .هاپله

 !ساده برونبله تا ستعرویس

 یرو  و رسانمیم اتاق به را خودم شدنم دهید از قبل تا

وع هم پروانه و نمینشیم صندیل  کردن شیآرا به شر

ز  نکهیا با .کندیم میموها و صورت  دلخویسر  نداشی 

 که یایی  خوددرگ با من و بود صورتم در نشانه نیمحرزتر 

 و کردمیم فکر یتکرار  یفکرها به هم باز بودم کرده دایپ

 !دادمیم عذاب شی  یب و شی  یب را خودم
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 بارکی لحظه چند هر شدندیم باعث که ب  هاحشت

 تا کنم آرام را امشده پر چشمان و بکشم قیعم نفس

 !زندیبر  اشگ مبادا

 را ِبراش دم هر و دادیم انجام را کارش شعت با پروانه

 و الیخ از را من بلکه تا دادیم فشار صورتم یرو  ترمحکم

 را حواسم من اگر حن   که دانستنیم او اما کند دور فکر

 و کرده یقرار ب   وجودم از یانقطه هم باز بدهم حال به

 وجود و دل که بردیم ب  جاها به و دی  گیم را من دست

 خاطرات دست ی  اس قبل از بدتر اما ...کند آرام را ناآرامم

 !ترمشوش وجودم و شده

 اما مانمیم پروانه دست ریز  و برده زمان چقدر دانمنیم

 همه و باشم آسمان به هی  خ پنجره از تا بود خوب   زمان

ز چ  با برخوردم زمان حن   کنم مجسم آسمان در را ی 

 .است شده باخی   کردنم ازدواج یماجرا از وقن   خشوی  ام

ز بب بنداز نگاه هی نهیآ تو !شد تموم باالخره خب-  چطور ی 

 .یشد

 .گشتم لباسم بدنبال نگاهم با و شدم بلند
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 مهم برام واقعا اما نکنه درد دستت شد شد، خر  هر-

 بشه تموم بپوشم لباسمم .شدم یچطور  نمیبب ستین

 !شهیم منفجر داره انگار شم که بزنه غر ادین مامان

ز  از من مانع و گرفت را میبازو  پروانه  تختم سمتم به رفی 

 .شد

ز بب و خودت مونده، هنوز موهات .ی  بگ آروم قهیدقی-  ی 

یم هم رو لباست اومده خوشت که شه راحت المیخ من

 .پویسر 

یم فقط .دمیدنیم کردن بحث و جر یانرژ  خودم در چیه

ز چ همه خواستم  و امب  تنها و بمانم من و شود تمام ی 

 !میفکرها

 پروانه .ستادمیا دراورم یقد ینهیآ مقابل و زده چرخز 

 از من تیرضا اعالم منتظر و دهیکش پس را دستش

 یطور  .بودم ممنون پروانه از خودم دنید با.بود شمیآرا

 و بود مشخص زردم و نزار رنگ نه که بود کرده شمیآرا

همه خوب یلیخ !امافتاده گود و فروغ کم یهاچشم نه
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ز ع در و پوشانده را شان  یرو  سبگ شیآرا هم حال ی 

انه و ساده ح،یمل شر یآرا .بود داده انجام صورتم  .دخی 

 .شدم خوب یلیخ پروانه مریس-

 .گذارد یم جعبه داخل را دستش در پد

 شیب و کم صورتت یموها بازم اما یشد خوب آره-

  .مشخصه

 .انداختم باال یاشانه

 رسنیم جهینت نیا به زنکا خاله !خوبه که باشه مشخص-

ا از بعیصز  مثل که  نکرده ازدواج که ستمین یامروز  یدخی 

ز یبب ومن االن .بزنم صورتم به دست  هی نظرشون تو یز

 !امدهیند مهتاب آفتاب دخی  

  .خنددیم افسوس با پروانه

 واال !کنم خیطخط رو افکار جور نیا خوادیم دلم چقدر-

 زمان اون چند هر !گذشته یلیخ شاهنیناضالد زمان از

ا  !بردنیم صورتشون تو دسن   دیشا دخی 
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 ۱۷۳پست#

 .رومیم کنار نهیآ مقابل از

ز چ جور نیا به بخوام پروانه کن ولش-  گهید کنم فکر ای 

ز چ  .مونهنیم ازم یی 

 :میگو یم پروانه به رو و گرفته دست را امشب یهالباس

 .کنم عوض رو شلوارم من برگردون روتو یپر -

 :دیگو یم یجد و رودیم یاغره چشم

 از باش راحت دارم رو شدونهی منم یدار  تو که اوبز  از-

 .ارین در امیباز  مسخره نیا

وع پروانه حرف از شخ ب  رو با و دمیگز  لب  عوض به شر

 از را اشگویسر  هم پروانه چند هر کردم شلوارم کردن

 آن با را خودش و دهیکش ونی  ب نشیج شلوار بیج

 روز همانند خواستیم دلم چقدر .بود کرده مشغول

 افتادیم اتفاق   هم من برونبله جشن امشب پروانه، جشن

ز چ همه و  پروانه جشن که تفاوت نیا با ختیر یم برهم ی 

 من یبرا خواستمیم من و شد دارادامه ابز یپا ساعات تا
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نیا اما نباشد آن از اسیم گرید که شود کونیفکن یطور 

 .نبود اتفاق   چیه از یخی   رفتیم شیپ که طور

 .رفتم پروانه سمت و کردم عوض هم را اهنمی  پ

 ؟یبندیم رو هنمی  پ پشت پیز  پروانه-

 هنی  پ پشت پیز  و زده بغلش ریز  را گویسر  و گفت یاآره

 .دیکش باال را

 بردن وخودت انگار که بخدا .ترالن آدیم بهت چقدر-

ز  اندازه دیخر   .داشت حق ب  زندا .گرفی 

 دهید را بدنم خودش ارشیک .گرفت ب  انحنا لبم یگوشه

ز  به اخ  یاحت گرید بود  پروانه اگر ...نداشت زمیسا دانسی 

 ...آوردنیم زبان به را حرفش وقتچیه گرید دیفهمیم

 شانه را میموها پروانه و نمینشیم صندیل یرو  مجدد

 .کندیم دستهدسته و کرده

 .ینداد وجوابم-

 .کردم نگاهش نهیآ از

 .نداشتم براش جواب  -
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 هم ترنج و ترمه و شده باز اتاق در که اندازدیم باال ب  ابرو

 .بنددیم را در و شده داخل

 !نگاه و ترالن یوا یوا-

 محکم نسبتا یابوسه .آمد سمتم به شوق با و گفته ترنج

 .دیکوب شش یرو  شانه با پروانه که زد امگونه یرو 

 لبت، به یمالوند که یرژ  همه اون االن !خب نکن دِ -

 !ترالن صورت رو یزد ُمهر

 درد از که چشمابز  با و رسانده شش به را دستش ترنج

  .کرد نچر نچ بود کرده زشانیر 

 زدم، براش من بود کم شرژگونه !خب زبز یم چرا بابا-

 ؟یآورد ی  گ مظلوم

وع دستش با و آمد جلو خنده با ترمه  رژ کردن پاک به شر

 .کرد صورتم یرو 

 هم لباست و یشد قشنگ یلیخ ترالن باشه مبارکت-

ه   .محشر
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 و دمیشن خودم فقط را کردم زمزمه لب ریز  که یامریس

 !بس

 جعبه داخل و کرده خم را شش ترنج و دیکش عقب ترمه

 :گفت بارهکی به که زدیم دید را شیآرا

چایه واسه دلم- ز  کفی   ستشین اصال .شده تنگ ی  ام گفی 

 .هیخال باغخونه انگار

 

 ۱۷۴پست#

  نز یغمگ مرداِب  آن مثِل 

 !!....نداشت لوفرین که

 اما بود بد من حاِل 

 !...نداشت باور کس چیه

 دانم؛ یم خوب

 !..دهد یم ِدق مرا ب  تنها که

  اش چنته در هم عشق
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ز چ  نداشت بهی   نیا از یی 

ز ام_رصیق"    "پور_ی 

 

 طور را خودم ای و نکنم فکر خواستمیم من هم قدر هر

 عذاب بلکه تا دهم یفرار  خشوی  ام به فکر از یگر ید

 او ادی اتفاق، کی حرف، کی هم باز اما کند میرها وجدان

ز  .انداختیم انیغل به وجودم در را  خدا خود بودم مطمی 

 گونه نیا دیبا چرا وگرنه داشت را دادنم عذاب قصد هم

  شد؟یم

ل را خودم سخن   به  یبرا و نکردن هقهق یبرا کردم کنی 

 !بودم درآمده اسارت به درونش که زندابز  نیا

 :گفت ترنج حرف یادامه در ترمه

 داشت نمیبب رو عمو رفتم که شیپ قهیدق چند .واقعا آره-

  .گرفت دلم کیل کردیم نگاه خشوی  ام عکس به

 خوب را آشوبم دل حال پروانه گمانم به و بستم چشم

  ...دیفهم
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 بله امشب شمونی  خ د؟یکن ب  شاهیمرث که نجایا نیاومد-

 زمان فقط شهیم حل مشکلش هم خشوی  ام .ترالنه برونه

 اون از خی   هی دیبا فقط گفت اوشیس که طوراون بره

ز  دایپ قشینارف ِق یرف ز  میقد از .کیز  یپا تا پاش گناهب   گفی 

  .رهنیم دار یباال اما رهیم دار

ز  هم من یم اثبات به اشگنایهب   خشوی  ام بودم مطمی 

ز  خودم از فقط رسد  دار یباال دلم که بودم نامطمی 

 !رفت خواهد

ز م یرو  ترمه  اما شد شگرم اشگویسر  با و نشسته رمیتحر  ی 

 از یرژ  هم ترنج و گذاشت یشاد آهنگ بعد یالحظه

  .دیکش شیهالب یرو  و دهیکش ونی  ب جعبه درون

 !خب زدن رژ با و خودت یکرد خفه-

 را کارش آسوده الیخ با ترنج اما و زده غر ترنج به ترمه

 !بود الیخ و فکر از فارغ میایدن هم من کاش و داد انجام

 بنظر شلوغ ترمه و ترنج پروانه، یهاصحبت وجود با اتاق

  یصدا هم طرقز  از .رسدیم
 
  .بود گذاشته ترمه که آهنگ
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 بودن ق  یحق به شی  یب را من هم باغ و ونی  ب یصداها

 محرم گرید ساعاب   تا که قن  یحق !رساندندیم امشب

 ...شدمیم ارشیک

 

 ۱۷۵پست#

ز چهمه  شوخز  با ترنج و ترمه .افتادیم اتفاق عی    ش  یلیخ ی 

 را میموها کار پروانه و دندیرقصیم اتاق داخل خنده و

 .بود خودش کردن شیآرا حال در و کرده تمام

 و حاضز  هم پروانه و آورده را پروانه یهالباس یسور عمه

 چشمانش به هم من افتاد، من به که عمه نگاه .بود آماده

 حال یانگار  که داشت نفوذ نگاهش یطور  کردم نگاه

 آرام و کرد نثارم محزوبز  لبخند که خواند براحن   را درونم

 :کرد نجوا

 .عمه دونهی بشر  خوشبخت-

 از و کنم هیگر  ی  س دل کی آغوشش در خواستیم دلم

ز چ همه  قرار و شده قفل زبانم ب  گو اما میبگو  شیبرا ی 

ز چ چیه نبود   !دیبگو  هم ی 
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ز چ همه از شیب مامان و آبا یهاحرف از ترس  از مرا ی 

ز    !کردیم بیترغ نگفی 

 شده پخش خانه در ق  یموس یصدا .بود شده کیتار  هوا

 .بود داده غذا سفارش ونی  ب از باغخانه اهایل یبرا بابا و

 انیم در هم گایه و بخند و بگو با را شانیغذا همه

 کش من و خوردندیم زدن سوت و دست اهویه همان

 میغذا با بودم نشسته سفره قسمت نیتر  یاگوشه در که

م اسحاق عمو یرو  از و کردمیم یباز   .کردمیم شر

وع به ساعتمین  هاخوردن غذا که بود مانده جشن شر

 یهامرصف بارکی یهاظرف و سفره پشها و شد تمام

 و ختهیر  زباله سهیک داخل را نوشابه یهایبطر  و غذاها

 به مردها .شستند را هاچنگال و قاشق هم ترمه و ترنج

 ب  رایپذ که کرد دیتاک بابا به مامان و رفته باال یطبقه

 کباری یهاظرف داخل را هاوهیم .شود انجام بخوب  

بت و بودند دهیچ آماده مرصف  هم آلبالو و پرتقال شر

 داخل شدن ختهیر  آماده خی از پر و بزرگ یهاکلمن داخل

  .بودند مرصف کباری یهاوانیل
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 ازدواج نیا از هراس و ترسم و داشتم ن  یعج یدلشوره

بان   .کردیم شی  یب را قلبم ضز

  .بودم شده دچارش ارشیک یهانقشه از که تریس

 .اتاقت میبر  ایب قهیدقی ترالن-

ز سنگ نگاه ریز  و شدم بلند مبل یرو  از  و عموهازن و آبا ی 

 پروانه میشد که اتاق داخل .شدم همراه پروانه با عمه

 :گفت

 رژت از چر یه گهید که یکند و لبات پوست اون انقدر-

  .نمونده روش

 .کرد قرمز را لبانم یرو  و شد بکار دست خودش

 مجلش صندل جفت کی و کرده باز هم را کمدم در

 آمدیم اهنمی  پ و شلوار دیسف رنگ به که رنگ دیسف

سنگ و ب  طال نوار کی با میهاصندل یرو  .دیکش ونی  ب

 .بود شده کار براق درشت و زیر  یها

  .کن پات هم نارویا-
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 و بودم کرده گم را خودم اما دادمیم انجام گفتیم چه هر

 خودم ب  گو .گذشتیم نامانوس و بیغر  میبرا لحظات

 .کند ازدواج بود قرار من به هیشب گی و نبودم

 ش و گفتم ب  وا اریاختب   درآمد بصدا که فونیآ زنگ

وار پروانه که چرخاندم  :گفت تشر

 !کرد خی دستات آخه؟ تریسیم خر  از .دمیترس ترالن چته-

 ...او با شدنم تنها و ارشیک از ...داشتم وحشت ارشیک از

 خونده تیمحرم غهیص گفتنیم اسحاق عمو کاش-

 ...پروانه امیب بر پسش از تونمنیم من ...بشه

 .شد اتاق داخل مامان دیبگو  حرقز  آمد تا پروانه

ز ایب-  اون شت یرو  توام ترالن .اومدن مهمونا ونی  ب یی 

 .اومدن هم نایا تییزندا بنداز رو دتیسف شال

 از را شال و دیرس دادم به خودش پروانه .بودم شده فلج

 .انداخت شم یرو  و دهیکش ونی  ب کمد رگال

 .میزد ونی  ب اتاق از هم همراه و گرفت را دستم
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 ۱۷۶پست#

 قسمت پشتش که یانفره دو مبل یجلو  تا را من پروانه

ز م نیچند مبل مقابل و بود ب  آراگل  بزرگ و کوچک ی 

ز تز  نز یی  ش هاآن از گی یرو  .کرد تیهدا  و بود شده یی 

ز تز  یوهیم هم ظرقز   .شده یی 

ز هم سایوا-   .آنیم نجایا هم باهات بش و خوش یبرا .جای 

 :گفتم آرام و کردم باز لب

  ...کن دعا واسم پروانه-

 و نگفت چیه ...دیلرز  لبانش و گرفت غم رنگ چشمانش

خوش یبرا یسور عمه کنار تا رفت کنارم از پر چشمابز  با

 را دستم انگشتان .ستدیبا در کنار هامهمان از ب  آمدگو

 و شده نرم ب  گو میهااستخوان که بودم چالنده یانقدر 

 ...بودند شده ریپذانعطاف براحن  

 کل و زدن رهیدا یصدا با خانه در ق  یموس یصدا

 ادغام هم با آمدیم پلهراه از که هازن هلهله و دنیکش

 ...بود شده
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 تا بتوانم دانستمیم دیبع که داشتند لرزش یبقدر  میپاها

ز هم ق  یدقا  !ستمیبا شپا طوری 

 و داشت دستش نز یدورب که شد داخل خانیم همه از اول

وع هم ورود بدو همان از ز  لمیف به شر  آن بعد و کرد گرفی 

 رنگ دیسف یسبد کدام هر دست که جوان دخی   نیچند

ز تز  و  دهیچ یادیز  لیوسا کدام هر داخل که بود شده یی 

ها زدم حدس .بود شده خاله د،یبا دخی   ارشیک یهادخی 

ها و باشند  و ب  زندا هم هاآن بعد .گرشانید اقوام یدخی 

  ...گرید یبچه و دخی   و زن نیچند

ز چ همه شی  یب هیثان هر  !گرفتیم بخود تیواقع رنگ ی 

 اگر حن   بود، وحشتناک کابویس بود،یم کابوس اگر حن  

 به دیام و امشب مجلس خوردن برهم به داشتم دیام من

 عموزن اوضاع نیا با او، با وصلتم و خشوی  ام آمدن

 منز  .دیایب من یخواستگار  کردنیم قبول وقتچیه قهیصد

 ...بود ختهیر  بهم برونم بله مجلس ازدواج آستانه در که

ز چ همه گرید  ...بود شده تمام ی 

 .داد دسن   و آمد کنارم به ب  دازن
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 و انتخاب نیا با پشم یپا کف چشمام ترالن؟ خوب  -

  !قشنگن یلیخ گمایم لباسارو !شقهیسل

 .دمیکش پس را دستم

 .ب  زندا ممنون یلیخ-

  !بود چه یبرا گرفتنش افهیق دانمنیم

کفش و شش یرو  شال اش،مجلش و مشگ یمانتو 

 را همه یهی  خ نگاه که بود چشم در یقدر آن شیها

  !داشت خود بدنبال

ها به مامان  را سبدها هم هاآن و داد انعام جوان یدخی 

ز م یرو   اما .گفتند گیتی   کدام هر و دهیچ مقابلم یهای 

 ناخودآگاه که زدیم ادیفر  را غرورشان یطور  شانیهاافهیق

 یلیخ موضوع نیا به من و گرفن  یم جبهه هاآن به نسبت

ز  افهیق و غرور که بردم بر  خوب  یمادر  خانواده در گرفی 

 مامان !بود گونهنیا هم ارشیک !ستیعیطب یامر  ارشیک

ز هم یبرا ترسش هم  خودم به گفتیم مدام که بود ی 

 برادرش زن یخانواده دانستیم .باشم مرتب و دهیرس

 !اندافتاده لیف دماغ از چطور
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 ۱۷۷پست#

 و درآورد را شالش و مانتو ترتمام چه هر یافاده با ب  دازن

 همراه و دادیم تکان آهنگ با را توپرش نسبتا کلیه

ها داریف مقابل شانلیفام جوان یدخی   و دندیرقصیم لمی 

 ...من

 از گی ارشیک شدیم چه که کردمیم فکر نیا به من و

ز هم ها ی   انتخاب ازدواج یبرا را اشیمادر  لیفام یدخی 

  نکرد؟

 وصلت نیا از که بود مشخص کامال هم ب  زندا رفتار حن  

ز ح و ستنارایصز   بود من به پشتش مدت تمام هم رقص ی 

دار یف و  و ب  زندا از فقط تا بود گرفته پول ب  گو که یلمی 

ز  هم کوتاه چند هر ب  هاهیثان و دی  بگ لمیف اشخانواده  لیز

ز دورب  !بچرخاند عروس مثال منه سمت را ی 

ز  یاجازه تا دانستمیم  نمیبنش دینبا اندنداده من به نشسی 

 افتاده خروش و جوش به من در که حریص وجود با اما

 شگرم مامان .انداختم پا یرو  پا و نشستم مبل یرو  بود
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 زدن حرف درگویسر  حال در ترنج و ترمه و بود زدن دست

 کنار هم پروانه و یسور  عمه .نطوریهم هم عموهازن و

طرح و یخاکسی   چادر آبا اما .زدن دست حال در و مامان

ز ح را دارش  هر را خودش و زده بغلش ریز  شدن بلند ی 

 یرو  کنارم و رساند من به دردش پر یپاها با بود طور

 را دستش آبا و شدم جابجا کیم من که نشست مبل

 :گفت و گرفت دهانش مقابل

ز دمسیاش میک هچ رمید سوز گاباخا ی  گت ب  گوالخو-  .ی 

 (.نشنوه کش گمیم حرف جلو اریب رو گوشت )

 .آبا یهاحرف دنیشن بود سخت ق  یموس یصدا وجود با

وع آبا و کردم کینزد او به شی  یب را خودم اما ز  به شر  گفی 

 :کرد

 سنه او !اوتوراسان بیورم اجازه نانونیق تا یسدیپ-

 وسطد ی  گل که نیبوهلر  !دونیاوتور  دینبا یی  نیاو  ی  خاط

ام نیاوالر  گلح سن ی  نیاو  ز احی   اقیا دوراسان اسانیساخل ی 

 لدون؟یب !اوسته
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 تو بخاطر اون !نز یبش نداده اجازه مادرشوهرت تا زشته)

ا !نشسن  یم دینبا رقصهیم داره یم وسط آنیم که بزرگی 

ام دیبا تو رقصن  یسر  بلند و یدار  نگه هارواون احی 

 (؟یدیفهم !سن  یبا

  .دارم نگه غالف را زبانم نتوانستم

 .ختمیر  ونی  ب دهانم از را کلمات حرص با

 زبز یم حرف ازش یدار  تو که یمادرشوهر  اون آبا ویل-

 پس !دهیم نشون من به باسنشو داره فقط ربعه کی

ام من باش نداشته انتظار  !باشم بلد کردن احی 

 و رفت من به یاغره چشم اششده درشت چشمان با آبا

 ترعجله با و ترتند دیلرز یم دستش حرص از که حایل در

 :گفت

ز ق سفه چه خجالت اوتان-  یبود هم !بیاچ لید نده !ی 

 میگورم یدا !ورسن انجام ب  فویوظ گلح سن !میدد که

 !گوروم اقایا دور دیندیا !شاسانایدان چوخ
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ه بکش خجالت)  !کردا باز زبونم چه !وونهید یدخی 

 گهید !یبد انجام رو فتیوظ دیبا تو !هست که نز یهم

 (!نمیبب پاشو االنم !هابزبز  حرف ادیز  نمینب

 .زدم یپوزخند

منده-  نکهیا یبجا .کنمنیم گوش رو حرفت اما آبا شر

 !بگو عروست به برو یبد ادب درس بهم و من شاغ یایب

 پر .دادم هیتک مبل به و دهیکش کنار را خودم و گفتم

  یدامنه دمیشنیم شی  یب که حرقز  هر و بودم
 
 امگرگرفتگ

 !شدیم ترعیوس

 

 ۱۷۸پست#

 .زدم دنینشن به را خودم که منز  و کرد غرولند لب ریز  آبا

 کردن حتینص از وقن   برگشت شیجا به آبا هم شآخر

ز  جواب   ومن  .شد مانیپش آمدنش از نگرفی 

 خوش مدام و نشستنیم هم لحظه کی ب  دازن
 
 کرده مزگ

 از که بود گذشته ساعن   مین .کردیم رفتار عشوه با و

 گرید ق  یدقا تا و آمده عاقد که دیرس خی   مردها طرف
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 لباس همه .ندیآیم هازن جمع به غهیص خواندن یبرا

 سبدها از گی داخل از .آمد شاغم به ب  دازن و دهیپوش

 د،یکش ونی  ب شده دوخته و دیجد طرح با دیسف یچادر 

 :گفت و گرفت باال را دستش

 .ستآماده و شده دوخته عروسمه، نشون چادر نمیا-

  .باشه مبارکش

 ب  زندا و شد بلند کاتیتی   و هازدن دست یصدا

 دهید میموها مردها مقابل تا انداخت شم یرو  را چادر

 .بود کرده ی  گ دنینتپ و دنیتپ در قلبم من اما .نشود

ز ب تیمحرم غهیص خواندن یبرا عاقد یم ارشیک و من ی 

ز چ همه شدن تمام عنز ی نیا و آمد  ...ی 

 .انداختم چادر به نگایه گرید بار من و رفت کنار ب  زندا

 به نگایه !بودم کرده انتخاب من که نبود یچادر  همان

ز م یرو  لیوسا  بود یشمار یب لیوسا کهنیا با .انداختم ی 

 نیا و نبودند ارشیک و من یدهایخر  کدامچیه هم باز اما

  !نداده نشان را من یدهایخر  حن   ارشیک عنز ی
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 داخل عاقد همراه به مردها و شد قطع ق  یموس یصدا

 و عمواسحاق عاقد، بعد بود، همه از اول بابا .شدند خانه

 .ب  دا و کامران ارش،یآراز،ک م،یابراه عمو

 پشت و کمرم و شابز یپ یرو  عرق و نبود دلم در دل

ز پا ش .بود کرده سیخ را گردنم  طرف دو و انداختم یی 

  .گرفتم مشتم انیم را چادر

یس و سالم از بعد عاقد  قرار مخاطب را ارشیک احوالیر

 .بود جوان که یعاقد .داد

 زمان، که دینیبش خانومتون کنار زحمتب   داماد آقا-

 !وصاله زمانه

 را ارشیک آمدن چشیم ریز  .دادم قورت را دهانم بزاق

 به تویس وشلوارکت که را او و گرفتم باال ش کیم .دمید

 شیآرا از .بود دهیرس خودش به حساب   .دمید داشت تن

 ساعد و ستادیا کنارم .ششیر  ته کردن مرتب تا موها

 ...رفت نفسم من و کرد برخورد دستم با دستش

 موت به رو ب  هواب   از ب  گو و دمیکشیم نفس سخن   به

 !بودم
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 نیا با مینشست .مینیبنش که گفت مانیدو  هر به عاقد

 مبل یدسته به را خودم توانستمیم تا من که تفاوت

 کیم ارشیک اما .کردم جمع را میپاها و دست و چسباندم

 باز هم از کیم را شیپاها و کرد کینزد من به را خودش

 .گرفت شیپاها مقابل زده گره را دستش دو هر و کرده

 تا بود مشخص و چرخاندیم هم دور را شستش انگشتان

 تمام تیمحرم غهیص خواندن فقط است منتظر حد چه

 ...شود

 

 ۱۷۹پست#

ز سنگ کیم خانه یفضا  ب  دا و بابا با عاقد و بود شده ی 

 :گفت هم ق  یدقا از بعد .کردیم صحبت

 غهیص مدت نیا یبرا دیبا که دیدار  اطالع داماد آقا خب-

 یاهیمهر  مقدار هست، هفته سه فرمودن گرانقدر پدر که

ز تع رو  شاءهللا؟ان دیندار  که مشکیل .دیکن یی 

ز شوسنگ ارشیک  اضطراب، از ب  هارگه که لحنز  با و ی 

 :زد لب داشت جانیه ،یشاد
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 .آقاحاج نه-

 .کرد ادا را حرفش یادامه و گفت خن   یلیخ عاقد

 رو غهیص من تا رو هیمهر  مقدار دیکن ذکر دییبفرما پس-

 .کنم قرائت

 انداختم ارشیک به نگایه و گرفتم باال ش اما خواستمنیم

 و چرخاندم نگاه عی    ش  .بود ب  زندا و ب  دا به نگاهش که

 تعداد .داد نشان را دستش انگشت پنج که دمید را ب  زندا

 سکه پنج بود گفته غهیص مدت یبرا ب  زندا که یاهیمهر 

 را شم فورا که انداخت من به نگایه ارشیک اما بود

 :گفت ارشیک و گرفتم صورتش برخالف

 .سکه ستیب آقاحاج-

 کرده عمل ب  زندا یگفته برخالف ارشیک کردمنیم باور

 بعد و بود مدب   یبرا فقط سکه تعداد نیا کهنیا با !باشد

ز ب دائم عقد غه،یص شدن تمام  عمال و شدیم خوانده مانی 

 پرداختش داشت فهیوظ ارشیک چند هر آمدنیم یکار  به

 با که دیفهمیم را نیا دیبا ارشیک و نبود مهم میبرا اما کند

 .شودنیم صاف او با من دل سکه تعداد کردن ادیز 
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 نیچند فرستادن از بعد و گفت یباشد مبارک عاقد

وع صلوات   .کرد تیمحرم یهیآ خواندن به شر

 ارشیک و من ش یباال پارچه تا شدند بلند ترنج و ترمه

 :گفت فورا ب  زندا که ندی  بگ

ا ویل دهایببخش یوا یا- ز  خواهرم یدخی  یم ما گفی 

 نامزدش و ارشیک ش یباال پارچه و میبساب قند میخوا

  .میی  بگ

یم خواهش شخ ب  رو با و انداخته بهم نگایه ترنج و ترمه

 یپوزخند عمه و پروانه و دیگز  لب مامان .گفتند کنیم

 عموزن که گفتند چه دانمنیم لب ریز  هم عموهازن .زدند

ز چ لب ریز  و کرده مرتب را چادرش قهیصد   .گفت یی 

  !بس و بود خوردن حرص آمدبریم دستم از که یکار  تنها

خاله سه  داخل از .آمدند افاده و عشوه با ارشیک یدخی 

 قندکله دو و شده یکار  دیمروار  دیسف یپارچه یسبد

ز تز  و کوچک  ش پشت شانگی .دندیکش ونی  ب را شده یی 

 کی کدام هر گرشانید یدوتا و ستادیا ارشیک و من

 یباال را پارچه و ستادندیا ارشیک طرف کی و من طرف
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 ذکر با عاقد و آمد دنیساب قند یصدا .گرفتند شمان

وع یگر ید صلوات  دانستمنیم حن   .کرد خواندن به شر

 !میبگو  جواب   چطور و میبگو  چه

 

 ۱۸۰پست#

خاله از گی دیپرس که اول بار یبرا  :گفت شیهادخی 

 .نهیبچ گل رفته عروس-

 :گفت گرشانید گی دوم بار

 .ارهیب کاشون قمرص گالب رفته عروس-

 :گفت دیسابیم قند شمان یباال که آبز  و شد سوم بار

 .خوادیم لفیطز  ریز  داره، ادیز  ناز عروس-

 ازدواخ   یبرا بودم کرده ناز کجا و گ بودم مانده من و

 !نبودم رایصز  آن به چیه که

 یاجعبه کتش بیج داخل از و شد بلند شیجا از ب  دا

 .داد بدستم و دیکش ونی  ب

 .جان ترالن باشه مبارکت-
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 .کرد فیتکل کسب سوم بار یبرا عاقد و گفتم ممنونیم

 انگشتان بود مانده کم انداختم، ارشیک انگشتان به نگایه

 !بشکند را دستش

 ریتصو  .دیکشنیم پر ذهنم از خشوی  ام ریتصو  دمکی

 ...بخششآرام چشمان

 یروزها از بعد !داشتم را ایدن آرامش نیتر تلخ من حال

 حرف تواندیم که داشتم سکوب   دند،یبر  نفس که سخن  

 باشد، ادیفر  باشد، آواز باشد، شعر باشد، لبخند باشد،

 ...است شده سکوت حشت با اما باشد، عشق

پچ یصدا .شده ترواضح ارشیک دارکش یهانفس یصدا

 . ...و عموها ،ب  دا بابا، عاقد، نگاه .هم هاپچ

ز سنگ نگاه همه از شیب و کندیم نز یسنگ میرو  همه نگاه  ی 

 ...ادمی در خشوی  ام

 آمده اتاقم به خشوی  ام که گرفت جان نظرم در شن  

 ...دردمان از پر یهاحرف ...بود

 بایسر  پام هم بشه که خر  هر آخر تا قراره کردمیم فکر-

  !کردمیم فکر اشتباه انگار اما
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 ...بودم کرده صدا عجز با را اسمش

 ...من ...خشوی  ام-

 ...بود کرده وادار سکوت به را من و آورده باال را دستش

 یچجور  که کنز یم فکر نیا به یدار  ترالن؟ خر  تو-

 جواب ارشیک اون به که ها؟ ؟کنز  دک رو خشوی  ام

 میقا من از و خودت روز چند نیا که ؟یبد مثبت

 بال بال یبد خودت به زحمت هی کنز نیم حن   که ؟یکرد

 یخوایم رو خر  پنجره؟ پشت از نز یبب اطیح تو منو زدن

 ؟کنز  هیتوج

 که یآنقدر  ...بودم شده شوکه اتاقم به آمدنش از

 ...ندارم ش یروش  بودم کرده فراموش

 ...بود عصن   و دلخور

 و بشنود کش نکهیا از بودم دهیترس بلندش یصدا از

ز  دوست طبل ز زم یرو  صدا و ش پر مانداشی   ...افتدب   ی 

 ...کنم آرامش خواستمیم
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 ...بشنوه گی اگه ...اگه !باش آروم خدا رو تو خشوی  ام-

 بره؟ دومون هر یآبرو  یخوایم

 ش قرارب   یآوازها و بود شده قرارب   دلش خشوی  ام اما

 ...بود داده

 تبر  دلم میزندگ بازار آشفته نیا تو بگو بهم گی تو-

 نکرده گناه یپا ومن یخوایم ای نه؟ ای باشه خوش

 دار؟ یباال بفرسن  

 را اشیقرار ب   طاقت چیه و بود شده پر چشمانم

 ...نداشتم

 ی  درگ فکرم فقط من ...خشوی  ام کنز یم اشتباه یدار -

 نیا با رو تو تونمنیم .یشد شونی  درگ تو که شده ب  اتفاقا

یم عذاب دارم تو یپاپابه منم ...نکنم یکار  و نمیبب حال

 ...کشم

 حرف هم باز که بود دهینشن را حرفم خشوی  ام اما

 ...بود کرده تکرار را خودش

 بازم افتاد اتفاق   هر اگه نه؟ ای موبز یم من یپا بگو کالمی-

  ؟موبز یم من منتظر
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 ترس ...دادنش جواب یبرا بود شده طوالبز  سکوتم

 همه آن معنز  حال و داشتم هراس ...رفتنش از داشتم

 ...دمیفهمیم را داشتنم واهمه

 :بودم گفته اما

یم پات به بشه که خر  هر ...خشوی  ام پات به مونمیم-

 ...مونم

 

مانده جا من اما رسدیم گوشم به شی  یب هاهمهمه یصدا

 هنوز ...خشوی  ام و بودم خودم که خاطراب   اتاق در ام

ز طن گوشم در شیصدا هم  ...اندازدیم ی 

 ترالن؟-

 ...خشوی  ام اما شده بلند ارشیک عصن   یصدا

  ...گذارمیم میپا کنار و مبل یرو  را امرلفیطز یز  یکادو 

 باز کردیم قبول تشی  غ ...دیدیم را لمیف آن خشوی  ام اگر

  کند؟ قبول همشش بعنوان را من هم
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یم قبول پشش یبرا شده آبروب   دخی   قهیصد عموزن

  کرد؟

 ...شی  یب خشوی  ام یصدا و دیچیپیم شم در صداها

 که گفتنز  کاش هزاران و کاش ...دیفهمیم را حالم کاش

  ...ندارد دهیفا گرید حال

  ...چرخاندم دهان در زبان

 را اسحاق عمو یچهره تا دمیکش شم یرو  شی  یب را چادر

یم ادآوری میبرا را خشوی  ام اشچهره که را ب  او تا ...نمینب

  ...نمینب شود

 :میبگو  تا کندم جان و بستم چشم

 ...بله-

 

 

 

 و، خاموش کنمیم نگاهت"

 دارد زبان خامویسر 
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 و، است چشم عاشقان زبان

 "...دارد نشان دل از چشم

 

 ۱۸۱پست#

 نیا به را من هادنیکشکل و هاسوت ها،زدندست یصدا

ز چ همه گرید که رساند باور  عاقد ...است شده تمام ی 

ز  بله از بعد و دهیپرس هم را ارشیک جواب  ارش،یک گفی 

 و کرد صحبت گفتنش کیتی   از بعد هم یاکلمه چند

 اما ارشیک .رفت باال یطبقه به مردها همراه هم شآخر

 به را خودش و درآورد را شالش و مانتو ب  زندا .ماند کنارم

ز ح و کرد بلندم .رساند ارشیک و من  چادر دن،یکش کل ی 

ز  نگاه تاب .درآورد شم از را شالم و  ارشیک سمت انداخی 

 ...بود رفته شیپ هانیا از فراتر او نگاه چند هر نداشتم

 جعبه .انداخت مبل یدسته یرو  را شالم و چادر ب  زندا

 را پویسر تک یالنگو  .کرد باز را آن و برداشت را میپا کنار

 آن غرور و فخر با .رنگ دو و پهن ب  النگو د،یکش ونی  ب

ز ح و گرفت باال را  :گفت چرخاندنش ی 
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 .عروسم رلفیطز یز  و شوهرم یکادو  از نمیا-

 درون تا داد ارشیک دست را آن فروخت فخر که حساب  

 .ندازدیب دستم

 از .گرفت را دستم حرفب   ارشیک و نشستم مبل یرو 

 را هییقض ظاهر اما شد چندشم دستم با دستش برخورد

 در سیع آرامش با اما ارشیک .کنم حفظ کردم سیع

ز   از زیسا کی که ب  النگو .داشت را بدستم النگو انداخی 

 .شد دستم درون هم راحت یلیخ و بود بزرگی   دستم مچ

 و آمد جلو ارشیک یخاله .دمیکش پس تعللب   را دستم

 دهیچ رنگ دیسف ی  ی  حص یسبدها داخل که ب  دهایخر 

 کدام چیه اما که ب  دهایخر  .داد نشان کیبهکی  بودند

 عوض شانهمه و نبودند بودم کرده من که ب  دهایخر 

  .داد ارشیک دست هم را نشان انگشی   ب  زندا !بودند شده

 .ترالن بده رو راستت دست-

 من دست منتظر و گفته یدستور  بود، نگفته خواهشر 

 .کردم دراز را دستم و نشستم خودش به لیمتما کیم .بود

ز سنگ که نشابز  انگشی    را داشت یگر ید طرح و بود ی 
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 و هازدن دست یصدا و کرد فرو امدویم انگشت داخل

  .شد بلند کرد،یم کر گوش که بود هازدن سوت

 نیبنابرا کنم، صحبت ارشیک با یاکلمه حن   خواستمنیم

سم را دهایخر  شدن عوض لیدل تا نبود مهم میبرا هم  .بیر

 را چییسو  من به ارشیک که یدیخر  روز همان داشتم حتم

ز ماش داخل تا بود داده  خودش نم،یبنش انتظارش به ی 

 .بود انگشتم پیک اما انگشی   .بود داده انجام را دهایخر 

وع ارشیک یخاله  ست از .کرد دهایخر  دادن شینما به شر

 و کفش ر،یز  لباس ست تا بود گرفته شر یآرا لوازم کامل

 کی ،راحن   و مجلش لباس دست کی ،مجلش صندل

 که پویل فیک و دسن   فیک ،یروش  نیچند و شال

 سکه کی و نقد پول تومان ونیلیم دو هم داخلش

 یاسیر  و ادکلن .وهیم ،نز یی  ش سبدگل، .بودند گذاشته

 را شانکدام چیه که .گرید دیخر  نیچند و کننده خوشبو

 دیرس اتمام به که کارشان ...بودم نکرده انتخاب من

وع ترمه و ترنج پروانه،  ب   که منز  و کردند ب  رایپذ به شر

 شده تماشاگر فقط وبکمصم و میهالب یرو  لبخند طرح

 .بودم
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 حال در هاآن با و بود رفته آبا و مامان کنار ب  زندا

 به شانیهااشاره و مایا هم بارکی چند هر و بود صحبت

ز یر  طرح حال در دانمنیم .بود ارشیک و من  چه یبرا خی 

 آمدن با !دادنیم خوش گواه دلم اما بودند یابرنامه

ز  و مقابلم پروانه ز م یرو  وهیم ظرف گذاشی   و من یبرا ی 

  .کنم نگاه را هاآن نتوانستم ارشیک

 .جونت نوش ترالن بخور-

 .کردم نگاه بود زده را حرف نیا که پروانه به

 .زحمت تو یافتاد پروانه مریس-

 .دیپاش میرو  یلبخند پروانه

 .زحمتا نیا از باشه تا-

 دهیند هم را ارشیک حن   و دیکش کنار را خودش و گفت

 او به هم وهیم حن   که بودم ممنونش چقدر من و گرفت

ز م یرو  و مقابلش را ظرف فقط و نکرده تعارف  .داد قرار ی 

 

 ۱۸۲پست#
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 و شده شخ صورتش .انداختم ارشیک سمت نگایه

 مبل به را اشهیتک !خوردیم حرص چطور بود مشخص

 جماعت .شد اشوهیم خوردن الیخیب من همانند و داد

یم و کردندیم صحبت خوردند،یم وهیم اطرافم و روروبه

 یگر ید کس هر دیشا !کردمیم نگاه فقط من و دندیخند

 یاکلمه چند بود شده محرمش که یمرد با بود من یجا

 ارشیک وجود از نفرتم !نه من اما داشت صحبت یبرا

 احساس فقط او به نسبت من و کرده دادیب که بود

 که آورکسالت یهاهیثان و شانخوردن .داشتم انزجار

 ق  یموس یصدا هم باز و شده جمع هاظرف شد تمام

خاله .شد بلند یم عشوه با مقابلش ارشیک یهادخی 

 ارشیک اگر .نگرفت باال ش چیه که اریسر یک و دندیرقص

 اگر نبود، ب  خشوی  ام اگر بود، یگر ید طور اخالقش

 گرید اگر و اما هزاران و نبود کاذبش غرور و دیپل یفکرها

 کیشر  بعنوان ارشیک یرو  توانستمیم وقت آن دیشا

 
 
 آدم چیه که بود داده نشان ارشیک اما !کنم فکر زندگ

 
 
ک زندگ  که شویم یهانقشه از نیا الاقل ...ستین مشی 

 .بود مشخص کامال بود دهیکش من یبرا
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 را خودش خواستیم ب  نما مظلوم با حال دیشا دانمنیم

عمه خواستار که یمرد .بدهد جلوه موجه یمرد  اشدخی 

  .آورد بدست را او هم آخر ش و بود

 :گفت و ستادیا مانمقابل ب  زندا گذشت که کیم

  .برقص پاشو ترالن-

 برقصم؟ .کردم نگاه ب  زندا صورت به شده شوکه

ز آم بهت یخنده تک با  :گفتم یی 

 برقصم؟ ؟ب  زندا کنم کارخر -

 .انداخت باال ابرو

 !هاعرویس .گهید آره-

 که منز  !بودم نکرده را شیجا نیا فکر .کرد دراز را دستش

 به نگایه ناباور !نبودم بلد هم حساب   و درست رقص حن  

 :گفت که انداختم بود من با نگاهش هم او که ارشیک

 .پاشو-

 و نداشت شوخز  حالت چیه صورتش .بود گفته یجد

 !دستور از حایک لحنش
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ز چ مگه !شد خشک دستم ترالن بابا یا-  ن  یغر بیعج ی 

 گفتم؟

نیم که مبود من نیا نداشت نامعقویل درخواست ب  زندا

 !برقصم ارشیک مقابل توانستم

 :گفتم وارناله و مستاصل حالن   با

 !ستمین بلد اصال عنز ی ...برقصم تونمنیم من ب  زندا اما-

ز پا را دستش و شد گشاد ب  زندا چشمان چشم .انداخت یی 

 :گفت و رفت ارشیک به یاغره

 لمیفام و فک به برم من االن !واقعا روشن دلم و چشم-

 دستاشو حن   ای برقصه؟ ستین بلد عروسم دیببخش بگم

 بده؟ تکون

ش گمانم به ارشیک  محکم را دستم که آمد ش به صی 

 با ب  زندا به رو و کرد بلندم خودش با همراه و گرفت

 :دیغر  دارد نگاهش آرام کردیم سیع که ب  صدا

 .مامان کنار برو شما .رقصهیم خودم با-
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 خودش ارشیک و دیکش کنار را خودش حرص با ب  زندا

 حرکت ششپشت هم من دستم دنیکش با و افتاد جلو

 قایدق دانستمنیم که بودم شده گنگ و جیگ یطور  .کردم

 !کنم چکار دیبا

 .شد ادیز  سوت و غیج و دست با همراه ق  یموس یصدا

وع مردانه .شیرو روبه هم من و ستادیا وسط ارشیک  به شر

 فقط ممکن اتفاق نیتر حالتب   در که منز  و کرد دنیرقص

 !کردمیم نگاهش

 

 ۱۸۳پست#

 :گفت لب ریز  و بود چشمانم به نگاهش

 .بده تکون من مثل دستاتو-

 نیا حتم به نه، که گمانم به و بود شده شخ اشچهره

 نه بود ارشیک رقص یبرا هادنیکش کل و هازدندست

  !من
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 که نیا ضف فقط دادم انجام را بود خواسته که یکار 

 نیا از زودتر من و نکند نز یسنگ میرو  هانگاه نیا از شیب

 !کنم دایپ ب  رها مخمصه

 مهم میبرا ابدا اما شوم مضحکه است ممکن دانستمیم

 .دمیکشیم نفس سخت و شده برزخز  امچهره !نبود

 را او که منز  و گفتیم یدیجد حرکت دم هر ارشیک

داریف .گرفتمیم دیند  و گذاشته صندیل شیپا ریز  هم لمی 

ز پا از هم گایه و باال ینما از گایه  .گرفتیم لمیف یی 

دار یف  کار چه گفتنیم ارشیک و من به حن   که یلمی 

 !امدین من شاغ که بودم ممنونش ویل مینکن چه و میکن

 یاآسوده نفس داد پول تراول دو بدستم مامان وقن  

 .دهمنیم تکابز  خودم به چندان گرید که نیا از دمیکش

 همه کمکم آن بعد و داده شابایسر  هم ارشیک به مامان

وع  هم وداری  گ همان در .کردند دادن شاباش به شر

 قرار دید وقن   اما گرفت مقابلم را تروایل چند ارشیک

 .ختیر  شم یرو  را هاتروال م،ی  بگ دستش از ستین

ز هم به ق  یدقا  ق  یموس شدن تمام بعد و گذشت منوال ی 

 شیرو  و رسانده مبل به را خودم آرامآرام ها،شاباش و
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 یطبقه به را خودش یدیببخش با هم ارشیک .نشستم

 خوب به اشیمادر  اقوام نداشتم یدیترد .رساند باال

ز ب اوضاع نبودن  وقت تمام چون اندبرده بر  ارشیک و من ی 

قورت بود مانده کم شاننگاه با و کردندیم که بود پچپچ

 درد اما ماند مخقز  دلم در عشقم درد اگر من .دهند مان

ز  یم نشان همه به ...کردمنیم درد هم را ارشیک نخواسی 

 که بود یاجبار  و زور بلکه نبوده من انتخاب ارشیک دادم

 انجام و انداخت ی  گ را من که یدیبا ...دادم تن آن به

 ...شد

 آن دادن انجام یبرا را خشوی  ام یروز  که یدیبا همان

 !بودم کرده مواخذه

داریف .دیرس آخرش به مهمابز  بساط کمکم  گرید کیم لمی 

 با و کرد خاموش را نشیدورب و گرفته لمیف هالیوسا از

 یآرزو  با هامهمان .کرد ترک را خانه یاخداحافیطز 

 بر  در من و رفتندیم و کرده خداحافیطز  میبرا خوشبخن  

م پناه اتاقم به فقط که بودم نیا  که را یسبد ب  زندا .بی 

 محکم و سفت بودم ختهیر  را میهاشاباش داخلش

 از را آن کش بود قرار ب  گو که یقدر آن .بود دهیچسب
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 افسوس به یش  و دهیکش ق  یعم نفس .دی  بگ دستانش

 به را خودم رفتند هم هامهمان نیآخر  وقن   .دادم تکان

 و عموهازن آبا، هنوز که بود درحایل نیا و رساندم اتاقم

 ق  یدقا تا و بودند خانه داخل عمه و پروانه وترنج،ترمه

 .شدندیم اضافه شانجمع به مردها هم گرید

 .خوردم ش و بستم چشم .دادم هیتک آن به و بسته را در

 ریتصاو  یادآور ی و کردیم نز یسنگ گردنم یرو  شم

 ارشیک یچهره .دادندیم آزارم شیپ از شیب قبل لحظات

  ...شی  یب اما

 با افتاد انگشی   و النگو به که نگاهم کردم، باز را چشمانم

ز چ هر از .گذاشتم یکنار  و درآورده حرص  مربوط که یی 

 و هاحرف با نفرتم و داشتم نفرت شدیم ارشیک به

 با حن   که یاب  زندا .شدیم هم شی  یب ب  زندا حرکات

  !من انتخاب بخاطر فقط هم آن داشت دعوا هم ارشیک

 .کردم عوض بشعت را میهالباس و شده بلند میجا از

ز  خانواده و ب  زندا برخورد نوع و امشب مجلس بودم مطمی 

زن دهان نقل معمر آخر تا هم دیشا ای و هامدت تا اش

  !شد خواهد عموها
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 کنند هیواگو  خودشان دل در من دنید بار هر با دیشا و

 "!ترالن چارهیب"

 انگشی   و النگو و دادم قرار کاورش داخل را امشب لباس

 .آن یرو  هم را

 

