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  نام اوبه
 ،ی کنی مقدمه آغاز می عشق بيا

 
 !ی کنیسرافراز م... وی کنی مریتحق

 
 ...کتاب عشق مرا در برابر...  ، یتاک
 
 ؟ی کنیباز م... خبر ز خدا،ی خلق بنیا

 
 روز دگر مرا...وز خنده بر لب و  رکی

 
 ی کنیدمساز م... اشک و آه و دلهرهبا
 

 ... ما را حواله باي قلب خسته احوال
 

 ؟ی کنی سرو قامت طناز ماری آن
 

 ! منزیعز... به حال قفل قفس کنيفکر
 

 ...ی کنی مرا باز مي که بال هاحاال،
 
 ) وطن خواهایآر(

 استیمی که محبت کییایدر دن/  نام آنکه عهدش وفاست به
 

 ! خداوندا
 ...ي بشر گردي روزاگر

 ي حال بندگانت با خبر گردز
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  بدعتنیاز ا, بودننیاز ا, خلقتي از قصه يشوی ممانیپش
 ی تو مسئولخداوندا
  که انسان بودن و ماندنی دانی تو مخداوندا

 , چه دشوار استای دننی ادر
  کشد آن کس که انسان است وی می رنجچه
 ...(*)سرشار است احساس از

 1356آذرماه _تهران
 
 ی مغز سرم ناخن مي کنه اصال انگار که دارن روی ممی روانژشی قژی قي باز شد ، صدای درِ لعنتنی دوباره اباز

 داشت ی از روش رو بر مهی الهی کاش ال اقل ندازهی مغزم چنگ ميارای نفر فقط داره رو همون شهیکشن ، آره 
 . کردی حال خودش رها نمبه  مغز وامونده رونی منو امهی نصف و ني طورنی ایواسه خودش ول

 زخماتو پانسمان کنم ؛ پاشو پاشو تا دوباره عفونت نکرده و کار نی لباساتو عوض کنمو ادی بانمیدختر بلند شو بب _
 ! دستمونينداد
اصال حاال که . در يوال لژیژقی زنَک بلند شد ، صد رحمت به همون قنی ادهی ناهنجارو گوش نخراشي صدابازم

 خواد ی شده و حاال ممی که پشتش قاهی دره به خاطر آدمنی به اتمی حساسنمی بی کنم می و منصفانه نگاه مقیدق
 منفجر شمو سرش داد بزنم و مطمئنم تینامی دل حرف بزنه تا دوباره مثگهی کلمه دهی هیفقط کاف!پـوف.  توادیب

 . کنمی فکرو عملنی کشه تا ای طول نمیلیخ
 گوشت لُخم کهی تهی و خودتو مثل ی کنی می که بد قلقنقدی کمـ ـرم نصف شده استم؟ی مگه با تو نگهیدِ پاشو د _
 ! گهیپاشو، بلند شــــــو د... رو تخـ ـت يندازیم
 تو هم رمی میبرو گمشو بذار به درد خودم بسوزم فوقش م.  سراغ منيای مجبورت نکرده بیکس...یولم کن لعنت-

 . ازترهیگی داره عقَم مزنهیصدات حالمو بهم م...رون،یبرو گمشو ب... شهیـ ـردرت واموندت خوب مکم
 پولمم جلو رمی گی در ضمن من از تو دستور نمنمیپاشو بب... گند زخماته ياز من حالت بهم نخوره اون واس بو_

وگرنه من که ...ودت بهتره هم واسه من هم واسه خی بچه آدم رفتار کننیجلو دادن تا مراقبت باشم؛ تو هم اگه ع
 .شوپاشو مادر پا... کنمتی رو اذیلی دختر زخم و زهیمرض ندارم 

 !   رفتارانی بود ادی مادر جون بعدینه نه ببخش...ی زننیچه حرفا از ا!  مادر ؟ جان؟
 . سگ شدميادیمن ز!هی گوهر زنِ خوباد،ی زنه هم بدم نمنی کنم ازای حاال که فکر منه،

 . تو ذهنم بسازمیمی دِزوی همه چدی دارم؛ باحقم
 ولش یواشکینصفه و ...  تو ودمینفسامو کوتاه م...  تو پهلومکننی داغ فرو مخی سهی انگار دارن کشم،ی نفس میوقت

 ...آروم آروم!کنمیم
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م، چون  داره رو من نداری که هر آدمی حقنیکمتر "نفس"...ترسمی خودمم مدنی از نفس کشی بدبختم که حتاونقد
 امیحاال راحتتر کنار م.  حقو به خودم بدمنی که بخوام استمی اصال آدم ندمیشا!  ندارمی حقچیه! من اصال حق ندارم

 جهی بهتره، اکثر موقع ها نتیلی خينطوری استم،ین  آدمنکهی به اکنمی میخودمو راض! کهی تکهی نفس تنیبا ا
 ! توقع نداشته باش...ده،یم
 .گرفتمی کمم ناراحتم که چرا داشتم حق آدما رو ازشون مهیتازه ! کنهی نمتمی اذگهی دردم دنیا

تا ! گمی نمیالک! زنهیواقعا جلو م.زنهی دردِ که جلو ممی زندگي درد، مثل همه دنوی نفس کشنی مسابقه بنی اتو
 !  شدهيریعجب درگ!  باالپرهی زودتر از نفس مشه؛ی درد پهلوم از خواب پا منی که اي نفس بکشم، انگارخوامیم

 رو نخواد؟ مگه من دلبخواهم دارم؟ یدلم چ! ؟"نخواد "؟ی من اگه دلم نخواد نفس بکشم چحاال
 ! بخواديزینه دل دارم که چ...من نه آدمم.  اومد رو زبونمدهی نفهميزی چهی! چه مسخره...."خواستن"..."دل"

 ... نمونده به هق زدنيزیچ کنم،ی بغض مکنم؛ی صورتم حس مکی گوهر و که نزدينفسا
 س؛ی در ني لوالژی قژی من از قترس
 س؛ی از گوهرم نی من حتترس

 ام یلی نه واقعا سرده، خکنن،ی مکیلی ککیلی هم کي از ترس دندونام روی ولدم؛ی رختخواب گرم و نرم خوابيتو
 ...کنهی زده منو گرم نمخی ي گرمم استخوناي پتونی که انهیسرده؛ مهم ا

 خوام؛ دوباره ینم!  خدا جون نهيوا.. آخ.... دی که بادمی دماغم فهمری که زد زی گند الـ ـکل و دوا گلي بودوباره
 ... شروع شد