 ۱۸۴پست#

 یرو  شایل و کردم جمع شم یباال پشیکل با را میموها

 مامان رفتمنیم ونی  ب اتاق از اگر مطمئنا .انداختم شم

 داخل یادیز  یشوصدا .آمدیم شاغم به شخصا خودش

 را اتاق در .مردها آمدن وجود با هم آن بود دهیچیپ خانه

 و صحبت حال در نویع به همه .رفتم ونی  ب و کرده باز

  .بودند زدن گپ

 صورتم یرو  شیآرا کهنیا وجود با کردم زمزمه آرایم سالم

مگ اما بود کم ز شر   .بودم شده ی 

 بابا که رفتم ب  دستشو سمت و داده را سالمم جواب

 :گفت

 .جان ترالن توئه اون ارشیک-
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 نابود و ستین ارشیک نیا چرا ارش؟یک هم باز ارش؟یک

 نرفته ب  دا همراه چرا بود؟ مانده چه یبرا اصال شد؟نیم

  بود؟

 :گفتم شوکه و عصن   کیم

 کنه؟یم کارخر  جانیا ارشیک-

  .دیچرخ سمتم سوالم و لحن وجود با همه یشها

 .داد را جوابم که بود آبا

 حسابا اوقیل نیاو  بو یدا !هایآداخلوند نمنه؟ عنز ی-

ز سیآداخل یرسمد آقشامدایک نیبوا .ی  گل  نچه ندایانی ی 

 نمنه؟ ابز ی ریی  نق بوردا .گاال ساعات

یم حساب به خونه نیا پش گهید !هانامزدته ؟خر  عنز ی)

 نامزدش شیپ چندساعن   که رسمه هم امشب هی .آد

 (؟خر  عنز ی کنهیم کارخر  نجایا .بمونه

 جمع مقابل .آمد ونی  ب ارشیک و شد باز ب  دستشو در

 .کرد نجوا آرام و زد میرو  یلبخند
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 هالحظه نیا یهمه واسه من نمونم؟ که نداشن   انتظار-

 !کردم صی  

 .کردم نجوا خودش همانند

ز  !ارشیک ریسنیم آرزوت به-  !یبر یم گور به باش مطمی 

 و شدم سیشو  وارد .رفت کنار مقابلم از و زد یپوزخند

 و رسانده حمام به را خودم .کردم قفل پشت از را در

 حمام داخل زیآو رخت یرو  و برداشتم شم از را شالم

 کرده میتنظ ولرم یرو  و کرده باز را آب ی  ش .کردم زانیآو 

 ...رسم .شستم صابون و آب با حرص با را صورتم و

 را من روان و روح حد از شیب که یاواژه ...رسم ...رسم

 با را صورتم و بستم را آب ی  ش اهرم .بود گرفته یباز 

 به گرفته بخار ینهیآ درون نگایه و کرده خشک حوله

 .انداختم خودم

 به و کردم پاک را بخار دم،یکش شهیش یرو  را دستم کف

 نگاه بود کرده خوش جا نهیآ درون که یدخی   یچهره

 .کردم
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وش شاداب، شزنده، قبل چندماه تا که یدخی    و طونیشر

 حاال اما زدیم غلت شیکارها و اشچهره در بودن کنجکاو

عالئم نیمحرزتر  شکسته، دل و دهیپر  رنگ و خسته نزار،

  .بودند اشباطنز  و یظاهر  یها

 ...باخن   بدم خانم ترالن باخن  -

ز پا شم و ماندیم نهیآ یرو  دستم  با دیبا حال .افتدیم یی 

  کردم؟یم چه ارشیک

  کرد؟یم یااضافه حرکت دستش اگر

 زد؟یم یااضافه حرف دهانش اگر

ز پا هم دستم  .افتدیم یی 

 

 ۱۸۵پست#

یروش  .دهمیم قرار شیشجا را حوله و کرده صاف قامت

  .زنمیم ونی  ب سیشو  از ناچار و کنمیم ش مجدد را ام

 .نجایا ایب ترالن-
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 و کنمیم نگاهش .کنمیم بلند ش اسحاق عمو یصدا با

 زدیم اشاره مبل یرو  خودش کنار به دستش با که او به

 .کنمیم نگاه

 .عموجون چشم-

 و انداخته امشانه دور دست .نمینشیم و رفته کنارش به

 .چسباندیم محبت با خودش به را من

 .یشد عروس توام باالخره پس-

ز پا ش و زده خجیل لبخند  .می  گیم یی 

ز م یرو  دسن  شیپ به یااشاره گرشید دست با عمو  که ی 

 .کندیم گرفته قرار وهیم داخلش

  ؟کنز یم پوست وهیم تی  پ یعمو  یبرا-

 ب  صدا و آشنا نگایه .کنمیم نگاهش و چرخانمیم ش

 دوست که وقن   دیشننیم را میصدا خدا کاش !آشناتر

 خشوی  ام آغوش در گرید بار کی عمو یبجا داشتم

 معتادش و دمیچش را آغوشش طعم بارکی که منز  .باشم

 هی  کب گناه انجام از کمی   که یاخواسته و فکر !شدم
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 دنید با خصوصا .شده ب  هوا دلم که کنم چه اما ستین

 !اسحاق عمو

 همون و جووبز  هنوزم شما عموجون؟ هیحرف چه نیا-

 .کنمیم پوست هم وهیم !زورخونه مرشد

به و کندیم یاخنده یم مهربابز  با امشانه یرو  آرام یاضز

 .زند

 .یدیپر  قفس از که فیح .خودیم زبون نیی  ش-

 به دهینرس دستم و بردارم را وهیم ظرف تا بودم شده خم

ز م  .ماندیم خشک هوا در دسن  شیپ و ی 

 از که فیح .کنمیم مرور دورکی را عمواسحاق حرف

 بود؟ چه منظورش بودم؟ دهیپر  قفس

ل را احساساتم  مجدد و دارمبریم را دسن  شیپ .کنمیم کنی 

 .می  گیم دست را پرتقال و چاقو .زنمیم هیتک مبل به

 شگرم پرتقال کندن پوست با را خودم و می  گنیم باال ش

 :میگو یم بشنود عمو فقط که یطور  و داده نشان

م قفس از دیبا چرا-  عمو؟ بیر
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 .شنومیم را قشیعم دنیکش نفس یصدا

م چر یه- ز هم دخی   .گفتم یطور  ی 

 که ستدرحایل نیا و دهمیم ادامه کارم به و گفته آهابز 

یم تمام که کارم !مانده عمو حرف حالخ   مشغول ذهنم

 .می  گیم عمو سمت و زده کارد ش پرتقال از یاتکه شود

 .عمو دییبفرما-

 :دیگو یم دارد لب بر که یلبخند با و برداشته را پرتقال تکه

ز م ستدهیپر  رنگ نیا بلکه بخور خودت اول-  شه ونی 

 .خورمیم من بعد

 اندشده هی  خ ما به که ب  هاچشم از فارغ و گلگون ب  رو با

 .شومیم متکلم

 .ندارم لیم خودم عمو کندم پوست شما یبرا-

 .کندیم اخم مصلحن  

 ؟کنز یم رد رو عموت دست-

ز طرف به یش   .دهمیم تکان ی 

 .شماست یبرا خب ویل نه-
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 .کندیم اشاره ابرو و چشم با و دیگو نیم چیه

 .گذارمیم دهانم داخل و گرفته دستش از حرفب  

 .کنم نگاه او به شودیم باعث مامان یصدا

ز چ عجب چه-  و درست که روزه چند نیا .یخورد یی 

 !غذا نه و یخورد وهیم نه حساب  

 .شودیم جوابگو من یجا اسحاق عمو

  !خب خواستیم رو عموش دست از خوردن وهیم دلش-

 وهیم یاتکه خواهمیم .دهدیم تکان یش  خنده با مامان

 ینشسته خون به چشمان به نگاهم که بزنم کارد ش به

 !افتدیم ارشیک

 

 ۱۸۶پست#

 چشمانش اما بود آراز یهازدنحرف بر  گوشش ظاهر در

ز چ  بسوزانمش شی  یب نکهیا یبرا .زدندیم ادیفر  یگر ید ی 

 با و کردم فرو اسحاق عمو آغوش در شی  یب را خودم
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 لذت با و بردم اسحاق عمو دهان سمت را وهیم لذت

 :گفتم

 !جونتون نوش عموجون دییبفرما-

 ماندورهیم از ساعن  مین .خورد را وهیم لذت با عمو

 و گفت کیتی   مجدد .شد بلند اسحاق عمو که گذشت

 طبقه رایه و گفته یی  بخشب محمدی  ام و عموزن همراه

ز پا  عموزن و میعموابراه ،یسور  عمه و پروانه .شدند یی 

 بعد اسحاق عمو از تبع به هم طاها و ترنج و ترمه ه،یراض

ز  از  .شدند خودشان یخانه رایه کیتی   گفی 

کش خواب اتاق داخل نکهیا از قبل بابا  شود مامان با مشی 

 :گفت

ز م اون آراز با فردا- یم جمع رو مبل پشت نیزاید و های 

 .هست هم روقتید و امخسته االن میکن

 شاناتاق داخل یی  بخشب با بابا و گفت خن  یلیخ مامان

  .گذاشت بازمهین را در و شده

  از و دیکش دراز نفره سه یکاناپه یرو  آراز
 
 آخز  خستگ

 هم آبا .برداشت شش یرو  از را چادرش مامان .گفت
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 من مامان که داد مبل به را اشهیتک و نشست فرش یرو 

 .داد قرار مخاطب را

 د،یبزن دیدار  حرقز  اگه اتاقت تو برو ارشیک با تو ترالن-

 هی  بگ بعد که کنمیم پهن آراز اتاق تو هم رو ارشیک یجا

 ویل کنم پهن تو اتاق خواستمیم هم رو آبا یجا .بخوابه

 هم آبا بکشه طول حرفاتون ممکنه دمید کردم فکر

ه خوابش ز هم رو خوابشرخت گهید بی   .کنمیم پهن جای 

 ارشیک از من .کنم قبول را مامان یهاحرف توانستمنیم

 .دادیم سوق من سمت را او مامان و بودم فرار حال در

  و صالیاست با
 
 پر لبخند به لبانم که حایل در درماندگ

 :کردم زمزمه بود گرفته رنگ هم یتمسخر 

 به داره ساعت !کرد صحبت شهینم که االن جان مامان-

 .ارشیک مطمئنا هم و امخسته من هم شه،یم کینزد کی

نیم بخوابه، آراز شیپ بره بمونه خوادیم ارشیک اگه حاال

 .شونخونه برگرده نشده رید نیا از شی  یب تا هم خواد

 ش که انداختم ارشیک سمت نگایهمین حرفم اتمام بعد

ز پا دسته یرو  و درآورده تنش از هم را کتش .بود گرفته یی 
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ز آست .بود داده قرارش مبل ی  را رنگش ایسی اهنی  پ یهای 

 تا تر،ی  س کیم اما بود من امشب اهنی  پ رنگ هم که هم

 داد تکان را متوسطش کلیه .بود زده تا شیهادست ساعد

 چشم آبا و مامان با که دمیدزد نگاه فورا .گرفت باال ش و

 .شدم چشم در

یم غره چشم میبرا و شده شخ شانیرو  شانیدو  هر

 !دندیکشیم نشان و خط و رفتند

 .زد یلبخند ظاهر حفظ یبرا مامان

 بخواب   توبز یم هم ظهر فردا تا هست شهیهم که خواب-

  و
 
 هی هم شبا و روزا نیا !که میندار  یکار  ،کنز  در خستگ

 .کارام مابق   شاغ برم من تا پاشو االنم شهیم براتون خاطره

 

 ۱۸۷پست#

 .شد بلند ارشیک بدهم مامان به جواب   من تا

 یش ی ترالن اتاق رمیم من توناجازه با عمه دیببخش-

 .ی  بخ تونشب فعال .دارم حرف
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 سمت من واج و هاج نگاه ریز  و گرفت دست هم را کتش

 آراز .بست مهین تا هم را در و شد داخلش و رفته اتاقم

 صورتش که بود برخورده تشی  غ به ب  گو اما شد بلند هم

 !اوردین طاقت هم آخر ش بود شده شخ

 اتاق بره شن   نصفه !هیچ ایباز  مسخره نیا دونمنیم من-

 شده؟ غلط خدا روز بزنن؟ حرف که ترالن

 !هیرسم چه گهید نیا

 .گذاشت اشنز یب یرو  را اشاشاره انگشت مامان

 هنوز یکرد فکر نکنه !کنز یم داریب رو بابات االن .سیه-

 نوبته هم یروز  هی کرد؟ باد گردنت رگ که نامحرمن

ز هم وقتم اون نمیبب بعد !خودته  یم یجور ی 
 
 برو ؟گ

 .نمیبب بخواب

 و حرص با اهنشی  پ یهادکمه کردن باز حال در آراز

 :گفت داشت داشتنش نگه آرام در سیع که ب  صدا

ز همچ بکنم غلط من-  !ی  بخ شب !کنم یکار  ی 
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 از .داد تکان حرص از را خودش آبا و کرد نچر نچ مامان

ز چ توانستنیم هم نکهیا  بشنود بابا مبادا تا دیبگو  یی 

 !خوردیم حرص شی  یب

 یصدا با بایتقر  هم را اتاقش در و شد اتاقش داخل آراز

 دیدیم من چشم از را حال اوضاع که مامان .بست یبلند

 .کرد غرولند

 .برو پاشو حاال شد؟ راحت التیخ-

  با
 
 ارشیک با دیبا نداشتم یاچاره .شدم بلند درماندگ

 مانیصدا و کردا بحث و جر اگر حن   .کردمیم مقابله

 خواسته به ارشیک دهم اجازه توانستمنیم اما رفتیم باال

 .برسد خودش

ز  ی  بخشب ب    و گذاشتم باز را در .شدم اتاقم داخل گفی 

ز م صندیل سمت مایمستق   .نشستم و رفته رمیتحر  ی 

 .کردم باز زبان یتند با

 شب؟ مهین واسه مونده که داشن   ب  حرفا چه بفرما خب-

 انیم را نشان انگشی   .بود نشسته تخت یرو  ارشیک

 !داشت حرف ب  ایدن اما نگاهش .دادیم یباز  انگشتانش
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 آرایم به را در و رفته اتاق در سمت !حرفب   شد بلند

 به حق ظاهر خواستمیم اما دیکوبیم قلبم .کرد چفت

 بزاق من و زد هم را در قفل !کنم حفظ را بودنم جانب

 یهادسته آمد که سمتم !خوردم فرو سخن   به را دهانم

 داشت یکار  انجام قصد اگر تا دمیچسب سفت را صندیل

  !کنم رها را میصدا و شوم بلند میجا از فورا

 .کردند برخورد میپاها با شیپاها که یطور  ستادیا مقابلم

 و وحشت شیصدا .گرفت چشمانم مقابل را انگشی  

 !بود قاطع و یجد .بود کرده ورشعله جانم در را رعب

 ؟یآورد درش انگشتت از چرا-

 .دادم تاب   را چشمانم مردمک

 .ازش آدنیم خوشم-

ز پا را دستانش  سفت .گذاشت میهادست یرو  و آورد یی 

 .کرد خم قامت و گرفت را هاآن محکم و

 

 ۱۸۸پست#
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 دیبا یشد متاهل !ستین مهم شنه ای ادیب خوشت گهید-

  !منز  کرده نشون بفهمن تا باشه دستت تو شهیهم

 اما بکشم ونی  ب دستانش ریز  از را دستانم کردم سیع

 .بود شی  یب لحظات نیا در زورش ب  گو

 خواست دلت طور هر ستمین تو دست تو ی  خم من-

 !هیکاف برام درسته بدونم خودم که یکار  !یبد شکل بهش

 خوش دل من با ازدواج و تیمحرم غهیص نیا به ضمن در

 نیا با من دل وقن   باطله ازدواج نیا حن   چون نکن

  !ستین رضا وصلت

 یرو  از را دستانش و کندیم زیر  چشم .کندیم نگاهم هی  خ

نیم عقب و کندنیم صاف قامت اما .داردبریم دستانم

 منتظر آن هر که دی  گیم یطور  را راستم دست !کشد

ز  دنیشن  اشمردانه زور با !هستم شیهااستخوان شکسی 

 .دهدیم فشار را انگشتم و کندیم دستم درون را انگشی  

 !دی  گیم شکل او به نسبت وحشر  صفت ذهنم در فقط
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 انگشتت یطور  ستین دستت تو انگشی   نمیبب بعد یش -

 در دستت تو از رو انگشی   نشه گهید که شگونمیم رو

 !یار یب

 .دمیکش درهم ابرو

ز  ممخانواده وقن   خودم خونه تو-  دیتهد ومن یدار  هسی 

  ؟کنز یم

 کار نیا از ب  گو و کشدنیم عقب اما .کندیم رها را دستم

 !بردیم لذت

سون ومن- ز چ هی !ستمین اهلش اصال که نی   دیبا رو ب  ای 

 گوش فقط و نزن حرف پس .بدوبز  تا کنم مشخص برات

  !بده

ز ت و تند را حرفم یلجباز  با  .گفتم ی 

 ساکت به نگاه !ستمین تو گوش به حلقه غالم من-

ز  !یآورد شم که ب  بال اون با نکن موندنم  ماه باش مطمی 

 دل ادیز  االنت خویسر  به !مونهنیم ابر پشت وقتچیه

  !نباش خوش
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د یطور  .گرفت را دهانم دور دستش با عصن   لب که فشر

 .آمد فشار میهادندان به و شد جمع میها

 فقط شیمونیپش که کنم یکار  نذار !نکن باز زبون ترالن-

  !باشه خودت واسه

 تمام با و چسباندم اشنهیس یقفسه یرو  را دستم دو هر

 جسارت و شجاعت دانمنیم .دادم هل عقب به را او زورم

 نیا دیل و دق تمام خواستیم دلم اما بودم آورده کجا از

 به شی  یب دلم هم دیشا !می  بگ ارشیک از جاکی را مدتم

 هم آراز و بابا و هستم خانه در چون که بود قرص نیا

ز هم کند، یااضافه کار تواندنیم ارشیک دارند حضور  ی 

 دفاع خودم از نکهیا .دیبخشیم من به ن  یعج قدرت هم

ز  کمک و ادیفر  با نه ب  تنها به خودم اما کنم  دیشا .گرفی 

 شیهاب  زورگو از دست ارشیک و کردیم دایپ خیب کار اگر

یم حال اما .زدمیم صدا را آراز و بابا وقت آن داشتبرنیم

ز  جسارت خواستم آن ندیبب تا بدهم نشانش را خودم داشی 

 خور یتوش  و فیضع من کندیم را فکرش که هم قدرها

 !ستمین شیکارها و هاحرف
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 عقب به قدیم چند کردم وارد اشنهیس به که یفشار  با

  .کرد حفظ افتادن از را خودش اما خورد تلوتلو

 چه واقعا هوم؟ ؟بایسر  نکرده که مونده هم یکار  گهید-

 و بدبخت ومن قدران ؟کنز یم دیتهد ومن کنز یم یفکر 

 آروم و ساکت ترالن کنز  غلیط هر که ها؟ ؟نز یبیم ی  حق

 ی  غب   انقدر ؟پسن   تو انقدر مونه؟یم
 ؟ب 

 ۱۸۹پست#

 هامدت از بعد که بودم شده آتشفشابز  کوه به هیشب

 را نشیآتش یهاگوله وجودش عمق از حال و شده فعال

 موجود تیموقع نیبهی   حال اما کندیم پرتاب اطراف به

 اشتباه راه کار ینجایا !بنشانم شیجا ش را ارشیک تا بود

 باز امیپدر  خانه در من کردیم فکر که بود دهیکش نقشه

 یهاحرکات و رفتارها از یآنقدر  !کنمیم سکوت هم

 دهان بخواهم که بودم آمده ستوه به خودش و مادرش

 هوار شش بر را دلم ینگفته یهاحرف تمام و کنم باز

 !کنم
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 نجایا امشب، !خان ارشیک یاومد اشتبایه وراه ینجایا-

 نمیا !ریسنیم تخواسته به وقتچیه تو خونه نیا تو و

 هم مادرت و تو دست عروسک !ستمین ملجک من بدون

ز بکش من کردن تیاذ فکر از پس !ستمین  که ونی  ب ی 

ز  بله به مجبور اگه !زنمیم جونتون به زخم یبدجور   گفی 

 آراز و بابا یآبرو  حفظ یواسه فقط بدون شدم بهت

 و سالمم من شدیم مشخص کردن چک هی با وگرنه بوده

 ؟یدیفهم !نخورده دست

 امشده زخیم ی  ش چوهم که منز  از و دیآیم جلو قدم قدم

  !کشدنیم پس نگاه

 ب  زورنما میبرا دستانش کردن مشت با و زندیم یپوزخند

 !کندیم

 !ترالن یداد نشون بهم رو تیوحش یرو  اون که خوبه-

 رابطه تو اگه مخصوصا !یسر یم ترجذاب هم یلیخ اتفاقا

 !یبد انجامش هم

ز  حالن   با  از شی  یب هیثان هر .کنمیم نگاهش کننده مشمی 

  !کردمیم دایپ نفرت او از قبل

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

  .ارشیک یاروابز  ضهیمر  هی فقط تو-

 یرو  را شیهادست کف دارد، یکار  چه قصد بفهمم تا

 یبو  که آورده جلو را شش یقدر آن .گذاردیم میپاها

 شم و اندازمیم امنز یب به نز یچ .چدیپیم امنز یب در ادکلنش

 .کشمیم عقب را

 مخترص هی فقط !سالمم و خوبه حالم هم یلیخ برعکس-

 زن که دوبز یم .گفتم مونرابطه یبرا جنش التیتما از

ز تمک رو مردش فشهیوظ  ازدواج تو حال هر به !کنه ی 

 داره، دوست خر  شوهرت !بدوبز  نارویا که الزمه و یکرد

 از و یبر  توبز یم گمیم دروغ کنز یم فکر اگه !نداره خر 

یس آراز و بابات همون  شوهردار زن هی یفهیوظ که بیر

 !هیچ

 .زنمیم یشخندیر 

ز هم موندن یبرا کردنت ولز و جلز پس-  روم تو که بود ی 

 فکر واقعا عنز ی ؟یبد لمیتحو  ومزخرفات نیا و کنز  نگاه

 مهمه؟ برام من کنز یم

 .اندازدیم باال ب  ابرو
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ز  کنمنیم فکر- یم !شهیم مهم برات که شمیم مطمی 

 با را دستم دو هر مچ حرکن   در که بزنم پسش خواهم

 .کندیم لمس را تنم گرشید دست با و دی  گیم دست کی

  !ترس از کنمیم یلرز 

 زنمیم غیج یجور ی که بخدا نکشر  رو دستت اگه ارشیک-

  !اتاق تو زنیبر  باغخونه نیا یآدما کل

 .رساندیم بدنم عضو نیتر خصویص به را دستش خونشد

 دستش خواستمیم گمیم رک یلیخ !ستین مهم بزن غیج-

 !زد غیج می  بگ رو

 

 ۱۹۰پست#

ز هم در  را خودم و اورمیب کم اگر بودم دهیفهم قیدقا ی 

گفته بارکی دیبا !کشدنیم پس ارشیک ندهم نشان یجد

 ندارم هرایس چیه من بفهمد ارشیک تا کردمیم عمیل را ام

  !امیپدر  خانه در هم آن

 :گفتم تریجد کالیم و یجد نگایه با
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ز هم اگه-  کسم نیزتر یعز  جون به نکشر  رو دستت االن ی 

 خوب خودتم !ارشیک آرمیم در صدا به رو تییرسوا طبل

  اگه حن   پس !حساسن روم چقدر آراز و بابام دوبز یم
 
 بگ

ام تینها ،گرفن   دستمم  از که نهیا بهت آراز وبابام احی 

ز  پرتت خونه نیا  خودتم !بایسر  محرمم اگه حن   !ونی  ب کیز

ز  دخی   و پش تا ستین رسم دوبز یم خوب  خونه نرفی 

 که چقدرم هر حاال !بزنه دست دخی   به پش خودشون

 فقط کارات نیا با پس !بودنشون محرم یبرا باشه لیدل

 چیه من شیپ که چند هر کنز یم خراب وخودت اعتبار

 !یندار  یاعتبار 

 !نه زبانش اما شودیم شل دستش

 بهت خواستم فقط !برمیم حساب نه ترسمیم ازت نه-

  !من و منم فقط بعدِمن که بدم نشون و بگم

 کشمیم ق  یعم نفس من و کشدیم کنار کامل را خودش

 !ماندنیم دور اششکارخر  چشمان از که یآنقدر 

 بعد ،یار یب بهونه یخوایم رو هفته سه نیا موندم-

 هوم؟ ؟کنز  یخوایم کار خر  عرویس
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 قدم آرام اتاق در سمت و داردبریم تخت یرو  از را کتش

 .داردبریم

ز چ هی-  بزنم دست بهت خواستمنیم هم اولش از !گهید ی 

 چند هر !بکشه نجایا به کارمون یشد باعث خودت فقط

 نطوریهم و !ندارم شوخز  من یدیفهم الاقل نشد هم بد

 !رو شحوصله

 .کندیم باز آرام را در و چرخانده را در قفل

 و تاالر رزرو یبرا میر یم صبحونه بعد فردا بخواب ی  بگ-

داریف و عکاس  بخواب   خوب !دیخر  هم اون بعد .لمی 

 !زمیعز 

 و پوشانمیم دستم دو هر با را صورتم بنددیم که را در

ز هم .باشم آرام کنمیم سیع  میتفه را او بودم توانسته که ی 

 باشد داشته یکار  من با ندارد حق غهیص مدت در که کنم

 !آمدیم حساب به مثبت ازیامت میبرا

ز چ تنها فقط حال ارشیک از کردن یدور   از که ستیی 

 !خواهمیم خدا
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 ۱۹۱پست#

*** 

  از و کنندیم زقزق میپاها
 
  .امشده کالفه خستگ

 
خستگ

 و عکاس با صحبت .بوده امروز یهابرنامه حاصل که یا

دار،یف ز ماش ب  آراگل انتخاب ه،یآتل رزرو لمی   رزرو و ی 

 و بود دانمنیم هانیا تمام یبرا نظرم که حایل در .تاالر

 حن   .بود کرده انتخاب و شده بکار دست خودش ارشیک

ز م هر ش یهاگل نحوه  از بعد یباز  آتش و تاالر در ی 

 غذا مدل چند انتخاب و رقص هنگام یباز  آتش مجلس،

بت و دش و  اما گذاشتیم تمام سنگ ارشیک .هی  غ و شر

 حش چیه من !نادرست اما کردیم نهیهز  !اشتباه به

 از درست بودم زده خی !نداشتم ازدواج نیا به نسبت

  !بود گرفته لمیف من از که شویم و شد روز همان

 .بود نمانده باق   دیخر  یبرا زمابز  گرید و شده کیتار  هوا

  کارها بدنبال مدام ساعت چند
 
 هر یبرا ب  نا کردن دوندگ

 !بود نگذاشته باق   مانیدو 
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 یوار ید کاغذ و رنگ انتخاب یبرا میبر  دنبالت آمیم فردا-

 مونلیوسا کمکم و بشه آماده یاهفته کی تا .مونخونه

  .مینیبچ و میی  بگ هم رو

 ب  زندا وجود با هم روز کی که نداشتم یدیترد .مانخانه

 در !ارشیک چه و ب  زندا چه !داشت نخواهم شیآسا

 چه من با بانانشزندان دانمنیم که بودم افتاده ی  گ زندابز 

 !کرد خواهند

ز ماش ارشیک  به و چرخاندیم ش دارد،یم نگه شکوچه را ی 

 :دیگو یم دارم را در کردن باز قصد که منز 

 هم صبحونه و شبید بابت .برسون سالم نایا عمه به-

 .کن تشکر

 خواب از قبل اما بود دهیخواب آراز اتاق در شبید ارشیک

 و پچپچ یصدا و شده صحبت گرم حساب   آبا و مامان با

 !کردمیم تحمل بزور که منز  و آمدیم اتاق تا شانخنده

یم ارشیک به و گذاشته تمام سنگ حساب   مامان هم صبح

 با که بود ازدهی ساعت حوایل و صبحانه از بعد !دیرس

 هر میکن آماده را عرویس تدارکات تا شدم همراه ارشیک
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 او به اول همان از من و کردیم انتخاب ارشیک خود چند

 حرقز  من چون نکند باز حساب من یرو  که بودم گفته

 ای و دادمیم تکان ش فقط هم االن به تا و زد نخواهم

 را کارش خونشد هم ارشیک و گفتمیم کلمه چند تینها

  !دادیم انجام

ز ماش از یم مرتب دوشم یرو  را فمیک بند .شومیم ادهیپ ی 

ز ماش در و کنم   .بندمیم را ی 

ز پا را شهیش ارشیک بچرخم کهنیا از قبل یم و داده یی 

  :دیگو 

 .بده جواب حتما دمیم امیپ بهت خونه دمیرس ترالن-

 .کنمیم نچر 

 هم میگوش !بخوابم خوامیم فقط برم االن ام،خسته-

 .نباش منتظر پس خاموشه

 :دیگو یم بلندتر ارشیک اما دارمبریم قدیم و چرخمیم

 !تونمخونه در جلو نشده ساعت مین ش یند جواب-
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ز هم به  .شدم کوچه داخل و کردم زمزمه یاباشهالیخ ی 

 را امخسته روح کیم گذشتیم یجو  از که آب   یصدا

 قرار آن پشت که کویه و امامزاده از که آب   .دیبخش جال

 و شده شی  یب ایگو  کیم امشب اما .بود انیجر  در داشت

 کنار از .دیرسیم گوش به شی  یب خروشش و جوش یصدا

 و تنومند درخت یتنه به هم دسن   و شدم رد یجو 

 صد یباال به قدمتش که درخن   .دمیکش کوچه یمیقد

 فمیک از را دیکل و دمیرس خانه در مقابل ...دیرسیم سال

 تمام یادلشوره بارهکی به چرا دانمنیم اما دمیکش ونی  ب

 نفسم که یادلشوره !درآورد خودش احاطه به را وجودم

  !نشاند امشابز یپ یرو  عرق و تنگ را

 شمارش به هم میهانفس انداختم قفل درون که را دیکل

 گرید حن   .گذاشتم باغ درون پا و کرده باز را در !افتاد

ز ماش یهاکیالست غیج یصدا و برنگشتم  هم را ارشیک ی 

 با .چرخاندم باغ داخل نگاه و بستم را در .گرفتم دیناد

 !آمد بند نفسم قیآالچ کنار و باغ داخل یاهیسا دنید

 رودیم روقدم و آمده خشوی  ام کردم گمان یالحظه یبرا

 توانستنیم .دمیکش امهیفرض بر بطالبز  خط اما
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 نفس اوشیس دنید با و رفتم جلوتر .باشد خشوی  ام

ز ح همان .زد ونی  ب دهانم از شدت با امشده حبس  ی 

 پارخر  و بود وانیل دو داخلش که یانز یس با هم پروانه

بت  من دنید با و زد ونی  ب ساختمان از وهیم ظرقز  و شر

 .زد یلبخند باغ انیم

  !ترالن-

 را اشتنه فورا و شد جلب من به هم اوشیس توجه

 اما شده الغر کیم روز چند نیا در آمد بنظرم .چرخاند

 اوشیس که بود نیا خوردیم خوره مانند را ذهنم که سوایل

  بود؟ آمده گ

 با که دیفهم خوب یلیخ را منتظرم و ترسان نگاه پروانه

 :گفت اوشیس به دنیرس

ز چ هی یبخوا توام دیشا .ترالن ایب-  منتظرشون که ب  ای 

 !یبشنو  رو یبود

 منتظر لحظه هر میهاگوش ب  گو .بودم مانده مبهوت

  .داشتند را خشوی  ام آمدن خی   دنیشن
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 جانمب   و خسته یهاقدم .کردم منعطف راست به یش 

 و پروانه حال که ق  یآالچ .کشاندم قیآالچ سمت را

 و شدم داخل .بودند من منتظر ستادهیا آن درون اوشیس

 :گفت و زد یلبخند اوشیس که گفتم جابز  کم سالم

 ؟خوب   .خانم ترالن سالم-

ز چ اما .نبودم خوب که قطعا  .کردم زمزمه خوبم اسم به یی 

 یرو  را فمیک و مینشست قیآالچ داخل یهاصندیل یرو 

ز م  انیم اما دیکل .آن یرو  هم را میهادست و دادم قرار ی 

 .شدیم چالنده دستانم

 

 ۱۹۲پست#

 حال در پروانه و ماند ثابت امچهره یرو  نگاهش اوشیس

ز یر  بت خی   .بود هاوانیل درون شر

 مجلس شبید که گفت پروانه خانم، ترالن گمیم کیتی  -

  .بود برونت بله
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ز ی حال در که انگار .گرفتمنیم اشچهره از نگاه  یچهره افی 

  .بودم آن در او از یخی   و خشوی  ام

  .ممنونم-

نیا از ترمیوخ من ریزمهر  حال که بود دهیفهم گمانم به

ز  یبرا آن بابت بخواهد که هاست  خشوی  ام حال دانسی 

 نیا به شده متاهل منه چرا که بزند تشر  و کند مواخذه

ز م  واضح یلیخ پروانه هم دیشا .نگرانم میپشعمو  یبرا انی 

 حاضز  حال در اما بود گفته خشوی  ام به امعالقه از او به

  !بدهد منکر از نیه و اخالق درس اوشیس خواستمنیم

ز  بعد و رانیا دهیرس که ساعته چند اوشیس-  به رفی 

خونه نیا اهایل دونستیم .نجایا اومد هم یفور  شکارش

 بموقع شد خوب نزده، حرقز  هنوز اما .نگرانن دل باغ

 .میشنو یم و حرفاش هم با یاومد

 .اوشیس به منتظرم نگاه و کردم درشت چشم

 شده؟ چخی   خب؟-

 .کرد باز زبان باالخره اوشیس
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 نبود ساخته یکار  من دست از هم اونجا .چر یه که فعال-

 ...تا برگشتم من کهنیا فقط .هی  گیپ دایشد لشیوک اما

 .دمیپر  حرفش انیم شده هول

 ؟خر  تا-

 .انداخت باال ابرو

 تا میکن ب  بازجو خشوی  ام گهید یدوستا از و میبگرد-

ز چ دارن خی   صادق از اگه بلکه  صادق چند هر .بگن یی 

 برنگشته شهیم جدا ازش هیروس تو خشوی  ام نکهیا بعد

 خارج هم هیروس از شده مشخص هابرریس طبق و رانیا

 از قاچاق   که میدیرس حدس نیا به وسط نیا و نشده

نیم و ستین هیروس تو اصال چون باشه شده خارج هیروس

 گفته هم خشوی  ام .باشه مونده هم مدت همه نیا تونه

 خاموش شیگوش اما گرفته تماس صادق با یلیخ که

  .بوده

بت وانیل پروانه  اوشیس و گذاشته مقابلش را شر

 .چدیپیم وانیل دور را انگشتانش
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 که شن   اون چون .اوله فیرد متهم خشوی  ام فعال-

ز یبیم ایمار  با رو خشوی  ام  یدوستا حن   بوده، کلوپ تو یز

ز  هم ایمار   و ونی  ب ومدهین باهاشون شب اون ایمار  که گفی 

  .باشه کلوپ که خواسته

ز چ  شده سوال هم لیوک و سایپل یبرا وسط نیا که یی 

 هم صادق هست، که باشه گناهب   خشوی  ام اگه که، نهیا

 !کرده؟ فرار چرا و ستین چرا باشه بوده گناهب   اگه

ز پا به کمر از تصادف بخاطر صادق گهیم خشوی  ام  یی 

ز نش لچریو  و شهیم فلج  به معلول آدم هی حساب نیا با ی 

 اگه حن   باشه بوده یفرار  مدت همه نیا تونهنیم ب  تنها

 بهش رحم هاقاچاقچر  مسلما کنه فرار بخواد هم قاچاق  

ز نیم ز یم رهاش و کیز یم سخت واسشون رو کار چون کیز

 شخانواده از میکرد جو و پرس هم نجایا طرقز  از .کنه

 هم اونا .بودن شوهرخواهرش و خواهر مادر، فقط که

ز  ز لچرنشیو  و داشته تصادف صادق که گفی   اما شده ی 

نیم مدب   تا هااون گفته به کرده تصادف صادق که موقیع

 کردم تصادف من که گفته شخانواده به فقط و تهران آد

ز همچ و  تو دوستم شیپ مدب   و اومده شیپ برام مشکیل ی 
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 .برگردم و ارمیب بدست رو مهیروح تا مونمیم یاگهید شهر

 شهر کدوم شده، یبسی   مارستانیب کدوم که گهنیم حن  

 انجام یهاب  بازجو طبق !مونده قشیرف کدوم شیپ و

 خودش بقول تصادف اون قبل صادق شخونواده از شده

 و پدرش یشده خورده پول و پرونده یش کی دنبال یلیخ

کت توسط خودش  یادیز  مقدار چون !بوده هریم یهاشر

 رو خودش کل به بود داده دست از رو شهیشما هم

 ما به خشوی  ام هم رو هانیا تمام البته که بود باخته

ز چ !گفته  به صادق چرا نه،یا کرده مشکوک رو ما که یی 

 شیپ کرده، تصادف کجا نگفته وقت چیه شخانواده

خانواده شیپ مدب   نشده حاضز  چرا و بوده دوستش کدوم

 به و بوده لچریو  یرو  برگشته که هم زمابز  !برگرده ش

 .دادیم انجام رو کارهاش سخن  

بتش از یاجرعه و کندیم مکث  لحظه هر .خوردیم شر

 تمام که یطور  !شومیم شوکه اوشیس یهاحرف با شی  یب

یم را معنا تمام به ینامرد یبو  که اتفاق   از لرزدیم وجودم

 !دهد
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ز چ اما و-  خشوی  ام بودن گناهب   به شی  یب رو ما که یی 

 که، نهیا صادق به شدن مشکوک و کنهیم کینزد

 نشون هامارستانیب تموم به رو صادق عکس ما همکاران

 تصادقز  یمارهایب ستیل که ب  هامارستانیب تموم به دادن،

ز  ارمونیاخت در رو شون شبانه یهایی  گیپ با اما گذاشی 

 م،یداشت یاجاده تصادفات که یی  اخ چندماه تو یروز 

 ثبت اسمش و باشه داده انجام صادق که تصادقز  چیه

 بودنش فلج یبرا پزشگ نظر تحت بخواد و باشه شده

 !نداشته وجود باشه، شده

 اوشیس صورت در !من چوهم هم پروانه و زنمیم خی

 !شودیم خشک نگاهش

ز چن شعت نیبد بودند توانسته روز چند نیا در کهنیا  ی 

ز چ اما بود العادهفوق اورندیب بدست را اطالعاب    که یی 

 چیه در صادق از اسیم اگر که است نیا شده سوال میبرا

 چطور پس نشده ثبت تصادقز  بعنوان مارستابز یب

ز لچرنشیو   شده؟ ی 
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بتش اوشیس برد،یم زمان کیم ز چ با و خوردیم را شر  که یی 

 به !مبهوت و شومیم شوکه شی  یب کندیم خطور ذهنم به

ز چ آن به هم پروانه گمانم  !من که کندیم فکر یی 

 با دو هر و زندیم گره من نگاه به را اششده گرد چشمان

 :مییگو یم هم

 !نبوده؟ فلج و نکرده تصادف اصال صادق عنز ی-

 .شودیم هی  خ اوشیس به هم باز پروانه

 و شده فلج که کرده یباز  لمیف صادق عنز ی اوشیس-

ز لچرنشیو   ؟ی 

 

 ۱۹۳پست#

بتش وانیل اوشیس ز م یرو  را شر  جواب در و گذاردیم ی 

 :دیگو یم پروانه

 از که یاپرونده طبق .نباشه طورنیا ممکنه هم و ممکنه-

 تو خشوی  ام که زمابز  با فوتش زمان م،یخوند ایمار 

 !نداره خوبز هم رانیا به برگشت حال در و بوده مایهواپ
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 تو خشوی  ام دهیرس قتل به ایمار  که ساعن   اون واقع در

  !نبوده هیروس کشور

یم ونی  ب میهالب انیم از آرایم یوا و درخشدیم چشمانم

 :دیگو یم شخویسر  با پروانه .پرد

ز هم با اوشیس خب-  دیفهم شهیم که هم لیدل ی 

 زندانه؟ تو االن چرا پس !گناههب   خشوی  ام

 :دیگو یم یجد اوشیس

 بوده، باهاش کلوپ تو شب خشوی  ام که لیدل همون به-

 دخی   اون با صبح خود تا رو چندساعن   هم اون بعد

 پدر قتل حن   گفته شیزندگ از براش دخی   اون گذرونده،

کت سییر  و هاشدسته جزء که مادرش و  بودن، هریم شر

خونه اطیح تو تمام سال چند که ب  هاپرونده و هاپول از

 و شدن دهیدزد هاپول اما بودن شده مخقز  دخی   اون ی

 خی   هاپول اون یجا از گ خب .شد کشته دخی   اون

 داشته؟

 .دهدیم را خودش سوال جواب خودش اوشیس
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 صادق به که خشوی  ام گفته به البته صد و خشوی  ام-

 خی   پول همه اون یجا از نفر دو فقط پس .بود گفته هم

ز   شدن، دهیدزد هاپول !صادق دوم و خشوی  ام کی .داشی 

 فلج اگه که صادق   و نبوده من کار گهیم خشوی  ام اما

 وجود با و بشه خونه اون وارد تونهیم چطور باشه بوده

ز زم تشیمعلول  سوم بدزده؟ و ارهیب در هاروپول و بکنه ی 

 که یدخی   هی بخواد که نداره توان یاونقدر  معلول آدم هی

 دفاع خودش از تونهیم قطعا دخی   اون و بکشه رو سالمه

 پس !نشسته لچریو  یرو  که یمرد مقابل در اونم کنه

ز  ز لچرنشیو  مرد هی کار تونهنیم ایمار  کشی   !باشه بوده ی 

به نکهیا ضمن  شده وارد دخی   اون شپشت از لیب با ضز

 صادق جا،کی ستهیبا بخواد دخی   اون نکهیا .مرده درجا و

ز نش لچریو   هم و بده حرکت رو لچرشیو  هم بخواد ی 

به  نکهیا مگه .ستین ریپذامکان بزنه دخی   اون ش به ضز

 با صادق و خشوی  ام همدسن   عنز ی .باشه نفر دو کار

 ساعت با ایمار  فوت ساعت و اشتباهه هم باز که .هم

 !نداره خوابز  هم خشوی  ام پرواز
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بتش از گرید کیم  و من منتظر نگاه وقن   و خوردیم شر

 :دیگو یم یجد یلیخ ندیبیم را پروانه

ز هم تا اگه بگم پرونده انیجر  از تونمنیم نیا از شی  یب-  ی 

 و مونهیم قرص دهنتون که مطمئنم گفتم بهتون هم جا

 در یلیخ سیپل دیبدون فقط شه،نیم باخی   یاگهید کس

 بودن گناهب   به .ارهییم در رو اتیجزئ زیر  به زیر  و تالشه

 .بشه لیتکم پرونده دیبا فقط میدیرس هم خشوی  ام

 ماجرا اصیل عامالن ای و عامل و بشه یط قانوبز  مراحل

 در هست پرونده روند ی  غ حرقز  حاال .بشن دایپ هم

 .خدمتم

 یرو  ش .دیکل فشاردادن حد از شیب از شودیم ِش  دستم

 ...شومیم هی  خ دمجنونیب درخت به و چرخانمیم گردنم

 یلیخ حتم به و رفتیم شیپ قدرت با خشوی  ام یپرونده

 گرید قرارشآوازب   دیفهمیم اگر اما شدیم آزاد هم زود

 کرد؟یم چه  سین خودش یبرا

 :کردم زمزمه می  بگ دمجنونیب درخت از نگاه کهآن بدون

 شه؟یم آزاد گ ...خشوی  ام-
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 با بودند کردند صحبت زیر  حال در که پروانه و اوشیس

 :دیگو یم اوشیس و چرخانده ش من یصدا

ز هم به شپرونده اگه-  ایل سه دیشا بره شیپ شعت ی 

 اگه البته .ماهکی به کینزد واقع در گه،ید هفته چهار

 و ب  شناسا بخاطر شهیم یط شعت با داره پرونده روند

کت کردن منهدم  هنوز ممکنه که هستش یاهریم یهاشر

ز  تیفعال کشور تو  اسم که ب  هاپرونده اون البته و کیز

کت یشدمدارا و هاگنده کله از یلیخ  هریم یهاشر

 وگرنه آورده شانس جهت نیا از خشوی  ام !هست توشون

 اما بکشه طول شپرونده چندسال حن   بود ممکن

 !باالست یادیز  ماجرا تیحساس

 مجلس است قرار که زمابز  قایدق ...گرید هفته سه

 اگر حن   ای برسد؟ ش خشوی  ام اگر !باشد من عرویس

 یروز  باالخره دانمیم که حایل در آن؟ بعد هفته کی

ز چ همه به خشوی  ام  !برد خواهد بر  ی 

 :کرد زمزمه آرایم یصدا با پروانه
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ا دونمیم- ه بنظرم اما ترالن شهیم سخن   طیشر  االن از بهی 

 که حاال اما مخالفم گفتم بهت روزید .میبگ خشوی  ام به

ه کنمیم فکر شی  یب  ب  تنها تو بلکه تا بشه باخی   بهی 

 کهنیا از شهیم بهی   یلیخ ادیب کنار ماجرا نیا با خودش

 !ترالن شهیم داغون نه،یبب و ادیب

 حرف یادامه هم اوشیس .دمیگز  لب و بستم چشم

 .گرفت را پروانه

 شانگشن   حساب هی با خب اما ستمین انیجر  در ادیز  من-

 مرد هی یبرا .موافقم پروانه با .شدم ب  ماجراها متوجه هم

ه .سخته باشه واقیع شعالقه اگه  انیجر  در خشوی  ام بهی 

 ...ت باشه

 قبول توانستمنیم .توانستمنیم .دمیپر  اوشیس حرف انیم

سخت خشوی  ام یبرا انتظار و زندان سخت یروزها کنم

 ...باختیم را خودش خشوی  ام نداشتم یدیترد .بگذرد تر

 .کردم باز چشم

ز هم .پروانه نه اوش،یس آقا نه-  داره خشوی  ام هم یجور ی 

 ازتون .بدتر هم ماجرا دنیفهم با گذرهیم سخت بهش
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 زنگ دیکن یکار  اصال .نفهمه دیکن یکار  کنمیم خواهش

 تحمل و نزندو حن   تونهنیم گهید بفهمه خشوی  ام .نزنه

 ...کنه

 

 ۱۹۳ادامه#

 از .داد تکان هوا در را دستانش دانمنیم یمعنا به اوشیس

 حسمب   دست انیم را فمیک و شدم بلند صندیل یرو 

 ...گرفتم

 گرید ب  جا روحم و بود آنجا در جسمم فقط ب  گو

 .شگردان

  .زحمتات یهمه یبرا اوشیس آقا ممنونم-

بریم قدم خانه سمت .کنمیم ترک را قیآالچ و چرخمیم

 خواهد یایباز  چه من با روزگار دانمنیم که حایل در دارم

 .دهید ب  هاخواب چه و کرد

 

 ۱۹۴پست#
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*** 

  .بزنم برشش درست بذار ی  بگ رو پارچه ش اون ترالن-

 دو یال را چر یق مامان .می  گیم را پارچه و شومیم خم

وع اللیهبسم با و انداخته پارچه یم یاپارچه دنیبر  به شر

ز جه لهاف یرو  یبرا که کند  و لهاف مابق   .دهیخر  امهیی 

یم گفتیم مامان اما داشتند آماده یاهیرو  میهاتشک

 .کنم آماده تیبرا خودم دستان با لهاف کی که خواهم

 و آرام یالحظه مامان و گذشت که یاهفته کی نیا در

 و گفتیم بابا به دیرسیم بنظرش چه هر .نداشت قرار

 .جنس و مارک نیبهی   هم آن آوردیم اشمغازه از بابا

  لیوسا یمغازه خودش بابا که بودم آورده شانس
 
 خانگ

 به بابا مامان بیغر  و بیعج یهاستیل با وگرنه دارد

 از یلیخ یهیته یبرا چند هر شدیم ورشکست حتم

نیم صحبت پولش از کالیم و رفتیم بازار به هم لیوسا

 ...کرد

 ...گذشت چطور دانمنیم حن   که یاهفته کی
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 خانه یوار ید کاغذ و رنگ یبرا ارشیک که شن   یفردا

 ب  زندا .رفتم ب  زندا یخانه به من و آمد بدنبالم بود گفته

 مامان و ب  دا یهالیفام از و داشت مهمان اشخانه که

 آورده شانس .بودند مانده آنجا شهرستان از که بودند

 را هامهمان ب  زندا و است طبقه سه ب  دا یخانه که بودند

احت یبرا همکف یطبقه به آن که وگرنه فرستادیم اسی 

ز اول با ها ز ماش ی   موقع تا و گشتندبریم روستا به دیبا ی 

  !آمدندنیم هم عرویس

 .بودند ب  زندا دور اقوام از هم طرقز  از که ب  هامهمان

 آن ختیر  شم یرو  شکالت یابسته من دنید با ب  زندا

ز اول یبرا !بود رسم کهنیا یبرا فقط هم  از بعد که یبار  ی 

  .بودم گذاشته پا آنجا به ارشیک با شدنم محرم

طبقه ارشیک درخواست به و میبود نشسته یاقهیدق چند

 کارگرانشان و هانقاش هم بعد لحظاب   و میرفت باال ی

ز م مقابلش بود قرار که یوار ید ارشیک .آمدند  و ی 

 یوارهاید .کرد انتخاب طرح کی را دی  بگ قرار ونیز یتلو 

 تمام در و یگر ید طرح هم هاخواباتاق یبرا .هم ب  رایپذ

 گایه که کردمیم فایا را مجسمه کی نقش من مدت آن
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اتاق رنگ و بود متفاوت وارید هر طرح .خوردیم هم تکابز 

 و بودند هم یرو روبه که خواب   اتاق دو .هم هاخواب

 کی داخل و هم کنار در هم حمام و بهداشن   سیشو 

خانه مجاورت در که راهرو ز  تراس کی با همراه .بود آشیر

 بزرگ یاخانه .داشت راه آن به ب  رایپذ از که بزرگ نسبتا

 خانه آن در من حضور دانمنیم فقط .یامروز  سبک و

 کاغذ طرح ب  تنها به ارشیک خود وقن   داشت یسود چه

 امر نیا به هم او ب  گو اما .کرد انتخاب را شیهایوار ید

 هفته سه مدت نیا در او به من از که بود شده واقف

 در .دادیم انجام را کارها خودش که دیرس نخواهد یسود

 داده انجام هم را مانیدهایخر  از یمقدار  هفته کی نیا

 کارها و بود گرفته شگاهیآرا وقت میبرا مامان .میبود

حرف انیم من دل .نه من دل اما شدیم انجام بشعت

 کهنیا از بودم خوشحال .بود مانده جا اوشیس یها

ز چ همه و شودیم آزاد خشوی  ام یبزود یم ی  بخ ختم ی 

  .من نه بود خشوی  ام یبرا فقط یی  بخ ختم نیا اما شود

ه چر یق بود مونده کم بکش رو دستت ترالن-   !دخی   بی 
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یم نگاهش جیگ کیم !پرمیم خواب از ب  گو مامان یصدا با

 و کشمیم را دستم فورا .افتدیم امیدوزار  بعد و کنم

 .کندیم رها را شده دهیبر  یپارچه مامان

ز هم- یم قشنگ ویل ازم گرفت یانرژ  کیل لهاف دونهی ی 

 دیمروار  تو فقط بشه تموم و بدوزم هم رو روش اگه شه

 !هاکنز  کمکم دیبا شیدوز 

 و قسمت با که بودم آمده کنار موضوع نیا با کمکم گرید

 را تالشم تمام دیبا من چند هر دیجنگ شودنیم شنوشت

 یرو  دست ارشیک اما شدیم یاگهید طور دیشا کردمیم

 گذشته زدن هوار و ادیفر  از کار که بود گذاشته یمورد

  !بود

ز   کجا وگرنه دارد روابز  و روخ مشکل ارشیک بودم مطمی 

  آورد؟یم اشعالقه مورد دخی   ش را بالها نیا سالم آدم

 تو یشد آب کیل .نکن خسته ادیز  رو خودت مامان-

ز هم  .روز چند ی 

 .زندیم تا را پارچه و زندیم یلبخند
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احت واسه وقت نداره ن  یع-  دیبا ستین آبا تا اده،یز  اسی 

 تا حداقل !زنهیم غر حساب   نکنم اگه کنم جور و جمع

 .دمیم انجام وکارام ناستیاتییدا یخونه وقن  

 میبود برگشته دیخر  از بعد که گذشته شب سه ارشیک

ز هم در و بود برده شانخانه به خود با را آبا  یروز  چند ی 

 انجام را شیکارها یشی  یب آرامش با مامان نبود آبا که هم

 وال و هول به را مامان بودنش با آبا که صورب   در دادیم

س هم مامان شدیم باعث و انداخته  داشته یادیز  اسی 

  .باشد

خانه به را خودم ز  دمتازه ب  چا استکان دو و رساندم آشیر

  .بردم ب  رایپذ به قندان همراه و ختهیر 

ز هم .ترالن خداروشکر-  و یشد عاقیل دخی   نمیبیم که ی 

یکرد راحت والمیخ کیل بنفعته ارشیک با ازدواج یدیفهم

.  