 ! مامــان!  درد داره نامسلمون ، آخ،یدرد داره لعنت..تو رو خدا ولم کن ... ولم کن يوا-
 زنم به هرجا یدوباره چنگ م... کردمیاش تقس درد و باهنی که بشه ایی به هر جاکشمی تموم ناخونامو دارم مدوباره

 ی که بهش چنگ زدم تا بفهمه دارم چنقدی زن بدبختم نذاشتم انی سالم تو بدن اي دونم تا حاال جایم...و هرکس
 اجازه ی که از کسسی نازی ندنی کشغی جنیخوبه که واسه ا!  هسنی کشغی جنیخوبه که باز ا.  کشم یم

 !شهی شورم رو تو دهنم دارم مزه مزه مياشکا. سرخودهگهی دیکی نیا.رمیبگ
 کنم؟ می تقسیاونو با ک... روحمم هس ي واسه زخماستی تنم ني کشم فقط واسه زخمای که مي دردنی که افیح

  کشم؟ تا بفهمه روحم چقدر داغون شده؟ی دارم می چنگ بندازم تا بفهمه چی و چیبه ک
 بلد ای شویبق! شنومیرو م "...بیجیاَمن " اول ذکر ي صداگه،فقطی ذکر م لبری گوهر موقع پانسمان فقط زچارهیب
 "...مضطَر اذا دعا" شو خودم ادامه بدمهی بقرمی گی ممی تصمی ولشنوم،ی من نمنکهی اای سین

 . کنمی تنم نمي زخماریحداقل همه ذهنمو درگ.  داشت، من که آروم شدمری انگار واقعا تاثنه
 ! بهتر از چنگ زدن به سر و صورت گوهر بدبختهیلی کنم، خمی دردامو باهاش تقسنکهی راه خوب واسه اهی

امروزم تموم !  راحت شدم تموم شدشیآخ.. کشم ی رو پانسمان زخم پشتم ، نفس راحت مندازهی چسبو که منیآخر
 ...شد
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 امروز؟
  شب ؟ای روزه اصال

 ...  شبای دونم روزه ی نمیکی تارنی اتو
 نجام؟یچند وقته ا!  شنبه است؟چند

 ...دی رسي دوباره عذاب بعديوا
 بازم بهتر از شستشو و ه؛ی خب بازم بهتر از اولی اس؛ ولگهی شکنجه دهی واسه خودش نمی کردن لباسا، اعوض

 ! زخمامهيعوض کردن رو
 ای يخوریخودت م...زی مي روذارمی غذاتو مینیس!... از لباسات نمیآهان تموم شد ا!  باالاری خب؛ دستتو بیلیخ _

  خودم بهت بدم؟
 .خورمینه خودم م-
 !! دست نخورده مونده هاشهی مثل همنمی نرَم برگردم بب؟يخوری راحت باشه که همشو مالمیمطمئن؟ خ_

 .خوردمی و من نموردهیتازه غذام م. نجامی وقته که ایلی من خگهی منی که انطوریشه؟ایهم
 . بروخورمیباشه م-
 توش آب قلم يحتما سوپتو بخور..ارمی صدام کن بازم برات بي نشدری اگه سیکنه تو بخورش باشخدا ...باشه مادر_
 ... پرسهی و احوالتو مزنهی و مدام به جون من غر می شتی آقا اصرار داره تقوختمیر
 ؟ حاال هر ی شتی انتظار داره تقوي به غذا چه جوریزنی لب نمیوقت!  یی حرفانی تو چموش تر از ادونهینم_

  ؟دهی ، چه فای وسوزن و سِرُم بزنمیچقدرم که بهت دوا و قرص بد
   مـ ـستراح؟ي بري خواینم... ؟گهی ديخوای نميزیمن رفتم چ! یه_

  نهیعنی تکون دادم که سرمو
 !تـق...  وژدری قژی و دوباره قشهی نشون داد داره ازم دور ماشیی لخ لخ دمپايصدا
 .ی دومو دوس دارم بر عکس اولژی قژی قي صداشهیهم! ه دلم نشست ببی عجژی قژی قنی ايصدا

 نبوده که بخواد نگران حالمم می تو زندگیی من تا حاال آقاادمهی تا اونجا که ه؟ی کگهیآقا د..باالخره رفت !  پــُــف
 منو رو پا خوادی می واسه چگهی دیکی نی اسیمعلوم ن!  وقت تو عمرم نبودهچی هی مدلنی ایآقا که بوده ول! باشه
 !کنه؟

 باال ارهی که آب و دونمو سر وقت بنهیاون همه دغدغه ش ا.رونی بکشم بی حرفتومی گوهرم که مطمئنم نمنی ااز
 !سرم که آقا به خدمتش نرسه

 .يریغذا بخور جون بگ... بدبخت نی داره ایعجب دل خوش!  غذا هه
 ...  کنم رو تخـ ـتی خودمو به پشت پرت مدوباره

 . عذابههی خودش دنی طاق باز خوابنی عادتمه به پهلو بخوابم ، همشهی که همی منيبرا
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 . تو شکممکردمی و پاهامو گولّه مدمیخوابی که به پهلو می تنگ شده واسه اون موقعدلم
  ؟رونی برهی پام مي و و از نوك انگشتاشهی که از سر شونه هام شروع مشهی تموم می درد کنیا! خدا يوا

 ...نی عادت دارم به درد کشی چقد کم تحمل شدم؛ من که از بچگمن
  که اون روز عباس آقا به خاطر پسر دوستش با کمـ ـر بند افتاد به جونم؟ی اونای شترهی درد پهلوم بنی ایعنی

***** 
  ؟يشنوی صدامو مچهریپر.... خاله؛ چشماتو باز کن دخترمچهریپر_
 ! خاله، چشمامو بازمي صدادنی شنبا
 :گمی ناله بهش مبا
 خاله؟-
 جان دل خاله؟_
 .سوزهیپهلوم م-
 زاد؟یمگه نه پر.یشی دخترم، خوب مسی نيطور_

 :گهی مي اشک تو چشماش جمع شده، همونطورزادمی پریآبج
 .یشی زودِ زود خوب ميدواهاتو که بخور...آره_
 ! اونا مهمون ما بودن؟ي جان خاله، چرا پسر دوست عباس آقا رو زديپر_
 .تازشم اون اول شروع کرد.خاله من نزدمش، فقط هولش دادم-
 .رسهیباشه خاله، اون بچس ، عقلش نم_
 : وسط حرف خالهپرهی مزادیپر
 .خاله اون که از منم بزرگتره_