ز م یرو  را نز یس .زنمیم جابز  کم لبخند  .دهمیم قرار ی 

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 رو تیخستگ همه نیا وقن   خوادنیم دلم مامان الیخیب-

 ش وقتچیه من بدون فقط .کنم باز رو بحث ش نمیبیم

 !بودم عقیلب   دخی   ارشیک با ازدواجم
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وع و برداشته را ب  چا استکان که کندیم نگاهم چنر چپ  شر

 .کنمیم ب  چا خوردن به

 :میگو یم و دهمیم فاصله لبم از را وانیل

یم زودتر شهیهم ستجمعه امروز .کردن رید آراز و بابا-

 .مغازه از اومدن

خسته هوف و داد قرار ایطیخچرخ کنار را هاپارچه مامان

 یرو  .داد قویس و کش را بدنش کیم و ستادیا .دیکش یا

 .برداشت را ب  چا استکان فورا و نشست مبل

 که نکردن دایپ حتیم هی  بگ بودم گفته لیوسا یش ی بهش-

 .کردن رید

 .کردم باز و جمع دور کی را لبانم
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 !آدنیم بکار اضاقز  لیوسا همه نیا کن باور ویل مامان-

 .ختنهیر  دور پول فقط

 انیم بگذارد دهانش داخل تا بود برداشته که یقند مامان

 .داشت نگه معلق هوا در و دهانش

 داربچه که گهید صباح دو یسر نیم متوجه االن ترالن-

ز جه واسش خواسن   و یشد  شپشت !فهیمیم یی  بگ هیی 

ز هم شمیکی !ارنیم در حرف کیل آدم  !تییزندا ی 

بچه !بود ممکنم تصور نیدورتر  ...بچه .زدم یپوزخند

  !ارشیک از هم آن دارشدن

 ختیر  همه نیا یدار  چشیم هم و چشم واسه بگو پس-

 .کنز یم پاش و

 بغل به زبان با را آن و گذاشت دهانش داخل را قند مامان

 .داد هل دهانش

  .ترالن لطفا نباشه تیکار  تو-

 .خوردم را امب  چا مابق   و دهیکش ق  یعم نفس
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 رفت ایطیخچرخ وقت ش اشب  چا خوردن از بعد مامان

 خانه در که بودم هااستکان کشر  آب حال در هم من و

 از .شدند خانه وارد صدا و ش پر بابا و آراز و شد باز

خانه ز  دست لهیوس کارتن یادیز  حجم زدم که ونی  ب آشیر

ز  حال در و شده خم که دمید آراز و بابا  هاآن گذاشی 

 .بودند فرش یرو 

 .سالم-

م، سالم- بت ای آب پارچ هی ترالن دخی   هالک که اریب شر

 .شمیم دارم

  از بابا
 
 هم آراز و بود کرده عرق صورتش تمام خستگ

 و گفتم چشیم .بود داده هاکارتن به را اشهیتک و نشسته

بت از پارخر  فورا  ب  رایپذ به وانیل دو با و کرده آماده شر

ز م یرو  .برگشتم بت وابز یل و دادم قرار ی   که بابا یبرا شر

  .دادم بود کرده رها مبل یرو  را خودش بایتقر 

 .انداخت مبل یرو  را خودش خوران تلوتلو هم آراز

 .شد خشک گلوم بده وانیل هی منم به ترالن-
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بت وابز یل هم آراز یبرا و گفتم یاباشه  و ختهیر  شر

 .دادم بدستش

ز حس .دینباش خسته-  گه؟ید نیآورد رو شهمه ی 

ز ح مامان ز  ی   دور .رفت بابا یدهایخر  سمت اشجمله گفی 

 .کردیم شاننگاه دقت با و دیچرخ هاآن

ب کی بابا بت وانیل ضز  .داد ونی  ب نفش و دیکش ش را شر

 یند یاگهید ستیل اگه شد تموم الیوسا خورده آره-

 طبقه همون اونم که بزرگش کهیت چند مونده فقط .دستم

 .مینش ی  اس پله همه نیا بردبز  جهاز گهید نمیچیم اول

 اشایطیخچرخ ش مجدد و گفت خن   یلیخ مامان

احت ق  یدقا بعد هم آراز و بابا .نشست کارتن کردن، اسی 

 .دندیچ آراز اتاق داخل گرید یهاکارتن کنار مرتب را ها

 دنیخواب یاندازه به فقط اتاقش از هاشب نیا که یآراز 

 حجم که بود درحایل نیا و بس و داشت جا تختش یرو 

 ...بودند اول یطبقه هاکارتن از گرید یار یبس
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 کوچک جمع .میخورد هم کنار در و کردم آماده را شام

 و شدیم نفره سه گرید هفته دو از بعد که مانچهارنفره

 بزرگ آن در که یاخانه .نبودم خانه نیا در گرید من

 به فقط اما .دادم انجام را فراوابز  یهاطنتیش و شدم

ز هم و بودمیم ماندگار گرید روز هفت دو اندازه  مرا هم ی 

 اگر که بودم نکرده فکر نیا به زمابز  چیه !دادیم عذاب

 ترراحت خودم یخانه در حتم به کردم ازدواج یروز 

 که بودم راحت یآنقدر  یپدر  خانه در بود، خواهم

 در .کنم سهیمقا یگر ید یجا چیه با را آرامشش نخواهم

 را خودش دلچسب طعم شدن بزرگ یپدر  خانواده کنار

ها با زدنشوکله .داشت  که یشی  یب اوقات .پشها و دخی 

 یهایباز  و میخوردیم شام و شده جمع هم کنار در

 از شخوش .میدادیم انجام باغ داخل که یاجمیع دسته

یم روزگار ندهیآ اتفاقات از خی  ب   و کنوبز  تیموقع

 به و من پروانه، .میشدیم کم کیبهکی حال .میگذراند

  ...نوبت

 .شد نخواهد و شودنیم یپدر  خانه کجا چیه مطمئنم اما

 و !پشتوانه و دیام از پر و دارد عشق اعجاز که یاخانه
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 باغ خانه، اتاقم، یبرا دلم گرید یهفته دو ندارم یدیترد

  !شد خواهد تنگ خانه نیا یجایجا و

 و کردمیم فکر گذشته خاطرات به دنیخواب هنگام هاشب

 خاطرات نیا تمایم در و رفتمیم خواب به هم هاآن ادی با

یم شکل میبرا یگر ید کس هر از ترپررنگ خشوی  ام

 .میبود آمدنش منتظر فقط حال که ب  خشوی  ام .گرفت

 که شن   خانه اهل مابق   به هم چیتوض مخترص اوشیس

 و عمو و بود داده بود، کرده دعوت را همه شام یبرا عمه

 حن   .دندیگنجنیم خود پوست در خوشحایل از عموزن

 شدن آزاد با تا بود کرده نذر هم را گوسفند چند عمو

 یبرا اطعایم و دهیبخش محله یامامزاده به خشوی  ام

ت یسفره هم عموزن .کنند طبخ محله اهایل  حرصز

 اما میبود خوشحال نویع به همه .بود کرده نذر ابوالفضل

 دلم در کردن هیگر  خون جنس و نوع از من خوشحایل

 خشوی  ام بودم خواسته اوشیس از که طورهمان ...بود

  گرید
 
 حرف و بهانه کدام به دانمنیم و بود نزده زنگ

 آن از باغخانه .بود شسته دست کار نیا از را خشوی  ام
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 و بود شدن خارج حال در کمکم اندوه و غم التهاب

وع باغخانه در عرویس دیخر  یاهو یه   ...بود شده شر

ز  و لباس دیخر   که منز  .من عرویس یبرا شگاهیآرا به رفی 

 در هم آن بودم آمده کنار اما نداشتم قبولش خودم

 آرام را خودم توانستمیم من باطن در کجا وگرنه ظاهر

 کنم؟

وع دوم یهفته از یگر ید روز  چندنیا مانند من و شد شر

 حن   که حایل در باشم مامان دست کمک کردم سیع روز

 کامال را کنکور و کردمنیم فکر خواندن درس به گرید

 کنکور از را خودم سالکی که منز  .بودم کرده فراموش

  با خودم الیخ به تا انداختم عقب
 
 درس یشی  یب آمادگ

  !باشم آماده و بخوانم

 یرو  را قابلمه لرزد،یم سارافونم بیج درون که گویسر 

 گرید .کشمیم ونی  ب بمیج از را گویسر  و گذارمیم نتیکاب

 هر بود شده یعاد میبرا هم ارشیک دادن امیپ و زدن زنگ

 جواب هاآن به وتوکتک امکیپ و تماس چند هر از چند

 .دادمیم
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 :خواندم را آمده امکیپ .کردم باز را گویسر  صفحه قفل

 دیخر  واسه میبر  دنبالت آمیم شو آماده ترالن سالم-

  .شخیص لیوسا

 .خواندم را آمده امیپ هم گرید بار سه دو بلکه نه بارکی

ز هم در  لیتما چه ارشیک بودم شده متوجه هم کم مدت ی 

 که منز  یبرا نیا و دارد ب  زناشو مسائل به ن  یعج

 شده سازتر مشکل بود، ارشیک خود امدغدغه نیبزرگی  

 خواستیم طرق   هر به که اشعاشقانه یهاامیپ از .بود

ز  تا باشد من به شدن کینزد سمت  نوازش و دستم گرفی 

 از بعد قایدق هم آن بود انزجار فقط من حس اما !آن

 :سمینو یم شیبرا .لمیف آن دنید

 زیسا .بخر برو خودت یدار  عجله اگه دارم کار االن من-

 .ستین مشکیل پس هست دستت که هم

قابلمه .کنمیم رها نتیکاب یرو  را گویسر  و زنمیم را ارسال

 یبرا و می  گیم آب ی  ش ریز  را امختهیر  برنج داخلش که یا

یم ناهار یبرا سن  یبایم که برنچ   .کنمیم صی   شدنش پر

 توجهب   و رسدیم گوشم به گویسر  امکیپ یصدا .پختم
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 یرو  را شده پر آب از مهین تا قابلمه .دهمیم انجام را کارم

 گذارمیم را درش و زمیر یم نمک هم داخلش و گذارمیم گاز

وع و دارمبریم را گویسر  .بخورد سیخ تا  امیپ خواندن به شر

 .کنمیم ارشیک دوم

 موقع خوامیم ویل دستمه زتیسا خب آره که اون-

 تصور رو تو خوب یلیخ من و بایسر  اونجا تو انتخابشون

 .کنم

  !زدنش حرف رک و ب  پررو حد از شیب از زندیم خشکم

 :سمینو یم و اوردهین کم اما

 !هست گرفن   ازم که لیمیف !ستین مشکیل نباشمم من-

 !ب  دا پش کن رایصز  اون با خودتو

خانه از خراب اعصاب   با و کنمیم خاموش را گویسر  ز  آشیر

 پروانه و بود رفته یسور  عمه یخانه مامان .زنمیم ونی  ب

 هم بابا و آراز .بودند ونی  ب حی    تفر  یبرا هم اوشیس و

 و نمینشیم مبل یرو  .بودند مغازه روز چند نیا مثل

 کنمیم شگرم ونیز یتلو  برنامه یادامه دنید با را خودم
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 نیا اما شومیم ونیز یتلو  شگرم زمابز  مدت چه دانمنیم

 هزارجا به باطن در من و است ظاهر در فقط تیمشغول

 به چشمانم خانه در زنگ یصدا با !کشدیم شک فکرم

 اشاره انگشت که ستحایل در نیا و شوندیم دهیکش در

 .اندکرده ی  اس را نمیر یز  لب شستم و

 

 ۱۹۷پست#

 همزمان و شومیم بلند مبل یرو  از کشم،یم لبم از دست

 خودش با مامان نکهیا خوردیم جرقه ذهنم در سوال نیا

 ب  هاجواب از گی و زده؟ زنگ چرا پس بود برده را دیکل

 ای عموهازن است ممکن که است نیا دهمیم خودم به که

یم مانخانه به یادیز  زمان مدت نیا که باشند ترنج و ترمه

  .بودند کیشر  مانخویسر  در نویع به و آمدند

 رسم به و کنمیم باز را آن نهیطمان با رسمیم که در به

 .شومیم لب به لبخند ادب

 ...جان-
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چهره با را ارشیک امدهین ونی  ب دهانم از کامل امکلمه هنوز

ب نیا و ماسدیم دهانم در حرف و نمیبیم طلبکار یا ضز

 .بنددیم نقش ذهنم در آبز  به المثل

ز  شلونه دم آدیم بدش پونه از مار "   " !شهیم سی 

 چشمان که شومیم متعجب دنشید از آن از شی  یب اما

 که وقن   گردانمبریم شاناول حالت به را امشده درشت

 :گفت ارشیک

 رسه،یم که من به عشقم، و زمیعز  و جانم همه واسه-

 !خوبه ...!هیچ و ها و هوم

 شی  یب و داده هول کیم را آن و گذاردیم در یرو  دست

تب   .کندیم باز ز آست شر ز  کوتاهه ی   و کرده تن هی  ت سی 

 شانه ساده اما را شیموها .رنگ مشگ و کتان یشلوار 

 .ژل از استفاده بدون کرده

 با و شومیم راهش سد که دارد را داخل به آمدن قصد

ز   به را بدنم گرید طرف دادنش، هول و در گرفی 

 .رسانمیم در چهارچوب

 !ستین خونه کش کجا؟-
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 .کندیم نگاهم اخم با

 محرمیم بعدشم نباش، نگران شما شده هماهنگ-

 انا؟یاح ینکرد که فراموش

ز  بعد و  دنید با و کندیم نگاه انگشتم به فورا حرفش گفی 

  .کشدیم نامحسویس یآسوده نفس انگشی  

یم کجا از تو اصال وقت؟اون یکرد هماهنگ گ با-

 که یایب و فن  یب راه یبخوا گ تنهام خونه تو من دونسن  

 ؟کنز  هم هماهنگش یبخوا

 !هست هم موفق و کند پنهان را لبخندش کندیم سیع

 عمه زدم زنگ ،یکرد خاموش که وتیگوش .عمه با-

خونه ترالن و باالست طبقه که گفت آمیم دارم گفتم

 باال طبقه فونیآ زنگ و اومدم بودم راه تو که منم .ست

 و ستخونه ترالن که گفت بهم هم زمیعز  عمه زدم رو

 آدیم گهید ساعت مین هی گفت عمه بعدشم .خونه برو

ز پا  بود؟ کاقز  حله؟ .یی 
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 تنها من با را خیطهفت مار چه دانسن  یم اگر ...مامان آخ

قدیم دو در حن   یدادنیم اجازه او به وقت چیه یگذار یم

  !شود کمینزد من 

 هول را در آرام حرکت کی با ندیبیم که را مستاصلم حال

 شده شل دستانم و نداشتم را انتظارش که منز  و دهدیم

 را در و شده خانه داخل .دارمبریم عقب به قدیم چند بود

خانه به شده گلگون ب  رو با و آمده خودم به .بنددیم ز  آشیر

س کهنیا یبرا حال همان در و رفتم  را خودم ترس و اسی 

  !کردم باز زبان بپوشانم ارشیک با ب  تنها از

 !ادیب مامانم تا ب  رایپذ یهامبل همون رو نز یبش توبز یم-

ه یدار  عجله و کنز  صی   توبز نیم اگه  کارهات به یبر  بهی 

  !ندارم اومدن ونی  ب حوصله اصال من چون !بریس

یم شیرو  را برنج قابلمه و کنمیم روشن را گاز شعله ریز 

 .شوند پختهمهین کیم هم هابرنج آب دنیجوش با تا گذارم

ز  با اما  تکان میپهلو  یرو  ارشیک دست یهواب   نشسی 

 کیم و کنندیم پرواز اطراف به میهادست !خورمیم سخن  
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 و کندیم زمزمه شیه ارشیک که کشمیم نز یه .پرمیم باال

 :دیگو یم بعد

 شوهرتم !خورده بهت بهیغر  دست که انگار خب؟ چته-

 !ناسالمن  

یم !امبرده بر  اشنقشه به خوب من اما است شده دلخور

 تمام در که منز  کند سوءاستفاده مانبودن تنها از خواهد

یم حال کردمیم یدور  او از و کرده تحملش بزور مدت نیا

ان خواست   !کند جی 

 :دمیغر  تیعصبان با و دمیچرخ

 منم به زدن دست واسه بهونه دنبال !ارشیک نگو چرت-

  من واسه حنات گهید !نباش
 
 شوهر هم انقدر .نداره رنگ

 کنمیم تحمل وتیوضع نیا دارم فقط من نکن، شوهر

 همون نظرم تو تو، هاتیکار  فیکث اون با نکن فکر

 نیا یرو  آدم نیتر زن بهم حال واسم تو !نه ،سابق   ارشیک

  !نز یزم کره

 منه به توجهب   که شده حریص میهاحرف از یآنقدر 

 و زندیم کمرم به را دستش دو هر شده عایص و دهیترس
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خانه گرید طرف و کرده بلند را من ز دست .گذاردیم آشیر

ز پا همان و گرفته محکم را میها خانه وارید به یی  ز  با آشیر

 حالت و زنمیم نفسنفس !کندیم قفل شیهادست

 !کنمیم حفظ را امتهاجیم

 ندازمیم راه داد و غیج یجور ی نکنز  ولم که بخدا ارشیک-

  !نمونه برات آبرو که

 و دهیکش جلو را خودش میتقالها به توجهب   اما ارشیک

 مچ .ستدیایم فاصله با من از ساعت چند اندازه به قایدق

 با گوشم کنار !کشدیم جلو ش و کندنیم رها را دستانم

 :کندیم زمزمه یاشده خمار یصدا

یع زن به شدن کینزد که کن باور_  نه میقانون و شر

  !ترسناک نه خطاست

 صورتم با که یطور  .کشدیم کنار کم یلیخ را شش

 حن   هم کوتاه برخورد نیا اما کنندیم کوتایه برخورد

  !بوده خودش نقشه

 پچ میهالب مقابل و کندیم مکث رسدیم که میهالب به

 :زندیم
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 وخودم تونمیم سخت که یجور ی !کنمیم داغ تو کنار-

  !دارم نگه

ز  بعد  رها را دستانم مچ کنانلمس دستانش حرفش گفی 

ز پا کنان نوازش و کرده  انیم در را انگشتانش و ندیآیم یی 

 !دهدیم ش انگشتانم

 و گذاردیم میهالب یرو  را شیهالب بجنبم بخودم تا

وع  ...من و کندیم هاآن دنیبوس به شر

 

 ۱۹۸پست#

ز اول یبرا .امشده شوکه  توسط هم آن شدن دهیبوس بار ی 

 مبهوت یقدر آن .نداشتم باور وقتچیه را ارشیک

 و نمیبنیم خودم در را زدنش پس توان که هستم حرکتش

 را من .دی  گیم یباز  به را میهالب ماهرانه ارشیک انیم نیا

 ریز  مویم چوهم من و کرده خودش محصور و مقهور

  ...می  گیم شکل او گداز و سوز از پر حرکات

 گردنم سمت و گرفته فاصله میهالب از که شیهالب

 آزاد دستش از را دستانم تا خورمیم تکابز  روندیم شیپ
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لب یرو  ارشیک یهابوسه نمنایک اما کنمیم باز لب ...کنم

 شش ارشیک و زنمیم عق   من و کنندیم بد را حالم میها

 .دهدیم فاصله را

 دستش .دهمیم قورت را دهانم بزاق من و کندیم نگاهم

 کف با و کشمیم ونی  ب فورا را دستانم شودیم شل که

به دستانم  .آورمیم فرود اشنهیس یرو  مهلیک نسبتا ضز

ز چن انتظار و گرفته امهیگر   .نداشتم ارشیک از را یکار  ی 

یم عقم ...متنفرم ازت که بخدا !ارشیک زبز یم بهم وحالم-

 با چرا ؟فهیمنیم چرا !زبز یم دست بهم حن   وقن   هی  گ

 چه به بابا ؟یسر نیم کن ول دارم ازت که نفرب   همه نیا

  ها؟ آد؟یم بدم ازت بگم زبوبز 

 .کشدیم دارکش و قیعم یهانفس و بنددیم چشم

 .کشدیم اشگرفته گر صورت به دسن   حالت همان در

 من !ترالن ستین مهم برام روز هر یار یب هم باال حن  -

ز چ همه و شوهرتم  رو خودت انقدر !شده تموم هم ی 

 ومن یهاخواسته هم انقدر !نکوب وارید و در به خودیب

 برعکس !مونمنیم اخالق خوش شهیهم !نکن شکوب
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 نوازشت و ناز مدام تا نهیشیم دلم به شی  یب خشن رابطه

 پس کنمیم رو مراعاتت یلیخ !کنم نز یچمقدمه و کنم

 لگد من واسه انقدرم !بکشر  عذاب کمی   تا ایب راه باهام

 یجور  یخورد و بدترش گی یدید دفعهی که نکن پرت

  !بشر  الزم عصا شدنت بلند واسه گهید که

ز ح نگاهش با یطور  و کرده باز را چشمانش  زدن حرف ی 

 دهیپر  کالمش انیم توانستمنیم که دیکشیم نشان و خط

 ارشیک !کنم شماتت شیهاخلق   کج تمام بابت را او و

یم خطور ذهنم به که یموارد تمام از !ترساندیم را من

 باطل خط میهاهیفرض یرو  کردمیم سیع من و کرد

اف اما !بکشم  به را من خشن رابطه به ارشیک خود اعی 

  !کشاندنیم مثبت یفکرها یوسو سمت

 از قایعم کهنیا با کردم جور و جمع کیم را خودم

 !بودم کرده خوف شیدهایتهد

 ویل داشتم شک درصد کی قبال اگر .ارشیک یصز یمر  تو-

ز  حاال  !شدم مطمی 

 !کندیم تمام را حجت و کشدیم شیموها انیم دسن  
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 کن فکر !ضمیمر  من کن فکر تو !هست که نز یهم-

 به من لیم تو چون خواستم رو تو من !دارم سمیساد

  !کنز یم هزاربرابر رو رابطه

 را اتفاقاب   ب  گو ختیر یم ونی  ب ارشیک دهان از آنچه

ز شزم از که زدیم رقم میبرا  من یایدن به پا یاناشناخته ی 

اف خودش ارشیک .بودند گذاشته نیم ویل بود کرده اعی 

افش دانم  به ای بود من به دادن حرص بابت ضفا اعی 

 !برد؟ نام آن از که بود سیمیساد همان واقع

یم دهانم به حرقز  نه .کردمیم نگاهش زده بهت طورهمان

 کرده جور و جمع را خودم بلکه تا بدنم به حرکن   نه آمد

 دنیفهم انیم حایل .کنم حالخ   را ارشیک حرف بتوانم و

 سوال حرفش بابت او از دیبا دانمنیم .داشتم دنینفهم و

یم یاجهینت به و کرده حلش خودم در ای دمیپرسیم

 چشمان د،یکش جلو هم باز اما ارشیک دم؟یرس

 عقب به قدیم که یقدر آن ترساندند،یم مرا وحشتناکش

 یبرا ب  جا گرید که زد ادیفر  شمپشت وارید اما برداشتم

ز  عقب به قدم   !ندارم برداشی 
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 در سفت را امچانه و دیچسب امچانه ریز  که ارشیک دست

 که یطور  گرفت فرا را وجودم تمام وحشت گرفت بر

 ...زدم صدا را نامش لرزان و ترسان

  ...رش ...ایک-

د .شد بند امشانه یرو  ارشیک گرید دست  که یطور  فشر

 !است افتاده تنم جان به شیهادندان با کردمیم احساس

 هم یرو  حرص از که ب  هادندان با و دیکش جلو صورت

 :دیغر  دیسابیم

م لذت ازت خوادیم دلم که یطور  اون یذار نیم وقن  -  بی 

 ریز  رو بدنت کل خوادیم دلم شی  یب !شمیم وحشر  شی  یب

 !می  بگ دندونام

 چ  یگ در .بود کرده حرکاتش و هاحرف مغلوب را من

لحظه آن حال انیب یبرا قز یتوص چیه و زدمیم پا و دست

 بودم شده گم زمان از یابرهه در ب  گو .کردمنیم دایپ ام

 را ارشیک ندارن ادی گاهچیه .گشتمیم یفرار  راه بدنبال و

 در ش و شد و مغرور ارشیک بود تا .باشم دهید گونه نیا

 جواب و زدیم حرف کش با کمی   .داشت خودش کار
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 کش ارشیک نیا اما بود پاسخگو بزور حن   هم را سالم

 و یمیصم آراز با که حایل در !بشناسمش من که نبود

 یهاحرف و حرکات دست نیا از حن   آراز اما بودند اقیا

ز چ ارشیک  ارشیک ای دانستنیم ای دانمنیم .بود نگفته یی 

ز ماب حرقز  آراز و  ب  بو بخواهد آراز که نگرفته شکل شانی 

د   !بی 

 .رسدیم بنظر ترآرام کیم .کشدنیم پس نگاهم از را نگاهش

نیم تیاذ بایسر  خوامیم من که طوراون اگه دمیم قول-

 !یبر یم لذت خودتم و یسر 

م؟ لذت بود قرار من  با حال که بودم یفرار  خودش از بی 

ز چن دنید م لذب   نخواهم حرکاتش ی  ز  !بی   بودم شده مطمی 

 چه لمیف در کردنم لمس طورآن وگرنه دارد مشکیل ارشیک

  داشت؟ ب  معنا

 از ارشیک که فرستمیم ونی  ب را امشده حبس نفس زمابز 

 .رودیم گاز اجاق سمت و دی  گیم فاصله من
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 روشن را سماور و زده چرخز  و کندیم کم را آن شعله ریز 

 با شدن خارج از قبل اما کندیم عبور مقابلم از .کندیم

 :کندیم زمزمه یتر آرام لحن

 !یندار  مشکیل نمیا با اگه .میبخور  اریب ب  چا-

 گرمید دست و می  گیم وارید به دست رودیم که ونی  ب

یم آزاد را محبوسم نفس .ندینشیم امنهیس قفسه یرو 

 .کنمیم زمزمه و بندمیم چشم کنم،

 ...کنه لعنتت خدا ...ارشیک کنه لعنتت خدا-

 گرفته درد بدنم که امشده له پا و دست هزاران ریز  ب  گو

ز  قدم ینا و  وجودم یطرهیس بر که تریس .ندارم برداشی 

ان  از یکار  نتوانم که است عیوس یقدر  آن شده دهیگسی 

م شیپ  چیپ دلم .می  گیم میزانوها به دست و شده خم !بی 

 حال ذهنم در ارشیک یهاحرف تکرار و خوردیم تاب و

یم دارکش یهانفس بار نیچند !کندیم چندان دو را بدم

  .شوم هی  چ بدم حال بر بتوانم تا کشم

 ترالن؟-
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 بر دیبا اما دی  گیم یباز  را اعصابم هم باز ارشیک یصدا

 !کنم مدارا ای بزنم کنار را او ای بتوانم تا شوم مسلط خودم

ز آهن کفشر  او با کردن مدارا که حتم به و  !خواستیم ی 

 ی  ش و رسانده ب  ظرفشو به را خودم کنم،یم صاف قامت

 یرو  و کرده پر آب از را میهامشت .کنمیم باز را شد آب

 کاهدیم را درونم التهاب کیم آب یخنکا .پاشمیم صورتم

 دیآیم شیشجا که حالم .بخشدیم جانم به تازه نفش و

 و برداشته نتیکاب داخل از استکان دو و بسته را آب ی  ش

 از یچا .قندابز  هم کنارش در و گذارمیم نز یس داخل

 را یقور  و کنمیم ریشاز  هااستکان داخل را مانده صبح

یم سماور ی  ش ریز  را هااستکان .کنمیم رها نتیکاب یرو 

 ارشیک ختمیر نیم ب  چا هم خودم یبرا اگر قطعا .می  گ

ز هم در اما زمیبر  ب  چا هم خودم یبرا تا کردیم مجبورم  ی 

 یبرا را ارشیک یهاحرف که امافتاده فکر نیا به وداری  گ

 ارشیک بیغر  و بیعج التیتما از و کنم بازگو مامان

 هستند نطوریا مردها یهمه دانمنیم .میبگو  مامان یبرا

ز چن ارشیک فقط ای    دارد؟ نامعقویل یهادرخواست ی 
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 هااستکان و بسته را سماور ی  ش شوندیم پر که هااستکان

 از سمیخ صورت همان با .گذارمیم نز یس داخل را

خانه ز  دو مبل یرو  که نمیبیم را ارشیک .زنمیم ونی  ب آشیر

هیتک یرو  را دستش کی .انداخته پا یرو  پا و نشسته نفره

 شیپا ساق یرو  گرشید دست و کرده دراز مبل گاه

ز م یرو  را نز یس .است   .دهمیم قرار ی 

 .ب  چا نمیا-

 گردن یرو  ش .نمینشیم اشیکنار  مبل یرو  و گفته

 .کندیم لیمتما سمتم کیم را اشتنه و چرخانده

 نشستم؟ نفره دو مبل یرو  من بنظرت چرا االن-

 .اندازمیم سمتش نگایهمین

 .بایسر  راحت کهنیا واسه البد-

 .کندیم نگاهم هیسف اندرعاقل

 که هی  گیم حرصم نیا از اما کارات همه قصده از دونمیم-

 !شمنیم متوجه من کنز یم فکر

 .نازک چشیم گوشه و زنمیم یپوزخند
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 شی  یب یخور یم حرص و دوبز یم دونمیم چون اتفاقا نه-

 یم درست آره ویل کنمیم یپافشار  کارام دادن انجام رو
 
 گ

 !تو خود مثل !قصده از

 اشتنه کامل .داردبریم مبل یرو  از را اششده دراز دست

 ساعد زدن هم بر چشم کی در و چرخاندیم من سمت را

 انجام را کار نیا هوکی یبقدر  .کشدیم و دی  گیم را دستم

 با رسمیم که مقابلش .شومیم کنده مبل یرو  از که داده

 .داردیم نگه را من گرشید دست

ز م وقن   یدار  جرئت-  قدقد !بزن حرف دستیم کنار ونی 

 !بلدن همه و دور راه از کردن

د ب  جا به را راه حرکاتش و هاحرف با هم باز خواهمنیم  بی 

ز هم یبرا است، خودش دلخواه که  و برده باال را دستانم ی 

 عقب به قدیم چند شودیم وارد که یفشار  با .کشمیم

ز م به میپاها و دارمبریم  با هااستکان و کنندیم برخورد ی 

 آب از که شلوارم .شوندیم دمر نز یس داخل یبد یصدا

بریم عقب به ش فورا و گفته هوقز  شودیم سیخ داغ

 بود شده سیخ زانو پشت هیناح از که را شلوارم و گردانم
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 پوست و شده خنک بلکه تا دهمیم تکابز  .می  گیم دست

 :دیگو یم عصن   لحنز  با غرغرکنان ارشیک .نسوزاند را میپا

 روت جلو انگار .که یندار  قرار و آروم شدخر  نمیبب بزار-

 !نشسته آدمخوار

 .کنمیم بغض مانب  تنها و ارشیک از خسته

 .سن  ین اونم از کمی  -

 لیتحل و هیتجز  را ارشیک حرکات تا امنچرخانده ش هنوز

 با و کرده حلقه میپا ران دور را دستش کی هر که کنم

 یرو  را من و گرفته را میهادست از گی گرشید دست

  .نشاندیم خودش یپاها

 .دی  گیم ترمحکم را من و گفته شیه فورا

ز هم جات که نخور تکون-  !جاستی 

ز  حال در ب  گو امشده شخ صورت  !است سوخی 

ادامه است قرار کجا تا ارشیک با کردنم دو به کهی دانمنیم

  شود؟ دار
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ز ح من و کندیم لمس را بدنم ارشیک گرید دست  جمع ی 

 :غرمیم خودم کردن

 !بردار شم از دست ارشیک مزخرقز  یکارا دنبال فقط-

ه یآمده کش صورِت  اما ارشیک ز  تشیرضا از نشان اشسی 

  !دارد

؟یم کار خر  گهید یشوهرا و زن کنز یم فکر انایاح- ز   کیز

 :دیگو یم یجد و کندیم مکث کیم

یم نیا میکن فکر تو ذهن با اگه !دمیم جواب خودم بذار-

یم گیپالست ظرف چندتا خوابشون اتاق تو نی  م که شه

ز یم یباز  خاله و جلوشون زنیر  لک هاشونوبچه تهشم !کیز

  !ارهیم لک

 چیه !امشده عایص هم و گرفته امخنده فشیاراج از هم

یم مامان نکهیا مگر !کنمنیم دایپ او از خالیص یبرا رایه

 !آمد

#۱۹۹ 
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 ۲۰۰پست#

ز پا شیپاها یرو  از بلکه تا خورمیم تکابز  م یی   ارشیک اما بیر

  .شودیم مانع

وع وکارم هنوز-  !نکردم شر

 به خانه در زنگ کنم مخالفت و کنم باز زبان آمدم تا

ز پا ارشیک یپاها یرو  از فورا .آمد مددم  سمت و دمیپر  یی 

 .شد داخل مامان و کردم باز را در .برداشتم قدم خانه در

ز ب که مشکوک نگایه !شدم نفوذش پر نگاه متوجه اما  ی 

 کردیم فکر هییقض نیا به احتماال .انداخت ارشیک و من

 بموقع اگر قطعا !نه ای اندکرده یکار  دو نیا نبودم در که

 و ش و رفتیم شیپ هم فراتر ارشیک بسا چه آمدنیم

 !کردیم ساماننابه را اوضاع فقط من کردن صدا

 ؟خوب   عمه یاومد خوش ارشیک سالم-

 مامان به دادن دست یبرا را دستش و شد بلند ارشیک

 .کرد دراز

 .تیبخوب قربونت .عمه سالم-
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د گریم با را دستش مامان ز  از بعد هم من و فشر  در بسی 

 کرد شل را اشیروش  یگره کیم مامان .رفتم مبل سمت

 یهااستکان و نز یس به اشاره شیابروها و هاچشم با و

 .کرد شده دمر

م؟ ختنهیر  یچا دهیجد مدل ترالن-  دخی 

 شیپ ق  یدقا یانگار  که بود نشسته خونشد یطور  ارشیک

ز ب اتفاق   چیه  .دمیکش هم در ابرو .نداده رخ مانی 

ز م به من یپا- ز همچ خورد ی    .ارمیم ب  چا االن .شد ی 

خانه به و برداشته را نز یس ز  را مامان یصدا .رومیم آشیر

 که افتدیم گاز اجاق به نگاهم زمان هم و شنومیم واضح

 شفته تا برنج و است شدن خشک حال در برنج آب

ز چ شدنش  به و گذارمیم نکیس یرو  را نز یس !نمانده یی 

حرف دنیشن یبرا را میهاگوش و رومیم برنج یقابلمه داد

ز ت ها  !کنمیم ی 

 االن گهید .دیخر  نیبر  بعد نیبخور  ناهار عمه ارشیک-

 .ناهاره وقت
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 از آبکشر  گذارم،یم نتیکاب یرو  و برداشته را قابلمه

 برنج .گذارمیم نکیس داخل و دهیکش ونی  ب نتیکاب داخل

 شد آب شیرو  فورا و ختهیر  آبکش داخل را قابلمه داخل

  .می  گیم

ز چ هی ونی  ب .که ندارم تعارف عمه قربونت- یم ترالن با یی 

 و ترالن خوامیم چون بکشه طول کمی ممکنه فقط م،یخور 

م  .شده آماده نهیبب رو خونه بی 

 خانه را من !کوبدیم ترپرتپش قلبم و شودیم گرد چشمانم

د؟  قرار که ب  هالیوسا ارشیک و شده آماده دانستمیم بی 

 گذاشته، خانه داخل و دهیخر  را باشد او یعهده به بود

 شب را امروزش تمام مهین کار نکند که بود نیا از ترسم

 حن   اما بود شیهابوسه فقط چند هر کند؟ تمام

ز  جان اندازه به من یبرا هم دنشیبوس   !بود گرفی 

 .کنمیم شیصدا فورا بدهد ارشیک به جواب   مامان تا

 ؟یآیم لحظهی مامان-
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 نحوه و ارشیک یهاحرف از !گفتمیم مامان به دیبا

 داخل آب و روغن کیم دیایب مامان تا !من با برخوردش

 .دهمیم قرار شعله یرو  و ختهیر  قابلمه

  ترالن؟ شدهیچ-

 .ستادهیا در درگاه انیم .گردمبریم مامان یصدا با

 همان در و میگو یم شیه و گذاشته امنز یب یرو  دست

 :کنمیم زمزمه آرایم به حال

 !مامان ایب-

 .دیآیم داخل و شده درهم صورتش متعجب

 درهم را انگشتانم شهیهم عادت به و ستمیایم مقابلش

 .میآیم حرف به ومنمن با و زده گره

ز چ هی مامان-  .بگم بهت دیبا که هست یی 

 :زندیم پچ نگران و کندیم تر لب فورا

 ؟خر -

 .دهمیم قورت را دهانم بزاق
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 من که کنهیم حرکاب   هی و زنهیم ب  حرفا هی ارشیک مامان-

  !ترسمیم واقعا

ز طرف به یش  شده جیگ میهاحرف از که مامان یم تکان ی 

 .دهد

 مگه؟ کرده کار خر  !آخه نمیبب بزن حرف درست-

 میبرا هم گفتنش اما دارم رو شیپ سخن   کار دانمیم

 میبرا ارشیک رفتار اما کشمیم خجالت هم کیم و سخت

  سوال
 
 !شده بزرگ

خونه اومدم من خب مامان- ز  بعدش ...بعد زمیبر  ب  چا آشیر

خونه تو اومد ارشیک ز  ...آشیر

 .کنمیم مکث

 !گهید بگو !دخی   شدم جون نصف ترالن یوا-

 .کشمیم امکرده عرق شابز یپ یرو  دست

 مجبورم ویل کشمیم خجالت یلیخ ازت که بخدا مامان-

 کنه بوسم خواست ...خواست !هیوحش انگار ارشیک .بگم

 بهش !شد عصن   ب  جورای ارشیک و نذاشتم خب ویل
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 دوست و دارم سمیساد من گفت خر  عنز ی کارا نیا گفتم

 بخدا !کنم تحمل دیبا منم و باشم خشن رابطه تو دارم

 !شکنهیم االن گفتم که گرفت رو مشونه یجور ی لحظهی

 !بده نشون روخونه من به خوادیم گهیم دروغ هم حاال

 !ستگهید یکارا دنبال که بخدا

چیه .شد شخ میهاحرف از صورتش من مانند هم مامان

 با رابطه در حن   مامان با بخواهم که بود نشده وقت

 .شدیم سوایل میبرا اگر حن   کنم صحبت ب  زناشو مسائل

 ماهانه یهاعادت حد همان در مامان با من زدن حرف

 را من ارشیک یهاحرف و رفتارها حال .بس و بود

 چوهم بعد و کرد نگاهم هی  خ کیم مامان !بود ترسانده

 :گفت وارزمزمه خودم

ز بب-  مسائل یش ی مورد در باهات خواستمیم ترالن ی 

 یم چون االن ویل .بزنم حرف
 
 .دمیم حق بهت یدیترس گ

ز چ هی و زنمیم حرف ارشیک با خودم د رو ب  ای  ز  کنمیم گوشر

 .دتیخر  بعد واسه بمونه تو ومن یحرفا اما
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 بیعج التیتما من مشکل میبگو  کردم باز دهان تا

 را دستش بروم ب  دا خانه به خواهمنیم من و است ارشیک

 .گرفت باال سکوت یمعنا به

ه رو تو ارشیک ذارمنیم راحت التیخ-  .تونخونه بی 

 توش ثیحد و حرف .فعال ندارم دوست اصال خودمم

 .هست نایاتییدا خونه مهمون وقن   اونم آدیم در ادیز 

 ارتتیب شام واسه گمیم ارشیک به د،یخر  برو باهاش فقط

 !خونه

 

 ۲۰۱پست#

*** 

 خودم من و بود شده ارشیک با صحبت شگرم مامان

خانه داخل ز یم وقت کردن دم برنج و کردن دمب  چا با آشیر

 همراه به یاجهینت مامان یهاصحبت بلکه تا گذراندم

 از و دمیشنیم بوضوح را شانپچپچ یصدا .باشد داشته

حرف از منظورم باشم نتوانسته که بودم نیا نگران طرقز 

 یگر ید طور مامان و برسانم واضح را ارشیک حرکات و ها
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 یچا مشغول و برداشته استکان سه .باشد کرده برداشت

ز یر   وارد بدست نز یس دیرس انتها به که کارم .شدم خی 

 و .ارشیک هم و بود کرده سکوت مامان هم .شدم ب  رایپذ

 باشد آرامش و صلح بود قرار سکوت نیا پشت دانمنیم

 و گرفتم مامان مقابل را یچا نز یس دعوا؟ و جنگ ای

 مقابل .کرد تشکر و برداشته استکابز  لبخند با مامان

 برداشت را اشتکان کند نگاهم آنکهب   اما رفتم هم ارشیک

 که بود شده مشخص کامال میبرا نیا و تشکر بدون حن  

 هر !شده دلخور و ناراحت مامان یهاحرف از ارشیک

 مبادا که دمیترسیم نیا از فقط نبود مهم میبرا چند

  !شود ختم من کردن تیاذ و آزار به اشیدلخور 

ز م یرو  نز یس ز  با و گذاشتم ی   مامان کنار استکانم برداشی 

ز  با ارشیک .نشستم ز م یرو  قندان داخل از قند برداشی   ی 

 به هم طورهمان و شد اشب  چا خوردن مشغول فورا

 یتماشا مشغول را خودش و زده زل ونیز یتلو  صفحه

 کامال درهمش یچهره از اما دادیم نشان ونیز یتلو 

ز چ تنها به بود مشخص  همان ستین حواسش که یی 
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 زدن پچ حالت با و چرخاندم ش !است ونیز یتلو  یبرنامه

 :گفتم مامان به

 کرد؟ قبول شد خر -

 من و کرد بسته و باز را چشمانش دییتا نشانه به مامان

 به دنیکش راحت نفس نیا البته که !دمیکش راحن   نفس

 یدیترد و بود امروز یماجرا از قسمن   یبرا فقط حتم

ز  دیخر  با خلقم نداشتم  خواهد تنگ ارشیک همراه به رفی 

 من و بگذرد بشعت هفته دو نیا بودم دواریام فقط !شد

 روزها، نیا کهحایل در !شوم راحت کردن دیخر  شر  از

  خوش یروزها
 
ز  سقف کی ریز  و بود امزندگ  با رفی 

 وحشت و ترس جنس از ب  ایدن به شدن وارد مانند ارشیک

 دست از من ابد تا ستین قرار که دانستمیم من و بود

  !باشم امان در ممکن حالت نیتر نانهیبخوش در ارشیک

 به رو و چرخاند ش و نخورده و خورده را اشب  چا ارشیک

 بود نکرده لمس هم را ب  چا استکان یلبه لبم حن   که منز 

 :گفت

  !دارم کار کیل منم شد رید شوآماده پاشو ترالن-
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 .بردم باال کیم را استکانم

 .نخوردم رو مب  چا هنوز-

 ناخودآگاه واکنشر  در که شد بلند بارهکی به مبل یرو  از

 قابلی  غ حرکات از یقدر آن .چسباندم مامان به را خودم

 اشساده تکان کی از که بودم شده دهیگز  اشنز یبشیپ

 کی در هاترس نیا تمام و دادمیم نشان العملعکس هم

هفتهکی !بودند گرفته شکل من در ارشیک به نسبت هفته

تماس و هاامیپ از نه و بودم امان در وجودش از نه که یا

 داخل زبان و دیکش درهم ابرو حرکتم دنید با !شیها

 .چرخاند دهانش

ز ماش رمیم من .یخور یم یآیم بعد رو ب  چا-  روشن رو ی 

 .نکشه طول قهیدق ده از شی  یب لطفا .ایب زود توام کنم

  .کرد نگاه مامان به بعد و

 .اجازه با عمه-

 در ارشیک که گفت بسالمن   و داد تکان یش  مامان

 .کرد چفت را در و خارج خانه از زدبز  برهم چشم

ز م یرو  را استکان و دادم ول را نفسم  .گذاشتم ی 
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ز چ اگه مامان؟ نز یبیم-  به رو نیا از کال نباشه لشیم به یی 

 !شهیم رو اون

 و خورد یچا قلنر  .درآورد شش از را اشیروش  مامان

 :گفت

ز یهم مردا تیاکی  -  یطور  نیا ممکنه هم زنا البته .ترالن یز

ز چ کش هر کال .باشن  نباشه خودش لیم به که یی 

 که گفتم ارشیک به من بعدشم کنه، ناراحتش ممکنه

 مراعات با نکهیا و شام قبل تا و گردونه برت زود امشب

ز چ تو که گفتم بهش !کنه رفتار باهات نیم رابطه از یی 

 .کنه جمع رو حواسش پس دوبز 

ز ماب را دستش  .گذاردیم کتفم دو ی 

 با رابطه تو مردا بعیصز  بدون فقط شو آماده پاشو االنم-

ز ین نوازش و ناز اهل ادیز  زناشون  ش دیبا زن خوده که سی 

 میقا ازش وخودت یدار  تو دهید ارشمیک .کنه راهشون به

ز هم بخاطر کنز یم  بهم خودش .گفته بهت یاونجور  ی 

یم شوخز  باهات داشته فقط و نداشته یمنظور  که گفت

  کنه؟ تیاذ رو تو تونهیم ارشیک کجا وگرنه کرده
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 .شودیم متکلم هم باز و خوردیم یچا گرید قلنر 