 .رهی مزادی چشم غُرّه به پرهی خاله
 !دردم گرفت خاله.دی اول هولم داد، بعدم موهامو کشد،یخاله اون موهامو کش-
 !ی به کارش نداشتيتو کار!ي بودیتو که دختر خوب!  خالههیرِ بداون پس_
 .شدی اخه موهام داش کنده می نداشتم؛ ولشیمن کار-
 . زخماشو عوض کنمي کمک کن لباسشو بزن باال تا روزادیخب حاال؛ پر_
 !سوزهیم!ادیدردم م! نه خاله، تو رو خدا نه-
 ؟يدوس دار!  روشارهیاگه زخماتو عوض نکنم اون وقت کِرم م!  که خالهشهینم_

 ! نهیعنی که دمی به دو طرف تکون مسرمو
 :گهی لب مری که زنهیبی می چدونمینم...زنهی لباسمو که باال مخاله

 آخه حسادت تا چه حد؟.ینی نبتی تو زندگری خی دستت بشکنه مرد، الهی، اله)) فاطمه زهراای((_
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 .دهی و دواهامو مکنهی زخمامو عوض مي روغی اشک و جبا
 !شای بخورده؛ی سوپتو بهت مزادی خاله، پرچهریپر_

 .کردی سوپاشو خوشمزه درست مشهیخاله که هم. دوسِش ندارم... سوپ چقدر شورهمزه
 .یشی خوبِ خوب م،ي از خواب که بلند شددمیمن بهت قول م! بخوابری جان بگيخب؛ پر_
 زاد؟یپر-
  خوشگلم؟هی ، آبجبله_
 کنه؟ی مي حسودیعباس آقا به چ-
 ما دو تا دختر خوشگل داره، تو هم که امرزی خدابي بابای اون اجاقش کوره و بچه دار نشده، ولنکهیبه ا_

 .زنهی تو رو مشتری بنی واسه همینیخوشگلتر
 . زشت باشمخوادی من دلم میول-
 ! بخواب؛ چشماتو آروم بذار رو همو بخوابری جان، بگي نگو پریچیه_

***** 
 کنم چشمامو تا کتری تاردی که با بسته شدن چشمام نور به زخمام نرسه و بخوابن، آره؛ بادی شابندمی مچشمامو

 ...گول بخورن و بخوابن(!!) زخماي رويکِرما
 
  جهنم دره ام؟نی چند وقته تو ادونمینم
 ! جهنم سردهی

  همه مدت هنوز خوب نشده؟نی دارن که بعد ای زخما چه وضعنی ادونمی طور که نمهمون
 !تق... در و ژی قژی و بعدم قدهی و غذا مکنهی زخمامو عوض مي روادی مشیشگی هر روز گوهر سر ساعت همهنوزم
 تهِ ای هفته هی دمی ، شانجامی هنوز دو روزم نشده که ادیاصال شا.  میزنی غُر مگهی کمتر به جون همدگهی دحداقل
 نی حداقل ادهی بعد خوردن دواهام و عوض شدن لباسام بهم مزه نمدنی به اندازه خوابیچی هیول!  ماه هیتهِش 

 ي چشمانی اشهیکه من چشمامو بستم ؛ پس مثل هم نهی واسه خاطر اکهی اگه همه جا تارزنمی خودمو گول ميطور
 ...  تو موهامکشمی بندم ودست می مویکوفت

.  تو موهام اونم با دست چپش دی کشی اون موقع ها که خاله دست مادی موهام به نی بکشمی دست چپم دست مبا
 هی واسه ی حتنمونی بنکهی سمت راست ؛ خاله هم واسه ازادی پری و آبجدمویخوابی من سمت چپ مشهیآخه هم

 خاله یهع!  زادی پریهع. زادی من و پريا موهنی بدیکشی حرکت فرق نذاره همزمان دو تا دستاشو مهی واس ای قهیدق
 .جونم
 عذَبش؟چند تاشونو زن داده؟ فقط ي با پسراکنهی مکاری جونم؟ فرامرز چطوره؟ اون کاك رضا چزادی پریی کجااالن

 منو گرفت؟کوفتش بشه هم فرامرز هم اون ي پرنی خوشگل عهی بود و اومد آبجقهیفرامرز توشون خوش سل
 .کاك رضا... ال اله االا...يبابا
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 شوی جربزگی وقتا فرامرز بچه ننه که بی بعضیستی نشمی تو االن پنکهی تو ادونمی اوقات هم خاله رو مقصر میهگا
 خانوم تو ی اگه طوبیدونیم!  دونمی خانومم مقصر می اون طوبی گاهیحت... رتی رسم و رسوم و غری تقصندازهیم

 دیدی تو کوچه که مثال هوا بخوره ، تو رو نمومدی نمرامرز فدی خری اگه اون روز که تو رفتای شستی نمنایکوچه خاله ا
 .  گرفتیو اون وصلت به اصطالح مبارکم سرنم

 : بودنی که از هر ده تا جمله اش پنج تاش ابشی بدترکي فالن شده با اون باباپسره
 تو ادی بلیشما جمال و شکل و نی دختر بچه به سن و سال خواهرت ، اونم با اهی که دهی اجازه نمرتمونیما غ_

 ی که واسه ما ننگه پسر تا وقتدیدونی خودمون مشی پدی بموندی تا پسر عذَب داره ، تو و فرامرزم که با5 که يخونه ا
 16 که هر شمی تا عروسم م8 دارم که صاحب ر تا پس8من !  کنهی با عروسش زندگگهی ديپدرش زندس جا

 زنده بود امرزمی پدر خدابحی کاك ذبیهمون طور که خود من تا وقت.. خودم باشن هی ساری زدینفرشون با نوه هام با
 که بسم ي رو قبول دارنایحاال اگه تو هم ا.  می کردیباهاش زندگ!!!  تا پسر و دو تا زنم8رو حرفش حرف نزدمو با 

 . و ما رو به سالمتری نه شما رو به خهاگ... ا
 چهری ندارم پری بهت گفته بود من حرفیواشکیبه خرج بده تو خلوت و  فرامرزم مثال اومد مهر و عطوفت اون