ز چ ینامزد دوران تو کردن بوس هی-  .ترالن ستین یی 

 زناشون دوران نیا تو دارن دوست مردا نکهیا مخصوصا

 واسه حداقل ایب راه ارشیک با کمی توام .بشناسن شی  یب رو

ز چ همه کمی   و یسر یم آماده کمی خودتم شبش و عرویس  ی 

  .آدیم سخت برات

 که کردمیم فکر موضوع نیا به من و گفتیم مامان

ز چ همه بود توانسته یباز  زبان با هم باز ارشیک  به را ی 

حرف گول ساده چه مامان و دهد یی  تغ خودش نفع

 در را بودن وحشر  یخو  خودم من !بود خورده را شیها

 نبوده شوخز  شیهاحرف مطمئنم و دمید ارشیک چشمان

 گفتیم عرویس شب از مامان !هستند واقیع بالعکس و

 اصال دیبا چرا که کردمیم فکر من و دادیم حیتوض و

ز چن   مامان بقول چند هر بدهد؟ رخ ب  هااتفاق ی 
 
 زندگ

  آن شی  یب نصف ب  زناشو
 
 زن گینزد رابطه همان به بستگ

 رایه بدنبال و بود شده دگرگون حالم !داشت شوهر و

 کنم؟ یدور  ارشیک از هامدت تا توانمیم چطور که بودم

 !آمدیم ممکن ی  غ فکر نیا ارشیک وجود با چند هر
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 در که ب  هاحرف .شدمیم آماده من و گفتیم مامان

دشان من به حتما دیبا و بودند مهم نظرش ز  ...کردیم گوشر

نگرابز  دل کاش اما داشتند مادرانه یبو  که ب  هانگرابز دل

 تیموقع نیا در ما حال و بودیم یگر ید مورد یبرا شیها

 را خانه در و برداشته را امگویسر  و فیک .میگرفتنیم قرار

 مغزم خورد به عتاب با را شیهاحرف مامان .کردم باز

 !نداشت را یفکر  چیه تاب گرید که یمغز  .بود داده

 به خدا رو تو کردم رید یدید اگه فقط رمیم من مامان-

 و هیجور ی ارشیک گمیم هنوزم من !بزن زنگ هی ارشیک

 ساعت اصال !مامان ترسمیم ازش هنوزم من !بیعج

 !خونه ارهیب ومن که بگو و بزن زنگ شش

  .کرد آرام را شیصدا و ستادیا در پشت مامان

م، جان ترالن-  تو چون فقط ستین بیعج ارشیک دخی 

ز اول واسه ز همچ تو که باره ی  یم فکر گرفن   قرار ن  یموقع ی 
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ز اول هم ارشیک !بهیعج کنز   زور با نبود اگه خب بارشه ی 

  !کنه کتیکوچ بوس هی یبذار  که خواستنیم تو از

یجا از را میهالب بود مانده کم ارشیک کوچک؟ بوس

یم درد امشانه هم هنوز !بگذارد دستم کف و کنده شان

یم پژواک گوشم در وحشتناکش یصدا هم هنوز و کرد

  !کند

  .مطمئنم من ویل مامان-

 .کندیم نچر  مامان

ز اول و عرویس بعد شد، قهیدق ستیب .ترالن برو- رابطه ی 

 .نباش نگران زهیر یم هم ترست نیا و شهیم درست تون

 اصل مامان اما بود مامان با حق امر قتیحق در دیشا

 ماندنم تنها از من و شود متوجه که نخواست را من حرف

  !داشتم واهمه بود کرده درست ارشیک که جهنیم نیا در

ز پا هاپله از و داده تکان هوا در دسن   ز چ همه .رفتم یی   ی 

یم چیپ شدت با ذهنم در و شده گرداب کی بسان

 از مامان، یهاحرف تا ارشیک آمدن زمان از !خوردند

 ...گرید ثیحد و حرف و اتفاق هزاران تا خشوی  ام نبود
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ز پا ...شدم باغ داخل و زده پا را میهاکفش  دهیرس راه از یی 

 سوزدار هوا و شده رنگ چند درختان یهابرگ ...بود

 درخت به کردم،یم نگاه قیآالچ به کمی   گرید ...بود شده

 نبود یبرا یقرار ب   ...هم آن ریز  یهاکنده و دمجنونیب

 روزتر هر زخمش بلکه بود نشده یعاد میبرا خشوی  ام

 زخمم یرو  قبل روز از شی  یب روز هر و شدیم ترقیعم

 و قیعم و بود شده یکار  که زخیم !شدیم دهیپاش نمک

  !دلخراش

 را در و زدم ونی  ب اطیح باز در از و کرده عبور باغ از

ز ماش داخل ارشیک .بستم  غرق یبقدر  اما .بود نشسته ی 

ز ماش به دنیرس با .نشد آمدنم متوجه که بود فکر  را در ی 

 .نشستم و کرده باز

  .کرد نگاهم یمخترص  و چرخانده ش

 !عجب چه-

ز ماش کردن روشن از بعد ارشیک و نگفتم حرقز   به را آن ی 

 حن   ی  مس طول در که بود جالب میبرا .درآورد حرکت

  معطوف را حواسش تمام و نکرد صحبت کالیم
 
 و رانندگ
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ز ماش یپاساژ  به دنیرس با .بود کرده خودش  کنار را ی 

 و شد ادهیپ !شوم ادهیپ که نگفت حن   .کرد ارک ابانیخ

ز ماش موتیر  .او از تیتبع به هم من  یهاپله از و زده را ی 

 کردیم سیع که بود حایل در نیا و رفت باال پاساژ یورود

یم من که بود همابز  قایدق نیا و دی  بگ دهیناد را من

بریم قدم ارشیک شپشت فاصله قدم چند با !خواستم

 .میشد داخل دو هر و رفت کنار پاساژ ب  کشو در .داشتم

 هاکیبوت که طرقز  دو هر به ابتدا همان از را چشمانم

 ارشیک و داشتمبریم قدم نهیطمان با من .چرخاندم بودند

 .ندازدیب هاکیبوت سمت نگایه کهآن ب   عجله کیم با

 شدنیم متوجه ابدا دیدیم را ارشیک و من کش هر دیشا

  !میباش هم همراه که

 را خودم آرامش با ستاد،یا گیبوت مقابل بارهکی به ارشیک

 .رساندم او به

 لباس مدل نیچند که کرد گیبوت به اشاره شیابروها با

 .بود کرده زانیآو  نشیی  یو  پشت را خواب

 !داخل میبر -
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 .شدم هی  خ کیبوت به مجدد و انداخته ارشیک به نگایه

 دادن تکان به .نبود یگر ید کس فروشنده جزء به درونش

 با .ارشیک بعد و شدم داخل من اول و کرده اکتفا شم

 سفارش و کرده پریساحوال  بود جوان زبز  که فروشنده

 چیه بدون شمپشت از ارشیک که کردم خواب لباس

یم  :گفت شر

 .ریز  لباس و نیار یب خواب لباس دست چند زحمتب  -

 .متنوع یرنگا

م از که من  و شد شخ که فروشنده و دمیگز  لب شر

 هاسفارش آوردن بشاغ و گفت چشیم .زد خجیل لبخند

 ریز  لباس یتعداد و داد قرار شخانیپ یرو  یتعداد .رفت

 نشان بودند شده نصب وارید به و رگال یرو  که هم را

 گلگون یرو  همان با را شانرنگ و جنس طرح، ،مدل .داد

ح یم چیه ب   ارشیک و داد شر  کی مختلفش انواع از شر

 تمایم بعد و کرد کج ش فقط فروشنده .خواست دست

 فیضع ب  صدا با که زمیسا دنیپرس از بعد را هاسفارش

 .گذاشت شخانیپ یرو  بودم گفته
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 دنیپرس بعد ارشیک فقط و نشد زده حرقز  چیه گرید

ز  با دنیکش کارت و متیق  .میزد ونی  ب دهایخر  برداشی 

 :گفت ارشیک و رفته پاساژ گرید سمت

  راحن   لباس-
 
 دونمیم چه واسه دستم چند و خونگ

ز چ هر اصال ،ی  بگ حرفا نیا از و مهموبز   و اجهیاحت که یی 

 !بره بشه تموم کن دیخر  االن د،یخر  دیبا

 نگاهم ارشیک .کردمیم نگاهش فقط رفته باال ب  ابروها با

نیم .بود گفته یدستور  و حریص را کلماتش تمام و کردنیم

 برزخز  ارشیک حد نیا تا که بود گفته چه او به مامان دانم

 نگاه نکهیا از بود شده راحت من الیخ اما بود شده

 !ندارم خودم یرو  را ارشیک

 

 ۲۰۳پست#

ز  از بعد امروز  کیم گذشته ب  کذا یهفته دو آن گذشی 

 حرف کمی   ارشیک که یروز  .گذشت ترقبول قابل میبرا

 ارشیک دنید و لباس پرو از یخی   !کرد نگاه کمی   و زد

یم کارت ارشیک و کردمیم دیخر  و گفتمیم را زمیسا .نبود
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  حن   .دیکش
 
 وقن   آمدنیم چشمم به هم امگرسنگ

 گردمبریم خانه به گرید ساعن   تا کهنیا از بودم خوشحال

 امخانواده کنار هم باز و خورمیم را مامان دستپخت و

ز س فقط که یاخانواده کنار !هستم  هاآن با گرید روز دهی 

 هم یاناراحن   و یدلخور  اگر که یاخانواده .بود خواهم

 ب  روزها ...بود شی  یب نمیی  ش و خوش یروزها اما داشتم

 ته از دو هر هم آخر ش و میکردیم شوخز  مامان با که

 بابا و زدمیم حرف بابا با که ب  روزها ای .میدیخندیم دل

 هیعل بر شوخز  یبرا که ب  روزها .رفتیم امصدقه قربان

 بابا هم آخر ش میآورددریم را حرصش و میشدیم مامان

ز چ همه .زدمیم صورتش یرو  بوسه من و کردیم ب  دلجو  ی 

 که ارشیک ارش،یک بودن از قبل تا اما رفتیم شیپ خوب

 ش،یدهایتهد د،یکش شیپ که یخواستگار  از حرف آمد،

  بر که تشیانسان از دور یکارها و شیهاحرف
 
 امزندگ

 با هم را خوش یروزها تمام انداخت گیتار  یهیسا

 مغلوب را من یطور  .کشاند ایهیس چاه اعماق به خودش

  یادامه یبرا روشنز  راه گرید که کرد خودش
 
 زندگ

 ی  پ و کهنسال درخن   به را قلبم کوچک یجوانه !دمیند
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 ی  پ درخت همان جان به طابز یش تی   با تودش و کرد مبدل

 یادامه یبرا دلخویسر  هم اندازه همان به گرید تا افتاد

 
 
  .باشم نداشته زندگ

 مملو دستابز  با دو هر دیرس اتمام به پاساژ در که کارمان

ز ماش سمت و زده ونی  ب دیخر  از  درها قفل .میرفت ی 

 یهاپاکت و شد زده ارشیک دست در موتیر  توسط

ز ماش عقبصندوق داخل را دیخر   یبرا ذوق   .میداد قرار ی 

 گرفته دهیناد یبرا وجودم آرامش فقط نداشتم دهایخر 

 نداشتم، ارشیک به اخ  یاحت من !بود ارشیک توسط شدنم

ز چ چیه نه و پولش توجهش، لبخندش، نگاهش، به نه  ی 

ز  یدور  فقط .یگر ید یو یدن و یمعنو  یم را او از جسی 

 روخ .بود رفته نشانه را روحم که ب  او !بس و خواستم

ز ماش سوار .شد ی  اس ارشیک صفن   طانیش بند در که  ی 

ز پا خوب   .میشد  شدن کیتار  سمت زود هوا که بود نیا یی 

 .داشتم دوست را طوالبز  یهاشب بیعج من و رفتیم

 خودم فقط و بود سکوت از پر جا همه که ب  هاشب

 کردمیم ی  س آن در که عالیم !میهاهیواگو  و افکارم بودم،

 نبود کش ...کند اممواخذه ماندنم تنها بابت نبود کش و
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 از تا نبود کش !کند چیپ سوال را مانده داریب منه تا

 شزنش را نامعلوم یانقطه به شدنم هی  خ ساعت نیچند

 یهاحرف ...میهاهیواگو  با امخویسر  و بودم خودم !کند

 کردنم مرور همان به و کردمیم مرور خودم یبرا که دیل

 خوبه حس   من به خودم با بودنم تنها !بودم خوش

 با یدخی   را خودم که حش .کردیم القا را بودن مستقل

 بدنبال که ب  جا هر به سفر و دمیدیم رها و آزاد یفکر 

 ضفا که ب  هامکان ...بودم هامکان آن در شی  یب خویسر 

یم هامکان درون فرد تنها را خودم و کرده یپرداز الیخ

 ...دمید

 چقدر و بود گرفته شیپ در را خانه ی  مس ارشیک

 یایفودفست ای سالن سمت نکهیا از بودم خوشحال

 شهیش یلبه را آرنجم !است نرفته ناهار دیخر  یبرا

 هی  خ هاآدم و چراغ مغازه، از مملو ابانیخ به و گذاشتم

 یوجو جست در .بود یکار  بدنبال کش هر .شدم

 ...خودش کار و مشکالت شدن حل آرامش،

  کیم تا بستم چشم و زده چانه ریز  را انگشتانم
 
 در خستگ

 باز چشم بشعت شیپ هفته چند اتفاق ادی با اما .کنم
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  کردن در الیخیب و کردم
 
 خانه به باالخره .شدم امخستگ

ز ماش کوچه ش ارشیک .میدیرس  از قبل .کرد متوقف را ی 

ز ماش در کردن باز  :گفت ی 

 روز از قبل .خونمون تو ذارمیم برمیم رو داتیخر -

  .نز یبچ رو کمدت یبر  تا دنبالت آمیم جهازبرون

ز ماش در  را در .نگفتم حرقز  .شدم ادهیپ و کردم باز را ی 

 را کوچه ی  مس و گرفته مشتم انیم را فمیک بند و بستم

 باز با و زدم را فونیآ زنگ دم،یرس در مقابل .کردم یط

  .بستم را در و انداخته باغ داخل را خودم در شدن

 در باغ .برداشتم ترآرام را خانه در به دنیرس تا میهاقدم

 گوش به شاخسار با باد یزمزمه اما بود رفته فرو سکوت

ز زم یرو  ماه نور ...دیرسیم  چادر آسمان و شدیم دهیتاب ی 

 قیآالچ سمت را نگاهم ...بود کرده ش را رنگش اهیس

 ستون بر هیتک کردم، تصور را خشوی  ام ...دادم سوق

 نیتر واضح ...داشت لب بر که یاخنده و قیآالچ چوب  

 تا را نگاهم .کردم مکث کیم و زدم یلبخند ...تصور

 میرو  که ب  خشوی  ام و دادم تاب دمجنونیب درخت

  ...نشود شدم شی  یب باد دنیوز  با تا انداختیم روانداز
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 به و شوندیم محو رهایتصو  کشم،یم ق  یعم نفس

 میمانتو  بیج داخل را گرمید دست .گردمبریم تیواقع

ز پا یش  با و کرده  .کردم یط را می  مس مابق   افتاده یی 

 از اما رفتم باال آرامش با را هاپله و درآورده را میهاکفش

 دو را هاپله .نبود آرامشر  گرید اسحاق عمو یخانه مقابل

 ...رفتم باال گیتا

 

 ۲۰۴پست#

 که مانخانه در تا ماندهیباق پله چند و خودمان پاگرد به

 مامان و شد باز خانه در .شد یط آرامش با هم باز دمیرس

 با و زدم یلبخند .ستادیا در درگاه انیم خنده از لن   با

ز  کنار  ...شدم خانه داخل مامان رفی 

ز چ نیکرد دیخر  .نبایسر  خسته-  ؟یی 

 .درآوردم شم از را امیروش  و انداخته مبل کنار را فمیک

 ،یروش  شلوار، مانتو، از .میکرد دیخر  کیل مامان آره-

 .هی  غ و مهموبز  و خونه لباس و ی  بگ کفش و فیک تا شال

 :دیپرس تعجب با مامان
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 کو؟ پس خب-

 .دمیکش ونی  ب تنم از هم را میمانتو 

 آدیم جهازبرون قبل روز هی گفت برد خودش با ارشیک-

 .کمد تو نمیبچ دهامونویخر  تا دنبالم

 و سوال قسمت به شهیهم مثل اما گفت خن   یلیخ مامان

نیم کمال و تمام را شیهاسوال تا میدیرسیم که جواب

 .دیکشنیم عقب د،یپرس

 چرا؟ ومدین ارشیک خود-

خانه داخل مامان .نشستم شیرو  و زده دور را مبل ز  آشیر

ز هم یبرا بود رفته  .دادم را جوابش باال تن با کیم ی 

س من- ز چ اونم دمینیر  گفن   بهش خر  مامان ویل نگفت یی 

 شد؟ رو اون به رو نیا از کال که

 .برد باال را شیصدا تن هم مامان

 کن، مراعات تونیعروس قبل تا گفتم بگم؟ خوامیم خر -

سون .دونهنیم رو موارد یلیخ هنوز ترالن ه شینی   .بهی 

 .گهید یحرفا کممی
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 .دادم هیتک مبل به را شم و بستم را چشمانم

 دمت .مامان کردنیم نگاهمم گهید حن   نکهیا خالصه-

ز هم شهیهم تا کاش .یکرد حتشینص خوب یلیخ گرم ی 

 !بمونه یطور 

 را ب  رایپذ به آمدنش .گفت تعجب با ب   " وا " مامان

 .کردم باز چشم شیصدا با .کردم احساس

 .دمتازه ب  چا ایب-

 وقت چند از بعد .امداده امخسته بدن به قویس و کش

 شی  یب خوردن غذا به لمیتما هم باز کردمیم احساس

 هوس دایشد مامان رنگ خوش ب  چا کهنیا با .شده

ز برانگ  :گفتم اما بود ی 

ز چ ناهار از .گرسنمه یلیخ مامان-  مونده؟ یی 

 :دیپرس بالفاصله

 ؟ینخورد غذا-

 .دادم مالشر  دستانم با را صورتم

ز چ منم اوردین خودش یرو  به اصال ارشیک نه-  .نگفتم یی 
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 .انداخت رد صورتش یرو  بوضوح مامان شدن دلخور

ز چ  کرده خودش شیپ ایلیخ چه نکهیا حدس اما نگفت یی 

 :گفت حال نیا با .نبود سخت

 خوب .خوردن ناهار اومدن آراز وبابات مونده، غذا چرا-

 !داشتم نگه غذا برات شد

 :گفت هیثان چند از بعد

  .کنم گرم رو غذات منم تا بشور وروت و دست پاشو-

خانه سمت و گفت ز   با هم من و رفت آشیر
 
 بلند خستگ

ز  یبرا و شده  .رفتم سیشو  به میرو  و دست شسی 

*** 

ز چ همان زمان  خود دست یدار  دوست تو که ستیی 

 ای و برگردابز  عقب به را آن دلخواه به گایه و بایسر  داشته

 نکهیا از ناغافل !نز یبب را ندهیآ اتفاقات تا یبی   جلو به

 
 
 !بگذرد فقط میخواهیم که ستلحظاب   همان در زندگ

 ب  گو که گذشت شعت با چنان روز دوازده من یبرا

ز هم  با کردنم دیخر  نحوه از مامان به که بود روزید ی 

 انجام ارشیک درهم یافهیق با که یدیخر  .گفتمیم ارشیک
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 ارشیک همان ارشیک مانیبعد یدهایخر  در اما شد

 نیبدتر  گذشته روز دو !بود شده هم بدتر بلکه و سابق

  یروزها
 
 بودم حاضز  که یروز  دو .کردم تجربه را امزندگ

  تمام از
 
 بود یروز  همان دهم روز !شوند حذف امزندگ

 یاخانه .برد شانخانه به را من و آمده بدنبالم ارشیک که

 یبرا دیدیم بخود شهرستان از هم یگر ید مهمانان که

 بودم حاضز  !بود مانده آن به گرید روز سه که یاعرویس

 نروم باال یطبقه به ارشیک همراه اما بمانم جمع آن در

ز چچیه اما  همراه من و نرفت شیپ خودم دلخواه به ی 

 خودم هم ورودم زمان همان از .رفتم باال طبقه به ارشیک

 دنیچ مشغول شعت با و انداخته خواباتاق داخل را

 اتاق داخل ارشیک اما .شدم کشوها و کمد داخل هالباس

 کشو و کمد داخل من که لبایس هر با و بود آمده خواب

ز  دادم،یم قرارش یم زبان بر هم را خودش ذهنز  یهایفانی 

 شاندنیشن با من که یاجنش یهاشنیپوز  انواع !آورد

نیم مدارا ارشیک !زدمیم عق صداب   و خوردیم چیپ دلم

ز چ هر و کرد  ...آوردیم زبان به را بود لشیم باب که یی 

 همان انیم یچندبار  بودم شده مجبور من که یطور 
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 صورتم و دست به آب   و رفته سیشو  به دنیچ لباس

 عفتشب   یهاحرف با اما نزد دست من به ارشیک .بزنم

 ادهیپ مشغول او و هستم انیعر  مقابلش کردمیم احساس

 روز نیبدتر  روز آن !است خودش جنش التیتما کردن

 رقم را آن توانستیم ارشیک فقط که یروز  نیبدتر  ...بود

ز  از !بزند ز چچیه گفی  ز هم و کردنیم اجتناب ی   حال هم ی 

 به را کارم چطور دانمنیم .بود کرده ترآشوب را من دروبز 

 ارشیک از ب  رها یبرا من و شد تمام اما رساندم اتمام

ز پا طبقه ز پا طبقه به هم خودش وقن   و رفتم یی   از آمد یی 

 هم ارشیک و برگرداند خانه به را من فورا تا خواستم او

 وگرنه بود مامان سفارش اما که کردبز  قبول .کرد قبول

 .برگرداند زودتر را من بخواهد بود ممکن محال ارشیک

 به  نتوانستم که یآنقدر  .نابسامان حایل با اما برگشتم

ز جه کردن جور و جمع یبرا مامان  و کرده کمک هیی 

 بابا و آراز و شانیهابچه و عموها عموها،زن پروانه،

  و برده پناه اتاقم به من و دادند انجام را کارها
 
 را خستگ

سم ماندهباق   روزه چند نیا .بودم کرده بهانه  شی  یب اسی 
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 اهایل تمام !دمیدیم مرگ دستان در را خودم ب  گو و شده

 بودند تالش در باغخانه

 

 ۲۰۵پست#

 .شوند برگذار خویسر  و خوب   به رو شیپ یهامراسم تا

 از جانم ب  گو من و بود جهازبرون روزید عنز ی ازدهمی روز

 و شور و نداشتم لب به لبخند ابدا .رفتیم خانه نیا

 افهیق کهحایل در .چهره در نه و داشتم دل در نه شعقز 

 من که عرویس اما بود یانرژ  از پر و خوشحال شاد، همه

 دنیچ و آوردن بردن، یبرا هیبق تالش به فقط باشم

ز جه  به پرده گرید نفر دو کمک با گی .کردمیم نگاه هیی 

 را هاتشک و هالهاف یچندنفر  .کردیم نصب هاپنجره

خانه داخل ینفر  چند .دندیچیم یوار ید کمد داخل ز  آشیر

 همه .ب  رایپذ داخل ینفر  چند و بودند دنیچ مشغول

 کردن مرتب و دنیچ حال در و داده هم دست به دست

 در .باشم من خانه آن خانم بود قرار که بودند یاخانه

 لیدخ من نظر هم لهیوس کی دنیچ یبرا حن   که صورب  

یم عروس یقهیسل دنیپرس یبرا شدیم حرقز  اگر و نبود
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یم دلش که طورآن و شده کاریب بعدا خودش گفتند

 که یطور  .دمیدیم شعت با را زمان گذر !ندیچیم خواهد

 با ب  زندا .شد آماده و حاضز  خانه ساعت چند عرض در

 و چرخاند خانه در و کرد دود اسپند غرور از پر و عشوه

ز جه بعنوان که جنش تکه چند فیتعر  مدام  دوش بر هیی 

 نیچند میبرا بابا و مامان کهحایل در .کردیم را بود هاآن

 و ب  دا توسط شده یدار یخر  یهاجنس از بهی   درجه

 بودند برند که ب  هامارک نیبهی   از .بودند دهیخر  را ب  زندا

 مدام و امدین ب  زندا چشمان بهچیه اما متیق گران و

 و دیدیم را هانیا تمام مامان .پراند کهیت و کرد نازک چشم

اض حرقز  هم بارکی حن   اما شدیم ناراحت  بر گونه اعی 

یم را ب  زندا یهاحرف بابا اگر دیشا .نساخت یجار  لبانش

  !کردیم خنک هم را ما دل و کرده بارش حرقز  دیشن

ز چ همه  بود یروز  نیآخر  امروز و بود شده ایمه و آماده ی 

 از پر میبرا که دوازدهیم روز .بودم بابا یخانه در من که

وع غصه و غم  !شد شر

 خشوی  ام به کردن فکر و باغ به شدن هی  خ با که یروز 

وع  .شد شر
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 کردنم خوشحال درصدد و دیدیم را ناراحتم احوال آراز 

ز  پا با که دانستمیم خودم فقط اما بود   به گذاشی 
 
 زندگ

 !دید نخواهم هم خویسر  روز گرید ارشیک

 حال در خانه در ق  یموس یصدا مدام گذشته روز چند از

 و مامان .شدیم قطع صدا ساعن   چند فقط و بود پخش

ها و عمه و عموهازن   شانیدخی 
 
 شگاهیآرا کی از همگ

 پروانه به که هنگایم و بودند گرفته وقت عرویس رور یبرا

 دهیفهم من و نکرده قبول دیایب من همراه تا بودم گفته

 !است ارشیک و ب  زندا رفتار فقط مخالفتش لیدل بودم

 .رفتمیم شگاهیآرا به دیبا صبحانه از بعد فردا که منز 

 را پرده و گرفته فاصله پنجره از امگویسر  امکیپ یصدا با

ز م یرو  از را گویسر  .کردم رها  بخوب   که نیا با زدم چنگ ی 

 !ستیک طرف از و ستیچ شده ارسال امیپ دانستمیم

 لحظه دارم .تموم بعدش و گهید شبه هی تحمل فقط-

 ...وگرفتنت بغل واسه کنمیم یشمار 

 حدس نبود سخت .بستم چشم نخوانده را امشیپ ادامه

ز پا را گویسر  !حرفش یادامه  صالیاست از یش  و آوردم یی 
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 یب و
 
 را شش ابتدا آراز و شد باز اتاق در .دادم تکان چارگ

 .آورد داخل یابامزه حالت با

 هست؟ اجازه-

 .زدم یلبخند

 ه؟یچ یبرا گرفتنت اجازه گهید اتاق تو اومده شت که تو-

 را امگویسر  صفحه .کرد باز شی  یب را در و زد چشمگ

ز م یرو  و کرده خاموش  شدن داخل بعد آراز .برگرداندم ی 

 نشستم خواباتاق پاالز یرو  .کرد رها بازمهین را اتاق در

 .نشست تختم یرو  هم آراز و

وع که نیا از قبل  :گفتم فورا کند صحبت به شر

یس ازم باز یاومد اگه ترالن جان- ک چرا و چته بیر  غمی 

 بخندوبز  ومن و کنز  باز رو شوخز  ش یبخوا ای گرفتم

 .آراز ندارم حال اصال بدون

 .انداخت باال ابرو و کرد تردرشت را درشتش چشمان

 قصد انایاح فقط یکرد مشخص وتتیوضع حله، خب-

  ؟یندار  شام خوردن
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 .گرفتم آغوش به را دستانم

  .ندارم لیم نه-

ز خ کی با و دیکش جلو را خودش   .نشست مقابلم کوتاه ی 

 وعده هی جمع ش که بود بهت حواسم روز چند نیا-

 افتاده که یدرد نیا آخه !ینخورد غذا حساب   و درست

 بمونه؟ تنت تو گوشت ذرهی نذاشته که هیچ جونت تو

 رو دستت ترسهیم آدم !استخون پوست یشد قایدق

 !ترالن زننیم زار تنت تو لباسات !هی  بگ

ز پا ش یم گره پاالز نقش و طرح به را نگاهم .اندازمیم یی 

 .زنم

 شدنیم گفتنز  اگه که .آراز گفت شهنیم دردارو بعیصز -

 .نداشت معنز  دنیکش درد گهید

یم مجبور را من و زندیم امچانه ریز  و کرده دراز دست

یم ادا را حرفش یجد .کنم نگاهش و گرفته باال ش کند

 !افتدیم رعشه به وجودم که یقدر آن کند

  غلط ارشیک بدونم اگه فقط عنز ی-
 
 درده نیا و کرده بزرگ

ز  ارشهیک به مربوط تو  لیفام و رفاقت دیق باش مطمی 
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 که کنمیم اهیس وروزش و شب یطور  وزنمیم وبودن

  !شد نازل شش بال کجا از و شدهخر  نفهمه

ز هم از  تشی  غ و برده ب  بو آراز کهنیا از .داشتم هراس ی 

 !بشود دینبا که آنچه بشود و نکند قبول

 

 ۲۰۵ادامه#

گویسر  امکیپ یصدا مجدد .مانمیم باق   صامت و ساکت

ز خمین من یبجا آراز اما .شودیم بلند ام  امگویسر  و شده ی 

ز م یرو  از را  را اشصفحه و زده را رمزش .زندیم چنگ ی 

 رمز مگر که شمیاندیم نیا به آبز  در من و کندیم باز

 باز را آن توانست براحن   که امگفته آراز به را امگویسر 

 شود،یم جلب آراز درهم و شخ بصورت اما توجهم کند؟

 را آن و گرفته گویسر  صفحه از چشم انزجار حالن   با

 صفحه از بودم کرده فراموش که منز  و دهدیم بدستم

 هم آراز حتم به و آمده ونی  ب ارشیک با میهاامکیپ

جر یهاامکیپ به چشمش ز  که بود افتاده ارشیک کننده میز

 جا ذهنم در سوایل اما !داد بدستم را گویسر  حالت آن با

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 که یآراز  کرد؟ چک را امگویسر  آراز چرا .کندیم خوش

 خودم و !بود نکرده را کار نیا هم بارکی حن   تابحال

 را بدم حال لیدل خواسته دیشا !دهمیم را خودم جواب

 !کند دایپ

 !کرده هول هونگ بدبخت بده رو جوابش-

ز  بعد  به مشکوکش نگاه اما .شودیم بلند جا از حرفش گفی 

ز  از قبل .ماندیم باق   من  :دیگو یم رفی 

 جمع خوانیم مردا شام بعد .شام یبرا ایب گهید قهیدق ده-

 و بزن قراره .نجایا آنیم هم زنا و اسحاق عمو خونه شن

ز  برقص ا نکهیا مثل کیز  هم خشوی  ام شدن آزاد از ب  خی 

 !هست

یم تنها شانیپر  حایل با را من و رودیم گفتنش بعد آراز

 ...گذارد

 خشو؟ی  ام آزادشدن

 

 ۲۰۶پست#
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*** 

 دانستمیم چون شومیم منرصف ارشیک به دادن جواب از

 حال .شد خواهد ختم کجا به شیهاامکیپ تمام یانتها

یم خشوی  ام از یخی   هر دنیشن یآماده را خودم دیبا

 صورتم به دسن   !دیرس فرا آمدنش زمان باالخره .کردم

 .زنمیم تن مناسن   لباس .شومیم بلند جا از و دهیکش

 با بابا خواهمنیم .بندمیم و زده شانه مجدد هم را میموها

 نجایا به تا که ب  بابا شود، غصه از پر چشمانش دنمید

 من نبود حال و دیایب کنار خودش با توانسته زور با هم

  ...من هم و است سخت خودش یبرا هم مطمئنا

 با آراز و مامان بابا، ش .زنمیم ونی  ب و کرده باز را اتاق در

 یرو  دستش با و زده یلبخند مامان .چرخدیم دنمید

 .زندیم اشاره خودش کنار و فرش

 .کرد خی شامت بگردم دورت ایب-

 و است تودار شهیهم مثل اما است ناراحت هم مامان

یم فاصله هم از یلبخند به را لبانم !کندیم یخودخور 
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 خوش یاپلو یلوب به نگاهم و نمینشیم مامان کنار .دهم

  .افتدیم مامان لعاب و رنگ

 مامان .گذاردیم مقابلم و دهیکش بشقاب داخل میبرا بابا

 و گذاشته دستم کنار را بادمجان تهیل تریسر  یالهیپ هم

 :زنمیم یاخنده تک .زدیر یم دوغ وابز یل میبرا هم آراز

  !ینجور یا خوبه چه-

 کیم از بعد و گذاشت دهانش داخل غذا از قاشق   آراز

 .انداخت باال ابرو دنشیجو 

 !تو نه کردنیم یهوادار  ینجور یا دیبا من واسه ویل آره-

 !دور خونه از یاخورده و سال هی و بودم شباز شم ی  خ

 .زد غذا به اشاره بابا

 .نیبخور  غذاتونو فعال ادهیز  کردن یحسود واسه وقت-

 میشد غذا خوردن مشغول سکوت در و داده تکان یش 

 نیآخر  گرید طرقز  از و خشوی  ام از یخی   طرقز  از اما

 کرده سد را میگلو  راه خوردمیم باغخانه در که شایم

 قلنر  گذاشتمیم دهانم داخل که قاشق   کی هر با .بودند
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 قورت را دهانم اتیمحتو  بتوانم بلکه تا خورده آب هم

 .دهم

  !دمیشنیم دیبا که بود ب  هاحرف ی  درگ ذهنم اما

 ظرف یاجازه مامان اما .شد جمع سفره و خورده غذا

ز   سید داخل نز یی  ش و کرده دم ب  چا .نداد من به را شسی 

ز چ همه و کرده آماده هم را وهیم .دمیچ  آمدن یبرا را ی 

ز پا طبقه آراز و بابا .کردم ایمه هامهمان  و من و رفته یی 

  .میبرگشت ب  رایپذ به کارمان اتمام بعد هم مامان

ز اول چشمانم در زنگ یصدا با  که بودند بدنم از عضو ی 

 !دندیچرخ حدقه در شیهامردمک و داده نشان واکنش

 !نهیطمان با من و شد بلند در کردن باز یبرا مامان

ز  ها اوشیس بودم مطمی   به هم او و داده پروانه به ب  خی 

ز  مسئول حتم  عموزن در شدن باز با !شده ما به گفی 

 ششپشت و شدند داخل یسور  عمه و هیراض قه،یصد

ها هم  لب و قهیصد عموزن باز یرو  و رنگ .دخی 

ز چ همه یایگو  خندانش  آمدن قیدق زمان دیبا فقط بود ی 

 اگر حن   که بود حایل در نیا و دمیفهمیم را خشوی  ام

 یبرا عمو و گشتبریم باغخانه به و شده آزاد خشوی  ام
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 به من گذاشتنیم ابدا ارشیک د،یدیم تدارک شدنش آزاد

 هم را باغ خانه به آمدم و رفت مطمئنا و آمده مهمابز  نیا

  !کردیم محدود

یس و سالم هامهمان با  یرو  کدام هر و کرده احوالیر

ز  از یاهیثان گذاردنیم حن   مامان .نندینشیم مبلمان  نشسی 

 :پرسدیم دلواپش با که بگذرد هاآن

ز بگ خب-   خشو؟ی  ام پشمون از خی   چه نمیبب ی 

 .دهدیم تاب پروانه تا را نگاهش عموزن

 کندیم سیع و انداخته من سمت یمخترص  نگاهمین پروانه

 که دانمیم خوب چند هر .کند حفظ را لبش یرو  لبخند

 !است باخی   من طوفابز  درون از

 مدارک همه ایگو  گفت من به اوشیس که ب  جااون تا واال-

 و کردن دایپ خشوی  ام بودن گناهب   یبرا رو شواهد و

 که صادق قشیرف همون هم طرقز  از .دادن دادگاه لیتحو 

اف و اومده بود کرده پنهون رو خودش مدت نیا  اعی 

ز چ همه خداروشکر کرده،  خشوی  ام و شد ی  خ به ختم ی 

ز  قیدق اما شهیم آزاد روزا نیا هم  .روز کدوم نگفی 
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 المیخ .زندیم ونی  ب میهالب انیم از مانند آه نفسم

ز چ همه .کنمیم زمزمه یخداروشکر  و شودیم آسوده  در ی 

  اال بود شدن درست حال
 
 یهانقشه با که من زندگ

 یخواسته به خوب ارشیک !خورد گره ارشیک طابز یش

 در حال دیشا افتادنیم ب  کذا اتفاق آن اگر !دیرس خودش

 طالع در زدن رقم یبرا را خودم و بود برپا عرویس دلم

 به گاهچیه عموزن چند هر !کردمیم آماده خشوی  ام

 یلیخ عمورن با زدن شوکله اما آمدنیم من یخواستگار 

 ب  زندا یوابسته که اریسر یک !بود ارشیک و ب  زندا از بهی  

 را مشیتصم آخر و اول دانستمیم که ب  خشوی  ام اما بود

خانه به !دی  گیم خودش ز وع و رفته آشیر ز یر  ب  چا به شر  خی 

 آمدن تصور از و شده پر چشمانم .کردم  هااستکان داخل

 چه نکهیا .دیلرز یم قلبم میماجرا دنیفهم و خشوی  ام

 کرد؟ خواهد موردم در یفکر  چه و شد خواهد حایل

 .کنم یی  جلوگ میهااشک زشیر  از تا دمیکش ق  یعم نفس

 هم خشوی  ام و داشتم باغخانه در که خاطراب   تمام

 سخت .شودیم تدایع ذهنم در داشته هاآن در نقشر 

  تمام از است
 

 در را شبم و روز و بکنم دل میهادلبستگ
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 آن به نسبت یخاطر  تعلق چیه که بگذرانم یاخانه

 بلند را نز یس شوند،یم پر ب  چا از که هااستکان .ندارم

 .کنمیم تعارف را هاب  چا و گردمبریم ب  رایپذ به و کرده

 

 ۲۰۷پست#

خانه به هاقندان آوردن یبرا ترمه ز  ب  چا ترنج و رودیم آشیر

ز م یرو  و برداشته هم را او  خشوی  ام از حرف .گذاردیم ی 

 انیم نیا روحم که منز  و است انیجر  در هم هنوز

 !شده شگردان

خانه به را نز یس ز  دارمبریم را نز یی  ش سید .گردانمبریم آشیر

خانه به دستش در یچا استکان با پروانه که ز  .دیآیم آشیر

 ترالن؟ یبهی  -

 .نه قطعا

 ؟کنز یم فکر خر  خودت-

  .گذاردیم نکیس یرو  را اشب  چا استکان و دیآیم جلوتر
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ز چ اما ترالن کنمیم فکرا یلیخ خودم-  تهیواقع االن که یی 

 دونمیم .یشد متاهل و تهیعروس فردا تو که نهیا مهمه و

 اما بایسر  نداشته دوست و ارشیک قدرم هر دوبز یم که

 برات خشوی  ام به فکر و شهیم حساب شوهرت گهید

 بهت و گذرهیم خر  منم دل تو دوبز یم که دونمیم .گناهه

 یخوایم کجا تا ترالن؟ خر  که باالخره اما دمیم حق

  و کنز  باز دهن جای تونسن  یم تو ؟کنز  یخودخور 
 
 بگ

 دیشا و کنز  ازدواج باهاش که کرده مجبورت ارشیک چرا

 هر یبرا وخودت پس .نخواسن   اما کرد کمکت شدیم

یم دیبع چند هر کن، آماده خشوی  ام طرف از یرفتار 

 از بهی   خودت .بزنه حرقز  باهات بعدِمن خشوی  ام دونم

 بفهمه اگه حاالم  !داره اخالق   چه خشوی  ام دوبز یم من

 گهید که کرده ازدواج گهید گی با شعالقه مورد دخی  

 جواب و بکشه شیپ رو یلیفام نسبت فقط دیشا چ،یه

 .بده سالم

 عذاب و حشت خاطرات، .دانستمیم را هانیا تمام

 را من و دهیچسب سخت و سفت را بانمیگر  که بود وجدان

 ...دادندیم عذاب
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 و ذهن شهیم یچطور  دونمنیم فقط دونمیم رو همه آره-

ز چ از وقلبم نیم پاک وقتچیه مطمئنا که کنم پاک ب  ای 

 خشوی  ام اومدن قیدق زمان دوبز یم که دونمیم نمیا .شن

  !نگفن   و هستش گ

 که زمابز  اشدهیپر  رنگ اما خوردیم جا بوضوح پروانه

 انداخت شک به را من دیآیم گ خشوی  ام داندنیم گفت

ز قی به شکم جاخوردنش بعد حال و  .شد لیتبد ی 

 .کشدیم درهم ابرو

 ...ترال-

 .پرمیم حرفش انیم به

 اما .ممنونم ازت و منز  حال نگران دونمیم پروانه الیخیب-

 رفتار مراعات با یلیخ دیبا و شدم متاهل خودت بقول

  .ممنونم ازت خر  همه بابت ...کنم

خانه از و برداشته هم را هادسن  شیپ ز  .زنمیم ونی  ب آشیر

 و بزن و ترنج و ترمه یهاطنتیش وجود با هم شب آن

 نه اما گذشت خویسر  به بودند انداخته براه که برقیص

 نیا و بودند شمست و خوشحال بابا خانواده !من یبرا
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ویع بود، شده اندوه و غم دچار که بایعز خانه یبرا  شر

 من وسط نیا اما بود یشی  یب یهاخویسر  دینو  و دوباره

 دم آبرو ترس از و ساختمیم و سوختمیم دیبا که بودم

  !شدمیم سکوت به محکوم و نزده

یشاد و بخندها و بگو تمام انیم در .گذشت هم امشب

 طول به شب یهامهین تا که امشن   .هابکوب و بزن و ها

 هنوز من و است صبح شش ساعت که حال .دیانجام

 امشب و امروز از که تریس از .امدهین چشمانم به خواب

 ارشیک که زمابز  دانمیم .دارم ارشیک از که تریس از .دارم

د شگاهیآرا به را من تا آمد خواهد بدنبالم  دیبا بی 

 شیهاامیپ و هاتماس چرا که شوم شیهاسوال یجوابگو 

 و نبود کارساز که ب  دهایتهد حن   !امگذاشته جوابب   را

 !نداشت ن  یاهم میبرا من

 کوبمیم بالشت یرو  ترمحکم را شم و دهیخواب پهلو به

 آرام خواب   من و شده تمام امذهنز  یهاهیواگو  بلکه

 !غی    در  اما دیبربا را چشمانم

 .دارمبریم بالشت کنار از را امگویسر  و کرده دراز دست

  و شده هاق  یموس لیفا وارد
 
 .کنمیم انتخاب آهنگ
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 شم کنار را گویسر  و کرده کم ممکن حد تا را شیصدا

وع که ق  یموس ینوا .دهمیم قرار  هم من شودیم شر

ب   و خواب به ق  یموس آرامش با تا بندمیم را چشمانم

م پناه یخی    !بی 

*** 

 که یخود .کنمیم نگاه یقد تمام ینهیآ درون خودم به

 عرویس لباس .است کاپیم غرق و شده اصالح صورتش

 با که یشگر یآرا و بوده ارشیک انتخاب که است تنش

 مواد با را امشده کبود و گود یهاچشم ریز  تمام مهارت

 شده ونینیش  دیجد سبک به که ب  موها .پوشانده شر یآرا

ز چ چیه .شده گذاشته میموها یرو  فیظر  تاخ   و  نیا ی 

 یی  تغ از بخواهم حال که نبوده دلخواهم و لیم به ازدواج

 عروس لقب حن   باشم خشنود خودم یادرجه چند

 هم داد نسبت من به امروز مدام شگریآرا که هم ب  اخمو

 و کنده دل نهیآ از !اوردیب لبانم به یلبخند نتوانست

 خوش جا اشدسته یرو  شنلم که رومیم مبیل سمت

داریف .کرده ز  لمیف مشغول در یجلو  لمی   ارشیک از گرفی 
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 شانیدو  هر آمدن منتظر دیبا گرید لحظاب   تا و است

 .باشم

ز آست درون را دستانم و انداخته دوشم یرو  را شنل ی 

 با امنتوانسته ساعن   گذشت بعد هم هنوز .کنمیم شیها

  !می  بگ خو است تنم در که لبایس

یم شگریآرا که ندازمیب شم یرو  هم را شنل کاله خواهمیم

 :دیگو 

 رو بندازه دیبا داماد آقا گهید واون !خوب دخی   کن صی  -

 !شت

 که شوم شگریآرا حرف الیخیب خواهمیم و زده یپوزخند

 توسط درش هم بالفاصله و خورده سالن در به یاتقه

داریف   .شودیم باز لمی 

 .داخل انیم دارن داماد آقا دیکن حجاب لطفا خانما-

 گرشید اریدست سه و بود شگریآرا من از ی  بغ سالن داخل

 با فقط و بودند زده تن را شانیمانتو  قبل از کدام هر که

داریف اعالم داریف .کردند ش را شانیروش  و شال لمی   لمی 

 را نشیدورب
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 ۲۰۷ادامه#

 .برداشت عقب به را شیهاقدم و کرده روشن

 .داخل بفرما داماد آقا-

 و یعیطب یهاگل از گیلدسته با ارشیک بعد یاهیثان

 و اندایم یشلوار  و کت .شد داخل قرمز و دیسف یرزها

 باال به رو و طرف کی به که ب  موها و داشت تن مشگ

 شکل من در دنشید با احسایس چیه .بودند شده آراسته

 حرکن   بدون سالن وسط و شده درهم امافهیق .نگرفت

  .ماندم باق  

 !لبخند هی خانم عروس-

داریف یهاحرف  قبل نکهیا با !بود شده اعصاب مخل لمی 

 آب   اما بود داده را حاب  یتوض من به ارشیک زدن صدا از

 !دیکوبیم هاونگ در که بود

 و صورت یرو  را نفوذش پر نگاه .ستادیا مقابلم ارشیک

ز ح و درآورد گردش به لباسم  دستم به گلدسته دادن ی 
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 که کاشت امشابز یپ یرو  یابوسه و دیکش جلو صورت

ز پا ش و دهیکش عقب را خودم بشعت   .انداختم یی 

 :گفت وارزمزمه حریص ارشیک

 به و کنمیم تحملت دارم فقط که بخدا .ترالن کن بس-

 !آبرومم فکر

 

 ۲۰۸پست#

 خشوی  ام

 

ز ماش هیکرا  .شومیم ادهیپ تاکش از و کرده حساب را ی 

ز چ همه باالخره یم یاآسوده نفس حال من و شد تمام ی 

 آمدنم قیدق زمان از کش تا بودم خواسته خودم .کشم

 امشب دانستندیم پروانه و اوشیس فقط نشود باخی  

ز زم به پروازم  .دانستندنیم را قشیدق ساعت اما ندینشیم ی 

 راست و چپ به نگایه و کرده شلوارم بیج در دست

 یهوا و دهیکش ق  یعم نفس هم باز .اندازمیم ابانیخ

قدم .کنمیم استشمام وجود تمام با را گنایهب   و یآزاد
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 دنید با گذارم،یم کوچه درون پا و برداشته آرام را میها

 اهایل که حتم به و زنمیم یلبخند خانه در مقابل چراغابز 

 مقابل .هستند آمدنم منتظر حال و برده ب  بوها باغخانه

 انیپا به انتظار باالخره و ستین دلم در دل رسم،یم در

 چشم جفت دو دنید یبرا امشده طاقت ب   !دیرس

 دلش هم او که حتم به قرارمب   آواز .قرارب   هیمشک

  ...ندارد قرار و آرام من همانند

 قفل داخل و دهیکش ونی  ب شلوارم بیج از را خانه دیکل

 به چشمم .کنمیم باز را در و چرخانده را دیکل اندازم،یم

 درون و شده چراغابز  هم باز که افتدیم ساختمان ینما

 درختان یهاشاخه یرو  روشن چراغ سهیر  چند هم باغ

 که کنمیم فکر نیا به و انداخته باال ب  ابرو .گرفته قرار

 طورنیا آمدنم یبرا حال که گذشته سخت نبودنم چقدر

قدم و بندمیم آهسته پا پشت با را در .اندکرده چراغابز 

 به نگاهم هم حال همان در کشانمیم خانه سمت را میها

 آن ریز  که دمجنوبز یب درخت .افتدیم باغ ته و قیآالچ

 ...بودم کاشته لبش کنج بوسه و داشتم آغوش در را ترالن

 شیپ را یخواستگار  موضوع آسوده ایلیخ با توانمیم حال
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 آرامش به را ترالن و خودم دل شهیهم یبرا و دهیکش

 را آن و گذاشته یورود در هی  دستگ یرو  دست !برسانم

ز پا  سکوت اما شومیم داخل و کرده باز را در کشم،یم یی 

 رها باز مهین را در !اندازدیم میابروها انیم یاگره باغخانه

پله از و درآورده پا از را میهاکفش .رومیم جلوتر و کرده

 خانه سکوت از شی  یب لحظه هر .رومیم باال نهیطمان با ها

یم باال ش .کنمنیم دایپ آن یبرا یلیدل و شومیم متعجب

 یطور  اندازمیم باال به نگایه هاپلهراه یهانرده از و می  گ

ز چ با دانمیم دیبع که کندیم حکمفرمابز  سکوت  یی 

 و چرخمیم کنم،یم مکث خانه در مقابل !شود شکسته

بریم و شده منرصف اما روم،یم باالتر هاپله از تا دو گی

 آورد،دریم خودش احاطه به را وجودم یادلشوره .گردم

 .کنمیم باز را خانه در محاباب   و کوبدیم ترپرتپش قلبم

 یرو  دست و شده داخل !رفته فرو گیتار  در که یاخانه

 .شودیم روشن خانه و فشارمیم را برق دیکل .کشمیم وارید

 قبول باغخانه در هم را نفرکی حن   نبود لیدل توانمنیم

 خانه در کسچیه که افتاده اتفاق   که حتم به .کنم

ز م یرو  نگاهم و دهیکش جلو قدم !ندارد حضور  جلو ی 
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 وقن   شوندیم هم در شی  یب میابروها .کندیم شکار را مبیل

 عرویس کارت به گمانم !نمیبیم آن یرو  یاعرویس کارت

 وقن   زنمیم خط را گمانم اما رودیم اوشیس و پروانه

 هزاران مبیل جلو به دنیرس تا .بود نگفته حرقز  اوشیس

 کردمنیم هم را فکرش گاهچیه اما زنمیم گمان و حدس

یم !بود قرارمب   آواز که نمیبب را کش عرویس کارت یروز 

 نگاهم و برداشته را عرویس کارت .شومیم خم و ستمیا

  !ندارم را باورش چیه که افتدیم اسیم دو یرو 

 ؟"ارشیک و ترالن"

 و ریز  و چرخاندم کارت یرو  شی  یب را ناباورم چشمان

 ...کردم شیرو 

 فرو چشمانم در و شده خار که یاعرویس کارت مضمون

 !رفت

 

  صبحدمان نیقشنگی   آغاز بود آغاز بهانه عشق"
 
 زندگ

ز  بهانه عشق ز یز  هم با سی   بود سی 

 …وصال نکیا و
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 ها دست نیتر  عاشق انیآش بر است خوشبخن   بارش

  هاي هیثان نیتر  یبهار  رونق
 
 "دیباش ما زندگ

 

  ...نداشت امکان .کنمیم باز گرید بار و بسته را چشمانم

 یرو  میپا کنار و کرده نز یسنگ دستم در عرویس کارت

 دستم ...شودیم حبس امنهیس انیم نفسم ...افتدیم فرش

 دو به وسط از کمرم کنمیم گمان و نشسته میزانو  یرو 

 دو با من و ندارند را وزنم تحمل میپاها ...شده میتقس مین

ز زم یرو  زانو  مقابل از ترالن ریتصو  دمکی ...افتمیم ی 

  !رودنیم کنار چشمانم

 قول ترالن خود وقن   بود ممکن چطور بود؟ ممکن چطور

  بود؟ داده من به را ماندنش

 حال و پردیم ونی  ب شدم میهالب انیم از اراده ب   آخز  

 کشدیم ی  ت قلبم !فهممیم را باغخانه در کش نبودن لیدل

 تا شوم دور من که خواستیم فقط .دیآیم بدرد امنهیس و

  کند؟ پهن را اشعرویس بساط
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 خیس شب آن یهاحرف و فشارمیم محکم را چشمانم

 !رودیم فرو جگرم در و شده دایعز 

 

 بایسر  پام هم بشه که خر  هر آخر تا قراره کردمیم فکر-"

 "!کردمیم فکر اشتباه انگار اما

 ...زددودویم چشمانش

 "...من ...خشوی  ام-"

 .بودم زده ادیفر 

 یچجور  که کنز یم فکر نیا به یدار  ترالن؟ خر  تو-"

 جواب ارشیک اون به که ها؟ ؟کنز  دک رو خشوی  ام

 میقا من از و خودت روز چند نیا که ؟یبد مثبت

 بال بال یبد خودت به زحمت هی کنز نیم حن   که ؟یکرد

 یخوایم رو خر  پنجره؟ پشت از نز یبب اطیح تو منو زدن

 "؟کنز  هیتوج

 ...بود کرده سکوت
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 ۲۰۹پست#

 تبر  دلم میزندگ بازار آشفته نیا تو بگو بهم گی تو-"

 نکرده گناه یپا ومن یخوایم ای نه؟ ای باشه خوش

 "دار؟ یباال بفرسن  

 ...بود دهیترس ترالن و بود گرفته اوج میصدا

 ی  درگ فکرم فقط من ...خشوی  ام کنز یم اشتباه یدار -"

 نیا با رو تو تونمنیم .یشد شونی  درگ تو که شده ب  اتفاقا

یم عذاب دارم تو یپاپابه منم ...نکنم یکار  و نمیبب حال

 "...کشم

  ...کننده دلگرم حرف کی منتظر ...بودم منتظرش

 بازم افتاد اتفاق   هر اگه نه؟ ای موبز یم من یپا بگو کالمی-"

 "؟موبز یم من منتظر

 ...بود شده طوالبز  مکثش ترالن ...بودم کرده گرد عقب

یم پات به بشه که خر  هر ...خشوی  ام پات به مونمیم-"

 "...مونم

 ...اما گفت
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  نز یغمگ مرداِب  آن مثِل "

 !!....نداشت لوفرین که

 اما بود بد من حاِل 

 !...نداشت باور کس چیه

 دانم؛ یم خوب

 !..دهد یم ِدق مرا ب  تنها که

  اش چنته در هم عشق

ز چ  نداشت بهی   نیا از یی 

ز ام_رصیق"  "پور_ی 

*** 

 ترالن

 شگاهیآرا در ارشیک که کنز بس مقابل در بودم کرده بس

ز ماش در حن   .بود گفته  هیآتل به که زمابز  تا و عروس ی 

بودم کرده اریاخت سکوت هم میبود انداخته عکس و رفته
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 میشدیم کینزد شب ابز یپا ساعات به شی  یب چه هر اما .

 به ماندنیرس به شی  یب قهیدق چند .کردمیم خوف شی  یب

 و گرفته تماس شیپ ق  یدقا آراز و بود نمانده تاالرباغ

 و نبود دلم در دل .بود کرده سوال را ماندنیرس زمان

 به فکر مدام .نبودم خوشحال موجود تیوضع از چیه

شدنش و آمدنش زمان و خشوی  ام  در امشب از باخی 

عکس چه و کرد خواهد چکار نکهیا .بستیم نقش ذهنم

 تاالر باغ   مقابل دنیرس با داد؟ خواهد نشان العمیل

وع ارشیک زن .ندیآیم جلو مردها و کندیم زدن بوق به شر

هلهله و هادنیکش کل یصدا و شده جمع کمکم هم ها

ز ماش از ارشیک ...دی  گیم بر در را فضا هازدن کف و ها  ی 

ز پا  باز را من سمت در .زندیم دور مقابلش از و آمده یی 

ز  یبرا را دستش و کرده ب   اما کندیم دراز دستم گرفی 

ز ماش از دستش به توجه ز پا سخن   به ی  پف دامن .میآیم یی 

 به دهیچسب و مقابلم را گلدسته و کرده مرتب را دارم

 یبرا بارنیا را دستش و بسته را در ارشیک .می  گیم دامنم

ز  یم آسوده هم را من الیخ و کندنیم دراز دستم گرفی 

ز سنگ نگاه ریز  .کند  اما میشو یم باغ وارد حاضز  تیجمع ی 
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داریف ز  تاالر داخل به را همه زن و مرد لمی  یم دعوت رفی 

 ارشیک و من از هم عکس و لمیف کیم بتوانند تا کنند

  .ندی  بگ باغ داخل

یم دنشید با ارشیک که داردبریم قدم جلوتر کیم آراز

 :دیگو 

 .نجایا ایب کن صی   قهیدقی آراز-

 اما باشد داشته آراز با تواندیم یکار  چه ارشیک دانمنیم

 چند و دهیچرخ عقب به ارشیک یصدا دنیشن با آراز

 .گرددبریم را رفته قدم

 :پرسدیم رسدیم که مانمقابل به

  ارش؟یک شدهخر -

  با ارشیک
 
 :دیگو یم کالفگ

ز ماش کنسویل تو موند پولم فیک ومیگوش-  زحمت ،ی 

 دمت کن پارک و داخل اریب نمیماش فقط تو، با آوردنش

 .گرم

 :دیگو یم و زده یاخنده تک آراز
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 !آوردم برات قهیدق چند ش ستین مشکیل-

ز آمطنتیش چشمک حرفش یانتها در  که زندیم یی 

 :دیگو یم فورا ارشیک

 ب  بال هی یزد چشمک وقت هر !ایار ین در یباز  مسخره-

 !یآورد شم

 .داد ش یبلند خنده آراز

ز  ادمیز -  .نباش مطمی 

 برهم چشم در آراز بدهد، آراز به یگر ید جواب ارشیک تا

داریف و شد دور ما از زدبز   مدیل تا خواست ما از هم لمی 

 انیم نیا اما .دی  بگ عکس بتواند تا میستیبا دیگو یم که

 به مربوط قسمن   .بود شده شی  یب ترسم و دلشوره حس

 تریس گرید قسمن   اما بود ارشیک با امشبم و خشوی  ام

  باشد؟ توانستیم چه آن منشاء دانمنیم که بود

ز  عکس و لمیف داریف گرفی   اما دیانجام طول به ق  یدقا لمی 

یم اطراف به نگاه که یطور  !نشد یخی   آراز آمدن از

 آمدنش از که زمابز  اما نمیبب را او بتوانم تا چرخاندم

داریف نشد یخی    .میبرو  تاالر به تا خواست هم لمی 
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 و تاالر خدمه چند و شده روشن هافشفشه تاالر یورود

 با اما .بودند ستادهیا انتظار به مانیدو  هر خانواده

 به و ستادهیا متعجب ارشیک و من آراز عصن   یصدا

  .میدیچرخ عقب

 که یطور  !بفهمم را آراز تیعصبان لیدل توانستمنیم

 !بود دهیپر  صورتش رنگ و نشسته خون به چشمانش

 :دیپرس بود متعجب که لحنز  با ارشیک

 شده؟خر  هیچ آراز؟ چته-

دارهایف .داردبریم جلوتر قدیم آراز  تیعصبان از هم لمی 

 آراز !کنندنیم درخواسن   گرید که اندکرده سکوت آراز

 دستش که اریسر یک گویسر  و برده باالتر کیم را دستش اما

 اششده دیکل یهادندان انیم از و دهدیم تکابز  را است

 !زندیم حرف سخن   به

ب   نیا ان؟خر  تیگوش تو مزخرفات نیا بگو بهم فقط-

 ت؟یگوش تو گذاشن   هیچ نامویس

 دهیپر  رنگ رخمین به و چرخانده گردن یرو  ش وحشت با

 آراز که بقبوالنم خودم به توانمنیم .شومیم هی  خ ارشیک
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 تک ناباور اما ارشیک !باشد کرده چک را ارشیک گویسر 

 !پردیم هم چشمش یگوشه که حایل در زندیم یاخنده

 یم خر  آراز؟ هیچ ...منظورت ...من-
 
  تو؟ ...گ

 رخ به رخ و دهیکش جلو را خودش بلند قدم چند با آراز

یم ارشیک نهیس به محکم را گویسر  و ستدیایم ارشیک

 !کوبد

 بهم !ستین ترالن لخت نیا بگو بهم و کن باز زبون فقط-

 توئه؟ دست اون بگو

 

 ۲۰۹ادامه#

 !غردیم آراز و رودیم نفسم

ز هم با بگو بهم فقط-  ازدواج به مجبور و ترالن کارت ی 

 !هی  بگ آروم تمی  غ تا بگو !ینکرد

ز یر  فرو تا یافاصله من و شودیم الل ارشیک  !ندارم خی 

یم چرا فهممیم حاال !فهممیم رو ترالن بد حال لهیدل حاال-

 همه اون لیدل فهممیم حاال !ندارم دوست و ارشیک گفت
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فب   توئه !رو ترالن دنهیکش عذاب و یخودخور  خر  شر

  ؟یکرد کار

یم آراز از قز یضع یصدا با و دهیکش درهم ابرو ارشیک

 :پرسد

  ؟یکرد باز ومیگوش رمز یچطور -

 .زندیم یشخندیر  آراز

 رمز نفهمم که باشم پخمه یلیخ دیبا سال همه نیا بعد-

 بده ومن جواب فقط هم حاال !باشه تونهیم خر  تیگوش

 !کنمیم لیتبد عزا به و امشب یند اگه که

 من سمت را صورتش آراز !کندیم سکوت اما ارشیک

 :دیگو یم درد با و چرخانده

ز هم با ارشیک که بگو !ترالن بگو بهم تو-  مجبورت لمیف ی 

 !نه ای کرده

یم غلت چشمانم از اشک درشت یهادانه و گزمیم لب

ز  ...خورند نیم پنهان ابر پشت گاهچیه ماه بودم مطمی 

ز  ...ماند  ...بودم مطمی 
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ز پا ش  .زندیم امچانه ریز  دست آراز که اندازمیم یی 

 کرده؟ مجبورت ارشیک !ترالن بگو بهم-

 و ب  آبروب   از ترس .افتاده رعشه به وجودم کل و لبانم

 را زبانم مامان وحشت از ترس بابا، کمر شدن خم از ترس

 :زندیم ادیفر  آراز اما .کندیم الل

 !ترالن بگو بهم-

 ارشیک که کنم باز زبان و داده خرج به جرئت خواهمیم

 :دیگو یم فورا

 !منه زنه االن ترالن !آراز نداره ربیط تو به-

کفش یصدا .کشدیم صورتش یرو  دست حرص با آراز

ز زم یرو  عجله با که ب  ها ز پا و باال ی   سمت به و شده یی 

ز چ همه ...شنومیم را ندیآیم ما  مطمئنا حال ...شد تمام ی 

 ...شوندیم باخی   ب  آبروب   نیا از همه

 .دهدیم تکانش محکم و گرفته ارشیک یقهی به دست آراز

 !ارشیک کنمیم حالل و خونت-

 :پرسدیم من از هم باز
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 بگو فقط دمیم قسمت مامان و بابا جون به رو تو ترالن-

 !نه؟ ای کرده مجبورت ارشیک که

ز چ همه دیق گرید و کنمیم هقهق  .زنمیم را ی 

 :کنمیم زمزمه قز یضع یصدا با

 ...کرد مجبورم-

 

 ۲۱۰پست#

 و عموها بابا، مامان، یصدا و کنمیم هیگر  بلند یصدا با

 عقب به قدیم چند و شنومیم را ب  زندا و ب  دا عموها،زن

 دستم دو هر با و افتدیم دستم از گلدسته .دارمبریم

یم بلند آراز ینعره اما .کنمیم هیگر  و پوشانمیم را صورتم

 زده وحشت ...خورد و زد یصدا بندشپشت و شود

 نمیبیم را یآراز  و دهیکش کنار صورتم یجلو  از را دستانم

 آراز و ستادهیا که اریسر یک ...شده زیگالو  ارشیک با که

یم ارشیک بدن و صورت یحواله را شیهامشت و هایلیس

  .کند

 ...شودیم بلند ارشیک دردمند و کالفه یصدا
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  !آراز کن ول-

 که نمیبیم را بابا اما بزنم صدا را بابا تا چرخانمیم ش

ز زم یرو  زانو دو و گرفته اشنهیس به دست  و افتاده ی 

یم شیصدا و ستادهیا کنارش طاها و محمدی  ام و مامان

 خودش میابراه عمو و زندیم نفسنفس اسحاق عمو .زنند

 و زندیم ادیفر  مدام آراز اما ...رساندیم بلند ب  هاقدم با را

ز چ همه الیخیب .زندیم کتک را ارشیک  را خودم و شده ی 

ز آست .کشمیم جلو  .کشمیم و گرفته را آراز کت ی 

ز بب ...کن ولش ترالن جون رو تو آراز-  ...رو بابا ی 

 رحیم ب  گو میهاضجه و خورندیم بهم ترس از میهادندان

  !کنندنیم جادیا آراز دل در

 آراز کردن جدا یبرا کش چرا بازار آشفته نیا در دانمنیم

 د؟یآنیم جلو ارشیک از

 .شودیم رها من دست و دهیکش محکم را دستش اما آراز

یم تحمل زور به ارشیک و گرفته را چشمانش مقابل خون

 کی در دانمنیم اما شنومیم را ب  دازن و ب  دا ادیفر  .کند

 نندیبیم را یاصحنه چشمانم فقط !شود؟یم چه لحظه
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 با را او و گرفته را آراز یقهی بلند یادیفر  با ارشیک که

 عقب خوران تلوتلو آراز ...دهدیم هل عقب به شدت

ز زم یرو  شدت با و رفته  با ششپشت .شودیم پرت ی 

ز دورچ به یبد یصدا   و سفایل یهای 
 
 برخورد باغ کنار رنگ

 ...و کندیم

 فقط امزدهوق چشمان .ماندیم بازمهین تی  ح از دهانم

ز زم شخش خون و نکرده حرکن   که ندیبیم را یآراز   و ی 

  را هاسفال
 
 با ...کنمنیم احساس را قلبم تپش ...کرده رنگ

 زدبز  برهم چشم در و دارمبریم قدم عقبعقب یناباور 

 و ادیفر  با طاها ...زنندیم شیصدا و کرده دوره را آراز همه

 من چوهم محمدی  ام و کندیم آمبوالنس درخواست هیگر 

 یصدا مامان ...شده هی  خ خون در غرق آراز به مبهوت

 .کشدیم نفس سخت بابا ...بابا و شودیم بلند ادشیفر 

 اشگویسر  با اوشیس و مالدیم را اشنهیس اسحاق عمو

ز چ همه و شده پر اشک از چشمانم ...زندیم حرف  در را ی 

  شد؟ طورنیا چرا .نمیبیم میهااشک از یاهاله

 و شودیم هامهمان حضور از مملو هیثان از یکش  در باغ

 بزاق و بسته را میهالب کند،یم پچپچ نویع به کش هر
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 کنار .رفتمیم آراز کنار دیبا .دهمیم قورت بزور را دهانم

 هاشوخز  با روز چند نیا که یبرادر  .امخنده خوش برادر

 یهاقدم ...کند خوب مرا حال داشت سیع شیهاخنده و

 چشمان .زنمیم کنار را تیجمع و دهیکش جلو را ناموزونم

ز هم و خوردنیم تکابز  چیه و شده بسته آراز  وحشتم هم ی 

  ...کندیم دوچندان را

 یرو  آراز کنار من و رفته کنار دنمید با محمدی  ام و طاها

ز زم زن و است وحشتناک مامان یهاهیگر  یصدا .افتمیم ی 

 صدا را اسمم پروانه ...دارند را کردنش آرام قصد عموها

 ...کشمیم آراز صورت یرو  دست من و زندیم

 آراز؟-

 

 وعده هی جمع ش که بود بهت حواسم روز چند نیا-"

 افتاده که یدرد نیا آخه !ینخورد غذا حساب   و درست

 بمونه؟ تنت تو گوشت ذرهی نذاشته که هیچ جونت تو

 رو دستت ترسهیم آدم !استخون پوست یشد قایدق

 !ترالن زننیم زار تنت تو لباسات !هی  بگ
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 شدنیم گفتنز  اگه که .آراز گفت شهنیم دردارو بعیصز -

 .نداشت معنز  دنیکش درد گهید

  غلط ارشیک بدونم اگه فقط عنز ی-
 
 درده نیا و کرده بزرگ

ز  ارشهیک به مربوط تو  لیفام و رفاقت دیق باش مطمی 

 که کنمیم اهیس وروزش و شب یطور  وزنمیم وبودن

 "!شد نازل شش بال کجا از و شدهخر  نفهمه

  خونش از دستانم ...زنمیم صدا را اسمش گرید بار
 
 رنگ

 میهااشک ...پناهم و پشت و برادرم آرازم، خون از .شده

ز خون ش و چکدیم  چه ...گذارمیم دامنم یرو  را آراز ی 

ز خون تنم در دیسف لباس دارد ن  یاهم   باشد؟ شده ی 

  کردم؟یم باور دیبا چطور ...برادرم بود، آرازم خون خون،

 ترالن مرگ آراز ...کن باز و چشمات ...من بخاطر آراز؟-

  ...کن باز و چشمات

 چرا گفت؟نیم چیه آراز چرا ...شده انیم در گی نفسم

 کرد؟نیم باز را چشمانش

 اوشیس ...دی  گیم را میهاشانه و ستدیایم شمپشت پروانه

ز زم یرو  را آراز ش کندیم سیع  بگذارد حرکت بدون و ی 
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نیا آرازم ارش،یک بخاطر کنم قبول توانستمیم چطور اما

 شده؟ طور

 ...آدنیم در نفسم آراز ...بابا و مامان بخاطر آراز؟-

 نفس کن باز و چشمات ...داداشم کن باز وچشمات

 ...ترالن

 ...آوردیم درد به را قلبم آراز یهاحرف و هاخنده ادی اما

ز طن میهاگوش در هم هنوز  ...اندازندیم ی 

 

 ۲۱۰ادامه#

 نگن دنتید با شب .نکنز  ضعف حداقل بخور نارویا-"

  .دنینرس عروس به

  ای مردیم دهن حرف فکر به االن-
 
 من؟ گرسنگ

ز چ .تو معلومه خب--  .گرفتم رو داشن   دوست که یی 

 ".جونت نوش بخور
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 دستان ...زنمیم صدا هیگر  با را آراز نام و زنمیم ادیفر 

ز  و کوبمیم شم یرو  را نمیخون  را آراز دنیکش پر و رفی 

 ...کنم باور توانمنیم

 ...توانمنیم

 من اما شودیم شی  یب هاهمهمه و دیآیم آمبوالنس یصدا

 من گرید بار و کرده باز را چشمانش آراز خواهمیم فقط

 اما ...بخنداند را من شیهاشوخز  با گرید بار ...ندیبب را

 ...آراز

 

 ۲۱۱پست#

*** 

 خشوی  ام

 مقابلم وارید به چنانهم اما گذشته شبمهین از ساعت

یم و خورده چرخ شم در الیخ و فکر هزاران .امزده زل

 به و کرده متقاعد را خودم نتوانستم انیم نیا و خورد

 و قرص را دلم یپا ماندنش قول که بروم کش عرویس

 در و رفته اشعرویس به نتوانستم !بود داده محکم
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سم را کارش لیدل و کنم نگاه نفوذ پر چشمانش نیم !بیر

 فرار من دستان از ترالن ماهکی از کمی   در کنم باور توانم

 به که خواهمیم مرصانه اما سوزندیم چشمانم !باشد کرده

 نمایس یپرده مانند نقطه همان در و زده زل نقطه کی

 فقط و دهیکش ریتصو  به المیخ در را مدت نیا تمام

 چیه به کهنیا از کالفه !باشم ترالن کار ب  چرا بدنبال

 و دهیکش صورتم یرو  شدت با را دستانم امدهیرس

 حال در شم .دهمیم مالشر  را امنشسته خون با چشمان

 حد از شیب زدن نبض از میهاقهیشق و است شدن منفجر

ز  حال در ب  گو   !هستند شم شکافی 

 در به و چرخانده را شم در، شدن بسته یصدا دنیشن با

ز پا در شدن بسته یصدا .کنمیم نگاه خانه بازمهین  یی 

 بلند مبل یرو  از .کردن پچپچ یصدا هم حال و بود آمده

 .کنمیم بازش شی  یب کیم و رفته خانه در سمت شوم،یم

یم را افتاده پلهراه مقابل وارید یرو  که نفر سه یهیسا

 هم آرایم یصدا با و ندیآیم باال هاپله از که نفر سه نم،یب

 نیا احتمال دهم،یم در به هیتک .هستند صحبت حال در

 خانه به حال و شده تمام عرویس باالخره که دهمیم را
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 کردمیم گمان باورانه خوش چه که منز  و اندبرگشته

 پف ستندیایم که پاگرد یرو  !است من یبرا هاچراغابز 

 درهم ابرو !کندیم ی  گ نگاهم رسی  ت در دیسف لباس

 دنید با که نمیبیم را ترالبز  شانآمدن جلو با و دهیکش

 !شودیم تردرهم امشده درهم صورت اوضاعش و وضع

 هنوز .ترمه را گرشید دست و گرفته پروانه را دستشکی

 مقابل و دهیکش جلو را خودم که اندنشده من متوجه هم

 ب  صدا و خورده خانه در با که کتفم .ستمیایم خانه در

یم جلب من به هم هاآن نفر سه هر توجه کندیم جادیا

 چیه که ستترالبز  صورت یرو  نگاهم من اما شود

خوبز  دستان نه اش،چهره نه !ندارد عروس به شباهن  

 !اشخوبز  شنل نه و خوبز  عرویس لباس نه اش،

*** 

 ترالن

 .نکرده میرها هم هنوز جهیشگ و رودیم ایهیس چشمانم

 نرمال فشارم هم هنوز اما کردم افتیدر  که شیم وجود با

 همراهم ترمه و پروانه عموها، و بابا اضار به و نشده

 مارستانیب در مانهمه وجود .میبازگرد خانه به تا آمدند
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 با .بود شده حد از شیب همهمه و شلویعز  باعث فقط

 آراز دکی   گفته به وقن   رفتنیم شیپ از یکار  ما بودن

به وجود با و شکسته اشجمجمه از کیم  که یدیشد ضز

 لباس نطوریهم .بود رفته فرو کما در بود خورده شش به

 نگاه شدن هی  خ شی  یب باعث فقط امآشفته وضع و تنم در

یم نیا از دلم فقط .بود میرو  به مارستانیب در حاضز  افراد

 گرفته میهامشت ریز  را ارشیک توانستمیم کاش که سوزد

 همان در ارشیک که فیح اما کنم تالقز  را آراز بد حال و

 و شد برده انتظایم یو ی  ن توسط دست به دستبند تاالر

 زمان تا مامان .شدم مارستانیب رایه هیبق همراه که منز 

زن و بود مانده اورژانس در بدست شم و هوشیب آمدنم

 تا دادم قول خودم به .کنارش هم هیراض و قهیصد عمو

 باز و زده صورتم و ش به آب   و کرده عوض را میهالباس

 چند با که کش دنید با حال اما برگردم مارستانیب به هم

 امکرده گم را خودم یطور  کندیم نگاهم باال از فاصله پله

نیم را دستانم ترمه و پروانه دست اگر داشتم حتم که

ز زم بر نقش گرفتند  مرد کردمیم باور چطور .شدمیم ی 

 و خسته که ب  خشوی  ام است؟ خشوی  ام دگانمید مقابل
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 خون به چشمانش و درهم صورتش و رسدیم بنظر کالفه

ز هم !نشسته؟  دیبا اوضاع و حال نیا با .داشتم کم را ی 

ز چ همه از مطمئنم که دمیدیم را کش  اال شده باخی   ی 

 و من از زودتر پروانه !ارشیک یی  دستگ و آراز یماجرا

  با و آمده خودش به ترمه
 
 .دیآیم حرف به دستپاچگ

 !...خی  ب   چه ...چه ؟یدیرس گ خشو؟ی  ام-

  !ستناگسستنز  من از خشوی  ام نگاه اما

 پشت دسن   شده بم و برداشته خش ب  صدا با خشوی  ام

 :کندیم زمزمه و دهیکش گردنش

 .شهیم ساعن   چند-

 .کندیم من به اشاره شیابروها با

 شده؟خر -

ز پا ش باالخره من و زده هویل لبخند ترمه  سیع و گرفته یی 

 تاب .کنم جدا ترمه و پروانه دستان از را دستانم کنمیم

 ...ندارم چیه حال نیا در را خشوی  ام نگاه
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 عنز ی ...یاومد خوش ...خب خشو؟ی  ام خوب  -

  ...ی  بخ ...دنتیرس

ز پا پله کی خشوی  ام  امانب   حجم از میگلو  من و آمده یی 

  .دی  گیم درد بغضم

  !نبود اومدنم خوش جوابم اما !ترمه بایسر  خوش-

ز هم توانمنیم  را خشوی  ام یصدا و بمانم ستادهیا طوری 

م از هم آن !کنم تحمل را حضورش و بشنوم  و شر

 کنم گمان و شوم چشمش در چشم توانمنیم ...خجالت

 توانمنیم .بود داده رخ اتفاق یلیخ وقن   فتادهین اتفاق  

 قولم ریز  وقن   کنم فراموش را بودم داده او به که قویل

ز پا و کشمیم پس را دستانم !بودم زده  لباس دامن یی 

 .رومیم باال عجله با هاپله از و گرفته باال کیم را عروس

ز  ترالن یصدا نیم ن  یاهم اما شنومیم را ترمه و پروانه گفی 

 کشمیم کنار را خودم کیم رسمیم که خشوی  ام به .دهم

 

 ۲۱۱ادامه#
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نیم .گزمیم لب و کرده دایپ اشتنه با کوچگ برخورد اما

 کنارش از اما نه ای شنودیم را میگو یم که یدیببخش دانم

 کفش وجود با .رومیم باال را هاپله مابق   و کرده عبور

 تحمل اما است سختم کیم دارم پا با که یبلند پاشنه

 و درآورده میپاها از رسمیم که خانه در مقابل و کرده

ز پا را هی  دستگ  که بود نیا مانیهاخانه خوب   .کشمیم یی 

ز  مسافرت یبرا مگر میکردنیم شانقفل گاهچیه  در .رفی 

 را خانه و بندمیم را در .شومیم خانه داخل و کرده باز را

 هر از آراز یصدا ب  گو که یاخانه .گذرانمیم نظر از

 را خدا دیبا دانمنیم .رسدیم میهاگوش به کنارش و گوشه

 کما یبرا کنم هیگال  ای آراز ماندن زنده یبرا میبگو  شکر

ز یر  برهم یبرا میبگو  سپاس را خدا دانمنیم ...رفتنش  خی 

 یبرا باشم ناراحت ای ارشیک یی  دستگ و عرویس مجلس

  ...باغخانه اهایل تمایم و بابا و مامان بد حال

 ناراحت ای خشوی  ام آمدن یبرا باشم خوشحال دانمنیم

 رفتار سابق مثل ترالن منه با مطمئنا کهنیا از باشم

 .است شیهاسوال جواب به دنیرس بر  در و کرد نخواهد

 که اتاق   .کنمیم روشن را چراغ .رسانمیم اتاقم به را خودم
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 روز نیآخر  کردمیم گمان و زده ونی  ب آن از اشک با امروز

 دهینکش ساعت چند به اما است خانه نیا در ماندنم

 بد حال تمایم انیم در یندیخوشا حس .بودم برگشته

 و دهیکش ق  یعم نفس .زندیم شکوفه دلم در امیوجود

 وجودم بندبندبه .فرستمیم ونی  ب ترطوالبز  کیم را بازدمم

 برادر ...بس و کندیم طلب را آراز شپاشدن فقط حال اما

 نخواهد کوتاه ماجرا دنیفهم با دانستمیم که تمی  غ خوش

ز هم و آمد یم ماندن زنده یبرا دیبا حال .شد هم طوری 

 اتفاق نیا رخداد یبرا را خودم گاهچیه که منز  و دیجنگ

یم اتفاق نیا مسبب را خودم که منز  .دیبخش نخواهم

  !بس و دانم

 میهالباس از دسن   چند هم هنوز .کنمیم باز را کمدم در

ز شوم .است موجود کمد داخل  دهیکش ونی  ب یشلوار  و ی 

 در .گذارمیم دست دم اطیاحت محض هم یایروش  و

 .آورمیم در تنم از و کنمیم باز را شنل گره و بسته را کمد

 یصدا بندشپشت و شنومیم را خانه در شدن باز یصدا

  .ترمه

 ؟ب  کجا ترالن-

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .دهمیم امگرفته یصدا به قدرب  

 .اتاقمم تو-

ز زم یرو  را شنل  .شودیم اتاق داخل ترمه و انداخته ی 

 .تونمنیم کن باز رو لباس پیز  ایب ترمه-

 رساندیم شم پشت را خودش زند،یم میرو  نز یغمگ لبخند

 میرو  مارستانیب از که گرانید ترحم پر یهانگاه اما

 دانمیم .ترمه یهانگاه حن   دهدیم آزارم کردهیم نز یسنگ

ز انگترحم نگاه من اما هستند ناراحت  حال خواهمنیم ی 

 دیبا روز فردا مطمئنا که منز  خواهمیم شدن درک فقط

 مابق   افتادن اتفاق نحوه و لمیف آن یپاسخگو  همه به

  .باشم اتفاقات

ز چ همه ...هاینخور  غصه ...ترالن گمیم-  ...شهیم درست ی 

 .شوندیم پر هم باز چشمانم و زنمیم یپوزخند

 همه بگو و ایب موقع اون شد خوب آراز حال موقع هر-

ز چ   ...شهیم درست ی 

 .فشاردیم آرایم به و گذاردیم امبرهنه یشانه یرو  دست
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 گفت؟ خر  دکی   که یدیشن شه،یم خوب آرازم حال-

 .بشه خوب و نکشه هم ماه کی به ممکنه گفت

 .گذارمیم امبرهنه یباالتنه مقابل را دستانم و چرخمیم

 :میگو یم درد با وقن   چکدیم میهااشک

 نیبدتر  تو ممکنه حن   که گفت نمیا ویل گفت دکی   آره-

  ...بکشه طول هم چندماه حالتش

ز پا ش  .اندازدیم یی 

 در رو لباس نیا من تا ونی  ب برو شهیم اگه ترمه مریس-

 .ارمیب

 صورتش شیآرا هیگر  از هم ترمه .دی  گیم باال ش مغموم

 .شده شخ چشمانش و ختهیر  برهم

 ؟یار یب در رو هاتب  مو هی  گ کنم کمکت یخوانیم-

ز طرف به یش   .دهمیم تکان ی 

 ...تونمیم خودم ستین ادیز  نه-
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 به هم را در و رودیم ونی  ب اتاق از و گفته یاباشه ترمه

 محق امر نیا به را من پروانه امدنین .کندیم چفت آرایم

 .هستند کردن صحبت حال در خشوی  ام با که کندیم

 شلوار .گذارمیم شنلم کنار و دهیکش ونی  ب تنم از را لباس

ز شوم و وع دراور ینهیآ مقابل و زده تن را می   ونی  ب به شر

 یقدر آن صورتم .کنمیم هاب  مو هی  گ و تاج دنیکش

 کنمنیم رغبت هم خودم که شده ختهیر  برهم و آشفته

 شودیم تمام کارم .فتدیب خودم یرو  به حد از شیب نگاهم

 شکل به مو تافت از شده خشک و شده وز میموها و

 ونی  ب اتاق از و برداشته را امحوله .کنندیم جلوه نامرتن  

 کنار به هم او زنمیم حدس و نمیبنیم را ترمه .زنمیم

 رسانمیم حمام به را خودم .باشد رفته خشوی  ام و پروانه

 ب  گو که دهمیم انجام آرامش با یطور  را میکارها تمام اما

ز چ چیه گرید   نیا ی 
 
  !ندارد ن  یاهم میبرا زندگ

*** 

 یخوایم کجا !خونه گردنبریم دارن همه االن ترالن-

 مگه !شهیم صبح گهید ساعت دو گی که االن اونم ؟یبر 

ز حس ب  دا احت و خونه بمون نگفت ی   کن؟ اسی 
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وع و زنمیم تن را مانتوام ز  به شر  .کنمیم شیهادکمه بسی 

 تخت اون رو االن من بخاطر آراز پروانه، برم دیبا-

 چطوره؟ بابام و مامانم حال دونمنیم !افتاده مارستانیب

 اتفاق   که راه اون به بزنم وخودم و خونه نمیبش تونمنیم

 تونمیم مگه اوضاع و حال نیا با هم بعدش !فتادهین

احت  کنم؟ اسی 

 مانع تا گذاردیم دستم یرو  دست و کرده نچر  پروانه

ز   .شوم میمانتو  یهادکمه بسی 

 هوا سهیخ هنوز موهات !نکن یلجباز  بخدا رو تو ترالن-

 که بایسر  یقو  یاونقدر  دیبا االن تو !یسر یم ضیمر  شده

ز  ته؟یحال !یبد هیروح بابات و مامان به  آراز حال تو رفی 

ز بب !کنهنیم خوب رو   .مارستانیب رفته هم خشوی  ام ی 

 ب  هااشک و بلند یصدا با و زنمیم پس را پروانه دست

 :نالمیم اندشده ریشاز  که

 اون به من بخاطر داداشم و؟حالم فهیمنیم چرا پروانه-

  !منم اتفاق نیا باعث !افتاده روز و حال
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 عصبابز  .دهدیم تکانم و گرفته را میبازوها حرص با پروانه

 :دیگو یم

 و آراز تو مگه ها؟ باعث؟ کدوم !ترالن بگو چرند کم-

 که اوبز  ؟یکرد رو کار اون قصد از تو مگه ؟یداد هل

یم یشد لهیوس خودت تو !تو نه ارشهیک اون باعثه

 بتوبز  تا شجات شیوا محکم دیبا انقدر االن تو ؟فهیم

ز چ همهب   اون از  وقت اون !لمیف اون بابت کنز  تیشکا ی 

 ؟دوبز یم مقرص رو خودت تو

 .می  گیم دستانم انیم را شم و نشسته مبل یرو  مستاصل

 و اگر و اما هزارتا .دوبز نیم پروانه یندار  ومن حال تو-

ز یم موونهید دارن کاش  خوب آراز الل زبونم فقط اگه !کیز

 !شمیم نابود ؟فهیمیم پروانه می  میم من نشه

 و دی  گیم را دستانم و نشسته زانو دو رو مقابلم پروانه

ز پا  .آوردیم یی 

ز چ یلیخ !ترالن نباز وخودت-  !شهیم مشخص حاال ای 

 ب  پشدا همون جز نداره تو با صنیم چیه گهید ارشیک

 تموم شبید که هم تونتیمحرم غهیص مدت !بودنت
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 .بشر  سابق ترالن همون دیبا االن گهید تو !دخی   شد

 .باشه بابات و مامان به حواست دیبا که فرق نیا با فقط

 هسن   خر  نگران گهید شهیم خوب آراز حال مطمئنم من

 آخه؟

یم زمزمه کردنش رها بعد و دهیگز  داخل از را لبم گوشت

 :کنم

 در یاگهید یفکرا اگه بدم؟ رو همه جواب یچطور -

ز  من مورد یم درک اصال رو ماجرا عمق پروانه ؟خر  کیز

  ؟کنز 

یم باال را شم .زندیم امچانه ریز  و کرده رها را دستم کی

 .دی  گ

 ستین قرار !کنه فکر بذار داره دوست طور هر گ هر-

 جواب همه به نگرفته صورت تو سمت از اشتبایه وقن  

 یش  هی یحرفا الیخیب پس یدخی   هنوزم تو !یبد پس

  !حراف

یم اششانه یرو  ش و انداخته پروانه آغوش در را خودم

 .گذارم
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 شهیهم که مریس .پروانه شهیهم مثل کنز یم آرومم-

  .یکرد درکم و یکرد باور حرفامو

ز پا و باال کمرم یرو  را دستش  .کندیم یی 

ز بب هم رو کوفن   لباس اون کن، جمع وخودت پاشو- خر  ی 

 یپشه اون به مربوط که خر  هر اصال .کنز یم کارش

ه ینذار  چشمت یجلو  ضهیمر  هیروان   .بهی 

 .کشمیم باال را امنز یب

  .زباله سهیک تو ندازمشیم-

 .رسنیم همه گهید کمی پاشو االنم .خوبه-

  .شومیم بلند و آمده ونی  ب پروانه آغوش از

 .شهیهم مثل پروانه؟ کنز یم کمکم-

 .زندیم یلبخند و شودیم بلند هم او

ز -  ی  گ یبدجور  ارشیک گفتیم اوشیس تازه باش مطمی 

ز چ گهید که نیا با افتاده،   .نگفت بهم یادیز  ی 

 :دیگو یم حرفش یادامه در و کندیم نوازیسر  را صورتم

  .بایسر  خشوی  ام فکر فقط دیبا بعد ِمن گهید-
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 .زنمیم یپوزخند

 بنظرت .دادم دستش از وقته یلیخ من خشو؟ی  ام-

  ه؟ی  گیم آروم تشی  غ شدهخر  بفهمه خشوی  ام

 .زنمیم یشخندیر  من و کندیم سکوت پروانه

 بشه هم خر  هر حن   گفن   بهم؟ گفن   خر  رفت ادتی-

 با حاال اومدنیم من یخواستگار  واسه عموزن وقتچیه

 به اون هوم؟ کنهیم کارخر  بنظرت عموزن اتفاقا نیا

 یدیند ونگاهش !نداره قبول ومن گهید خشوی  ام !کنار

 یاونجور  روزم و حال اگه پله؟راه تو بود زوم روم یچجور 

  !شدمیم جواب و سوال داشتم االن تا که نبود

 .داردبریم عقب به قدیم و دهیکش هوقز  پروانه

 کنهیم درست رو خر  همه زمان .ترالن نایا الیخیب فعال-

 .نباش نگران
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 نگاهم و شودیم مشت انگشتانم انیم خواباتاق یپرده

 باق   اطیح در یخشو ی  ام یرو  که خواهدیم مرصانه اما

ز  حال در که ب  خشوی  ام !بماند  و است نشیماش شسی 

 میمستق هم بارکی حن   گذشته که مایهکی نیا در

انیم یشده بدل و رد کلمات تمام و است نکرده نگاهم

خانه در کمی   که ب  خشوی  ام !بس و بوده سالیم فقط مان

 کشیبوت در و خانه از ونی  ب در شی  یب و دارد حضور باغ

 آراز یبهبود از یخی   که مایهکی نیا در .کندیم ش

کدام چیه .است زندان در چنانهم که اریسر یک و نشده

 میتصم نیا و میندار  ارشیک یآزاد بر مبنز  ن  یرضا مان

 آن گرید مانخانه اما .کرد نخواهد یی  تغ گاهچیه بابا بقول

 انجام یبرا یاحوصله و حال مامان .ستین سابق خانه

 یهاقرص با فقط دکی   زیتجو  طبق و ندارد را یکار  چیه

 بابا .زدیر یم اشک آراز یبرا ای است خواب ای آرامبخش

 یانقطه به هی  خ و خانه در شی  یب و رودیم مغازه به کمی  

  .است نامعلوم

 کرده ظلم هم خشوی  ام به بلکه من به تنها نه که اریسر یک

ز سنگ اشپرونده تا دارد یادیز  احتمال حال و  .باشد تری 
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 بود کرده تصادقز  نه گاهچیه که خشوی  ام دوست صادق

ز لچرنشیو  نه و  از سوءاستفاده قصدش فقط و بوده ی 

د شیپ را خودش یهانقشه بتواند تا بود خشوی  ام  .بی 

 دانستیم بود رسانده قتل به را ایمار  که هم زمابز  همان

 ارشیک به لیمیف باشد، ی  گ خشوی  ام یپا است ممکن که

 گنایهب   بر مبنز  که بود داده حاب  یتوض و کرده ارسال

 من از خشوی  ام کردن دور یبرا ارشیک اما بود خشوی  ام

 گنایهب   روند تا نرساند نیمامور  بدست را لمیف گاهچیه

 را ارشیک که صادق   .شود مشخص پرونده در خشوی  ام

 هم با که یمخترص  تییآشنا بواسطه هم آن شناختیم

 کرده نانیاطم درسن   آدم به کردیم گمان صادق .داشتند

 آدیم نیتر پست بلکه نبود نانیاطم مورد تنها نه ارشیک اما

ز چ همه که بود  دنیکش با کرد گمان و کرد دگرگون را ی 

ز تم و تر یانقشه  موفق اما اوردیب بدست را من تواندیم ی 

 کرده اعتماد ارشیک به صادق چرا دانمنیم هم هنوز .نشد

 کهنیا با بودند؟ نشناس نمک قدر نیبد آدم دو نیا چرا و

 و کرده ارسال را لمیف ارشیک به فرارش از قبل صادق

  ...اما بود داده هم حاب  یتوض
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 نیا با اما هستند زندان در ارشیک هم و صادق هم حال

 خشو،ی  ام نه شوم،یم سابق ترالن من نه که ی  تفس

 نه و کرده اعتماد دوسن   به بتواند که سابق یخشو ی  ام

 ب  دا یچندبار  !شودیم سابق مثل گرید مانیلیفام نسبت

ز  و ب  دلجو یبرا آبا و ب  زندا و  مانخانه تیرضا گرفی 

 که ب  بابا و امدین ونی  ب اتاقش از که مامان اما آمدند

مانه بارکی فقط  مابق   و گفت قاطیع نه جواب محی 

 .کردم تعارف شانمقابل ب  چا وبکمصم فقط من هاآمدن

ز پا ش فقط دنمید بار هر با غرور همهآن با ب  زندا  یی 

  احظار یچندبار  مدام که ب  دا و گرفت
 
مندگ  و کرد شر

یم اشک ب  زندا .گفتنیم من به حرقز  چیه گرید که ب  آبا

 که دیفهمیم ب  جا باالخره دیبا اما ختیر یم اشک و ختیر 

ز  دل تاوان ز  جایب غرور و شکسی   و ی  خ شیانتها داشی 

نیم اما سوزاندندیم دل میبرا همه کهنیا با !ندارد خویسر 

ز برانگ ترحم یهانگاه توانستم  دادیم آزارم که را شانی 

 و نداشت تمایم که شانیهاپچپچ خصوصا !کنم تحمل

 ...ندارد
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 .دی  گیم نشیماش سقف یرو  را آب شلنگ خشوی  ام

 مانده کشیبوت کنار نگیپارک در قبل ماهکی تا که نز یماش

ز چچیه با دانمیم دیبع که دارد اخم صورتش یطور  .بود  ی 

ز ب قرارنانوشته کی !شود برطرف  منعقد مانیدو  هر ی 

 هر !است گریهمد از کردن فرار و یدور  که یقرار  !شده

 من باشد او هرجا و ستین خشوی  ام باشم من جا

 به دادنم حیتوض و کردنم صحبت زمان دانمنیم ...ستمین

 هم دیبع اما رسدیم فرا گ داده رخ اتفاقات تمایم یبرا او

ز چن دانمیم   !برسد یروز  ی 

مهین آسمابز  .دهمیم آسمان به و گرفته خشوی  ام از نگاه

  .خزان فصل از دوم ماه اواسط و یابر 

ز زم یرو  یفضا باغ درختان یهابرگ کرده احاطه را باغ ی 

  ...ستبارابز  یهوا هوا، و اند

 من از کندیم سیع و دی  گیم دیند را من خشوی  ام کهنیا

 نام به را قلبم که منز  یبرا .است سخت میبرا کند یدور 

  ...دانمیم او به متعلق و او
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 که خشوی  ام ش .کنمیم رها را پرده و کرده بازدیم و دم

 کنار را خودم فورا اندازدیم نگایه و دهیچرخ پنجره سمت

 ب   قلبم .دهمیم هیتک پنجره کنار وارید به و دهیکش

ز  .می  گیم دهانم مقابل را دستم و کوبدیم مالحظه  مطمی 

 طور نیا اگر و شده خودش به من نگاه متوجه شومیم

ز ت یخشو ی  ام از نباشد  ...است دیبع ی 

 شاغ و زده ونی  ب اتاق از شومیم مسلط خودم بر که کیم

 به یادیز  عالقه بابا و مامان که ب  پلو جی    هو  .رومیم غذا

 مایهکی نیا در .باشد شانلیم باب دوارمیام و دارند آن

 توانمیم حاال و بوده من دوش یرو  خانه یکارها تمام که

 یادیز  موارد یدار خانه از امتوانسته که باشم دواریام کیم

 باز هم خانه در کنمیم آماده که را ناهار ظروف .می  بگ ادی

 در درگاه انیم .کنمیم احساس را بابا حضور من و شده

خانه ز یم لب یرو  که یلبخند کنمیم سیع و ستمیایم آشیر

 .باشد واقیع نشانم

 

 ۲۱۳ادامه#
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 .نبایسر  خسته بابا سالم-

 نکهیا با .دهدیم صورتم به را اشخسته و فروغ کم نگاه

 یآنقدر  من از انتظارش اما ندارم یی  تقص من بود دهیفهم

 شیبرا دادیم عذابم که بن  یمص از و کرده باز زبان که بود

م اما میبگو   را من حالش شدن بد یبرا نگرابز  و بابا از شر

 که نیا از بودم خوشحال و بود کرده منع کار نیا از

  .داده حق من به بابا باالخره

م، سالم-   .نبایسر  درمونده دخی 

یم زانیآو  ز،یآو رخت یرو  و دهیکش ونی  ب تنش از را کتش

ز آست .کند  کیم که یش  با و زده باال را اهنشی  پ یهای 

ز پا  :پرسدیم گرفته یی 

 چطوره؟ مامانت-

 .اندازمیم باال یاشانه

ب   شهیم داریب وقن   ای خوابه ای .روز چند نیا تموم مثل-

  .کنهیم رو آراز تاب  

 اندازه به ماهکی نیا در مامان و بابا .کشدیم ق  یعم نفس

  ...بود شده دیسف شانیموها و شکسته سال چند
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ز ب نیا در و  کنکور یبرا را خودم بتوانم بودم دواریام من ی 