 . زن تنهاس که شوهرش اجاقش کور بودو بچش نشدری پهی کنه ، ی خالم زندگشی پدی بای ولاد؛یباهامون ب
 عباس نی کنم ؟ هان ؟ خاله سوسنم اگه شوهرش ای مگه خاله خودم چشه که با خاله تو زندگی آخه آدم نا حسابدِ

 به دمی محی کنار عباس آقا رو ترجی حرفا من زندگنی با همه ایول!  نداشتم ی غمچی من هگهی در بدر نبود ديآقا
! هه. خاله و شوهر خاله فرامرزننی اجاقش کوره و عم باشه که شوهر خاله خودمنیاگه به ا.  کنار کاك رضا یزندگ

 !اق کور شدن و مشتاق بزرگ کردن اوالد خواهر زن واسه ما اجایحاال همه خاله ها و شوهراشون تو دن
***** 

 بهشون اشاره ی کسدمی ترسی رو پهلومام حساس بودم و مشهی تو پهلوم ، همدیچی درد مزخرف پنیدوباره ا! يآ
از ...یکی تارنی ُبکُشم و خالصم کن از ا! خدا يوا!  نمونشنمی اادی بترسم سرم می که از هرچنمی بیکنه ؛ حاال م

 ...ی سرما و کِرِخنیاز ا... خاطراتنیاز ا... دهیچی مار دورم پنی درد که عنیاز ا... یی تنهانیا
 جات شاالیتو که ا.  تو کردستان چه خبره؟ حتما اونجا باد و بورانه نی سرده ببنقدی انجایاالن که ا!  یهعـــــــ

 االن جاش خوب نباشه ؟ کاك جاری بزرگ بي از خانایکی عروس کاك رضا شهی ؟ من چه خُلم مگه مگهیگرمه د
 .  و عروسش ساختهمش واسه پسر سوی عالي جاهیرضا واسه خاطر ادعاشم که شده االن 

 ...  نازمزادی پریخوش باش... خواهر گلم ی باشخوش
 ... کاش خواب به خواب برمي که ارمی دواها اثر کرد ، دارم خواب منکهیمثل ا!  جون آخ
 
 کافه بوده، ي خواب بودم حتما اون پله هام پله هانکهینه مثل ا... دمی دفعه از جام پرهی نییادم پا پله ها که افتاز

 پله ها کابـ نی اشهی فاجعه بود همبشیبس که ش... ذاشتی نمیچی از استخونات هيدادی که اگه حواستو نمییهمونا
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با هزار مکافات ! ثابت شد که واقعه کابـ ـوسه کابــــوس  حاال واسم!  يداریـوسم بود چه تو خواب ، چه تو ب
 ... با سقوط آزاد از خواب بپرمدی خواب شم باری سنکهی آخرشم قبل ادمیخواب
 نجای پس ازهی دونم زخمامو که پانسمان کرده ، لباسامم که تمی نمشویواسه چ! گوهر اومد دوباره ...ژیق!  تق تق
 هی مکالمات شهی ؛همدهی جواب نمهی طورنی ، کال گوهر ادهیجواب نم "وهر گ" کنم ی ؟ صداش مکنهی مکاریچ

 نداره ری تقصدی بنده خدا شاکنه،یسگ محلم م  اونزنموی بشنوم ؛ من حرف مدی و من بازنهیطرفه اس ؛اون حرف م
 نی خب ایول.  ی شاپور شوتنی که کر و الله عشدمی برو برگرد مطمئن می بزدی اگه حرفم نمیعنی...شنوهی نمدیشا

 ! دارن خانــومفی پس فقط کر تشرزنهیگوهر حرف م
چون سرشون به کار خودشونه و الحق .  جماعتنی دارن ای چه کر باشن چه کر و الل جفتش با هم ،زور خوبحاال

 . ی کنن بازم مثل شاپور شوتیکه درست کارشونو م
 ی حرفهی نیباز ا!  ی شاپور اللگفتنی مای؟ بعض ی شاپور شوتگقتنی چرا بهش مدونمیمن نم!  ی شاپور شوتیطفل

تو اون ... دادیانصافا همه کاراشو خوب انجام م! اعلم... اگهی رو دی شوتیچون کر و الل بود بدبخت ننه مرده، ول
 خان مثل تخم چشم بهش اعتماد داشت زی پروی ولنبود شتری پادو بهی که نی همه کاره بود با ایی جوراهیکافه 

 ! قابل اعتماد تر از اون؟ی حرف بزنه کتونستی و نه مدیشنی نه منکهی واسه خاطر ادیشا
 و مساریاز ت!  اونجاومدنی که از ما بهترونا مهیتو آجودان "سوته دالن "کافه  - خان صالبت صاحب رستورانزیپرو

 داشت تا یون چرب و نرم خان زبزی پرونیا! ییکای و آمرری و سفری تا سوپر استارو وزـــــریمامور ساواك بگ
. شدی خم و راست مي ادهیهر تازه به دوران رس ي و تا کمـ ـر جلوگفتی حضرت و دربارو می اعلزی مجتونستیم

 سگ دست هی نیع!! نی و ببای که بشدی می سگ صفتـــَکی نگو گهی هم دی اجنبي هاییکایواسه خاطر اون آمر
 "صالبت".  به سگ صفت خوردی آهنگش ملشیانگار صالبتِ تو فام.دیچرخی و دور و برشون مدادیآموز دم تکون م

 ."سگ صفت "و 
 : و برگشتم سمتشرونی اومدم بي زهرماريهای خانم خانم گوهر از در کافه و بطري صدابا
 بله؟-
ا  شمنی که براتون آوردمو بخوريریگی چند تا دونه جنی ؛ الاقل اشهی می ، به خدا آقا شاکنیبازم که غذا نخورد_

 ن؟ی واسه من شر درست کننیخوایکه نم
 : زدم بهش و گفتمي بري و مهی لبخند نصف و نهی سر اشاره کردم که نه ، بعدم با
 .  خورمیبذار باشه م,  راحت التینه برو خ-
 . يلباتم که ترك خورده و رنگ به رو ندار,  چشماتون گود افتاده ي ، پايخوری نمی ولیگی منویهر دفعه هم _
 :گمی باشه مثال ،بهش ممی ناشه و مالتی توش عصبانکردمی می که سعیی رومو ازش برگردوندم و با صدانباریا

 .قولِ قول... که همشو بخورم دمی قول مندفعهی ، اخورمی راحت ؛ گفتم که مالتیخ-
 .ی همشو خورده باشدی باگردمی بر مگهی دقهی دق5من . باشه مادر جون، باشه_



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 10 

 قه؟ی دق5 گمی حد ممکن گشاد کردم منی تا آخردومی که خودم میی چشمابا
 . چونه هم نزنگهید. قهی دق10 خب؛ یلیخ_

 . باشهگمی و مشی واسه دلخوشزنمی پوزخند مسخره مهی بازم
 شهیکمـ ـر دردم که هم...نهی حتما وزنش سنگفهممی وقتِ رفتنشه؛ مگهی ددهی نشون مادی هِن و هِنش که ميصدا

 . بودیخودش ازش شاک
 دای رو پینی سکشمویدست م.  کنار اطاقیشگی همزی سمت مرمی کورمال کورمال میکی و تو همون تارشمی مبلند

 قراره دونستهیخب البد م!دی داره فکر کنم دستمو برمیزیالمصب عجب لبه ت. ینی دستم خورد لبه سي واکنمیم
 . واسمه کني آورده بخورم خون سازگری جنی کنه واسه هميزیدستم ببره و خون ر

مادر جون ، خانوم جون ، :  کرده ریی کنم که چقد تغی به لحن گوهر فکر مرمی گی طورکه واسه خودم لقمه منیهم
 واقعا زهر چشم گهی که میی کذاي آقانی از ادیشا.  اول چقد کم شدهياون خشونت روزا. نی ، بلند شنیبخور
 !!؟ "آقـــــــا".گرفته
 هی شده که زی عزنقدی خاطرمون ای ستاره م نداشتم حاال از کهی که تو هفت آسمون ی آقا؟ مننی هست ای کحاال

 اون تَه يزی چهی دفعه هی چرا دونمیده؟نمی ازش ترسیکلی گوهر هنی اومده و هوامونو داره اونقدم جنَم داشته اییآقا
 جنمو شهین تو ذهنم هم منکهی واسه ادیشا!ی شوتر شاپوي پاي ذهنم تکون خورد و منو انداخت جلويمه ها
 ...دونمی مبتی و هکلی هيمساو

***** 
 نی زدم کف زمرجهی خان شزی از ترس پرونی رو زمفتهی از دستم مشهی شهوی که سادمی بار واي روز که جلوهمون

 ...  چشممي جفت پا اومد جلوهی هی
 خان با اون زی شدم رفت ؛ دست راست پروچارهی دل غافل بياَ...  باال که امی طور وجب به وجب با چشمام منیهم
 الل شدم ی واقعياون موقع دروغ نگفتم اگه بگم زبونم بند اومد به معنا.  رومي جلوسادهی تنومندش صاف واکلیه

 .، اللِ مادر زاد
 شی گرفته و گرنه که همه چی الل مونينطوری ادهی دنهی بارخودشو تو آنی اولی ام وقتی شاپور شوتنی کنم افکر

 باال و منم همزمان چشمامو ارهی رو پاهاش دستشو مزنهی تو صورتم و بعدم زانو مشهیخم م. ندارهی و مشکلزونهیم
 ... یلی شَتَرق سيبستم منتظر صدا

 !شهی میدگی و از هم پاشی فقط موندم چند درصد دچار له شدگس،ی صورت واسه من صورت بشو ننی اگهی دنه
 که چپه شده بودنو یی هاشهی شهی داره بقنکهیاِ ا... کنمی چشمامو باز ماطی احت باکشهی کم طول مهی انتظارم یول

 . مرگ آبرومندانه ام ندارمهیخاك تو سرم که ! ی نجسيبطر!  آلــ ـت قتلمم معلوم شدي ، وادارهیبرم
 . صحنه جرم پاك شدي حدهیتا .  سر جاشونذارهی ها رو صاف مشهی االن؟شکنهی مکاری داره چنیا
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 شهی و شدارهیبعدم جارو برم.  خان بدهزیحاال مونده تا راپورت منو به پرو!  گذشتری به خشیاول! پـــــــــوف
 صاف و نیهمچ... ندازهی و برق مکشهی دستمال مهی نمی تو سطل آشغال و کف زمزهیری مکنه؛یخرده ها رو جمع م

 ... ادعای و بنی با وقار ، سنگهشیمثل هم... ساکتشهیمثل هم... رهی و مشهیبعدم بلندم. یقلیص
 ایومده؟ی نزی پروای آرامش قبل از طوفانه نیاالن ا!  نگران شدمس،ی خان نزی از عربده پروي شد و انگار خبرشب

 خبر دار نشده؟
 چطور ی خان نگفته ولزی به پرویچی با همه شوت بودنش مرام گذاشته و هی که شاپور شوتدمیهمون موقع فهم.

 ی کدونستی رو داشت و مهای ها و مشتري خان آمار تک تک بطرزیآخه پرو! دونهی و قانع کنه؟ خدا مزیتونسته پرو
 گزارش بده دست ،ی رحمی و بتی سگاوج  رفت توزی پروی گذاشته سر وقتش وقتدمیشا...ی به چی و چهیبه ک
 ! سر وقتتادی بزیوزا پرو رنیمنتظر باش که هم... خانميحاال مونده پر!ارهی تا دمار از روزگارم دربزیپرو

***** 
 ی حسی و بی همه کِرِخنی انی شک نداشتم بمییمن به حس شنوا! نهیی و مطمئنم که از طبقه پاادی پا ميصدا
 نی و آخرکنهی مدای که آدم پهی حسنی اولیی شنواگفتی ، واقعا که خاله راست مکنهی حسم خوب کار مهی نیهم
. جا نندازم "و" هی ی جنبو جوش که حتحال  امواجم فعاله و درشهیحاال واسه من که هم. رهی که از کَفِش مهیحس

؟ البد .گهیست که گوهر م "آقا" ؟ نکنه همون هی اون مرده کیول. مرد هی گوهر و ي صدازننیدو نفر دارن حرف م
 نداره من يریاون تقص... گوهر ی نه ؟ طفلای کرده تمی چه کرده ؟ تقونهی بده ببازی و به گوهر امتنهیاومده منو بب

 . دهی خوابدمی شاای آقا رفته یعنی نی صداهام قطع شد و انکهیمث ا...م سِرتِقيادیز
 خوردم حاال معده ام يادی زگراسیبه قول خاله فکر کنم صِقل کردم ، به خاطر ج! خورهی مچی دلم داره به هم پيوا

 به قول ای یی طرف دستشورمی مشمیبلند م.  ری و وری هنی کنم تو ای شده و سر دلم مونده حاال چه غلطنیسنگ
 .گوهر همون مـ ـستراح