  به شوسامابز  و کرده آماده بعد سال
 
  .بدهم امزندگ

 
زندگ

 ختهیر  درهم خشوی  ام اتفاقات و ارشیک آمدن با که یا

  .بود شده

ز  بعد و رفته ب  دستشو به بابا  به صورتش و دست شسی 

ک اتاق  سفره بساط هم من و رودیم مامان و خودش مشی 

 و ستشدبز  خوب آراز حال داشتم حتم .کنمیم آماده را

 منتظر دیبا فقط .بود دکی   یصددرصد نانیاطم از نیا

 شیاتیح عالئم تمام آراز .میبودیم کما از آراز آمدن ونی  ب

به فقط و بود نرمال  یآنقدر  بود خورده شش به که یاضز

 .بکشاند کما به را آراز که بوده یکار 

 درونش هم  ر هاظرف و کرده پهن ب  رایپذ داخل را سفره 

 .گذارمیم سفره یرد و دهیکش سید داخل را پلو .نمیچیم

 بابا بعد و مامان ابتدا و شده باز بابا و مامان اتاق در

 دهیپر  و نزار شیرو  و رنگ بشدت مامان .ندیآیم ونی  ب

 مامابز  .ندارد شباهن   قبل ماهکی مامان به چیه و شده

ز تم شهیهم که  یاحوصله حن   حال اما بود آراسته و ی 

 بابت نیا از خوشحالم ویل ندارد شیموها زدن شانه یبرا
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 عذاب   و رنج و دارد خودش که یادلواپش تمام با بابا که

 بارکی حن   و است مامان به حواسش هم باز کشدیم که

  ...اوردین مامان یرو  به را ارشیک اشتباه کار هم

 با و دهیکش غذا خودم یبرا کیم نندینشیم که سفره دور

 .کنمیم صاف قامت آب از پر وابز یل

 ترالن؟ کجا-

 .دهمیم خنده چاشنز  با را بابا سوال جواب

  .کن خلوت مامان با کمی هم شما بابا، بخورم اتاقم رمیم-

 هم با کیم به شانیدو  هر که دانمیم .کندیم نگاهم هی  خ

یم اجیاحت وانفسا یروزها نیا در بودن  مامان .دارند می 

 زندیم ادیفر  را فراوانش غم چشمانش .کندیم نگاهم هم

ز هم اما  ظاهر در که نبوده یپش  ابدا ارشیک دهیفهم که ی 

 .ستیکاف میبرا بوده عقالبز  او از من ترس و دادهیم نشان

 گرفته شیپ را اتاقم راه ندیبگو  یگر ید حرف کهنیا از شیب

 .بندمیم میپا با را در و شومیم اتاقم وارد تینها در و

 

 ۲۱۴پست#
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*** 

 
 
 خوش و بودن خوش یبرا قویل .نداده قویل ما به زندگ

ز یز   تیمسئول حس آن به نسبت که نداده یتعهد .سی 

  .کند
 
 شیپاهم که را کش هر و رودیم را خودش راه زندگ

  .کندیم همراه خود با باشد
 
 راه هم باغخانه اهایل زندگ

بودن غم و هاخوشحایل وجود با گرفتیم شیپ را خودش

روبه حالش کیم گذشت که یاهفته کی نیا در مامان !ها

 دهدیم انجام شیب و کم را خانه یکارها خودش و شده راه

یم استغاثه خدا درگاه به و زدیر یم اشک ب  تنها در چند هر

 ش با بار هر اما .خواهدیم خودش از دوباره را آراز و کند

 تا بردیم زمان ساعن   چند و بازدیم را خودش آراز به زدن

  یعاد روال به و کرده دایپ را خودش
 
 دنید .برگردد زندگ

 مارستانیب تخت یرو  طبع شوخ و خندان شهیهم آراز

 نیا چطور که داندیم خدا و است سخت مانهمه یبرا

  !میکنیم تحمل را روزها

ز م یرو  از را امگویسر   بیج داخل و برداشته جلومبیل ی 

ز  ترالن یصدا .اندازمیم سارافونم  راه از یسور  عمه گفی 

مهین در بروم، خانه در سمت و بچرخم من تا و آمده پله
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یم در درگاه انیم یسور  عمه و شده باز شی  یب کیم باز

 .ستدیا

  .عمه ترالن باش زود-

 .زنمیم یسور  عمه یرو  به یلبخند

 .امآماده عمه میبر -

 خشوی  ام یبرا که ینذر  باالخره قهیصد عموزن امروز

ت یسفره و کرده ادا را بود کرده  پهن را ابوالفضل حرصز

  حال و بود کرده
 
 آش گید در تا بودند باغ داخل همگ

 را شیمقدار  و دهیکش هاظرف داخل و کرده باز را رشته

 تمام که آیسر  یبو  .کنند پخش هاهیهمسا به هم

 همراه .کندیم مدهوش را آدیم و گرفته بر در را ساختمان

ز پا هاپله از عمه  باز اسحاق عمو یخانه در .میرو یم یی 

 پهن هاخوردبز  و ب  رایپذ لیوسا همراه به سفره دو و است

 تن چند یهاصحبت یصدا .اندگرفته قرار آماده و شده

 و رسدیم گوش به خانه داخل از عموزن اقوام یهازن از

 اما است ادیز  باغ در هم گید ش خواندن دعا یهمهمه

ز چ خاله مهتاب حضور گرفته یباز  به را من دل که یی  دخی 
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 نشان یخود یادیز  امروز که کش !است خشوی  ام ی

 قهیصد عموزن یخانه مادرش همراه به صبح از و داده

 قبل چندماه از خشوی  ام یبرا عموزن که یدخی   !هستند

 که شوم متحمل را اوضایع دیبا من حال و گرفته نظر در

 باغ داخل .کندیم نز یسنگ امخورده زخم دل یبرا یادیز 

 .کندیم شکار را خشوی  ام بشعت چشمانم و شده

تیت که ب  خشوی  ام ز آست و تنگ شر  رنگش، توبز یز  کوتاه ی 

 را دهانم بزاق .گذاشته شینما بخوب   را پرش یبازوها

 و شده خشک دهانم دنشید با که نیا از دهمیم قورت

 باغ .دهندیم شیافزا را تنم حرارت قبل چندماه خاطرات

 میرو  من دنید با هم همه توجه و شده شلوغ شیب و کم

یم خودم به مدام قبل روز چند از کهنیا با .شودیم جلب

 اما ستیعاد کند نز یسنگ میرو  ب  هانگاه ای نگاه اگر گفتم

ز م نیا توانمنیم چیه حال  میرو  یطور  !کنم تحمل را انی 

 قماش و جنسهم کنمیم احساس که چرخانندیم نگاه

 عمه گمانم به !باشم نز یفرازم دیشا ای و ستمین خودشان

 به را من و انداخته کمرم دور دست که فهمدیم را حالم

پچ توانمیم !داردبریم قدم من یپاهم و چسباندیم خودش
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 عروس حن   !بشنوم براحن   را عموزن خانواده یهاپچ

  !ندیگو یم که هم بخن   نگون

 :کندیم زمزمه گوشم ریز  و کرده خم ش عمه

 همه یروز ی .دلم زیعز  نده تیاهم یشنو یم که ب  حرفا به-

ز  خر  رهیم ادشونی  .گفی 

 :میگو یم وارزمزمه خودش چوهم و کرده ور کی را لبانم

  .نه من اما رهیم ادشونی اونا-

ز پا و باال وارنوازش را دستش عمه  خشوی  ام .کندیم یی 

 آغوش به را دستانش بعد و انداخته سمتم نگایهمین فقط

 !کرد اسحاق عمو با صحبت شگرم را خودش و دهیکش

 نیا ترالن، شننیم تموم وقت چیه حرفا باشه ادتی-

 من رو تو االنه حال .مینکن بهشون توجیه دیبا که مییما

 نیا با .داشتم کرد فوت محمد آقا امرزیخداب که موقیع

 و ینکرد هم عقد حن   تو و شدم وهیب زن هی من که فرق

 کن رو فکر نیا حاال .خورد بهم تیعروس مجلس فقط

 ای بوده سخت قبل چندسال اونم وهیب زن هی هیزندگ که

 تو؟ االنه
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  .دهدیم آزارم اشتوجیهب   وقن   می  گیم خشوی  ام از نگاه

 .آمیم کنار باهاش دارم .عمه دونمیم-

 هازن مابق   کنار دو هر و کندیم زمزمه یا "خوبه" عمه

 ارتیز  یدعا خواندن یصدا .میستیایم آش گید دور

 دعا کتاب مامان .است پخش حال در کریاسپ از عاشورا

ز ح و دستش در ز یر  اشک ی   تکان آرامآرام هم را خودش خی 

 شوندیم فرستاده هاصلوات شودیم تمام که دعا .دهدیم

 .زندیم صدا را خشوی  ام گید در کردن باز یبرا عموزن و

ز پا کیم که یش  با خشوی  ام  دو و آمده جلو گرفته یی 

ز  یبرا را دستمال  .دی  گیم عموزن از گید داغ در برداشی 

 .بگردم دورت کن باز بعد بفرست صلوات هی-

 و داده تکان یش  عموزن حرف جواب در خشوی  ام

 باز خشوی  ام کوتاه مکث بعد گید در .دیگو یم چشیم

 :دیگو یم فورا عموزن و شده

م مهتاب- ز بب دخی   خاله افتاده آش یرو  اسیم چه ی 

 .بشه قربونت
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 حس میبگو  اگر .بود ستادهیا عموزن کنار که مهتاب  

 نشدبز  انکار درآورد خودش بند به را وجودم تمام حسادت

  !بود

 یرو  که یموقر  لبخند با .دیکش جلو را خودش مهتاب

 و زده تن دامنز  و اهنی  پ داشت، لبش

 

 ۲۱۴ادامه#

 یشده بافته یموها .بود انداخته شش یرو  هم شایل

 کمرش قوس یرو  تا و زده ونی  ب شال پشت از بلندش

 لبان داشت، یادهیکش یابروها و چشمان .بود آمده

 صورتش یاجزا مابق   به نسبت کیم که یانز یب و کوچک

 احتساب با .بزند ذوق در که یقدر آن نه اما بود بزرگی  

 شباهت اشچهره مهتاب میبگو  توانستمیم هانیا تمام

  .یپدر  تا دارد اشیمادر  خانواده به یادیز 

 با و انداخت نگایه را گید داخل و کرده خم ش مهتاب

 :گفت قز یضع یصدا
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نیا که رشته چندتا شکل .هللا نوشته گمونم به خاله-

  .هیطور 

 خودش مخاطب را خشوی  ام و گرفت باال ش .کرد مکث

 .داد قرار

 پشخاله؟ نه-

 مهتاب با خشوی  ام شدن چشم در چشم منتظر آن هر

 و گذاشت گید کنار را گید در خشوی  ام اما بودم

د عموزن به را دستش در یهادستمال   .سیر

 .ارمینیم در ش چندان من-

 به شدش جواب از کهنیا .دیکش کنار را خودش و گفت

 پوست در بود شده باعث بودم شده خوشحال مهتاب

به با !نگنجم خودم  ش خورد میبازو  به که یاضز

 .چرخاندم

 قبلم هیثان چند نگاه ی  مس به شده زیر  چشمابز  با پروانه

 .زد اشاره

  !یدار  یقدر  فیحر -
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 .دمیکش ق  یعم نفس

خواهرش عموزن .ستین فیحر  گهید نه ف؟یحر -  رو دخی 

 ...من .شده تموم و گرفته

 .دیپر  حرفم انیم پروانه

 شما ؟یزد حرف خشوی  ام با اصال مگه ؟دوبز یم کجا از-

 واسه یسر یم شقدمیپ تو نه !هللابسم و جن نیشد که تا دو

 !خشوی  ام نه زدن حرف

 دو و یسور عمه مامان، ه،یراض عموزن .گردانمبریم ش

 هاظرف داخل هاآش دنیکش حال در خشوی  ام یخاله

ز تز  حال در ترنج و ترمه مهتاب، و هستند  .هاآش یرو  یی 

ز چ همه خشوی  ام داره؟ هم یادهیفا مگه-  دونه،یم رو ی 

 ادیب کنار صادق و ارشیک ینامرد با نتونسته هنوز اون

 و سفت که منز  اد؟یب کنار من بدقویل با بخواد بعد

 خر  با ومن اون و مونمیم پاش که بودم داده قول محکم

 یاخورده و ماهکی درسته !تنم تو عروس لباس با د؟ید

 .پروانه ستین اومدن کنار واسه خوب   زمان اما گذشت

 .ذهنمه تو کاراش و حرفاش و ارشیک هنوز من خود حن  
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 داشته انتظار کنم فراموش نتونستم خودم وقن   چطور

 گهید اگه حن   .هیخودخواه کنه؟ فراموش خشوی  ام باشم

 !دمیم حق بهش نباشم من خشوی  ام انتخاب

 .کرد چرخاندنم به وادار و گرفت را دستم پروانه

 باالخره نباشه حواسش گی نجایا .میبزن حرف تو میی  ب ایب-

 یکار  نجایا آدم همه نیا وجود با بعدشم .هست گهید گی

 .ستین ما واسه

 .باشه-

  .میکرد حرکت خانه سمت دو هر

 تونمیم بنظرت .خونمیم کنکور واسه بازم دارم پروانه-

 بشم؟ قبول

 گردن یرو  ش .ستمیایم باالجبار هم من و ستدیایم

 .کنمیم نگاهش و چرخانده

 زدم؟ ن  یعج حرف ؟یسادیوا چرا-

 .زندیم ب  نمادندان لبخند

 .یسر یم قبول مطمئنم !وونهید نه که معلومه-
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 .است ذوق ش از زنمیم که یلبخند

 .کنه خدا-

 

 ۲۱۵پست#

 خشوی  ام

  نز یس
 
 آش از پر مرصف کباری یهاظرف داخلش که بزرگ

 پخش یبرا طاها و محمدی  ام همراه و برداشته را است

ز ب کردنش  یبرا مامان اضار اگر .کنمیم بلند هاهیهمسا ی 

 رایه و کرده را میکارها االن به تا نبود نذرش کردن ادا

 تحملش ترالن وجود با باغخانه در بودن .شدمیم سفر

 هر کرد نامروب   حقم در که ترالبز  .است سخت میبرا

 بود کرده ینامرد مانیدو  هر حق در ارشیک آن که چند

  نیا به دینبا ترالن اما
 
 !کردیم قمار من قلب با هاسادگ

 صادق ینامرد با من یبرا نیا و بود زده قولش ریز  ترالن

 یاهیزاو  هر از و طور هر !نداشت چندابز  فرق ارشیک و

 که اتفاق   از و کرده باز زبان توانستیم ترالن کنمیم نگاه

 هر !گرفت شیپ را یبدتر  راه و نگفت اما دیبگو  افتاده
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 یبجا بود ممکن و نکرده چندابز  فرق حال همان در چند

 قبول تمی  غ اما .دیایب یگر ید کس ش یگر ید یبال آراز

ز چ همه یرو  چشم کندنیم  ایلیخیب به را خودم و بسته ی 

 !بود کرده لمس و دهید را ترالن یبرهنه بدن ارشیک !بزنم

 شانتیمحرم از تمام هفته سه و شده محرم او با ارشیک

ز ب چه دانمنیم حن   من و گذشت  و گذشته شانی 

 از ی  غ یمرد اگر دیشا کنم؟ قبول چطور .نگذشته

 اما بود ترآسوده میبرا اتفاق نیا درک بود ارشیک

نیم !کنم فراموش توانمنیم کنمیم چه هر !...ارشیک

  !توانم

 ق  ینارف از .امامدهین کنار اتفاقات از یلیخ با هنوز من

 فقط هامدت که صادق   .ارشیک صفن   طانیش تا صادق

 وجود با که اریسر یک و داد یباز  را من پول به دنیرس یبرا

ز چ سیپل به و کرده ینامرد حاتیتوض و لمیف آن  یی 

 وانهید مرز تا یادیز  یهاشب و روزها که منز  !بود نگفته

 منز  .زدم آتش و آب به را خودم که منز  !رفتم شیپ شدن

 زندابز  یهالهیم پشت هفته نیچند بیغر  مملکن   در که

 انیم در !داشت مرگ حکم میبرا اشهیثان هر که کردم ش
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وطن هم نه و بودم زبانش هم نه که کردم ش ب  هاآدم

 تحمل که گذراندم هاهیثان قز یکث یهاآدم انیم .شان

 
 
ز  تحمل بسان میبرا را زندگ  !بودند کرده آتش در سوخی 

زده دور را من کهنیا الیخ به آزادانه هاآن و سوختمیم من

  اند
 
 هاآن ینامرد سن  یبایم چطور حال .گذراندندیم زندگ

 با خودش الیخ به صادق که چند هر کردم؟یم تحمل را

 وجدانش عذاب شر  از تا خواست سیپل به خودش معرقز 

 به لمیف آن فرستادن با خودش الیخ به چند هر .شود رها

 سیپل توسط من افتادن ی  گ از خواستیم ارشیک

یم دایپ خوب را خودش نوعهم بد، آدمه اما !کند یی  جلوگ

جفت هر !بود کرده دایپ خوب را ارشیک هم صادق .کند

 حال .بودند کرده حقم در را ممکن اتفاق نیتر پست شان

 که گذراندندیم وقت زندابز  یهالهیم پشت شانجفت هر

  !نکند شانیرها دمکی وجدان عذاب دوارمیام

 نز یس داخل از را هاآش یهاظرف طاها و محمدی  ام

یم تعارف نندیبیم شانراه ش که کش هر به و برداشته

 به باطن در و هستم شانهمراه ظاهر در که منز  و کنند

 یدرباره دانمنیم هم هنوز .زنمیم زیگر  افکارم کی هزارو

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 هنوز و شوم او الیخیب توانمنیم هم هنوز .کنم چه ترالن

 دانمنیم .می  بگ دیند او به نسبت را امعالقه توانمنیم هم

 که دانمیم خودم با آمدن کنار اما بردیم زمان مدت چه

 آواز مامان انیم نیا چند هر .بود نخواهد یاآسوده کار

 برده نام را مهتاب و انداخته راه را خانه در کردنم ازدواج

 کار اشنامروب   و نامهربابز  تمام با ترالن کردن فراموش اما

  !ستین من

 طاها .کنمیم جابجا کیم را نز یس و دهیکش یاکالفه هوف

 و زده را یاخانه در محمدی  ام .داردبریم آش یگر ید ظرف

 مرد دستان به را آش ظرف طاها در، شدن باز با بعد کیم

 .سپاردیم هیهمسا

 لیدل و رفته ارشیک و صادق شاغ خواهدنیم دلم چیه

سم خودم با را شاندشمنز   شانکدام چیه به که منز  .بیر

 هم را میهاخوب   و نکرده کار جواب اما بودم نکرده یبد

 ینامرد هم همه از شیب .بودند گذاشته دستم کف خوب

 و بود شده طماع که صادق   .رودنیم کتم در صادق

ز  که یقدر آن بود زده را پول حرص ب   دخی   کی جان گرفی 

 ای ایمار  کهنیا باور هم هنوز .نداشت یکار  شیبرا گناه

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 باور قابل ی  غ میبرا باشد مرده گناهب   طور آن میمر  همان

 با تنها و برد بش ب  تنها در هاسال که یدخی   .است

  شی  پ مادربزرگ
 
 اوج در نبود حقش .بود کرده ش را زندگ

 پدر اشتباه ضف فقط هم آن برسد قتل به طورآن جوابز 

جوابز  که نیا به فکر اما باشد آسوده حال دیشا .مادرش و

 دو را حرصم بود رفته گرید گی طمع و حرص تاراج به اش

 داشت ترالن به یادیز  شباهت که یدخی   !کندیم چندان

 دمیدیم را ترالن فقط اشچهره در شدن هی  خ بار هر با و

 خفته خاک خراورها ریز  که بود ماه نیچند حال ...بس و

 !بیغر  و تلخ شنوشن   .بود رفته باد بر اشجوابز  و

خانه سمت سه هر شودیم تمام که نز یس داخل یهاظرف

 :پرسدیم و شده هی  خ رخممین به محمدی  ام .میگردبریم باغ

 سفر؟ یبر  یخوایم واقعا حاال-

 .دهمیم گرمید بدست را نز یس

 .ستین مشخص هنوز-

 :کندیم باز لب متعجب طاها

 حاال؟ خر  یبرا سفر .خشوی  ام شو الشیخیب یلیخداوک-
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 .زنمیم یپوزخند

 !دیشا کار واسه-

 باغ و خانه نیا و ترالن از فرار باطن در اما کار ظاهر در

 !خاطراتش و

 

 ۲۱۶پست#

*** 

 ینکرده یی  تغ تیوضع دنید از ترخسته و راه از خسته

 .اندازمیم مبل یرو  و دهیکش ونی  ب تنم از را بافتم آراز،

ز هم و کرده پر را خانه تمام خام باقایل یبو   به نز یچ هم ی 

  .اندازدیم امنز یب

  ترالن؟ خی   چه-

 شال  درآوردن یبرا را دستم کی و کنمیم دراز را میپاها

 .برمیم باال امب  کاموا

 .چندماه نیا مثل عمه نبود یخی  -
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 پاک شگرم را خودش هم باز و کشدیم یبلند آه مامان

 و انداخته بافتم یرو  هم را شالم .کندیم هاباقایل کردن

 فقط بود قرار ایگو  امروز .دهمیم هیتک مبل به را شم

 آزارم باعث و شده پر مختلف یبوها از من یشامه

 دود یبو  و کننده ضدعفوبز  مواد الکل، یبو  .شوند

باقایل که بودند نشده خارج امنز یب از هنوز واحد اتوبوس

 .شدند بکار دست هم ها

یم تیاذ یدار  یلیخ اگه خب، نکن دمایعز  تو وصدات-

 .باال میبر  یسر 

 آبکش دو دستش در .کنمیم باز چشم پروانه یصدا با

 راندازیز  یرو  عمه و مامان کنار .چاقو کی و است

 .شودیم باقایل کردن پاک مشغول و نشسته

 تا بخونم درس بعدش هم بخوابم کمی هم اتاقم، رمیم نه-

 .نمونده ادیز  کنکور

  که چشمانش با و چرخانده ش مامان
 
 دادیب را اشخستگ

 .کندیم نگاهم کنندیم
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ز چ هی-  کم صبحونه رفن   که صبح ،نکنز  ضعف بخور یی 

 دهیفا که ینجور یا .ینخورد دونمیم که ناهارم ،یخورد

  .خوندن درس نداره

  نگاهش با بار هر مامان
 
مندگ یم تکرار هم را اوضاع از شر

 و کردمیم فکر گذشته یماجراها به کمی   من اما .کرد

 خواندنم درس فقط تا بودم گرفته بکار را همتم تمام

 !کنم اشتجربه بود قرار که نو رایه .باشد اماصیل تیاولو 

منده و خوردن غصه اما نیم یی  تغ را اوضاع مامان بودن شر

 ارشیک ضفا و نداشت ندهیآ از یاآگایه چیه نکهیا با داد

 قبولش مورد و داشت دوست بودنش برادر پش یبرا را

 که بود افتاده چشمانش از ارشیک یطور  حال !بود

 .باشد داشته خودش مادر ای و برادر با یدار ید نبود حاضز 

 شمیاندیم مامان دروبز  یآشفته اوضاع به شی  یب وقن   اما

 مامان یعالقه عدم که برمیم بر  موضوع نیا به شی  یب

  یرو  از ضفا هاآن دنید یبرا
 
آن از اشروخ خستگ

یم چماق شش بر مدام یعمر  کی که ب  هاحرف .هاست

دوباره تیمیصم جادیا از مانع و کرده علم قد حال شده

حرف !شده زیلی   و پر که شر یگنجا همان .شودیم شان
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 خوش از حرف مدام و زدیم که ب  غرها زد،یم آبا که ب  ها

 و مردم درآوردن حرف از حرف مردم، امدنین و آمدن

 ...حال و بود کرده اشباع را مامان گر،ید یار یبس

 ارشیک یبرا که گذشته هفته دادگاه در حن   که مامابز 

  یبرا بابا از کالیم نشد حاضز  بود شده ریدا
 
 چگونگ

سد آن شدن یط نحوه و شدن برگزار ز چ !بیر  مهم که یی 

 تیشکا حن   !بود من و مامان بابا، ندادن تیرضا بود،

 اوضاع بود کرده تیثیح یاعاده یبرا بابا که یگر ید

 ارشیک که لیمیف .بود ختهیر  برهم شیپ از شیب را ارشیک

 یطور  حال بود گرفته ازدواج یبرا من کردن وادار یبرا

 بخشش یبرا ب  جا که بود انداخته تور داخل را خودش

ز هم و نبوده کم ارشیک اتهامات !بود نگذاشته  تا هم های 

 ارشیک !کشاند مرگ کام به را اشجوابز  یدراز  انیسال

ز  دوست و ازدواج اما بود عاشق گرچه برنیم زور داشی 

 کی هم باز شود ختم هم یاجبار  ازدواج به اگر حن   !تابد

 حال نیا با من و شودیم دهیکش ینابود و زوال به ب  جا

 شد سوا هم از ارشیک و من راه کهنیا از بودم خوشحال
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ز چ همه و  دهیرس انیپا به شود رید یلیخ نکهیا از قبل ی 

ز ب نیا آراز گرچه .بود   !دید فراوابز  بیآس ی 

 را امتنهمین مبل یرو  .زنمیم یلبخند مامان جواب در

 .می  گیم دست را شالم و بافت و کرده خم فرش سمت

 وهیآبم و کیک برسه، بد شکمم به نذاشتم نمیهمچ-

  .اومدبز  راه تو خوردم دمیخر 

  .کنمیم صاف را امشده خم قامت

 و یسور  و من ان،یب خوانیم عموهاتزن فقط باشه-

ز یر  ب  چا واسه ایب تو استیباقال بند دستمون پروانه   .خی 

  .بخونه رو درسش ترالن زمیر یم خودم ب  دازن نه-

ز آم تشکر نگاه نیم اما بودم ممنونش .دادم پروانه به را می 

 شوم شیهاحرف و قهیصد عموزن الیخیب توانستم

 حرف ادیز  خشوی  ام نبود در هم روزها نیا که خصوصا

 یاهفته کی که ب  خشوی  ام .دیکشیم شیپ او ازدواج از

 کشور جنوب به جنس آوردن یبرا خودش بقول شودیم

  .رفته
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 و درست لباس هی منم انیب عموهازن تا ،یپر  قربونت-

 کمی دارم دوست خودمم شتونیپ آمیم زنمیم تن درمون

  .بشنوم بتیغ نمیبش

 هم مامان و خنددیم حرفم به بلند یصدا با یسور  عمه

ز طرف به تاسف یرو  از یش  و کرده آرایم خنده یم تکان ی 

 را در شومیم که اتاق داخل و رفته اتاقم سمت به .دهد

 ونی  ب از قبل قهیدق چند نکهیا با .کنمیم رها باز مهین

یم را باغ دنید طلب چشمانم و دلم هم باز اما بودم آمده

ب   باغ به و زنمیم کنار را پرده ستم،یایم پنجره پشت .کنند

ز چ اما اندشده انیعر  درختان .زنمیم زل درختان برگ  از یی 

  فصل نیباتر یز  میبرا فصل نیا و نشده کم شانابهت
 
زندگ

ز ع در که فصیل .ست ز  خواب به آرام ی   یزمانه رفی 

  آن شد پوست ریز  اما رشیزمهر 
 
 انیجر  در آرام زندگ

 .است

 

 ۲۱۶ادامه#
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ز هم پشت درست شیپ روز چند ز  به هی  خ پنجره ی   رفی 

 اخم و گرفته صورتش که ب  خشوی  ام .بودم خشوی  ام

 صورتش عضو جدانشدبز  و نفکیال  جزء شیابروها

شب و رفته کیبوت به زود هاصبح که ب  خشوی  ام .بودند

 حن   مدت نیا در و گشتبریم باغخانه به روقتید هم ها

 چند هر .امدین شیپ او با زدن حرف یبرا کوچگ فرصت

 شاغ خودم در بگذارم شیپ پا خودم نکهیا قدرت هم من

 و هم از یدور  حاضز  حال در خشوی  ام و من راه .نداشتم

  دو هر موقع چه و بود هم از فرار
 
 با صحبت آمادگ

  .نبود مشخص میکردیم دایپ را گریکدی

ز چ  یهابرگ از ما یدو  هر کندن دل بود مشخص که یی 

 ...بود مانیهادل یپر  پنج

 و بافت و کنمیم رها را پرده .رومیم کنار پنجره پشت از

 .گذارمیم کمد زیآو  داخل و انداخته رگال یرو  را شالم

ز آست بلوز  بعد و کرده عوض اهنز ی  پ با را تنم کوتاه ی 

  .زنمیم ونی  ب اتاق از لباسم کردن جابجا

 یروز  چه پروانه عرویس خی    تار  گفتم بهت ترالن راسن  -

  شد؟
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 عمه به رو و شوندیم درشت چشمانم .ستمیایم راه انهیم

 :میگو یم بود گفته را حرف نیا که یسور 

نیم جا همه نیا که یبود گفته اگه عمه؟ گفن   گ-

 !خوردم

 با را میهاقدم .اندازدیم گل صورتش پروانه و کندیم نچر 

خانه سمت با مکث گاها و نهیطمان ز  عمه تا دارمبریم آشیر

 .برساند اتمام به را حرفش زودتر

ز پا .نیفررود دوم هفته بخواد خدا اگه-  آخراشه، که یی 

 .دهیرس دیع بدم شوسامون کارامو نمیبش من زمستونم

 عرویس یبرا توننیم راحت همه هست هم التیتعط

 .انیب

 شیهاشانه یرو  را دستم دو هر   ستمیایم پروانه باالش

 .فشارمیم کیم و گذاشته

 االن گفتیم شدیم یخی   بهم بود، ترمهربون قبال یپر -

 یرو  یقایرف به کنهنیم وقت کنهیم ی  ِس  آسمونا تو یپر 

  !که بزنه ش نشیزم
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یم نگاهم و گرفته باال ش پروانه و خندندیم عمه و مامان

 .کند

 و درس تو حساب   شت روزا نیا دمید ترالن جان به-

 که تو وگرنه م،ی  بگ رو وقتت زدن حرف با نخواستم کتابه

  .میگیم هم به تو و من همه از اول بشه خر  هر دوبز یم

 .بوسمیم را پروانه شابز یپ یرو  و شده خم شی  یب

 خوش دل به شاالیا کنم،یم شوخز  آخه، منز  عشق-

 چه عرویس روز نمیبب دارم دوست االن از یوا .وونهید

 به ش گ با گهید یبر  خونه نیا از اگه ویل !یسر یم شکیل

 بذارم؟ ش

 نازکم دل یسور عمه که دانمیم و دی  گیم غم نگاهش رنگ

 .شودیم داریپد چشمانش در حاصلش و شده پر دلش

ز هم تو خوبه حاال- ز هم !گهید ممحله ی   یباال طبقه ی 

 .میندار  فاصله ببشی   که کوچه چندتا .نایاوشیس خونه

 .اونجا نیایب شماها ای نجامیا من ای زرت و زرت

 شیهالپ و برده جلو صورتش طرف دو هر از را دستانم

 .شده توپرتر کیم روزها نیا پروانه .کشمیم را
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 ما ب  دمپا لنگه با اوشیس خود و اوشیس مادر اونوقت-

 که مینکرد خطا و خبط گنیم !ونی  ب ندازنیم رو

تون  .خونه نیا تو میآورد رو دخی 

 دستانم .کند جدا را صورتش تا زندیم دستانم یرو  پروانه

 .کشمیم پس را

 گی دخی   اونم خواست عروس گ هر گمیم منم اونوقت-

ز چ نیا دیبا دونهی  !بخواد اشمی 

یم آبکش داخل را دستش در یهاباقایل و خنددیم مامان

 .اندازد

  !زمونه دوره نیا یهادونهی گی شما دست از امان-

 یشها خوردیم خانه در به که یاتقه یصدا دنیشن با

 .چرخدیم در سمت مانچهارنفره هر

 

 ۲۱۷پست#

 .کنمیم باز من-
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یم در پشت و کرده باز را در کنم،یم تند پا در سمت

 جلو به رو را امباالتنه کیم و دهیکش جلو را شم اما ستمیا

 .کنمیم لیمتما

 .یاومد خوش قهیصد عموزن سالم-

 عموزن .نمیبنیم را هیراض عموزن اما چرخانمیم چشم

 .زندیم یلبخند دنمید با قهیصد

م بایسر  خوش جان ترالن سالم-   .دخی 

یم بلند شانیجا از پروانه و مامان همراه یسور  عمه

 .شوند

 کو؟ هیراض پس-

 هی  خ قهیصد عموزن چهره به سوایل و دهیپرس یسور  عمه

  چادر هاسالم جواب بعد عموزن .بود شده
 
گل و خانگ

  .اندازدیم شیهاشانه یرو  شش از را دارش

 بتونم گهید ساعتمین هی دارم کار کمی گفت هیراض واال-

 .آمیم
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 و انداخته دست هم فورا و ندینشیم عمه و مامان کنار

وع و برداشته یاباقایل  خانه در .کندیم کردنش پاک به شر

ز یر  یچا یبرا و بندمیم آرام را خانه داخل خی  ز  .شومیم آشیر

ز ت عمه حرف با میهاشاخک اما  .شوندیم ی 

 گرده؟بریم گ نگفته داداش؟زن پشمون از خی   چه-

ز  یبرا را دستم عموزن جواب  مکث با استکان برداشی 

 .کندیم همراه

ز هم خوبه-  گفت زدم حرف باهاش شیپ ساعت سه دو ی 

 نداشتم طاقت واال منم اد،یب گهید هفته سه دو احتماال

 .آدیم بعد هفته بتونه گفت برگرد زود دادم قسمش

 عادت شهیهم عموزن .نمیچیم نز یس داخل را هااستکان

 را یسماور  ریز  نتیکاب .دارد را نعلبگ با ب  چا خوردن به

زن .گذارمیم هااستکان کنار و دارمبریم نعلبگ .کنمیم باز

یم حرفش ادامه در رسدیم بنظر کالفه که ب  صدا با عمو

 :دیگو 
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 خوامیم .پنهون چه شما از ستین پنهون که خدا از گهید-

 واسه ،یخواستگار  برم براش رو مهتاب خواهرم، دخی  

ز هم  .شهیم خر  نمیبب که برگرده زودتر گمیم ی 

  !لرزدیم دستم در یقور 

  دونه؟یم خشوی  ام خوده-

 حال در ب  گو امنهیس از قلبم دیایب حرف به عموزن تا

 هااستکان داخل یقور  یچا از سخن   به !است زدن ونی  ب

 .گردانمبریم سماور یرو  را یقور  .زمیر یم

 حرفش شدنیم که گفتمنیم خودش به .جان یسور  آره-

 خشوامی  ام گفتم من .بذارم اسم مردم دخی   رو و بزنم رو

ز هم بخاطر .باشه گفت  میبر  که ادیب گهید هفته گمیم ی 

 .نایا و یخواستگار  واسه

 ...و رودیم نفسم !شودیم گشاد چشمانم

 استکابز  به را حواسم و شده درهم صورتم دستم سوزش با

 کردن زیشر  حال در و شده پر جوش آب از که دهمیم

 میهالب انیم از گفتنم هوف و آخ .است دستم یرو 
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کاسه داخل را استکان و بندمیم را سماور ی  ش .پردیم ونی  ب

  .کنمیم رها سماور ی  ش ریز  ی

خاله مهتاب با ازدواج به رایصز  خشوی  ام  شده اشدخی 

 ای کرد؟یم فکر مهتاب به مدت نیا تمام عنز ی بود؟

 بود؟ من کار تالقز  فقط کارنیا از قصدش

 .بشه همون صالحه به خر  هر که شاءهللاان-

 دخی   چون حاال .شاءهللاان جان، سوسن نز یبب ی  خ-

ز بگ فامیتعر  با خوامنیم خواهرمه  اما واال نه ه،یفیتعر  چه ی 

 کهیت هی کنه حفظش خدا .تمومه خر  همه شاهده خدا

ز  و ایطیخ و خونه کار ،خانویم نجابت، از .ماهه  شمیآشیر

 دخی   نیا و خواهرم خونه برم باری من نشد .براتون نگم

 .یبر یم لذت اصال که قهیسل با انقدر .نکنه کار فرفره مثل

اژ با که خودم به .کنمیم فکر خودم به  عموزن می   می 

 حق عموزن که حتم به .داشتم یادیز  یمی   چند فاصله

 هم تمام خر همه دخی   تمامش، خر همه پشه یبرا داشت

 ازش لیمیف ده،یند کش را بدنش و تن که یدخی   .دی  بگ
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 تیمحرم غهیص نکرده، لمسش یمرد دست نشده، گرفته

ز چ همه اشعرویس شب و نخوانده   !ختهینر  هم بر ی 

 .باشه قسمت خر  هر .کنه حفظ رو جفتشون خدا-

 .کنمیم پر جوش آب از ترمحتاطانه را یبعد یهااستکان

 ...باشد سیخ نز یس داخل آمدنیم خوشش عموزن

ز هم مدام منم .جان یسور  بگردم دورت-  خر  هر گمیم وی 

 .باشه قسمت که

حرف از حاصل روابز  فشار تمام و می  گیم محکم را نز یس

 قایدق خشوی  ام .کنمیم خایل نز یس یرو  را عموزن یها

ز زم داشت؟ هدقز  چه ز  کنار من؟ زدن ی   و من گذاشی 

 جلوه تیاهم ب   من؟ چزاندن و من کار تالقز  مان؟عالقه

  من؟ دادن

خانه از ز  یرو  که یاایلیخب   نقاب با .زنمیم ونی  ب آشیر

 کش کنمیم سیع که لبابز  با را هایچا .امزده صورتم

 پروانه حرف نکهیا از شومیم مانیپش .کنمیم تعارف ندیایب

 بعد یاهیثان اما !نماندم باق   اتاقم داخل و نکرده گوش را
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 را هاحرف و بودمیم دیبا اتفاقا زنمیم تشر  خودم به خودم

  !دمیشنیم

 را نز یس و نشسته پروانه کنار .گذارمیم هم را هاقندان

  .گذارمیم راندازیز  یرو 

ز جه با سوسن راسن  -  د؟یکنیم کارخر  ترالن هیی 

 کندیم ی  گ گلو در من مثل هم مابق   نفس کنمیم احساس

 و شوک با افتاده، ونی  ب آب از مایه مثل .دیآنیم باال و

زن وسط نیا که البته .میکنیم بدل و رد هم با نگایه ترس

ز چ همه نظرش از و است الیخیب عمو  و شده تمام ی 

ز چ همه .ندارد وجود ناراحن    آثار مانند اما بود شده تمام ی 

هیروح همانقدر !میبود شده رانگریو  یازلزله از مانده بجا

 .بود شده کننده خسته و آزار دل مان

ز پا ش مامان   .دیکش ق  یعم نفس .انداخت یی 

ز حس به-  دست چون .بفروشه و مغازه تو بذاره گفتم ی 

 .شهیم فروخته راحت هست هم کارتناش و اسنخورده

 !فتهیب لیوسا اون به چشمم گهید خوادنیم دلم
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 ۲۱۷ادامه#

 بکار را تالشش هاصحبت بودن یعاد بر  در یسور  عمه

ز سنگ یفضا از کیم بلکه تا گرفت  هر .کند کم شده ی 

ز چ همه ظاهر در چند   .شدیم تلق   یعاد ی 
 
خانه در زندگ

 یلیخ بارنیا !سابق مثل نه اما بود شده گرفته ش از باغ

ز چ  !بود یی  تغ حال در و کرده یی  تغ های 

ز چ همه روز به روز .جون سوسن کنز یم رو کار نیبهی  -  ی 

 .شهیم دتریجد

ب   به را خودم و بمانم توانستمنیم .شدم بلند یدیببخش با

  .کنم تحمل و بزنم ایلیخ

 تا یادیز  وقت کتابام شاغ برم توناجازه با دیببخش ومن-

 .ندارم کنکور

 در باقایل .بود آمده ِکش شدنم بلند با هم عموزن نگاه

 :گفت وقن   ماند فیبالتکل دستش

 نیا خر  که آخرش خب آخه بشه قوربونت عموزن یا-

ز بب رو ماها خوندن؟ درس  کهنه شد عاقبتمون و آخر ی 

ز   درس، با نکن تیاذ وخودت .کردن بزرگ بچه و شسی 
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 باشه بلد دیبا حتما دارخونه زن هی که ب  کارا برو بجاش

  .کار همه نیا ،یایشگر یآرا ،یاایطیخ ،ی  بگ ادی

 ادب از دور اما .نه هم و داشتم قبول را عموزن حرف هم

 بحث موضویع ش و کرده دو به کهی عموزن با دانستم

 نه دیکشیم دست اشدهیعق از عموزن نه آخرش که کنم

  !من

 .دیرس دادم به پروانه .زدم یلبخند فقط نیبنابرا

ز چ هر ب  دازن نه-  درس به عالقه اگه منم .بجاش یی 

 باشن هم مثل همه ستین قرار .خوندمیم که حتما داشتم

ز چ با کش هر .که  .خوشه دلش یی 

 دل حرف بیعج پروانه و من .بود کرده ادا را مطلب لپ

 .برداشتم عقب به قدیم سه دو !میدیفهمیم را گریهمد

 گم،یم مونساله چند نیا تجربه از فقط آخه بگم خر -

ز چ  .میدیشن و میدید که یی 

 و بسته را در .رساندم اتاقم به را خودم و دادم تکان یش 

 از خودشان شیپ اگر نبود مهم میبرا .زدم در به هیتک

  .زدند حدس شدنم ناراحت
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 .شد ترواضح میبرا عموزن حرف .بستم چشم

 

 رو و بزنم رو حرفش شدنیم که گفتمنیم خودش به"

 ".باشه گفته خشوامی  ام گفتم من .بذارم اسم مردم دخی  

 

 را خصلت نیا که کردم چه .نبود بلد یلجباز  خشوی  ام

 یشده داریب تی  غ از ش، آخر دانستمیم گرفت؟ ادی هم

به خشوی  ام  !خورمیم ضز

 

 ۲۱۸پست#

 گرانید که نباشه مهم باش، داشته دوست رو خودت"

،یم فکر خر  راجبت ز  دیبا که ب  تو نیا تینها در کیز

ز  قرار یادیز  یآدما راهت تو ،بدرخشر   بکشونن که گرفی 

ز پا تورو  شهیم پرتاب سمتت که ب  سنگا از دیبا تو اما ،یی 

 زهیر یم شت رو که ب  آوارها از ،یبساز  پله خودت یبرا

 به که یاُبرنده یها زبون از و یبساز  خونه خودت یبرا

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز ت خودتو آدیم سمتت  فقط چون ،کنز  تر یقو  و تری 

 "!یبساز  خودتو ندهیآ توبز یم که خودب  

 

 چشمانم به تلگرایم کانال در که یاجمله خواندن بعد

یم خاموش را گویسر  بود، کرده جلب را توجهم و خورده

ز م یرو  و کنم ز چ همه بودم مشتاق قایدق .گردانمبریم ی   ی 

ز انگ یهاحرف یمو موبه و کنم فراموش را  در را جمله یسر ی 

  اما کنم اجرا خودم
 

چیه که کرده امعایص یطور  امکالفگ

ز  زمان از .ندارم یکار  چیه انجام یبرا یتمرکز  عمه رفی 

 و گذشته ساعن   چند قهیصد عموزن و پروانه و یسور 

کلمه نتوانستم بودم آورده خواندن درس یبهانه که منز 

یم وول شم در که بود عموزن حرف مدام .بخوانم هم یا

ز  تماس مرز تا بار نیچند .خورد  شیپ خشوی  ام با گرفی 

 کرده یادیز  شیپ و پس که ب  هاحرف .گشتم نادم و رفتم

 از را خودم و بدهم خشوی  ام یهاگوش خورد به تا بودم

ئه نکرده یهاگناه  و دست یطور  املعنن   غرور اما کنم تی 

 هر .کرده سلب من از را کار نیا یاجازه که بسته را میپا

 زدن حرف یبرا کنم متقاعد را خودم توانمنیم کنمیم چه
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 و دانمنیم مقرص را خودم وقن   شوم شقدمیپ خشوی  ام با

 جواب نفر هزاران به نکرده کار یبرا بخواهم که نمیبنیم

 من .دهم شکل را خودم شانقضاوت چرتکه با و داده پس

 یگر ید کس اگر دیشا که بودم کرده تحمل را اوضایع

  .شدیم دهیکش آرامبخش یهاقرص به کارش بود من یجا

 که شوم مسلط خودم بر توانستم اتفاقاب   یاهو یه در

 و خواندن درس تنها .بود نشده تمام قالش و داد هم هنوز

 .دارد نگه شپا را من کیم بود توانسته پروانه با زدن حرف

 ی  تاثب   هم مامان مانیپش نگاه و بابا یهادلگریم چند هر

 و باز را اشصفحه .دارمبریم را گویسر  گرید بار .نبودند

نتیا  و باال از بعد و شده تلگرام وارد .کنمیم روشن را نی 

ز پا به خشوی  ام اسم یرو  مخاطبانم، کردن یی   .زنمیم ضز

ز چندهزارم یبرا را گذاشته لشیپروفا در که ب  هاعکس  ی 

 .شومیم دلتنگش قبل از شی  یب بار هر و کنمیم نگاه بار

  شنوشت یشامدهایپ حدس
 
 و درهم یآنقدر  زندگ

 به مانیا ای یکردیم گمانش که طور آن که است دهیچیپ

 کیم .کنمیم زوم عکس یرو  .است سخت داشن   آن

یم کاش .شومیم هی  خ شی  یب چشمانش به و کرده بزرگش
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 باخی   ماتشیتصم از و کرده نفوذ ذهنش در توانستم

 آرامش ساحل به را خودم ی  درگ الیخ که یطور  .شوم

 دارم؟ قرار خشوی  ام هیزندگ یکجا قایدق بدانم .برسانم

 هر است؟ من کردن فراموش حال در ای دارم قرار اصال

 هم آن کرده معلوم را من نامعلوم فیتکل یحدود تا چند

ز  یخواستگار  یبرا عموزن به که موافقن   با  مهتاب رفی 

 .کرده اعالم

*** 

 .دادم انجام خواسن   که یکار  باش آماده صبح فردا-

 .بود توانسته باالخره پس .کنمیم نگاه بابا صورت به

 .کند ایمه میبرا ارشیک با مالقاب   وقت بود توانسته

جر او از بشدت که اریسر یک با مالقات ز  بعد اما بودم میز

 فراموش را شیکارها و او بودم نتوانسته ماه چند گذشت

 .میایب کنار ذهنم متعدد یهاسوال با بودم نتوانسته .کنم

 دو من و بود بدهکار شیکارها یبرا حیتوض کی من به او

 .بودم حاتشیتوض دنیشن خواستار که ب  شنوا گوش
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#۲۱۹ 

 اما بود مالقات نیا یصددرصد مخالف مامان نکهیا با

  مدت نیا بزرگ یچرا با نتوانستم من
 
 .میایب کنار امزندگ

 ...دمیدیم را ارشیک دیبا

یم رها صدا و ش پر بایتقر  بشقابش داخل را قاشق مامان

 لرزند،یم آز و حرص از دستانش و شده مستاصل .کند

 اندازه به ارشیک از انزجارش و نفرت کدورت، نه،یک حال

 .شده شی  یب هم دیشا ای من

 ست؟ین آدم که آدیم دنید یبر  یخوایم خر  یبرا ترالن-

 چرا ؟نز یبب رو بتیمص همه اون بابز  و باعث یخوایم چرا

 کمی تازه وقن   اونم کنز  خراب رو خودت حال یخوایم

  ؟یشد شپا

یم رو و ریز  را بشقابم داخل یپلو  دستم، در قاشق نوک با

 .کنم

 دارم هنوزه که هم هنوز و کردم اشتبایه هی من ترالن-

زن مارستان،یب کنج افتاده مگوشه جگر !خورمیم چوبشو

 کشهیم نشون و خط واسم نگاهش با تقهیصد عمو
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 در کرد ینامرد که هموبز  !منه برادره پش ارشیک چون

 ختیر  رو هاخانواده کوفن   اتفاق نیا !خشوی  ام حق

  پش؟ اون دنید یبر  یخوایم چرا .بهم

 ش مکث با .کنمیم رها بشقاب داخل آرایم به را قاشق

یم انداخته ریز  به ش که بابا سمت نگایهمین .برمیم باال

یم سیع .شودیم دهیکش مامان سمت نگاهم سپس و کنم

 شیپ از هم باز مامان وقن   بروم شیپ آرامش با کنم

 .شده عصبابز  ارشیک نام دنیکش

 تو ؟یدیم عذاب رو خودت چرا بشم، قربونت مامانم،-

 من هم بعدش .بشه ینجور یا خوادیم دونسن  نیم که

سم رو کارهاش لیدل برم خوامیم فقط ز هم بیر  حقمه .ی 

ز همچ میزندگ و من با چرا بدونم  ازم و حق نیا .کرده ی 

 .کنم آروم رو روحم حداقل بذار .لطفا ی  نگ

ز پا شش .ندینشیم اشک نم به چشمانش  .افتدیم یی 

 چرا نگم که ستین یروز  .مونمیپش نگم که ستین یروز -

بچه واسه یمادر  کدوم .شد یطور  اون و شد یطور نیا

ه یمادر  کددم بخوام؟ بد منم که خواسته بد هاش  حاضز
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؟ینب خوش روز هاشبچه ز  برادرمه، پشه ارشیک گفتم یز