دوال دوال خودمو به تخـ ـت !  رو کم داشتمچهی دل پنی همه زخم رو تنم همنی ازت نگذره گوهر که با اخدا
 :دن در و اومدن گوهر باز شيصدا... نزنهيفقط خدا کنه که امروز خودشو به کر. کنمی و گوهرو صدا مرسونمیم
 کنه؟ی شده خانم؟ دلتون درد می خدا مرگم بده ، چيوا_
 .رمیمی ، دارم از دل درد مکنهیگوهر به دادم برس دلم درد م-
 ! گراسی به خاطر ج،یشی خوب مارمی جوشونده مهی خانم جان االن برات سی نيزیچ_

 که تو اصرار میاونجور.  ي روز بندازنی منو به اي اومدی قبلتی قشــــنگ معلومه که با قصد و ن،یدونی مخوبه
 !ي بدم نشد، ال اقل تو نقشه ترور من ناکام موندنی سگ جونم که تا االن زنده موندم، همچیلی من خ؛يکرد

 که ی زنگ بزنه همونی مجبور شد به دکتر ناظمنی همي زهر مار بود افاقه نکرد برانی جوشونده گوهرم که عیول
 ...کردهی و دوا درمونم مکردهیرم واسم وصل م سِومدهی گفت میم
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 بار هی به اون صورت درد ندارم بجز همون درد تو پهلوم که هر چند وقت گهی بهتر شده دیلی زخمام خگهی داالن
 !کنهی اعالم حضور مهی و ادیم

چه !  ؟ ههی رفتنای ام ي کنم ، باالخره موندی مالقاتم کنه و بگه من چه غلطادی بی که امروز دکتر ناظمقراره
 ...رمی جور زخما بمنیمسخره سگ جون تر از اونم که بخوام با ا

 همون ری همش تقصنجامی رو دوس ندارم ، زنگ صداش مثل عباس آقا شوهر خالمه که االن ای دکتر ناظميصدا
 کنهی مشهیو ش منو تچارهی خون خاله سوسن بي داره چجورای دننگهی سی وجدانه ، که االن معلوم نی بيعباس آقا
 ... به کارش اومد و رفت فرنگشی و شاه دوستشی وطن پرستنی؟ بالخره ا
***** 

 " و شعارابونای بره تو خی مشت شورشهی هی کرد قاطی دوتا دختر بچه رو وِل نمشدیاون بابات اگه رحم سرش م_
 . واسه من سر بدهیو ازادگ "مرده باد  "،  "زنده باد 

 . رو زخمشونزینمک نر....زشته... بسه یعنی که شهی مرهی سوسن دوباره بهش خخاله
 سی نیکیدِ :... و شروع به نطقکنهی و دهن مبارکو باز مکنهی کو گوش شنوا؟ دوباره عباس آقا اظهار فضل میول

 تو کاله خودتو ره؟ی می ، کادی میک... شه؟ی شاه می و کشهی مری نخست وزادی میبگه مرد به تو چه آخه که ک
 نمی در بره و صاف بره تو قلبت اری تهی که ابونای تو خرهی مکنهی مادر و ول میدو تا دختر ب.سفت بچسب باد نبره 

 به پاك بودن شهی که شازده همیی عباس آقایتازه اونم ک.  رو دست ماندازهیدو تا دختر بچه م... جش؛ی نتشهیم
 مرد نشستن نی دختراش سر سفره حروم همنهی ، حاال کجاس که ببتدونسیمالشو شبهه ناك م...مالش شک داشت

 ...دنیو قد کش
 در کشی خورم از ترسش جي تو سرزادی ، پرزهیریخاله اشک م...می خوری حرص مزادی و من و خاله و پرگهی ماون
 ی عباس آقا وقتي اگه اعتراض کنم جلودهیچه فا!  واسه خاطر حفظ حرمت بابامهگمی نميزی من اگه چی ، ولادینم

 ده؟ی فحش مدامون و به خودمو پدرمو هفت جد و آباکنهی چاك و بستشو باز میدهن ب
 و فیاون تعر... و من سکوت کنهیاون مسخره م.... و من سکوت بافهی ماوهیاون ... و من سکوتدهی فحش ماون
 خفه یعنی.. ی حرفی بیعنیپس بهتره حرف آخرو همون اول بزنم ... و من سکوتکنهی حضرتو می اعلدیتمج
 . سکوتیعنی....خون
 سال از من بزرگتره به هر 5 نباشه یباالخره هرچ!  عقل و منطقه که ساکته ي از روزادمی پردی شادونهی چمیکس

 . فهمهیحال اون بهتر م
 گلوله تو ي رفت جلوی سادگي من از روچارهی بي حق با عباس آقا باشه باباي تا حددی کنم شای فکر محاال
 موردم نی که مطمئنم تو ازنهی عباس آقا حرف مفت منی انقدی ای ، ولدونمی حاال چرا؟ اونو نم42 سال يایریدرگ
 یشگی هميخاله سوسن مهربونم با بو ، همون طور که خاله سوسن گلم!  منه دی شهي نداره و حق با بابایحق

 نی بابا رفت همیوفت.  داره به گردنم ينباشه حق مادر یهرچ.  به بابام دهی حقو مشهی همشی و صورت نوراناسی
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اگه .  خواهرشو بزرگ کرديادگارای و سادی عباس آقا وایشگی همي غُرغُرايخاله خوشگلم منو بزرگ کرد ، جلو
 عشق و دوست نیعباس آقا دوسِش دارهو به خاطر هم!  بود که خالم خوشگله نیا عباس آقام قبول کرد واسه

 .داشتن ما دو تا سرِ خرم قبول کرد
 ام یلیخ.  کردزی برنامه ورزش و نرمش تجوهی و در عوض برام دی رو الزم ندیی غذازی برام پرهگهی دی ناظمدکتر

 یلی منو که خی خودشون وليراست و دروغش پا. کشهی طول نمادی زبنمی نمنکهی و اشمی داره بگه که خوب میسع
 نی ادمی ازش پرسیوقت.  تحمل کنمتونمی جوره نمچیه گهی رو دي کورنی ، اامی کنار بياگه با هر درد. وار کردهدیام