 تو زنمیم خودم کنه خطا پا از دست کنه،نیم تتیاذ

 عروس گفتم شه؟یم طور نیا دونستمیم چه دهنش،

ز چ بهت گل از باالتر یسر یم برادرم  ...اما گهنیم یی 

 کس هر .گذارمیم مامان یپا یرو  دست و شده خم کیم

 .کشدیم عذاب   چه مامان دانستمیم که من دانستنیم

 .زدیر یم اشک ب  تنها و خلوت در چطور دمیفهمیم که من

 را شیهابچه صالح و بود مادر مادرها یهمه مثل مامان

 کونیف کن را مانهمه یطور  اتفاقات اما خواستیم

ز چچیه گرید که کردند  .نبود نز یبشیپ قابل ی 

 .نده عذاب رو خودت انقدر خدا رو تو .مامانم دونمیم-

ز چ همه  .گردهبریم خونه به زود هم آراز و شهیم درست ی 

 رو خودت .میکنیم خنده و شوخز  کیل هم کنار دوباره

ز چ یبرا  عشق شهیهم تو .نکن تیاذ دونسن  نیم که یی 

 دخی   من بازم بشه خراب میزندگ هم ایادنیدن .مامان منز 

  .شماهام
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 ریز  و خورده غلت صورتش یرو  اشک .دی  گیم باال ش

 ریز  دست و کندیم بازدیم و دم .شودیم متوقف اشچانه

 .زندیم اشچانه

 رو تیزندگ صالح که یشد بزرگ یاونقدر  دونمیم االن-

 .کنارتم بدون فقط .بدوبز 

 تا که بابا .زنمیم یابوسه صورتش یرو  و شده خم شی  یب

یم زیر  چشم .کندیم بلند ش بود کرده سکوت لحظه آن

 :ریگو یم یدلخور  با و کند

  ؟خر  من پس صلواب   پدر-

یم پخش شیصدا خانه در که ب  هاخنده همان از خندمیم

  .شود

ز حس بابا کوتاهه وارمید من-  بوس ی  خ از شهیم مگه ،ی 

 گذشت؟ کردنت

 خم بابا سمت و گذاشته سفره یرو  را دستم دو هر کف

 ...گذارمیم او صورت یرو  هم یابوسه و شومیم

*** 
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 صباح چند به شباهن   چیه که نمیبیم میرو روبه را آدیم

 همان هیشب که نمیبیم را اریسر یک .ندارد خودش گذشته

 بلندش، لیبیس و شیر  !ستین مانعرویس شب ارشیک

 و اندافتاده گود که چشمابز  .اشآشفته و بلند یموها

 یطور  دنمید با .گرفته را بانشیگر  که ینزار  یرو  و رنگ

 .کندنیم جدا دم کی چشمانم از را نگاهش که شده شوکه

 بتوانم من تا امدین داخل همراهم که بودم بابا ممنون

 ...کنم صحبت راحت

 با هم ارشیک .دارمبریم دستگاهش یرو  از را گویسر 

  .داردبریم دی  بگ من از نگاه نکهیا ب   نهیطمان

 .سالم-

ز چ  یادیز  وقت که دانمیم .کندیم زمزمه سالم به هیشب یی 

 ...ندارم

 .نمتیبب اومدم-

ز چ به ب  گو گوشش  ندارد نانیاطم چندان دهیشن که یی 

 را انیاطراف نگاه که بلند یقدر آن .دیگو یم یا "خر " که

  .کنمیم احساس ارشیک و خودم یرو  یالحظه یبرا
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  .نمتیبب اومدم گفتم-

 و امدهین در بهت از هنوز ارشیک .کنمیم تکرار را حرفم

 .بدهم ادامه که خواهمیم من

 فقط .بود چرا هی دنیپرس واسه فقط نمتیبب اومدم اگه-

 نگو فقط .یکرد نکارویا میزندگ و من با چرا بگو بهم

ز همچ وقتچیه عاشق هی که یبود عاشقم  تو که ب  کارا ی 

 .باشه ضیمر  یلیخ نکهیا مگه !کنهنیم رو یکرد

 

#۲۲۰ 

ز ح را شش ز  ی   :گفی 

 ه؟یچ منظورت-

 و کشدیم نفس سخت .کشدیم درهم ابرو .دهدیم تکان

 .زندیم دودو چشمانش مردمک

 گذشته مزخرف یروزا الزمه !ارشیک بود واضح منظورم-

 ارم؟یب زبون به رو
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ز پا چشمانش  مقصدشان هم باز اما شوندیم دهیکش یی 

  .است من چشمان

یم ای کنز یم قی   نبش ؟پریسیم نارویا یدار  خر  یبرا-

نز  مرده گور یخوا
َ
  ؟ِبک

 .کشمیم لبم یرو  زبان

 اون چرا !چرا؟ بگو بهم فقط .دوشون هر کن فکر تو-

 ؟یآورد شم بالهارو

 .کندیم نز یسنگ یادیز  شیهاشانه انیم ب  گو ارشیک ش

ز پا قبل از شی  یب منده دانمنیم افتد،یم یی   ای است شر

نیم باال ش بارنیا .دو نیا از ق  یتلف هم دیشا ناراحت؟

 رها گویسر  پشت را آرامش یصدا و کندنیم نگاهم .دی  گ

 .کندیم

 ؟کنز یم کار خر  خطره تو لحظه هر تیزندگ نز یبب اگه تو-

 تو ینداز یم وخودت نه ای ؟کنز یم نگاه بروبر سن  یمیوا

 خطر؟
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 کنم قبول خواهمنیم اما ستیچ حرفش مقصود دانمیم

ز چن عالقه روز از ضفا  که یاعالقه !باشد کرده ب  کارها ی 

  .بود رفته شیپ استبداد با و بود کورکورانه

 دیپل و فیکث یاونقدر  تو کار چند هر .رمیم شیپ عقل با-

 از و شد زائل عقلم که !نذاشت عقیل من واسه که بود

 آراز شد تاوانش که !دمیترس تو توخایل و پوچ یدهایتهد

 یرسوا موقع همون داشتم شهامت کمی اگه !گناهب  

 چراغ نذاشت و قرمز ریآژ  شد دلم اما !کردمیم عالمت

ز   !نمیبب وعقلم سی 

 یرو  را شیهاپلک حرص با و بنددیم را چشمانش ارشیک

  .دهدیم فشار هم

 !نز یبب که نخواسن   چون ومن یحرفا فهیمنیم تو-

 دیبا پس !بس و دید رو پشعموت اون فقط چشمات

  .نشوندمیم جاش ش اونم

 .زنمیم یپوزخند

 و کنز  صاف و خم و چیپرپ راه هی خودت الیخ به یاومد-

 !گرده ایدن نیا یبر  صاف چقدرم هر یدینفهم اما یبر 
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 و من واسه !آدیم خودت ش یبخوا بد گ هر واسه

 دیبا حاال که بد یاونقدر  !ارشیک خواسن   بد خشوی  ام

 خر  ستین معلوم که حکیم !بایسر  حکم صدور منتظر

 .ارشیک یکرد خراب هم رو هاخانواده رابطه تو !باشه

 نه نهیبب رو زنش و برادرش نه ستین حاضز  حن   مامانم

  !رو مادرش

 دنید با اما کندیم باز را چشمانش .آوردیم باال را شش

یم گرفته امچهره سشیخ یهاپلک و اششده پر چشمان

 و هاج من و زندیم هیگر  ریز  ارشیک که بردنیم زمابز  .شود

 و مغرور ارشیک کرد؟یم هیگر  ارشیک .مانمیم رفتارش واج

  شد؟

ز چ به بازم ممی  بم حن   !ترالن ستین مهم برام- یم که یی 

 لذت و دمیبوس کردم، لمس رو تو هم !دمیرس خواستم

  !چزوندم رو خشوی  ام اون هم !بردم

ز یر  اشک از گرید  به هیشب ارشیک !نبود یخی   ارشیک خی 

 چرگ دمل کی به هیشب !زدیم حرف یاعقده انسان کی

 !بود کرده باز ش که
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 یشد لمس تو !آدنیم تو شاغ گهید عمرا خشوی  ام-

 از خشوی  ام !من یدستا با اونم !بدنت وجب به وجب

 !من چرا کهنیا !زنهیم شیآت اونو نمیهم !داره نفرت من

  !نه ومن اما کردیم فراموش بود یاگهید مرد اگه دیشا

 توانستمیم کاش !میسایم هم یرو  حرص از را میهادندان

 خفه را او خودم قایصز  یسو  از حکیم هر صدور از قبل

 !کنم

  !یصز یمر  واقعا تو ارشیک !روابز  هی !یاعقده هی تو-

یم جلو کیم را خودش شد که تمام .خنددیم صدا با کیم

 چشمانش و گذاشته شهیش یرو  را دستش کف .کشد

 !کنندیم تدایع میبرا را گرگ کی مثال

 !یندار  فرق   یکاغذ دستمال برگ هی با واسش گهید تو-

 تو مردم من اگه !نزن اون واسه شیآت و آب به خودتو

 یال مو که نکردم یکار  !مرد هم خشوی  ام ت،یزندگ

 !ترالن یسوز یم خشوی  ام حشت تو تو، !بره درزش

  !یسوز یم هم بدجور
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 دو چشمانم .دهمیم فاصله گوشم از عتاب با را گویسر 

ز م یرو  را گویسر  !سوزندیم و شده آتش یگوله  چوب   ی 

 را میصدا که یطور  .شومیم بلند میجا از و کنمیم رها

 :میگو یم بشنود

 !نکن خوش دل ذهنت مزخرفات و فیاراج به ادمیز -

ز  ز چ باش مطمی   به برو فقط !شهنیم یخوایم تو که یی 

 !درک به برو !ارشیک درک

 در کنار که یشباز  .کنمیم یط را راهرو ی  مس و چرخمیم

 میگلو  بغیصز  .زنمیم ونی  ب من و کندیم باز را در ستاده،یا

 رها را میادهایفر  اگر دارم حتم که انداخته خش یطور  را

 را دنمیکش نفس راه که بغیصز  !شد خواهم خفه نکنم

 !کرده سخت

 دستم فقط .کندیم نگاه صورتم در متعجب دنمید با بابا

 .کنمیم بلند امدنین و ستادنیا ینشانه به و آورده باال را

 در چقدر دانمنیم .زنمیم ونی  ب بلند ب  هاقدم با زندان از

 به کنمیم احساس که زمابز  اما رومیم راه جاده یراستا

 ق  یعم نفس و کرده باز را دهانم ام،شده دور کاقز  اندازه
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ز اول من و بارندیم چشمانم .کشمیم  .کنمیم رها را ادمیفر  ی 

 ...و سویم و دویم

 ترالن؟-

#۲۲۱ 

 میهالب اما .کنمیم سکوت بابا ادیفر  یصدا دنیشن با

ز ح و چرخمیم .شوندنیم چسب بهم  بابا زدن نفسنفس ی 

 خودش رساندن در سیع بلند ب  هاقدم با که نمیبیم را

 .کشمیم قیعم نفس چند و بندمیم چشم .دارد را کنارم

 اما .باشم مسلط خودم احوال و حال بر کیم کنمیم سیع

 دل دچار من و شده تکرار شم در مدام ارشیک یهاحرف

 را میرو  شومیم مجبور که سخت یقدر آن .شومیم آشوبه

 یطور  را اممعده دیاس .اورمیب باال جاده کنار و برگردانده

 در را اشک هم باز و سوزدیم میگلو  تا که آورمیم باال

  .نشاندیم چشمانم

؟ شد خر  ترالن؟-  ه؟یروز  و حال چه نیا دخی 

یم میزانوها یرو  را دستم دو هر کف .مانمیم باق   دهیخم

  .گذارم
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ز چ-  ...خوبم ...بابا ستین یی 

 ابدا وقن   آوردم زبان به چه یبرا دانمنیم قایدق که خوبیم

 !نداشت خوبز هم حالم با

  .کنمیم احساس امشانه یرو  را بابا دست

ز هم توبز یم- ز ماش برم من بموبز  جای    ارم؟یب رو ی 

 و رودیم حرفب   بابا .کنمیم اکتفا شم دادن تکان به فقط

یم یشد باد .کنمنیم ستادنیا صاف یبرا تالیسر  چیه من

 تمام و کرده خشک آبز  به را میهالب سوزشش که وزد

 ارشیک دنید به بود گفته مامان .اندازدیم لرزه به را تنم

 یبرا من بودن مصمم اما امشده شپا تازه بود گفته .میاین

 گمان .بود دلخواهم جواب به دنیرس فقط کارنیا انجام

 تنها نه اما است مانیپش شیهاکرده از ارشیک کردمیم

 با بلکه کردنیم ندامت احساس کارش از و نبود نادم

  !کردیم ادی آن از هم افتخار

ز ماش  کنارم بعد هیثان چند .شودیم متوقف میپا کنار بابا ی 

 .گذاردیم کمرم یرو  دست و آمده

 .نمیبب بخور آب نیآ از کمی ایب ترالن-
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 و کرده باز را یبطر  در .کنمیم صاف قامت بابا کمک با

 یرو  هم کیم و خورمیم را آب از کیم .دهدیم بدستم

ز ماش در و گرفته دستم از را یبطر  بابا .زمیر یم صورتم  را ی 

 و بنددیم آرایم به را در .شومیم سوار .کندیم باز میبرا

ز ماش .شودیم سوار هم خودش  و آورددریم حرکت به را ی 

 .زنمیم صندیل به هیتک من

ز چ همه ب   یپشه اون گفت بهت خر -  گفت بهت خر  ؟ی 

 کرد؟ رو و ریز  حالتو ینجور یا که

 مشت شکمم یرو  دستم .کشمیم دندان به را نمیر یز  لب

یم ارشیک یهاحرف یادآور ی از هم باز اممعده .شودیم

  !سوزد

 .کنمیم رها را لبم

ز چ-   .نباش نگران .بابا نبود یی 

 .ستعصن   و نگراندل شیصدا

ز چ بخاطر-  هم و بگو !ترالن شهنیم نجوریا آدم نبودن یی 

 !ومن هم کن راحت رو خودت

  .کنمیم باز زبان نهیطمان با .شومیم هی  خ رخشمین به
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 گهیم کردمیم فکر مونه،یپش کاراش از گهیم کردمیم فکر-

  ...اما کردم اشتباه

 نظرم در ارشیک یچهره .کشمیم چشمانم یرو  دست

 ...شودیم ترپررنگ

 قز یکث نیا به آدیم عمرم تو !بابا نبود مونیپش اصال-

 که میبدخ تومور هی !بود تومور هی مثل ...بودم دهیند

ز ب از مردن با فقط  !تنفر حس از بود پر آدم اون !رهیم ی 

 ...زد بهم رو حالم حرفاش با !نز یبدب !نهیک

 بارنیا من و کرده سکوت .کشدیم ق  یعم نفس بابا

 خواهمیم را ب  هاحرف دنیشن .خواهمنیم را کش سکوت

 !کند آرام را دلم که

ز چ-  نیم یی 
 
  بهم یخوانیم بابا؟ گ

 
 توفان نیا دیبا چرا بگ

ز همچ اصال چرا فته؟یب اتفاق من هیزندگ تو  اگه که آدیم ی 

 بشه؟ دایپ من هیزندگ وسط آدم گذاشت بشه رو اسمش

ز همچ که کردم کارخر    گرفت؟ رو مقهی ب  بال ی 

ز ماش شعت بابا  و داردیم نگه جاده کنار .کندیم کم را ی 

 .دی  گیم را دستم و شده لیمتما سمتم .کشدیم را دسن  
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 مهربان که نگایه .کندیم چشمانم خکوبیم را نگاهش

 !حایم شهیهم و گرتیحما .است

ز بب-  بهت !من خون و رگ از .منز  دخی   تو .ترالنم ی 

م تیترب تو دونمیم چون کنمیم افتخار  نذاشتم، کم دخی 

 یپا گذاشتم میخواستیم که اوبز  نشد ب  جاها هی اگه

 .نبوده اشتباه بدون آدیم چیه .بودن خام و کردن جووبز 

 منم خوده .میباش پاک که میستین خدا ویص و اءیاول ماها

 راه باالخره اما داشتم اشتباه داشتم، ب  هاطنتیش هی

چیه .نطوریهم آرازم .نطوریهم توام .کردم دایپ رو درست

 توفابز  هر بدون نمیا .باطنش ستین دیسف دهیسف کس

 بعیصز  .ستین کردنت نابود هدفش افتاد، تیزندگ تو که

 درست ی  مس یتو  رو تو تا انیب وجود به دیبا هاتوفان

ز هم به .بدن قرار  !کنز  نانیاطم دیبا تیزندگ یها توفان ی 

 سازهنیم ماهر ملوان هی ازت وقت چیه آروم، یایدر  هی

  !ترالن
 
ز پا و باال زندگ  تو خوب آدم کیل !داره ادیز  یی 

 بدون نمیا !بد آدم کیل نطورمیهم !آدیم و هست تیزندگ

 هر با باشه قرار اگه !ستین حکمتب   رفتنز  و اومدن چیه

  گهید یبباز  رو خودت رفتنز  و اومدن
 
 معنز  کردن زندگ
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ت درس هی همشون از بتوبز  اگه عوض در ویل !نداره  عی 

 قبول .کنهیم تربزرگ رو روحت و تجربه شهیم یی  بگ

 منم ی  پ که ب  اتفاقا تجربه واست بود زود یلیخ دارم

ز هم و ایب اما تو به برسه چه درآورد  چال رو گذشته جای 

 می  نگ رو الدنگ نیا حال تا کوه، هی مثل هستم خودم .کن

ز  ز هم مثل کن سیع .می  گنیم آروم باش مطمی   روزهات ی 

ز چ با رو خودت  .کنز  شگرم یدار  عالقه بهش که ب  ای 

یم اما هیادیز  خواسته دونمیم !کنارتم جوره همه خودم

 !هوا به ش همون !بایسر  بابا فضول ترالن همون خوام

 

#۲۲۲ 

ز غمگ لبخند  یرو  که ب  بایز  پارادوکس .زنمیم یشاد و ی 

یم بهی   را حالم که تناقیصز  .دی  گیم شکل صورتم و لبانم

 ساله چند ب  هاخویسر  اندازه به ب  هاحرف فقط گایه !کند

 یشو  شپا دوباره که یااندازه به .کندیم راهروبه را حالت

 در شهیهم بابا !کنز  احساس مجدد را تیامن حس و

ا نیبدتر  ز هم .بود همراهم هم طیشر  بود تشیخصوص ی 

ز ماش مجدد .کردمیم یشی  یب راحن   احساس او با که  را ی 
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 با و میکنیم یط را طوالبز  ی  مس .آوردیم در حرکت به

ز ماش یافرویسر  بستنز  مقابل دنیرس  از .کندیم پارک را ی 

ز ماش از دیخر  یبرا خودش و پرسدنیم سوایل من  ونی  ب ی 

 در قز یق بستنز  دو کهحایل در بعد ق  یدقا و زندیم

ز ماش سوار دارد دستانش  سمتم را هاآن از گی .شودیم ی 

 :دیگو یم خنده با و دی  گیم

 آورده بود تساله شیش پنج ره،نیم ادمی وقت چیه-

 برات ،یخوایم گفن   و یدید بستنز  ون،ی  ب بودمت

ز هم از دمیخر   یق ی 
 یمدال انقدر موقع اون ویل هاقز

 اون از گفن   تیبچگ زبون همون با .نبود جورواجور

 گفتنت طرز از انقدر !روش زنیبر  خوامیم امیرنگ قرص

 .بخورمت جا همون خواستمیم که بود اومده خوشم

ز هم از کیل با یخورد قز یق بستنز  هی نکهیا خالصه  ی 

  یسایاسمارت
 
  قرص خودت بقول ای رنگ

 
  !رنگ

 شیرو  که کنمیم یاقز یق بستنز  به نگاه و خندمیم صدا با

 عاشق شدیم مگر ست،یشکالت سس و سیاسمارت از پر

 نشد؟ بابا نیا

 !بابا عاشقتم-
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  نسبتا گاز
 
بستنز  به اشاره ابرو با و زده اشبستنز  به بزرگ

 .کندیم ام

 .خودم دونمیم شد آب بخور رو تیبستن-

 .میخور یم را مانبستنز  بابا همراه و خندمیم گرید بار

*** 

 .دارم کار ب  جا من خونه برو تو-

ز ماش در   .کنمیم باز را ی 

ز چ همه بابت ممنونم بابا باشه-   .ی 

ز ماش از من و زده یلبخند  و بندمیم را در ،شومیم ادهیپ ی 

 ب   را میهاقدم و شومیم کوچه داخل .کندیم حرکت بابا

 نکهیا زحمت اطیح بازمهین در .دارمبریم یاعجله چیه

 هل آرام را در .دهدنیم من به بفشارم را فونیآ زنگ من

ز ماش .شومیم اطیح داخل و داده  .نمیبیم را خشوی  ام ی 

ز تم از که نز یماش  نگاه اما بندمیم آرام را در .زندیم برق یی 

ز ماش از  خشوی  ام و بود گذشته هفته کی .می  گنیم ی 

 جامه خودش گفته به تا بود برگشته .بود برگشته شبید

 با ادیز  گذشته هفته کی زمان مدت در !بپوشاند عمل
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 از تا .کنم صحبت خشوی  ام با بلکه تا رفتم کلنجار خودم

 گرید اما شدیم خورد غرورم چند هر میبگو  امعالقه

منده منده !نبودم قلبم و خودم شر  یبرا که ب  روزها شر

ز ماش کنار .نبودم دم،یکش یقرار ب   خشوی  ام  خشوی  ام ی 

ز هم داخل .کشمیم آن یرو  دسن   و ستادهیا ز ماش ی   ی 

 با و دهیکش ونی  ب را من ارشیک که بودم نشسته

 لیدل کی دیشا دانمنیم .بود کرده بحث و جر خشوی  ام

ز هم ارشیک خصومت گرید  با اشساده یهاجروبحث ی 

ز چرکدل و بود یانهیک که اریسر یک .بود هم خشوی  ام  !ی 

یم برداشته آرام شیپ ماه چند خاطرات مرور با میهاقدم

ز ماش که دسن   و شوند   .کندیم لمس را خشوی  ام ی 

 ذاشتمیم وگرنه !یسر یم نمیماش دلتنگ انقدر دونستمنیم-

ز هم   !بمونه جای 

 ش کبارهی و بشعت خشوی  ام یجد اما آرام یصدا با

 .کنمیم بلند
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 هی  خ نگاهش در هیچندثان از شی  یب هامدت از بعد باالخره

 به زبانم که امشده آچمز دنشید از یآنقدر  !مانمیم

  !شودنیم باز حرقز 

 شیهادست که حایل در و برداشته در از هیتک خشوی  ام

 خودش آرام آرام اندشده مشت شلوارش یهابیج درون

  !کندنیم جدا نگاهم از را نگاهش هم او .کشدیم جلو را

ز چ یخوانیم-   یی 
 
 ؟بگ

 را سوال نیا که دارد زدن حرف قصد هم او دانمنیم

 دزدمیم نگاه شده هول .است گفته حرقز  فقط ای دهیپرس

 :زنمیم لب و

 .سالم-

 انتظارش که ب  صدا همان .دهدیم صدا همان با را جوابم

 ...سابق یخشو ی  ام همان از داشتم را

  .سالم-

 :دیگو یم مکث کیم از بعد

 !؟نگفن  -
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 .کشمیم باال نگاه

  رو؟ خر -

 .زندیم نشیماش به اشاره ابرو و چشم با

 !نه؟ ای یبود دلتنگش نکهیا-

 :زنمیم لب دلخور

 ؟کنز یم مسخره-

 به را قلبم مدت نیا از بعد گینزد نیا و ستادهیا مقابلم

 .انداخته تپش

 .ترالن باشه دوم بار االن که کردم مسخره گ-

 که داندیم خدا خشوی  ام زبان از هم آن اسمم دنیشن

  ...است بخش لذت چقدر

 که ب  هاحرف .گزمیم داخل از را لبم و میگو نیم چیه

 او به خشوی  ام دنید با تا بودم کرده هیواگو  خودم با مدام

 یاکلمه چیه ب  گو که اندکرده کوچ ذهنم از یطور  میبگو 

نیم !کنم هچ   تا دانمیم هاآن از ب  آوا نه و بلدم نه را

 از خشوی  ام با کردن صحبت ماه، نیچند از بعد دانستم
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 سخت قدر نیبد کرده شکرآب را مانانیم که مسائیل

  !باشد

  یخوایم خر -
 
  ترالن؟ شیجو یم مدام یدار  که بگ

  ...شناختیم خودم از بهی   را خودم

  ...که بگم خواستم ...خب ...خب-

 حرف ب  جا از دیبا اما نه ای بود درست گفتنش دانستمنیم

 !دمیکشیم شیپ را

 ...یخواستگار  نیبر  نیخوایم ...که گفت عموزن-

 ...باشه مبارکت ...بگم خواستم

ز  باال آبز  به  راحت یلیخ .نمیبیم را شیابرو  یتا کی رفی 

 :دیگو یم و انداخته غبغبش به یباد

 .میبر  قراره خب آره-

 ...خورمیم فرو سخت را دهانم بزاق

 .بسالمن  -

 افتاده چشمانش دور که نز یچ
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 ۲۲۲ادامه#

 ظاهرش اما گرفته اشخنده که رساندیم باور نیا به را من

 هم یدیترد دچار را من که کرده حفظ خونشد یطور  را

 !کندیم

 !بایسر  سالمت-

ز ماش یرو  از را امشدهخشک دست  قدیم .کشمیم پس ی 

 دانمنیم .کشمیم امشابز یپ یرو  دسن   و دارمبریم عقب به

 در هیمشک یمقنعه وجود با و شد یهوا نیا در چرا

ر شم،
ُ
 !نشسته؟ عرق به امشابز یپ و امگرفته گ

 .دیبرسون سالم ...برم ...من ...من-

 و کلمه چند نیا کردن ادا بودن سخت هم میبرا کهنیا با

 ماندن توان اما بود شکسته خشوی  ام یهاجواب از دلم

 شی  یب و داشت ماندن یتمنا دلم که حایل در نداشتم را

 !خشوی  ام یصدا دنیشن

 عبور خشوی  ام دست بغل از تا دارمبریم کنار به قدیم

مردانه دست انیم را دستم حرکن   در خشوی  ام اما کنم
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ز ماب را انگشتانش و گرفته اش یم جا دستم انگشتان ی 

 ...کند

ز پا یهر  دلم  مانیهادست سمت عایش  نگاهم و ختهیر  یی 

 .شودیم دهیکش

 .کنمیم باز زبان بشعت و کرده خوف

 ...خشوی  ام-

 .نگو چر یه-

 شی  یب مانشدن دهید از من و میاستادهیا هم شانهبهشانه

 عموزن اگر دند؟یدیم هم با را ما اگر ...دارم هراس

 کرد؟یم یفکر  چه دیدیم قهیصد

 ؟یبر  خواسن  یم نگفته وحرفت اصل-

 تجربه را حش من و ستین آزاردهنده ابدا دستش فشار

 را خشوی  ام جواب اما است بفرد منحرص میبرا که کنمیم

 بود قرار امشب که ب  خشوی  ام دادم؟یم چه دیبا

خاله یخواستگار    برود؟ اشدخی 
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 یمخمصه نیا از ب  رها یبرا و کرده رها را آرامم هوف

 :کنمیم زمزمه نیی  ش

ز چ-   ...پشعمو نبود مهیم ی 

 .کندیم ادا که حرقز  بعد و شنومیم را پوزخندش یصدا

 !خوبه !پشعمو دوباره شدم-

 در و کشدیم عقب کیم را شش دهد،یم یفشار  را دستم

 .خوردیم تاب کیم ماندستان .کندیم نگاه صورتم

 پشعمو؟ چرا-

 .کنمیم نگاهش هیسف اندرعاقل

 امشب شما ...رفتار نیا باشه اشتباه گهید کنمیم فکر-

خاله یخواستگار  یدار   ...و یر یم تدخی 

 .پردیم حرفم انیم

 !برو و بده جواب هی بهم فقط دمیفهم خب یلیخ-

ز طرف به یش  .کشمیم هم در ابرو  منتظر و دهمیم تکان ی 

  .شومیم اشیبعد سوال ای و حرف
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 یدادیم حق خودت به یبود من یجا اگه تو بگو بهم-

 رو جوابم کالمی فقط !نه؟ ای کنز  ازدواج گهید گی با که

 !ترالن بده

 شومیم مغموم و ناراحت .اندازمیم فاصله میهالب انیم

 فکر آن به بار هزاران دهیپرس خشوی  ام که سوایل اما

 دادنش جواب حال .بودم داده حق او به و بودم کرده

 یبرا دارد حق او دانمیم وقن   ستین سخت میبرا چندان

 
 
 !کوبمیم نگاهش در را نگاهم خیم !دی  بگ میتصم اشزندگ

 !دادمیم حق -

 .دی  گیم شم خالف را شش و کندیم رها را دستم

 بابت دوارمیام و ترالن ممنونم !ندارم وجدان عذاب حاال-

 !نشر  تیاذ ندهیآ یروزها

 

#۲۲۳ 

 به زبان ی  گنفس و سخت لحظات آن در چطور دانمنیم

 !انداختم کار
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 ...بشر  خوشبخت ...مهتاب کنار ...دوارمیام منم-

 یصدا .ستین خودم دست زندیم ونی  ب میگلو  از که هق  

 خواستمیم چطور .شنومیم را قلبم شدن خورد و شکسته

 با کنم؟ فراموش را او به امعالقه و عشق و خشوی  ام

دریم پا از را میهاکفش و شده راهرو داخل بلند قدم چند

 در ...رومیم باال کردن پرواز به شباهت ب   را هاپله .آورم

 عموزن و اسحاق عمو و است باز اسحاق عمو یخانه

ز ح و زمیر یم اشک .اندستادهیا پاگرد یرو  ز  باال ی  پله از رفی 

 و کنمیم برخورد عموزن فیک با ناخواسته شعت با ها

 ...افتدیم پاگرد یرو  صدا با عموزن فیک

 شده؟خر  عموجان؟ ترالن؟-

ز  خدا ای یصدا .زمیر یم اشک و زنمیم هق فقط زن گفی 

 که حتم به .شومیم اعتناب   اما شنومیم را قهیصد عمو

 چطور من حال ...رفتندیم خشوی  ام یخاله یخانه

 و دمیشنیم دوقل و ساز یصدا چطور کردم؟یم تحمل

 در دست را مهتاب و خشوی  ام چطور ماندم؟یم آرام

 مامان نمیبیم .کنمیم باز را خانه در دم؟یدیم هم دست

 از قبل .شمیم اتاقم داخل و نگفته چیه ستاده،یا هراسان
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یم در پشت و کنمیم قفل کند باز را در مامان نکهیا

ز  با و کرده خم را میزانوها .نمینش  هاآن یرو  شم گذاشی 

 کنده حال در قلبم ب  گو .کنمیم رها را امانمب   هقهق

 اورم؟یب تاب را سخن   نیا چطور .است امنهیس از شدن

ز  و آمدن با بود گفته بابا   در هاآدم رفی 
 
 م،یایب کنار امزندگ

یم کنار چطور امشده نابود دل و روح با اما آمدمیم کنار

 رخت توانستمیم مگر کرد؟ فراموش شدیم مگر آمدم؟

 توانستمیم مگر بمانم؟ آرام و نمیبب خشوی  ام تن یداماد

  نم؟یبب مهتاب با را او

 !آخه نمیبب کن باز .کن باز درو شده؟خر  ترالن ترالن؟-

ز پا و باال را هی  دستگ و کوبدیم در مامان  چه .کندیم یی 

 کم یدرصد یبرا کردمیم گمان که بودم الیخخوش

 یاساده و خام یهاالیخ چه .دارد عالقه من به خشوی  ام

 ...داشتم

 ...شنومیم هم را قهیصد عموزن یصدا حال

ز همچ چرا شده؟ چش ترالن سوسن؟-  بچه؟ نیا شده ی 

 .شودیم بلند مامان هراسان و مضطرب یصدا
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 و کرد باز رو در هیگر  با هوکی .زنداداش واال دونمنیم-

 زم؟یبر  شم تو خایک چه !اتاقش تو رفته حاالم 

 یهاحرف ادی با هم باز و کشمیم باال را امنز یب آب

 شاهد من .زندیم زخم روحم و جان به آتش خشوی  ام

 مگر گرفتم؟یم آرام چطور بودم قلبم شدن پرپر و دنید

  داشت؟ درمابز  هم عشق زخم

 شدهخر  نمیبب کن باز درو بشه قربونت عموزن ترالن؟-

م؟  نگرونهدل عموت .میشد عمر نصف که بخدا دخی 

ز پا اون   .یی 

 تا میبگو  حرقز  کنمیم سیع و دی  گیم اوج شی  یب هقمهق

 اندنکشانده خانه داخل را همه تا مامان و عموزن بلکه

 .کنم رایه

ز چ-  از ...ارشیک مالقات ...زندان بودم رفته ...ستین یی 

 ...دیبذار  ...تنهام لطفا ...بده حالم ...اون

 :دیگو یم که شنومیم را مامان یصدا

 که بشورن خونه شور مرده تخت ش وارشیک اون الیه-

 ...نهینب شیجوون از ی  خ الیه ...کرد مونیروان
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یم ش از هیگر  هم باز هم من و افتدیم هیگر  به هم مامان

 ...در یسو  نیا من و در یسو  آن مامان .دهم

 خی   چه خانه داخل اتاقم در پشت بدانم خواهمنیم گرید

 بالشت در را صورتم و رسانده تختم به را خودم شود،یم

 به که یقدر آن ...زمیر یم اشک و زمیر یم اشک .کنمیم فرو

 ...شومیم هوشیب گمانم

*** 

یم فاصله را میهاپلک یال شنومیم که یاهمهمه یصدا با

 چشمانم و شده پیک ادیز  یهیگر  شدت از امنز یب .اندازم

 اتاقم از ونی  ب دانمنیم .ندارند شدن باز شی  یب یبرا ب  نا

ز خمین تخت یرو  !دهدیم بد گواه دلم اما ستیخی   چه  ی 

یم ونی  ب شم از را شده کوله و کج یمقنعه و شومیم

 ریز  از اندگ نور و رفته فرو مطلق گیتار  در اتاق .کشم

 که ستین یقدر آن اما کرده روشن را اتاق داخل اتاق، در

 .نمیبب را میپاها یجلو  بتوانم

 و کشمیم وارید یرو  دست .رومیم جلو گاماس گاماس

 .بندمیم چشم من و شودیم روشن اتاق .زنمیم را برق دیکل
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 بر که کیم .سوزدیم هم باز اممعده و کشدیم ی  ت شم

 پنجره به نگاهم .کنمیم باز را چشمانم شدم مسلط خودم

 کنمیم گمان که کیتار  یقدر آن .شده کیتار  هوا .افتدیم

برداشته آسمان مطلق ایهیس از هم را من اقبال و بخت

نیم وقن   ندارد ن  یاهم اتاق از ونی  ب یصداها میبرا .اند

 ب   با .شوم هاپچپچ و صداها متوجه توانم
 
 مانتو حوصلیک

 قصد و انداخته اممقنعه کنار .کشمیم ونی  ب تنم از را

به که دارم را تختم به برگشت  .خوردیم اتاقم در به یاضز

 کردندیم رها خودم حال به مرا کاش شود،یم درهم صورتم

 جواب   تا دانمیم اما گرفتندنیم من از شایعز  یروز  چند و

 ...شد نخواهند المیخیب ندهم

ز دوم به ی    .خوردیم اتاق در به هم ضز

 .کنمیم آزاد را امگرفته یصدا

 

 ۲۲۳ادامه#

 بله؟-

م؟ ترالن-  ؟کنز  باز رو در شهیم دخی 
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 معمویل چیه که ب  صدا هم آن بابا یصدا دنیشن با

ب   .شومیم متعجب گرفته قرار تنگنا در ب  گو و ستین

 باز را در چرخانم،یم را در قفل روم،یم در شاغ حرف

 او از شومیم انی  ح .بنددیم را در و شده داخل بابا و کرده

 !شیکارها و

  بابا؟-

 صورتش یرو  دست و دهیکش ق  یعم نفس .کندیم نگاهم

  .کشدیم

  خودت؟ با یکرد کارخر -

ز پا ش   .می  گیم یی 

 ترالن؟-

 صحبت امروزم رفتار درباره خواهدیم بابا کنمیم گمان

 :میگو یم عایش  که کند

 کنمیم خواهش اما نیکرد صحبت باهام دونمیم بابا-

 خودم تو دارم اجیاحت باشم تنها یروز  چند هی نیبذار 

ز خواست چقدر هر بعدا .باشم   .میکنیم صحبت ی 
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 :دیگو یم تصورم برخالف

ز  واسه-  .بودم اومده یاگهید حرف گفی 

 را اسحاق عمو یصدا کنمیم احساس یالحظه یبرا

 .کنمیم نگاه بابا به و زده خط را تصورم اما امدهیشن

ز چ-  شده؟ شیطور  آراز بابا؟ شده یی 

 را حرفش چطور داندنیم که گنگ و است کالفه یقدر آن

ز هم و دیبگو   .کندیم شی  یب را من قلب تپش هم ی 

 بابا؟-

 .بردیم شیموها انیم دست .زندیم چرخز 

  !االهللاالاله-

 ...شودیم خایل دلم

 !شده؟خر  بگو بابا-

 :دیگو یم فقط چرخدنیم

 .باش زود .کن تنت هم مانتو هی شت بنداز یروش  هی-
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ز  .مانمیم باق   شده خشک میجا در  یبرا شومیم مطمی 

  .خشک میگلو  و شودیم پاره دلم بند !افتاده اتفاق   آراز

یم کمدم تا را خودم و کنمیم دایپ قدرت چطور دانمنیم

 .کشمیم شم یرو  شایل و زنمیم تن ب  مانتو .رسانم

  بابا؟-

 .دهدیم تکان یش  ندیبیم که دهیپوش را من .چرخدیم

  خواسن  یم خر  خب-
 
 بابا؟ بگ

ز طرف به یش  و کندیم نچر  .کندیم نگاهم  .دهدیم تکان ی 

ز  خودش، با که نیا ز  و گفی   پر رودیم کلنجار حرفش نگفی 

 .است واضح

 .کنمیم دیتاک گفتنم بابا یرو  گرید بار

 !بابا-

 :دیگو یم و کرده باز بعد و بنددیم چشم

ز هم ...ساقطه من گردنه از-  .بمون جای 

ز  به واج و هاج  کنم درک توانمنیم .شومیم هی  خ بابا رفی 

 در داشت؟ یامعنز  چه بابا یرفتارها !شده؟ خی   چه
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ز  ونی  ب در .بنددیم را اتاق ز  و رفی  یم مستاصل اتاقم از نرفی 

 انگشتم ناخن و زده چرخ خودم دور چقدر دانمنیم .مانم

به مجدد که اتاق در اما می  گیم دندان به را  خورد،یم ضز

 قدم در کردن باز یبرا و داده فاصله دهانم از را انگشتم

 .شودیم باز من کردن باز از قبل اتاق در که دارمبریم

 آن پشت که یمرد و ندیبیم را بایز  گل سبد کی چشمانم

یم را در و شودیم اتاق داخل !کرده پنهان را صورتش

یم کنار صورتش مقابل از نهیطمان با را گل سبد ...بندد

 و خندان لن   با نمیبیم را خشوی  ام انی  ح من و برد

 ...زده گره بهم که ب  ابروها

 !سالم-

 

#۲۲۴ 

 دیبا .ندارند نابز یاطم چندان نندیبیم آنچه به چشمانم

یم که او خشوست؟ی  ام میرو روبه مرد کردمیم باور

 گرم مهتاب با و بودیم اشخاله یخانه حال سن  یبا

 کرد؟یم چه جانیا .شانندهیآ از صحبت
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  .دیآیم جلو قدیم

  !واجبه سالم جواب-

 !اندنکرده عادت اتاق نیا در بودنش به هم هنوز چشمانم

 سفت را ماندنم قول بود رفته اتاق نیا از که یبار  نیآخر 

 ...حال و بود گرفته سخت و

 سبدگل و کرده دراز دست که یااندازه به ستدیایم مقابلم

 .دی  گیم مقابلم را

 اما .خواهمیم را بودنش حیتوض .خواهمنیم را سکوتش

 شیپ حوصله با و خونشد شهیهم مثل هم باز خشوی  ام

 .رودیم

 آغوشم در را سبدگل بایتقر  کنمنیم حرکن   چیه وقن  

 نشان واکنش سبد، فتادنین یبرا ناچار با من و گذاشته

 یهاگل یبو  .کنمیم حصار آن دور را دستانم و داده

یم ق  یعم نفس من و کنندیم کیتحر  را امشامه یعیطب

  .کشم

 ای بگه، زور بهت کش نداشن   دوست وقتچیه ادمهی-

  !بده انجام وکارش بزور
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ز  به اشاشاره ز پا ش .بود دستانم در سبدگل گذاشی  یم یی 

 .اندازم

ز چ یلیخ-  ...اما نداشتم دوست اروی 

 .دیآیم سمتم گرید قدیم که نمیبیم چشیم ریز 

 .دمیشن وصدات باالخره-

 را دهانم بزاق و می  گیم باال ش .کنمیم باز و بندمیم چشم

 .دهمیم قورت

ه؟ چه قایدق نجایا-  ...االن تو دینبا مگه خی 

 .پردیم حرفم انیم

 .میاومد که یخواستگار  میبر  بود قرار-

 .دهمیم تکان ش گنگ و جیگ

 ت؟خاله یخونه پس نجا؟یا-

 .ستیجد صورتش هم هنوز .کندیم دراز را دستش

 .کندیم لمس را شالم کنار ختهیر  یمو  تار چند انگشتش

 من از نکنه شه؟یم عشق قرارهب   قلبش چندبار آدم مگه-

  ؟داشن   یاگهید انتظار
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ز پا را دستش  !کنم آرام را قلبم توانستمیم کاش .آوردیم یی 

 .کوبدیم محاباب  

 کنده پوست و رک کاش ...فهممنیم واقعا من خشوی  ام-

 .یبد حیتوض رو خر  همه بهم

ز م یرو  و دهیکش ونی  ب دستانم از را سبدگل یم رمیتحر  ی 

 صندیل یرو  تا را من و دی  گیم را دستم گردد،بریم .گذارد

یم خم میپاها مقابل خشوی  ام و نمینشیم .کندیم تیهدا

 .گذاردیم صندیل یدسته یرو  و کندیم رها را دستم .شود

 .رودیم گردنش پشت لمس به گرشید دست

 آخرش که نکردم تحمل بتیمص همه نیا .ترالن واضحه-

خاله شاغ برم  !من نه بود مامانم خواسته مهتاب .مدخی 

 خودم با یلیخ .رفتم کلنجار تمی  غ و خودم با یلیخ آره

 قشهیال  که خر  هر و نرم کهیمرت اون شاغ تا اومدم کنار

  .نکنم بارش

  .زندیم مهیخ چشمانم به نگاهش .کشدیم پس را دستش

زن حال دانستیم خدا .شومیم آشوب دل و مستاصل

 !عمو و بابا !دارند حایل چه مامان و عمو
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 هم هنوز و کنمیم ی  ِس  یناباور  یواد در که هم خودم

 از را خشوی  ام المیخ به من !ندارم را خشوی  ام بودن باور

 با زدنش حرف طورآن با بعدازظهر .بودم داده دست

 مهتاب کنار را خشوی  ام .بودم کرده وداع مانعشق

 را قلبم که یگر ید الیخ و فکر هزاران و کردمیم تصور

 همان .بود مقابلم خشوی  ام حال .بودند داده خراش

 که همابز  .محله ریز شبه پش و تی  غ خوش یخشو ی  ام

 .بودم دهیآرم آغوشش در دمجنونیب درخت ریز 

 را لبم کنج ریناپذ وصف آرامشر  با که ب  خشوی  ام

 ...بودم قرارشب   آواز من که ب  خشوی  ام .بود دهیبوس

 بود؟ دهیرس وصال فصل بود؟ دهیرس انیپا به یدور  عنز ی

 ...قهیصد عموزن اما

 شده؟ رایصز  چطور عموزن !خشوی  ام کنم باور تونمنیم-

 عموزن انتخاب جوره چیه من !ستشدبز  اصال ...اصال

 !ستمین

 .گذاردیم لبم یرو  فورا را انگشتش

 یبود من انتخاب تو ؟کنز  ازدواج من مادر با قراره مگه-

  .هسن   و
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 قلبم و زندیم غنج دلم .شومیم خوشحال حرفش از

 شدیم ب  زندا مثل هم عموزن رفتار اگر اما .شودیم شکوفا

 چه؟

 از را انگشتش و گذاشته خشوی  ام دست یرو  دست

 .کنمیم جدا لبم یرو 

 یرو  از زدنش کنار کیم با و گذاشته شیبازو  یرو  دست

 .ستمیایم اتاق وسط و شده بلند صندیل

ز ت را میهاگوش و کرده میپهلوها بند را دستانم  تا کنمیم ی 

 و شنومنیم اما بشنوم اتاق نیا ونی  ب از ب  صدا بلکه

س شی  یب  .می  گیم اسی 

 مطمئنم .داره آرزو کیل برات عموزن خشوی  ام شهنیم-

  .کنهیم یخودخور  داره االن

 .دیآیم من کنار و کرده صاف قامت .کندیم نچر 

  !ترالن منه هیزندگ نیا اما .شجاش مامانم یدلخور -

 دست .می  بگ باال ش کندیم وادارم و زده امچانه ریز  دست

 .فشاردیم گریم به و ندینشیم دستم یرو  گرشید
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 .ترالن میدار  عالقه بهم تو و من دانستیم خوب مادرم-

 و اومد .یخوایم ومن توام دیفهم دید که صبحتم رفتار

 ازدواج من دل لیم باب یخوایم اگه گفت .گفت بهم

 هی دل و نگاه وقتاون ویل مهتاب یخواستگار  میبر  کنز 

 خودت دل با یخوایم اگه اما .مونهیم اتبر  شهیهم دخی  

یم فکر که هم اونقدرا .باشه خودت حرف به کنز  ازدواج

 گهید طور هی فقط !ترالن خوادنیم رو بدت مادرم کنز 

  زن نکهیا .کنهیم فکر
 
ز چ همه زندگ  من ویل !باشه دون ی 

 من ترالن .خوادیم خودش که باشه هموبز  زنم خوامیم

 !خوامیم هم رو روحت .خوامنیم رو تو جسم فقط

 من !پشعموش واسه شد قرارب   شب مهین هی که هموبز 

یم رنگ میزندگ به بودنش که هموبز  .خوامیم و ترالن اون

 !ده

 

 ۲۲۴ادامه#

یم و آورده ادیب را خودم ظهر یبهانه اما شومیم قانع کیم

 :میگو 
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ز چ عموزن به یظهر  ش من اما-  کجا از .گفتم یاگهید ی 

 از بوده؟ تو رفتنه یخواستگار  یبرا من بده حال دیفهم

 ...من ...من دهیفهم کجا

ز  یبرا آورمنیم را خشوی  ام نگاه تاب  ...دارم دوست گفی 

ز پا نگاه  .کنمیم ادا را حرفم ادامه و اندازمیم یی 

 ...دارم دوست-

 .کشدیم امچانه ریز  از دست خشوی  ام

 تو به معالقه از مرشد به من .بود گفته بهش مرشد-

 دوست رو تو یادیز  اسحاقت عمو .ترالن بودم گفته

  !داره

 اسحاق عمو نگاه دانستمیم .مهربانم اسحاق عمو یوا

 عمو دانستمیم .است بودن زاده برادر و عمو یسوا میرو 

 غریصز  و قصد پشتش زدیم من به که ب  هاحرف اسحاق

 حتم به ب  هاصحبت عموزن و خودش حال .دهیخواب

 تیاهم خشوی  ام دل حرف به که اندخواسته و اندداشته

 یخواستگار  از ب  هاپچپچ حتم به مهتاب؟ پس اما دهند

  .بود دهیرس مهتاب گوش به هم خشوی  ام آمدن

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 نیر یم امروز دیبود نگفته شما عنز ی ؟خر  مهتاب پس اما-

  بود؟ نزده حرقز  بهشون عموزن عنز ی ؟یخواستگار 

 :دیگو یم قاطع خشوی  ام

 برگردم، من تا بود خواسته چون .بود نزده حرقز  مادرم نه-

 میبر  باشه گفتم بهش تلفن یپا شیپ روز چند چند، هر

 که گمیم زمابز  رو مقطیع جواب بودم گفته هم بهش اما

 و ونی  ب میرفت امروز گهید .میکن صحبت و برگردم خونه

 مشخص ممیتصم که منم .گفت تو روزه و حال از مادرم

 یبرا تونخونه میاومد نز یی  ش و گل با که شد نیا .بود

 .کنم صحبت باهات تا نجامیا هم حاال !یخواستگار 

ا   .برنیم شیپ رو حرفشون و راه خودشون بزرگی 

 میبرا لحظات نیا باور کاش .کشمیم صورتم به دسن  

 و بود گذشته ب  کذا شب آن از چندماه .شدیم ترراحت

 یالحظه .نکنم فکر خشوی  ام به که نبود یالحظه من

  .نکنم مرور را اتفاقت تمام خودم با تا نبود

 ...کهنیا فقط-

 :پرسدیم بالفاصله خشوی  ام
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 ؟خر  فقط-