 اونم خبر نداره چه یول. دارهی به عمل جراحازی نس،ی معلوم نگهی جواب سر باال داد؛ مکشه؟یوضع چقد طول م
 چند وقته نیحاال منو بگو ، تو ا!  به قول خودش آقــــاسي همش حرفاگهی که ممی سر چشمام اومده؟ هرچییبال
هنوز تموم تنم درد .  بخوابمخوادیهمش دلم م.  از جام تکون بخورمیلی خخوادی دلم نمگهی دم، تنبل شدیلیخ
 يچجور.  به استخوندهی حرفا بوده ، از پوست و گوشت رد کرده و رسنی از اتری قویلی زخما خنیانگار ا. کنهیم

 ورزش و نرمشو نیحاال ا.  شدمهیبن ی چند وقته بنی ، انکهی به خاطر ادیشا.  رمقم ندارمیول...درد ندارمابگم؟ 
  کنم؟کاریچ

 . فکرشم مسخرسیحت!  دستشو منو ورزش بده؛ ههرهی سوت بگهی دی از فردا البد گوهر باگهی دخوبه
ورزش و !  قلم جنسو تو صندوقش ندارههی نی که من ازش تو ذهنم ساختم، فقط همی فرضکلی با اون هگوهر

 .نرمش
 

 کردم که قدم یالبته جرئت نم.  در اومدمرسهی دونم واقعا به چند متر می که نمي اون اطاق چند متري از توباالخره
اون . ارهی ذاشتم گوهر دستشو از تو دستم در بی کردم و اصال نمی می تاتی بچه ها تاتنیاز قدم بر دارم ؛ مثل ا

 نی داشتم ، اشتری دو تا دست بمی قوي گوشایحت ای دستام ي به جای کاش حتي گفتم ای خودم مشیلحظه پ
 من بازم ی داشت ولی طفلک مثل مورچه قدم بر منکهی ؛ با اامی تونستم به گوهر بچسبم و راه بی راحتتر ميطور

 کردم فعال ی گوهر سعيبا صدا. می خوره و االنه که خودشو خودم با هم کله ملَق شی مزی کردم از دستم لیحس م
 : استفاده رو بکنمتی که دارم نهاییاز همون حسا

 نی ا،ی اتاقتم آشنا شرونی بي و با فضايای چند قدم راه بمی فقط خواستی امروز به دستور دکتر ناظميخب برا_
 ؛ی سوراخ سنبه هاش آشنا شي بره تا با همه ی بزرگ هس که حاال حاالها وقت منقدیخونه ا

 : شده بود که گوهر گفتي چه طورافمی دونم قی حرف نمنی ادنی شنبا
 نیاصال من واسه هم.  من باهاتم ی بکشرونی خودتو از آب بمی گلی که نتوستیتا موقع. نترس؛ خودم باهاتم _

 تو نکهیبه شرط ا.  کنمی حالل باشه تنها ولت نمرمی گی که می اُجرتنکهی ، حداقل واسه خاطر ارمی گیدارم پول م
 !  کهدارهبابا ترس ن! ی نکني واي وای مثل امروز هيهم حوصلمو سر نبر

 گوشت نی در و بعدم منو همون طور عي لوالیشگی همژی قژی قيدرو باز کرد ، صدا.  تو اتاق می دوباره برگشتبعدم
 . کشون کشون برد تو تخـ ـتمیقربون
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 ؟ي خوای نميزیچ_
  ؟ياری اب برام موانی لهی! چرا -
 .ی کارا رو خودت بکننی اصرار داشت حداقل ایدکتر ناظم.  بخورزی ، خودت آب برزهیپارچ رو م_
 ممنون. باشه-

 !تَق... وژی قژی قي صدادوباره
 .  موندگار شدمکی اتاق تارنی در دوباه بسته شد و من دوباره تو همی راحتنی همبه

 ! بکشــه ؟ خدا داندرونی بيواری چار دنی تو انی منو از اادوی دلش به رحم بی دوباره گوهر کحاال
 . گردمی موانی و دنبال لدهی چار گوش بهش چسبزی مهی دونمی لبه تخـ ـت ، سمت چپ که مي روکِشمی مخودمو
 و من دارم روش دست دهی خوابی وحشوونی حهی انگار که ز،ی رو مدمیکشی دستمو ماطی آروم آروم و با احتاونقدر

 !! نشهاردی و همش مراقبم بکشمیم
 . گوهرنی نداره ای وحشوونی بشکنه کم از حي اشهی شوانی اگه اون لییخدا
 سر من داد زده و ی کچارهیگوهر ب!  شدم من ثی انصافو خبی گم چقد بی زنم و به خودم می دلم پوزخند متو

 . کنهزی خواست زخمامو تمی که مي در اورده ؟ البته بجز همون چند روزي بازیوحش
 کم اب مونده توش که گرم هی شی ؛ اَه از دفعه پدمی دارم و آروم تکونش می برش موان،ی از لنی ، اناهاشیا! آهان
 .رونی بزمی از پنجره بروانوی دارم تا خودمو برسونم به پنجره تا ته ِ لبتیحاال دوباره مص. شده 
 ...  ماجرا شروع شددوباره

 . اطاقنی ا گردم سمت راست تخـ ـت، نقطه شروع من توی مبر
 ی که تو ذهنم سپردم سعییزای کنم بعد از اونجا، با چدای تخـ ـتو پنی ادی برم اول باخوامی اطاق که مي هر جااصال

 . خوامی که می کنم و برم سمتدای کنم جهتا رو پیم
 کنهی کارمو سخت منی شم تخـ ـته نرده نداره ؛همی سمت راست تخـ ـت و بلند منی تریی به انتهادمی رسحاال
اگه با کف دست .  البته با نوك انگشتامواری کشم رو دیدوباره دست م. واری قدم تا خودمو برسونم به دمی نهی حاال

 . کف دستمو بخارونمدی و بعدش باادی قلقلکم موار،یبکشم رو د
 !! به گوشه اطاق؟دمینه امروزچرا نرس...ی اهان رسرمی که دارم مي راسته انی قدم تو هم4 حاال

 راحتتر و مطمئن تر از یلی که ثابته خواری کردن به دهی برداشتم، کال راه رفتن و تکشهی قدمامو کوتاهتر از همماحت
 ! مثل گوهرهي کردن به جنبنده اهیتک