 .دانمیم الزم اما دادنش حیتوض است سخت دانمیم

 ی  تقصب   گذشته ماه چند اتفاقات تو من خشوی  ام-

 اون تو ارشیک کهنیا از نداشت خی   روحمم من ...بودم

ز  به ناچار اگه ...بود ختهیر  هویسر یب یدارو  آب یبطر   گفی 

 و مامان شدن داغون ترس از .بود آبرو ترس از شدم بله

 دست کار و بشه عصن   آراز مبادا کهنیا ترس از ...بابا

 یهمه نگم چه و بگم بله چه دونستمیم اگه ...بده خودش

نیم ارشیک یدهایتهد از وقت چیه افتهیم اتفاقا نیا

 خوامیم فقط ...زدمنیم قولم ریز  وقت چیه ..دمیترس

 یاهیثان ...نگذروندم وجدان عذاب بدون یاهیثان بدوبز 

 با ...شناختم و عشق تو با من ...نکنم فکر بهت که نبود

 ...خشوی  ام تونمنیم تو بدون من ...شد قرارب   قلبم تو

  .تونمنیم واقعا

 شومیم آسوده حال .کنمیم آرامش و راحن   احساس حال

ه میگلو  در که ب  هاحرف از نیم رها را من و زده چمی 

 .کردند
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 آرامش از پر دنیکش نفس یصدا براحن   توانمیم

 :دیگو یم باالخره اما بردیم زمان کیم .بشنوم را خشوی  ام

  تو یاونقدر  تو .ترالن راحته بابتت از المیخ-
 
 من زندگ

ز چ به نخوام که یشد مهم  دومون هر .کنم فکر یاگهید ی 

 ب  روزا از کاقز  اندازه به دومون هر م،یداشت ب  اشتباها هی

 واقعا گهید اما .میشد دور باشه قشنگ تونستیم که

  .هیکاف
 
 .ندارن ن  یاهم گهید کهییحرفا از ترمهم یلیخ زندگ

 چه ه؟یچ هدفم کهنیا ؟یبشنو  منم یحرفا یحاضز  حاال

 !خواد؟یم خر  مندهیآ زن از دلم و دارم ب  هاخواسته

یم فقط .بود آورده لب به که زبز  یکلمه از .گزمیم لب

 دست اشاره با .دهم تکان دییتا نشانه به یش  توانم

 فاصله با هم خودش و نمینشیم تخت یرو  خشوی  ام

االن حال مراعات کهنیا .ندینشیم تخت یرو  من از کیم

 بودن او با از شی  یب و کندیم قرص را دلم کندیم را مان

 هم با را ارشیک و خشوی  ام توانستمنیم چیه .برمیم لذت

  !نبودند اسیق قابل وقن   کنم سهیمقا

وع خشوی  ام  تمام و ندهیآ از صحبت .کرد صحبت به شر

 ارشیک که افتادم شن   ادی ناخوادآگاه .انتظاراتش
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 مرا ارشیک هم شب همان حن   .بود آمده امیخواستگار 

 از چقدر من و لمیف آن دادن نشان با .بود کرده دیتهد

 
 
 تمام از و بودنم دخی   از .بودم کرده دایپ نفرت زندگ

زن بلکه مردها تنها نه که بود نیا امر قتیحق اما .مردها

 رفتار کش هر و ندارند گریکدی به شباهن   هم ها

 حواسم کهنیا از یالحظه یبرا .دارد را خودش بخصوص

نیم اما دیآیم بدم خودم از امکرده ارشیک معطوف را

برهه در هم ارشیک .کنم فراموش را ماجرا قتیحق توانم

  از یا
 
یم واگذار زمان گذر به دیبا دیشا .بود لیدخ امزندگ

  با روابز  آب بسان و کردم
 
 همان نیا .شدمیم همراه زندگ

 بابا بقول و گرفتمیم شیپ را آن دیبا که بود درسن   ی  مس

ز  و آمدن از   در هاآدم رفی 
 
 و آمدن .گرفتمیم درس امزندگ

ز   چوهم آدیم ماندن و آمدن و ارشیک چوهم مخرب   رفی 

  بود قرار که خشوی  ام
 
 ...میبساز  هم با را مانزندگ

 

 ۲۲۴ادامه#
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 خشوی  ام بقول و میبود آن خواستار دو هر که یازندگ

 
 
 عبث و پوچ ب  هاحرف با تا بود آن از ترتیاهم پر زندگ

 ...شود مبدل چیه به

 
 
 هم دست در دست خشوی  ام و من حال که یازندگ

 و میگفتیم سخن آن از و برداشته قدم ساختنش یبرا

 ...میدیکشیم هانقشه

 

#۲۲۵ 

*** 

 بعد ماه دو

 

 خشوی  ام با همراه و کرده جابجا را دستم در یهاکمپوت

 وارد راهرو کردن یط از بعد .میشو یم مارستانیب وارد

یم آراز اتاق در مقابل تینها در و شده مربوطه بخش

 .میستیا
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 نیبهی   نیا و درآمده کما از شودیم یاهفته سه که یآراز 

  توانستیم که بود یخی  
 
 .کند نونوار را مانهمه زندگ

به خشوی  ام ز پا را دستش .زندیم اتاق در به یاضز یم یی 

یم باز را در و گرفته دستش انیم را در هی  دستگ و آورد

 آراز دنید یبرا باغخانه اهایل و است شلوغ اتاق .کند

ز چندم نیا .اندشده جمع اتاق داخل  یبرا که بود یبار  ی 

 کی تنها که یآراز  .میآمدیم مارستانیب به آراز مالقات

 مرخص آن بعد و ماندیم مارستانیب در دیبا گرید یهفته

  بهار، فصل دنیرس با ب  گو .شدیم
 
 از هم مانهمه زندگ

ز  نو یس و سالم همه با .بود شده سی   و کرده احوالیر

 .ستدیایم آراز کنار وقت چند نیا عادت به خشوی  ام

به  .کوبدیم آراز یشانه به دستش با آرام نسبتا یاضز

  پهلوون؟ یچطور -

 نز یتضم خوبش حال اما .دارد بانداژ شش چنانهم آراز

  .است مانشانیپر  حال ماندن آرام یبرا

م یلیخ-  رو مارستانیب یحوصله و حال گهید فقط بهی 

 .ندارم
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 یهاکمپوت یمشما و کرده رها را خشوی  ام دست

ز م یرو  را آناناس  کنارش .گذارمیم تختش کنار ب  کشو ی 

 .کشمیم صورتش یرو  دسن   و ستمیایم

 .یسر یم راحت کال و خونه یآیم کنز  تحمل گهید کمی-

 .کندیم خم زانو از را شیپاها و شده جاجابه تخت یرو 

یم برم بذار جدت ش خوبه حالم گمیم دکی   به من بابا-

نیم من .کنز  صی   دیبا شاتیآزما جواب اومدن تا نه گه

 اشتباه ومن موش با واال آخه؟ شر یآزما چه گهید دونم

ز   .گرفی 

 بیج داخل را دستش در حیتسب و خنددیم اسحاق عمو

 .گذاردیم کتش

 ما همه نیا .زبز یم غر چقدر ی  بگ دهن به زبون بچه-

 .بخور جوش و حرص تو کممی و میخورد جوش و حرص

 .تو واسه نگرابز  از برامون نموند دل که واال

 لیدل هم مارستانیب یفضا و بود شده حوصله کم آراز

  کم یبرا یشی  یب
 
 !اشحوصلیک

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 نیا در .دیکش آغوش به را شیهادست و داد تکان یش 

 اول یروزها .داشت هم یی  چشمگ وزن کاهش مدت

ز  راه و آوردیم باال مدام یروز  چند تا آمدنش بهوش  و رفی 

 ب   که بود شده سخت یبقدر  شیبرا یعاد یکارها انجام

جسمابز  حال یبهبود با آن از بعد اما ختیر یم اشک صدا

  .دهد انجام راحت را اششخیص یکارها توانست اش

 من .گهید دراومد می  پ !عموخان جویسر  و حرص چه-

 گهید چندماه و شدیم دار ادامه موندنم کما اگه موندم

ز چ چه بود قرار کردمیم باز چشم  واال !بشنوم و نمیبب ب  ای 

ز  کما هی  و یپر  عرویس !اتفاق کیل با شد مصادف من رفی 

 شیپ ماه دو .ستگهید هفته سه دو، که اوشیس

 خوانیم محمدی  ام و طاها .شدن محرم ترالن و خشوی  ام

 هم تونیلعنت کدوم چیه .اتفاق همه نیا .خدمت برن

 ...دتونویز ی د،ینموند من دراومدن کما از منتظر

 رایصز  تشیوضع از که یآراز  اال میافتیم خنده به همه

 .خوردیم حرص و ستین
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 تو از شی  یب ما که واال .باالت  و قد قربون مامان الیه-

 چند نیا جز هیچ چاره اما .میاخونه به اومدنت منتظر

؟ روز  صی 

 مامان و قهیصد عموزن سمت و شده دور آراز تخت از

صحبت از بعد شب آن .اندستادهیا هم کنار که رومیم

ز  و خشوی  ام و من یها چهره دنید با ب  رایپذ به مانرفی 

ز چ اما دادم حق او به عموزن ناراحت کیم ی  میبرا که یی 

 چوهم کردمیم گمان .بود عموزن برخورد نحوه بود جالب

 طورنیا ابدا اما ندیبب چشمانش در یخار  را من ب  زندا

 و داشت محبت و لطف من به یقدر آن عموزن و نبود

 که منز  .باشم داشته او بابت از یانگرابز  نخواهم که دارد

نیا را او همه چند هر .بودم کرده قضاوت شیپ شیپ را او

ز چ اما میپنداشتیم طور زن ذات با میبود دهید ما که یی 

  .داشت یار یبس فرق عمو

 و رفت شیپ عایل و خوب یخواستگار  یهاحرف شب آن

ز چ همه  با را آرامش من که شدیم دهیچ هم کنار یطور  ی 

  ...کردمیم احساس وجودم تمام
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 عمو خواست به ...بودم کرده گم را آن که آرامشر  همان

 عرص و رفته شگاهیآزما به خشوی  ام با شب همان یفردا

  جمع کی در هم روز همان
 
یبرا محله روحابز  ،خانوادگ

 بعد مانعرویس و عقد قرار .خواند تیمحرم غهیص مان

 و جفت و آراز حال شدن بهی   و بود پروانه عرویس از

 با شدیم یروز  چند .خودمان یکارها کردن جور

ز ی بر  در خشوی  ام  اما میبود محله در نقیل یاخانه افی 

ز چ  و بوده یگر ید طور ای و نبود میبود خواستارش که یی 

 
 
 کنار در که خویسر  امیا و روزها .زدنیم ماندل به چنگ

  ...بودند عمرم یروزها نیبهی   کردمیم یسیر  خشوی  ام

 و داده لیتشک یارهیدامین آراز تخت کنار پشها و مردها

ها و هازن   .گریکدی کنار هم دخی 

 کمرم یرو  وارنوازش را دستش .ستمیایم عموزن کنار

 :پرسدیم مهربان لحنز  با و دهیکش

م؟ خی   چه-  د؟یکن دایپ خونه دیتونست دخی 

 

 ۲۲۵ادامه#
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ام با و زده یلبخند شیرو  به  .دهمیم را جوابش احی 

مجتمع تو دیبا ای .میخوایم که ستین اوبز  .عموزن نه-

 از هنوز مستاجرشون ای انساله چند که میی  بگ شلوغ یها

 داربنگاه .دیکن دیخر  شیپ گنیم نکهیا ای .مونده وقتشون

 م،یبزن ش میبر  نشد وقت گهید گفته، گهید جا دو گی

 .نجایا میاومد

 .کندیم مرتب را شش یرو  گلدار و مشگ چادر

 چه رو خدا .بزرگه خدا دیند راه دلتون به نگروبز  دل-

ز رفت راحت الیخ با نیدیخر  خونه اصال دیشا یدید  تو ی 

 هست هم عموت نکن، نارویا فکر االن از .خودتون خونه

ز  ز بکش سخن   رایه اول ذارهنیم باش مطمی    .ی 

 .دی  گیم یشی  یب عمق لبخندم

 ادیز  ما یبرا رو عمو و شما هیسا خدا .عموزن ممنونم-

 .نهینب

 .درخشدیم چشمانش

  .بشم نازم عروس تو قربون-
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 ینظاره حال در خنده با که پروانه و میگو یم یانکنه خدا

 .ستدیایم مقابلم   دهیکش جلو را خودش بود عموزن و من

  گه؟ید حله فردا واسه ترالن-

ز پا و باال یش   .کنمیم یی 

س انقدر چرا یپر  آره-  نیا که پارچه می   چند ؟یدار  اسی 

  .نداره نگروبز  دل همه

خواباتاق و ب  رایپذ یپرده خودش داشت قصد پروانه

 چند که منز  .من کمک با هم آن .بدوزد را اشخانه یها

 مادرشوهر شیپ ایطیخ آموزش یبرا شدیم یاهفته

ز هم در و رفتمیم پروانه فتیپ بودم توانسته هم مدت ی   شر

 یبرا خوب   استعداد پروانه مادرشوهر بقول و کنم یادیز 

 به مشیتصم و انجامش که یکار  .داشتم کار نیا انجام

 یی  ادگی یبرا شنهادمیپ از که زمابز  و بوده خودم یعهده

 استقبال حساب   بودم گفته مامان و عموزن به ایطیخ

هیته یبرا گذشته یتجربه برخالف اما مامان .بودند کرده

ز جه ی یس ابدا بار نیا امهیی   آرامش با .نداشت اسی 

 ابدا و اصال عموزن که چرا دادیم انجام را شیکارها
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 مدام که ب  زندا برخالف و کردنیم کار نیا در دخالن  

 جنش مامان وقن   و نداشت یکار  زد،یم هیکنا و طعنه

 عموزن داد،یم نشانش عموزن به و کردیم یدار یخر 

 هنوز ...کردیم دود اسپند حن   و کرده تشکر بار نیچند

 میروزها طول اتفاقات به شبانه خواب از قبل وقن   هم

ز چ همه و دارم که آرامشر  کنم،یم فکر  یجا در که یی 

 خواب کی دیشا کنمیم گمان رودیم شیپ عایل خودش

ز چ همه و نبود خواب اما باشد نیی  ش  ...داشت قتیحق ی 

 !عسل حالوت به دلچسب قن  یحق

 

#۲۲۶ 

*** 

 داخل هم را شده شسته یهادسن  شیپ یدسته نیآخر 

 را امخسته نفس و بسته را نتیکاب در .گذارمیم نتیکاب

 جلو با و زده گره درهم را میهاانگشت .کنمیم آزاد

 کیم تا دارم کششر  حرکات انجام در سیع دستانم دنیکش

  از
 

 مامان که یامهمابز  .کنم کم روش نیا با را امخستگ
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 کی و بود گرفته مارستانیب از آراز شدن مرخص یبرا

  .گذشتیم آن شدن تمام از ساعن  

 .ی  بگ هم نارویا ترالن-

 که یانز یس دنید با و چرخانمیم ش خشوی  ام یصدا با

ز  یبرا و زنمیم یاخسته لبخند بود هاقندان داخلش  گرفی 

 .کنمیم دراز را دستانم و زده چرخز مین نز یس

ز چگهید و شده تموم که بگو-  !ستین آوردن واسه یی 

 کیبهکی را هاقندان و داده قرار نتیکاب یرو  را نز یس

 .گذارمیم نتیکاب یکشو  داخل

 و آمده جلو که دسن   و کنمیم احساس کنارم را حضورش

 .گذاردیم کشو داخل را قندابز 

 !مونده گهید کار هی اما شد تموم قایدق-

 .کنمیم نگاهش متعجب

 ؟خر -

 .زندیم پچ گوشم دم و کشدیم جلو را شش

  !من قرارب   دل به دنیرس-
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 و کشمیم عقب را شم .زنمیم طنن  یش پر و خجل لبخند

 .کنمیم نجوا شیهالب و هاچشم به هی  خ

 کنه؟نیم یقرار ب   یادیز  شبا و روزا نیا شما قرارهب   دل-

 .کشدیم جلو را صورتش و انداخته باال ابرو

 !درخشهیم خوش یادیز  خانم دخی   هی .ستین من ی  تقص-

 دهمیم انجام را کارم یشی  یب شتاب با و گردانمبریم را شم

 :زنمیم لب حال همان در و

  !خشوی  ام آقا ستین خوب طاقن   ب   انقدر-

 .گذارمیم سماور پشت هم را نز یس و بسته را کشو در

 :دیگو یم یجد و گذاشته میپهلو  یرو  دست خشوی  ام

 !باغ میبر -

ز  یجد حاصل و  ق  یدقا مانیدو  هر حضور حرفش گفی 

  .بود باغ در بعد

 .بود شده مانعشق معبدگاه ب  گو که مکابز  قایدق
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 حال که دمجنوبز یب درخت ریز  .مینینشیم هاکنده یرو 

ز   به که یبهار  .بهار فصل دنیرس از خی   و شده سی 

 .بود نمانده شیب یروز  چند آمدنش

 به را من و کرده حلقه کمرم دور را دستش خشوی  ام

 .کندیم قفل خودش

 .ستنفره دو یهوا هوا، نیا-

  .کنمیم نگاه رخشمین به

ز هم واسه-  باغ؟ تو میایب خواسن   ی 

 بعد یالحظه دهد،یم چشمانم به و گرفته آسمان از نگاه

 .افتدیم میهالب یرو  چشمانم یرو  از نگاهش ی  مس

 جمع ش میشد محرم که یاخورده و ماه دو نیا تو-

 و درست .دمینبوس لباتو کوتاه اونم بار سه دو از شی  یب

 و تنت عطر حساب   و درست .نگرفتمت بغلم حساب  

  .دمینکش نفس

ر شیهاحرف از
ُ
گونه .شودیم رو و ریز  دلم و می  گیم گ

 صورت یرو  مصمم اما نگاهم و ندی  گیم رنگ میها

  .چرخدیم خشوی  ام
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 کیم را شم و نشسته امچانه ریز  گرشید دست خشوی  ام

 .دی  گیم باالتر گرید

 نخواستم اگه بشم، کینزد بهت یادیز  نخواستم اگه-

 فکر که بود نیا واسه فقط بشه طوالبز  یادیز  دنتیبوس

ز هم بر   دلم نکنز   وقن   باشه زور نخواستم .حرکتاست ی 

 و شهیم جمع بدنت دنتیبوس بار هر با کردمیم احساس

یم و دونستمیم .کنهیم لونه چشمات عمق تو ترس هی

 شکوب آبز  موخواسته و خودم و هیچ واسه ترست دونم

ز چ همه ب   اون دونمنیم .کردم  تو با کرده کار خر  زور با ی 

خواسته بعد مهمه واسم خودت بودنه رایصز  اول بدون اما

  بر  هم با مدت نیا خواستم .خودم ی
 
 تا مییبدو  زندگ

  بدوبز 
 
ه برام خودت وجود با زندگ  خواسته نز یبب تا .مهمی 

ز چ .تهیاولو  تو برام تو خوده  .یخوایم خودت که یی 

 و سبک همون با خوادیم دلت خودت که یاخونه همون

 کیکوچ اطیح هی یدار  دوست که یاخونه همون .طرح

 ایدن هی و گلدون چندتا .اسی گل بوته هی .باشه داشته

 .عشق
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ز  .گزمیم را لبم گوشه یم را حاالتم خشوی  ام بودم مطمی 

 با .بود میبرا ارشیک از تلخ یادگار ی کی که حاالب   .فهمد

 در رابطه از تریس اما داشتم دوست را خشوی  ام کهنیا

ز چ نیا و بود دلم  در .زد نقش ذهنم در ارشیک که بود یی 

 حن   و نداده انجام خشونت با حرکن   خشوی  ام که حایل

بوسه ارشیک اما .بودند میهالب لمس حد در شیهابوسه

  و بود خشونت با توام اش
 
 بدنم به هنگام همان که چنگ

ز  شیپ آرام اما .بودم کرده دایپ نفرت من و زدیم  رفی 

 لیما خودم گایه که یطور  بود کرده آرام را دلم خشوی  ام

 در مردانه خشوی  ام .شوم شقدمیپ دنیبوس یبرا بودم

 آرامشر  و تیامن حس .خواستمیم که همابز  بود، کنارم

 را آن وجودم تمام با من و شدیم ساطع وجودش از که

 و ابانیخ در زدن قدم و بودن کنارش در .کردمیم افتیدر 

بریم قدم یمرد کنار کهنیا از ...داشت غرور میبرا محله

 متوجه نخواهد که است پاک چشمانش یقدر آن که دارم

 به ماخوذ و محجوب یقدر آن .شود یگر ید دخی   ای و زن

  آرامش بر  در فقط که هست ایح
 
 خودش و من زندگ

 که منز  .کردیم من خوشحایل یبرا که تالیسر  تمام .باشد
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 و نداشتم آپارتمابز  یهاخانه به نسبت خویسر  دل چیه

خانه یوارهاید و گچ در کردندیم حبس را نفسم ب  گو

 جنس از یاخانه دلم .داشتند را زندان حکم که ب  ها

ز  آرامش ز  سکوت و گرفی   کی یاخانه .خواستیم داشی 

 ...اسی گل یابوته و کوچک ایطیح با طبقه

 

 ۲۲۶ادامه#

  به ربط ب   دیشا ای و داشتم شهیهم که ب  آروز
 
 کردن زندگ

 ش امشگریم شی  یب من .نبود باغخانه در شدنم بزرگ و

  حس .بود هاگل یهابوته و هادرخت به زدن
 
 ش و زندگ

  ...هاآن شاد رنگ دنید از آمدن ذوق

 خودم بتوانم که ب  جا تا .کشمیم جلو را صورتم کیم

 .شوم خشوی  ام یهالب یرو  زدن بوسه یبرا شقدمیپ

 یمرز  گرید .کشدیم جلو را شش شده متوجه خشوی  ام

ز  اوج در دو هر و نمانده مانیهاتن انیم  و خواسی 

ز  دوست نیا یگرما   ...میشو یم غرق هم در داشی 
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 شودیم قفل هم یرو  مانیهالب ریناپذ وصف آرامشر  با

آن ...بوسدیم ولع با خشوی  ام و بندمیم چشم من و

 ریز  و کرده اشهمرایه هم خودم که برمیم لذت یقدر 

 رقم را ماندبز  ادیب لحظاب   میمال  باد وزش با و مهتاب نور

 ...میزنیم

 

#۲۲۷ 

*** 

 م؟یبر -

یم خشوی  ام سمت نگایهمین .بندمیم را منز یا کمربند

 .اندازم

 .میبر -

ز ماش  یبرا یدیخر  مرکز سمت .آورددریم حرکت به را ی 

 .اوشیس و پروانه عرویس یبرا لباس دیخر 

 عرویس گرید روز دو ...گذشتندیم باد بسان که ب  روزها

 آمد و رفت و دیع امیا وجود با و مدت نیا در و بود

https://t.me/VipRoman


واز اهی بی قرارآ   مهین عبدی  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 یبرا وقن   که بود شده شلوغ باغخانه یآنقدر  هامهمان

 شگرم نویع به همه که مدب   نیا در .نبود گرید یکارها

ز  حال در عموزن طرقز  از .بودند دیخر  و کار  چند گرفی 

 بازار مدام که یاعمه و مامان و بود تشک   لهاف دست

 بساط دیخر  شگرم اوشیس با که یاپروانه .رفتندیم

 .بودند شانعرویس یکارها مابق   و تاالر رزرو و عرویس

 نیا پز و پخت زحمت هم ترنج و ترمه ه،یراض عموزن

 یبرا خانواده کی از شیب که یلیفام دند،یکشیم را مدت

م و زیعز  هم روابط در تیلیفام نسبت ابدا و میبود محی 

 عمو .شدیم انجام کارها منتب   و شدنیم دهید مان

 بود گفته او به خشوی  ام که ب  آنجا از مهربانم اسحاق

 خود میقد دوستان به ستسبگ چه نظرمان مد یخانه

ده زورخانه در و محله در  آن در یاخانه اگر تا بود سیر

 گفته خشوی  ام به کهنیا با .کنند معرقز  را بود سبک

  میتوانیم و ستین مهم هم چندان بودم
 
 در را مانزندگ

وع آپارتمابز  یواحدها از گی  خشوی  ام خود اما میکن شر

 چند هر ب  الیو  و داراطیح یخانه به یادیز  لیتما هم

 ...داشت نقیل
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 در هم خشوی  ام کیبوت که یپاساژ  به دنیرس از بعد

ز ماش خشوی  ام بود، آنجا  هر و کرده پارک نگیپارک در را ی 

فروشنده تیاکی   .میشد پاساژ وارد هم دست در دست دو

 خی   دنیشن و ماندنید با و شناختندیم را خشوی  ام ها

مانه خشو،ی  ام ازدواج  و گفتندیم کیتی   دوستانه و محی 

 او ششبه ق  یدقا یبرا هم خشوی  ام دوستان گاها

 گریم به را دستم خشوی  ام .کردندیم ب  هاشوخز  و گذشته

 دانستیم خدا فقط و بود گرفته اشمردانه دستان انیم

 و جان با را خوشبخن   طعم اندازه چه به او کنار در من

 که ب  خشوی  ام کلیه و قامت و قد .کردمیم احساس دل

 براحن   حن   من و گرفتیم بر در را من تمام چی   چوهم

  .گرفتمیم جا آغوشش در

 را مجلش یهالباس کیبوت خشوی  ام و میرفت جلوتر کیم

 .داد نشانم

 ارهییم که ب  کارا شناسمش،یم .قمهیرف نجامیا صاحب-

  .اصله ترکه شهمه لباساش دوخت و پارچه جنس
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 .انداختم نیی  یو  پشت برق و زرق پر یهالباس به نگایه

 دنید یبرا را صورتم .مجلش و بلند یهاماکش

 .بردم باال خشوی  ام

سنگ .خشوی  ام باشن گرون هم حساب   کنم فکر ویل-

ز بب لباسارو یرو  یدوز  دیمروار  و یدوز   .ی 

 .کرد نگاهم یجد

 باشه گرون م؟ی  بگ یجد وحرفت که یندار  انتظار االن-

 موت تار هی یفدا لباسا نیا یهمه ه؟یعروس شهیهم مگه

  .من قرارب   آواز

 لحظه هر ی  تسخ قلبم ای کردم پرواز هاآسمان در دانمنیم

 بود چه هر .بود درآمده خشوی  ام یهاکردن رفتار منتب  

 کردن دیخر  یبرا نه .بس و بود موهبت خشوی  ام بودن

حایل در ...مهربانش قلب یبرا !نه مت،یق گران یهالباس

 با ارشیک ای و زدیم منت لباس هر دیخر  یبرا ب  زندا که

نیا .کردیم یدار یخر  را خودش درخواسن   یهالباس زور

 حفظ را امن  یشخص یرفتارها ارکان نیمهمی   خشوی  ام که
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ام میبرا و کردیم  بزرگ روح از نشان بود، قائل یادیز  احی 

  .داشت تشیانسان و

 که حایل در بزنم یلبخند حرفش قبال در توانستم فقط

  .بودند او از تشکر غرق وجودم

  خوبه؟ کدومشون بنظرت خب-

 که لبایس افتاد، هالباس یرو  مجددم نگاه .چرخاندم ش

 دیمروار  .بود یاوزهی  ف رنگش کرد، مجذوبم همه از شیب

 ینهیس قسمت و گردن دور  ششانه، یرو  اشیدوز 

ز آست .رویم لباس شکل به لبایس .بود لباس  و ریحر  یهای 

 .بودند شده زانیآو  لباس کنار ششانه، از که بلند یتور 

 .کننده مسحور و بایز  لبایس

 .رفتم نشانه را لباس انگشتم با و کرده دراز دست

 .ترهقشنگ هم دتره،یجد مدلش هم بنظرم نیا-

 .داد تکان یش  خشوی  ام

 .نمیبب تنت تو کن پروش میبر -
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 فروشنده .میشد کیبوت داخل دو هر و داده تکان یش 

 سالم گریم به او دنید با بود خشوی  ام یهادوست از که

یس و ز ح همان در و کرد احوالیر  راه را اشیمشی   هم ی 

هم که فروشنده .کرد رفتار یشی  یب تیمیصم با و انداخته

ام و ادب با بود جوان یپش  خشوی  ام چو  هم من به احی 

ز  با خشوی  ام ق  یدقا از بعد و گفت کیتی    زیسا گفی 

 .داد را لباس سفارش

 هیچ لباس دونهی .داداش خودته به متعلق کیبوت نیا-

  .زهیعز  یلیخ ما واس خاطرت ...برو بردار رو همه شما

 .زد یادوستانه لبخند خشوی  ام

 .یدار  لطف جان رضا نوکرم-

 از بعد را لباس است، رضا اسمش دمیفهم که فروشنده

 اشب  مشما کاور و دیکش ونی  ب رگال از زیسا یوجو جست

 :گفت و داد خشوی  ام دست را لباس و دیکش ونی  ب را

 جلو ونی  ب نیا من داداش، پشته همون پرومون اتاق-

 .حله یبد ندا هی شد تموم کارت کمیبوت
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 ۲۲۷ادامه#

 خشوی  ام و رودیم ونی  ب او کند، مخالفت خشوی  ام تا

 :زندیم پچ

  .هیاخالق با بچه یلیخ-

 .داد بدستم را لباس

نیا باهات همه که خوب   یاونقدر  تو کنمیم فکر من ویل-

ز یم رفتار طور   .دلم زیعز  کیز

 و دیکش اششابز یپ یرو  دست شر ینما حالن   با خشوی  ام

 :گفت و کرد پاک را اشنداشته عرق

منده-  .خانم کنز یم مونشر

 پرو اتاق سمت و دهیچرخ ش، تکان با و کردم آرایم خنده

 ...رفتم

وع در کردن قفل از بعد یم .کردم هالباس ضیتعو  به شر

 خواهم مشکل به لباس پشت پیز  قسمت در دانستم

 اشمابق   و دمیکش باال را پیز  توانستم که ب  جا تا .خورد

 .انداختم یقد نهیآ درون خودم به نگایه .شدم الیخیب را
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 هم آن که بود افتاده جلو لباس یباالتنه قسمت کیم

 از دستم با کیم .بود لباس پیز  کامل دنینکش بخاطر

 .نکرد جادیا فرق   هم باز اما دمیکش عقب ششانه قسمت

به با  نهیآ از نگاه زد اتاق در به خشوی  ام که آرایم ضز

 .گرفتم

 رو؟ در کنز یم باز ترالن-

 خودم و کردم باز را در و نداده ب  بها اما داشتم دیترد کیم

 .دمیکش جلو کیم را شم و کردم پنهان در پشت را

 جانم؟-

ز چ چیه و بود پوشانده را در مقابل کلشیه و قد تمام  از ی 

 یهابیج داخل را شیهادست .شدنیم دهید شش پشت

ز آمطنتیش لحنز  و ابرو و چشم با و کرد شلوارش  اشاره ی 

 .زد

 .نمتیبب-

ز پا نگاه چه؟ که آخرش خب اما شد ملتهب صورتم  یی 

 زمان کیم .آمدم ونی  ب در پشت از نهیطمان با و انداختم
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 سوایل و می  بگ باال ش شد باعث خشوی  ام سکوت و برد

سم  :بیر

 آد؟نیم بهم-

 ش ناخودآگاه .آورد جلو و دیکش ونی  ب را دستش کی

 مهربابز  لحن با و ماند معلق هوا انیم دستش .بردم عقب

 :گفت

 .شده زونیآو  باال از لباست ...دخی   که ندارم تیکار -

 :گفتم فورا و دادم قورت را دهانم بزاق

 .بکشم باال و لباس پیز  کامل نتونستم نکهیا واسه-

 .زد گره هم در ابرو مصلحن  

 .نمیبب بچرخ پس؟ امخر  واسه نجایا من-

 مصممش و یجد چهره دنید با و کردم گرد چشم

 خودم خورد، بدنم یبرهنه قسمت به دستش تا .دمیچرخ

ن .کردم جمع را  ...نبود خودم دست ابدا نیا و داشتم شر

 دهید باز مو را من فقط مانتیمحرم از بعد خشوی  ام

 ...طورنیا حال .بود
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 گرید بدنم که یطور  داشت دلچسن   یگرما دستش

 خشوی  ام سمت از حرقز  و حرکت وقن   .نشد منقبض

نهیآ به نگاهم اتفاق   بطور و دمیکش باال را چشمانم دم،یند

 ماننگاه وقن   و کردیم نگاهم خشوی  ام .افتاد مقابلم ی

 :زد پچ آرایم به خشوی  ام کرد تالق   هم در

 ،یبود خانم .دهیم نشونت خانم یلیخ آد،یم بهت یلیخ-

 .یشد ترخانم

 

#۲۲۸ 

 .زدم ب  نمادندان لبخند

 .مریس-

ز پا کیم را لباس پیز  کرد، براندازم کیم  ب  جا تا .دیکش یی 

ز پا خودم را بعدش ِمن که  بردم لذت چقدر من و بکشم یی 

ایم از  .شد قائل مانتیوضع خصویص میحر  یبرا که احی 

 .دیکش کنار را دستش

 .ایب کن عوض ولباست-
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 .زدم را قفلش من و بست را در خشوی  ام و گفتم یاباشه

ز پا را لباس پیز  کامل و دمیکش لباس به دسن    دم،یکش یی 

 را خودم یهالباس .دمیکش ونی  ب تنم از را آن اطیاحت با

 مشغول خشوی  ام .آمدم ونی  ب پرو اتاق از و زدم تن

 یرو  را لباس .بود کیبوت فروشنده رضا با صحبت

 .گذاشتم شخانیپ

 .آبچ   خوش دل و بسالمن  -

 و داد قرار کاورش داخل را لباس او و گفتم ممنونیم

  .بایز  پاکن   داخل سپس

 یبرا رضا و خشوی  ام انیم اریبس تعارفات از بعد

 کارت خشوی  ام شآخر مبلغ، نکردن و کردن پرداخت

یدهایخر  مابق   .میزد ونی  ب کیبوت از تشکر با و دهیکش

 گرید که یناهار  خوردن یبرا و داده انجام هم را مان

 یایفودفست رایه بود دهیرس شام زمان و نبود ناهار

ایپ .میشد ز وع لذت با و میداد سفارش یانفره دو یی   به شر

  .میکرد خوردن
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 را مین و ده ساعت که حایل در خانه به برگشت راه در

 :زدم لب دلواپس دادیم نشان

  .خشوی  ام شد رید یلیخ ویل-

ز ماش و چرخاند را فرمان  .کشاند اصیل ابانیخ در را ی 

 .اننیجر  تو که عموزن و عمو .که نداره نگرابز  باشه-

 .انداختم باال یاشانه

 .بشن نگروندل ندارم دوست خب ویل آره-

 .کندیم یاخنده مچهین

 .میبخار  ب   تو و من راحته الشونیخ-

 آوردم دهان به را اسمش صدا پر و شده گرد چشمابز  با

 .کرد یاخنده که

 کم .نبایسر  دلواپس و نگروندل ،یبخند کنمیم شوخز -

 .میبرس مونده

 .دادم صندیل به هیتک

 همه اون بعد بود، خوب یلیخ ،مریس امروز بابت ویل-

 .دیچسب حی    تفر  و دیخر  نیا بدوبدو و کار
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 .دهدیم تکان یش 

ز چ همون تو خویسر -  .خوامیم که هیی 

یم کم خشوی  ام یهاخوب   برابر در حال چوهم گایه

 .کردمنیم دایپ شانیبرا جواب   که ب  هاخوب   .آوردم

 
 
ز چ خشوی  ام مردانگ  .بماند پنهان نظرم از که نبود یی 

 تیاولو  من و کردیم من ضف را وقتش خفا در و انیع

  اول
 
یم قدرت حس من به که ن  یاولو  .بودم شده اشزندگ

  حس .دیبخش
 
 بودم مهم مردم یبرا نکهیا از .کردن زنانگ

وط همان از گی بودن مهم نیا و   اصل یهیپا و شر
 
 زندگ

ک   .بود مشی 

ز ماش از را دهایخر  خوشحایل با .میرسیم خانه به  ونی  ب ی 

ز ماش کردن قفل از بعد و دهیکش یم ساختمان داخل ی 

  .شمپشت هم خشوی  ام و رومیم باال هاپله از .میشو 

نیم دهیشن ب  صدا و است بسته اسحاق عمو یخانه در

ز هم شود  :دیگو یم خشوی  ام که شودیم ی 

 .باشن نایا یسور  عمه خونه احتماال-

 .رسمیم مانخانه در مقابل
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نیم در ب  صدا هم ما خونه از اونجان، شونهمه احتماال-

 .آد

 را در کنار زنگ و گذاشته میپا کنار را دستم در یدهایخر 

یم را مامان یصدا نه اما مانمیم منتظر کیم فشارمیم

  .را آراز و بابا یصدا نه و شنوم

 در یدهایخر  حجم به را میپا کنار یدهایخر  خشوی  ام

 .کندیم اضافه خودش دست

  .باالن شونهمه-

 .کنمیم باز را خانه در

 .باال میبر  بعد اتاقم میبذار  دارویخر  حداقل پس-

 .باشه-

 .است روشن ب  رایپذ چراغ تنها .میشو یم خانه وارد دو هر

 هم خشوی  ام مانشدن داخل با و گرفته شیپ را اتاقم راه

 از شدن خارج قصد .دهدیم قرار وارید کنار را دهایخر 

 چراغ .دی  گیم آرایم به را دستم خشوی  ام که دارم را اتاق

 ...نمیبیم تار و هی  ت را خشوی  ام و است خاموش اتاق
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 .نمیبب خوابتو کمی   شبا حداقل بذار بغلم تو بمون کمی-

 .اندازمیم اتاق باز در سمت نگایه

  اد؟یب گی اگه اما-

 را مانیدو  هر قلب امانب   یهاتپش .کشدیم جلو را من

  ...مانیهردو  قرارب   قلب .شنومیم

 ...بودند داده ش قرارب   یآوازها که ب  هاقلب

 ...هیثان چند یبرا-

 خشوی  ام آغوش تابب   هم خودم وقن   کنمنیم مخالفن  

 ژیل یبو  عطرش، یبو  .کشدیم آغوش به را من ...بودم

 کیتحر  یبرا را یی  نظب   بیترک زده، شیموها به که

 و ستادهیا میپاها انگشتان نوک یرو  .سازندیم احساساتم

 باال کیم براحن   را من .کنمیم حلقه گردنش دور را دستانم

 یهانفس دارد،یم نگه گردنم کنار را صورتش و دی  گیم

 را من و رفته عقب قدیم چند .کشدیم دارکش و قیعم

ز زم یرو  آرام و چسباندیم شمپشت وارید به  .گذاردمیم ی 

 کنانلمس را شیهالب و زندیم کنار شی  یب کیم را شالم
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 پچ گرفته ب  صدا با حالت همان در ...کشدیم گردنم یرو 

 :زندیم

 .ترالن بشم الیخیب خوادیم دلم االن مثل وقتا بعیصز -

 هزار .باشم داشته بغلم تو رو تو فقط که الیخیب اونقدر

لحظه نیا به غربت و ب  تنها یروزا اون تو شی  یب بار

  .کردم فکر هامون

 چشمانم و کنندیم نوازش را گردنش پشت انگشتانم

  .ندارند شدن باز یبرا ایلیخ

 .شهیم تموم باالخره-

 

 ۲۲۸ادامه#

 .زندیم یابوسه گردنم یرو 

  .شمیم قرارترتب   من موقع اون تا فقط .شهیم تموم آره-

 :زنمیم لب آرام

 .منم-
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 .بردیم عقب را صورتش و دهیکش یگر ید قیعم نفس

 چطور بزنم حدس توانمیم هم دهیند واضح پر را اشچهره

ز  از  یگرما .شده شخ خواستنش کردن شکوب و خواسی 

 .ستکاقز  کردنم ذوب یبرا ب  تنها به تنش

 م؟یبر -

ز پا نهیطمان با را دستانم  .آورمیم یی 

 .میبر -

 

#۲۲۹ 

*** 

 بایز  که یاعرویس .گذردیم پروانه عرویس از یاهفته کی

 حال که اویسر یس و پروانه و شد برگزار خوش دیل با و

  .اندرفته عسل ماه به شودیم یروز  چهار

  .گذاردیم فالکس کنار و سبد داخل را غذا ظرف مامان

ز بب-  نمونه .هایار یب ظرفارو برگشتنز  نره ادتی ترالن ی 

  اونجا
 
 !بشه؟ رنگ
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  .می  گیم دستم در را کوچک مسافرب   سبد یهاهی  دستگ

 .ارمییم خودم با برگشتنز  یعرص  راحت، التیخ مامان نه-

  .رومیم خانه در سمت و کنمیم صاف قامت

 سه دو نیا طفیل بخوره بکش غذا ادیز  خشوی  ام یبرا-

 .خونه اون تو شد خسته حساب   روز

 .گردانمبریم ش

 به !خواستنز  یعمو زن باشه !مهربون مادرزن باشه-

 خوبه؟ رسمیم حساب   دامادت

 .زندیم یلبخند

خونه و امیب باهات خواستیم دلم یلیخ .بگردم دورت-

 موقع و کردنش لیتکم بعد واسه ذارمیم اما نمیبب رو تون

ز جه  رو کاراش خوش دل با شاءهللاان برو .دنتیچ هیی 

 .دیکن تموم

 مامان صورت یرو  یابوسه .دی  گیم یشی  یب عمق لبخندم

  .زنمیم

 .قشنگم مامان بشم فدات-
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ز پا هاپله از اطیاحت با و زده ونی  ب خانه از ز پا .رومیم یی   یی 

 شوق   با و زده پا را میهاکفش راهرو در و آخر یهاپله

یم یاخانه سمت .شومیم خارج اطیح از ریناپذ وصف

 باالخره که یاخانه .بود خشوی  ام و من یخانه که روم

 فقط بود مانلیم باب که شد همابز  و شد جور و جفت

ز تم به اجیاحت  چندسال بایتقر  یاخانه .داشت یکار ی 

 عمو و بود گذاشته فروش یبرا صاحبش که ساخت

 .کند قولنامه مانیبرا را خانه بود توانسته مهربانم اسحاق

 کمک هم اسحاق عمو خوده و بابا انیم نیا که چند هر

 یاخانه .بودند کرده خشوی  ام به خانه دیخر  یبرا یادیز 

ز پا کوچه سه که  عجله با را ی  مس .بود باغخانه از تریی 

 خی   رفتنم از هنوز خشوی  ام .کنمیم یط دنیرس یبرا

یم کوچه داخل .کنم زیسورپرا را او دارم قصد من و ندارد

 .است چشم در خانه رنگ دیسف در کوچه یانتها .شوم

ز ن اطیح وسط درختان برگ و شاخ چشم ونی  ب نیا از ی 

 و شودیم گرم یبهار  آفتاب گریم به دلم .هستند نواز

 خشوی  ام که یاخانه .هستم خانه دنید هم باز مشتاق

 و است شیوارهاید از ب  هاقسمت به زدن رنگ مشغول
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 هایوار ید کاغذ نصاب و هانقاش به مربوط کارها مابق  

  .هستند

 درون پا و کرده باز آرام را اطیح در دارم که یدیکل با

 اطرافم به نگاه با و بندمیم آرام را در .گذارمیم اطیح

 .کنمیم نگاه ولع با .دارمبریم یتر آرام یهاقدم خانه سمت

 ...خشوی  ام و من یخانه ...ریدلپذ حش با

 قویط نیچند خانه یسکو  مقابل و است باز هال در

 و گذاشته سکو یرو  پا اطیاحت با .ستنقایسر  ابزار و رنگ

 یصدا .گذرمیم راهرو از و کرده باز شی  یب کیم را هال در

 گویسر  از که یاق  یموس .دیآیم خانه داخل از یاق  یموس

یم خانه هال درون پا .است پخش حال در خشوی  ام

 قلیم با و بسته شش به دستمایل خشوی  ام .گذارم

خاته وارید از قسمن   به زدن رنگ مشغول ز دار یآشیر  کانی 

 متوجه چیه که است کار غرق و شگرم یقدر آن .است

ز زم یرو  آرام را سبد .نشده من  داخل و گذارمیم ی 

خانه ز شانه یرو  دست و ستمیایم ششپشت .شومیم آشیر

 .گذارم یم اش

 .من مرد سالم-
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 و گرددبریم بشعت .کشدیم نز یه و خوردیم جا بوضوح

یم نگاهم هی  خ دهیترس صورب   و شده درشت چشمابز  با

 .کند

 !ترالن-

 .دارمبریم عقب قدیم و خندمیم

 .کنم زتیسورپرا خواستم ترسوندمت دیببخش-

یم رنگ قویط داخل را دستش در قلم .کشدیم هوقز 

 .داردبریم را شش یرو  دستمال و کرده دراز دست .اندازد

 :دیگو یم شده گره ب  ابروها و شده زیر  چشمابز  با

 زدم؟ گند یچطور  نز یبب یاومد-

 اگر نبود منصفانه .اندازمیم شده رنگ وارید به نگایه

ز تم و تر وقن   نشده خوب میبگو   داده انجام را کارش ی 

 .کنمیم معوج و کج را لبانم خباثت با اما .بود

 .خشوی  ام یکرد شی  یب نقاشارو کار فقط-

 .زندیم کمرش به دست

 !بارهیم داره چشمات از !کنز یم طنتیش یدار  که بگو-
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 ...بود رو خشوی  ام یبرا شهیهم دستم

ل را امخنده توانمنیم  .خندمیم صدا با و کنم کنی 

یم منگه آغوشش در و گرفته را من حرکن   در خشوی  ام

 کشانکشان و دی  گیم دست کی با را دستم دو هر .دارد

 وقن   شودیم بلند هوا به غمیج .بردیم رنگ قویط سمت

ز   !دارد کارش نیا از هدقز  شومیم مطمی 

 !اینکن تیاذ خشوی  ام-

 :زندیم پچ گوشم کنار

ز هم خوادیم دلم قایدق- یم دست و گ !کنم رو کار ی 

 ها؟ ینداز 

 رها دستانش یسلطه از بلکه تا دهمیم تکان را خودم

 .سازم

 !تو نه من نه کنز  کارو نیا اگه که بخدا ی  ام-

 را انگشتش .شمیم خم ناچار به هم من و شودیم خم

 .کندیم دیسف رنگ قویط داخل
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 همه نیا که رنگ کوچولو هی ؟کنز  کارخر  یخوایم مثال-

  !طنتتیش عوض !دخی   نداره قال و داد

  انگشت باالخره و چربدنیم او به زورم
 
 یرو  را اشرنگ

 .مالدیم امنز یب نوک

 

#۲۳۰ 

 ...خشوی  ام-

 .خورمیم چرخز  آغوشش در من و کندیم رها را دستانم

 .ستمیایم شیرو روبه

 .کندیم نگاه کرده که یکار  به لذت با

 .تعارف ب   یشد قشنگ-

 دیتهد با و زده کمر به را دستانم .زنمیم حریص پر لبخند

 :میگو یم

  !ستین ناهار از یخی   کارت نیا عوض در-

  .نکن شوخز -

 :زنمیم لب یجد
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 پر سبد هی آوردن زحمت که یهمونجور  .کنمنیم شوخز -

  .گردونمیم برش همونجورم و دادم خودم به و خوردبز  از

 .کندیم پاک را امنز یب نوک بشعت و کرده دراز را دستش

ز آممسالمت شهیم وقن  -  دیتهد هیکار  چه کرد حل و کار ی 

  خانم؟

 شی  یب را من حرکاتش و هاحرف .بودم مرد نیا عاشق من

  .کردیم تردلبسته و تروابسته او به قبل از

 ...من یجذبه پر و تی  غ خوش یپشعمو 

  .قبول-

 را لبم یرو  شستش انگشت با .کشدنیم پس را دستش

 .کندیم نوازش

ز اول دیبا غذا خوردن قبل ویل-  خونه تو رو یباز عشق ی 

  !میکن افتتاح خودمون

 ب  صدا با و یجد اما .بود احساس از پر و آرام لحنش

 ...گرفتیم یباز  به را روحم و قلبم که همابز  ...بم
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 کی .دیکش جلو را خودش دید را مشتاقم نگاه وقن  

 پشت گرشید دست و نشست کمرم قوس یرو  دستش

نفس گرم هرم خشوی  ام و افتاد گردنم یرو  شالم .گردنم

لب یرو  را شیهالب ...زدند طرح صورتم یرو  شیها

 ...وگذاشت میها

 

  گایه و
 
 را انتظارش تو و من که شودیم همابز  زندگ

 ...بود تو و من و عشق شیانتها که یایتراژد .میداشت

 و زرق پر آرامش به حال که التهاب پر و سخت ب  روزها

  ...چربدیم حالش برق

 

ز چ چیه سوایل نه اشاره، نه تبسم، نه   !ی 

 ... کندیم تماشا را او فقط من چون عاشق  

 

 

 انیپا
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 قرارب  یآوازها

ز مه  یعبدی 

 شمش ۱۴۰۱/۳/۳
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