 يبرا.  ستی ني اعتمادوارمی به دگهی کردن به گوهر هنوز تو تنم مونده که دهیانگار ترس تک.  نمونشنمی اایب
 .یی به پنجره کذادمی و حاال رسشتریچند تا قدم ب.  بر داشتمي قدمامو مورچه انیهم
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 وانی که مطمئنا لکنمی بازش مي حدهی کشمش سمت خودمو تا یم.  کنم دای پنجره رو پرهی تا دستگدمی کشدست
 چارگوش و با پارچ زی کنار مبی به همون ترتگردمی بندم و بر می دور و پنجره رو مزمی ری موانویآب ل! ازش رد شه

 ؛.وانی تو لزمیریآب م
 تا برسه نیی پاارمی کنم ، تو همون راسته پارچو مدای کشم لبه پارچو پی آب خوردن، اول دست مي مرحله نیسختتر
 .ختنیو آب ر! وانیحاال لب به لب کردن پارچ و ل.  وانیب لبه ل

 .یهالك شدم از تشنگ! شیآخـــ
 دیآب با! آه . اب گرم خوردموانی لهیآخرشم .  ماجرا داشتمقهی دق5اون وقت من .  ام نشد آب خوردنهی ثان2! نیهم
 . باشه به قول عباس آقاي تگرشهیهم

 بندم تا بخوابم وگرنه که از نظر یچشمامو م.  رو بالشذارمی کشم سمت راست تخـ ـت و سرمو می مپاهامو
 ... کردی نمی برام فرقیکیتار
 

 کنم از هی ترسم بهش تکی ، مدهی چشمم ترسگهید!  البته بدون کمک گوهررونی از اطاق اومدم ب امروزمخب
 فاصله رو با نیا.ی سانتی تو فاصله سدی و هوامو داره شاسادهی از من وایکی تو فاصله نزدی ولفتمی که بودم بمیهمون

بازم با انگشتام لمسش . واری رو دکشمی مدستم. خوردی نفساش که به پوست صورتم مي زدم از صدانیگوشام تخم
 .زنمی مزی رزی ري فقط با انگشتام بهش ضربه هازنم،یبهش چنگ نم.کنمیم
 . طرفنیاز ا_

 خودم گفتیگوهرم نم.  برم جلوتونمی نمنی از اشتری بگهید... من به بن بستدنی گوهر همزمان شد با رسيصدا
 پله ها رو يتا دستم نرده ها. به چپرمی تا قدم م3...1،2،3اره دوب. بدمری مسریی تغدی که بادمیفهمی رو منقدرایا
 دونه چشمو بکنن 1 کار توننی تا عضو نم7. چشم  جفتهی برام بشن دی سر و گوش و دست و پا باگهید. نهیبیم

 .برام
 .خورهی تا پله م13 نیی تا طبقه پانجایخب؛ از ا_
 تا بخوام دست بکشم رو نرده و شمی متی تا پله رو فکر کنم قِل بخورم کمتر اذ13 نی تا؟ حاال من ا13!  خداای
 . همه حواسمو جمع کنم و بفرستم سمت دستو پامدی به بعد بانجای از ايوا. وارید

 !  تودی به امایخدا
 گهید. کرده دای راه افتادم و سرعت پگهی تا پله رو که رد کردم د5 طور، نی هم همی گذشت ؛ دومری به خیاول

 کردم ی که فکر ميزیکمتر از اون چ!  و فاصله پله ها از هم چقدرهی راه پله چه جوربیدستم اومده بود که ش
 . پله رو هم رد کردمنیزدهمیس

 که بعد از رد کردن شمی مجی کمتر گي طورنیا! خدا رو شکر!  بودواری ها سمت راست دستم بود و سمت چپم دنرده
 . طرف برام بسته شدهیخود به خود .  برمی کدوم طرفدی بانیی پايمدم طبقه پله ها ، حاال که او
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 نفس نفس زدم کف یلیخ.  شاتاالپ پهن کردم رو مبلنی گوهر خودمو به مبال رسوندم و همچیی با راهنماخالصه
 ! تا مطمئن شم جا پام محکمهنی رو زمدمی که محکم کوبنقدی اکنهیپاهام داره ذُق ذُق م

  بزرگه؟اطشی چند متره؟ حبای خونه تقرنیگوهر ا-
 بهار و ی ولیچیحاال که زمـ ـستونه ه. اطهی به قول تو حشترشمیب!  باغههی!  که خانم جانستی خونه ننیا _

 !شهی می چه بهشتینیبی خودت میشی تا اون موقع خوب مشاالیحاال ا! شهیتابستون معرکه م
 ! کشمی حرف گوهر نا خود آگاه آه منی ادنی شنبا

 سال آخر همه هی نی که ایواسه من.  کشهی طول میلی دونم، بازم خی مدی اگه تا اون موقع خوبم بشم که بعیحت
 ! زور دارهیلی و از اطرافم خبر دار نشم خنمی جا بشهی که نی ورجه وورجه کردم امویزندگ

 فته؟ی چنگ بزنه تا نواری د به درودی باشمی فنر بود، حاال واسه راه رفتن عادنی که عي پرکردی فکرشو میک
 چشمام ، نی شدم که مبادا ای ممی تو پستو قاشهی که همی منخوردن،ی که تمام کافه حسرت چشمامو میمن

 !یهع.رهی رو بگی کسيچشما
 
  کهی دادم به خاطراتهیتک

  بودنی غمگي ِ آن چشمهاشاد
  ـگار نصفه افتادمـی سمثل

  بودنی که پمپ بنزی جهاندر
 ! مرگ و مرگنیب» آه« کی سوز
  بودنی ِ من ای زندگي همه
 از دست دادن شونویینای که بهیمشکالتت نسبت به بق.  خوبهیلی خهی قوتیی که حس شنواینی اگهی می ناظمدکتر

 نی اگمی خودم مشی و پزنمیو من پوزخند م!  ساختهي گوشاتو قونقدی دوسِت داشته که از قبل ایلیخدا خ! کمتره
 ... شکور هستمي و آقانی افشونی مد روي قويگوشا

***** 
 : تو گوشمچهیپی مي نازيصدا

  خان کارت دارهزی پروای بيپر_
 گهی که مادی ممی مري اون ور صدااز
 . خوب شدنباریا! ایدِ ب_
 ضی مریوقت...شهی هول میوقت... ناراحتهیوقت... خوشحالهیوقت...کنهی تعجب می وقتشیشگی کالم همکهیت
 !گردهی از سر پستش بر می وقتیحت(!!!)... قراره بره سر پستشیوقت...شهیم
 . تو هپروت؟ پاشو تا باز سگ نشدهی رفت؟ییکجا! يهــــــــــو_
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 خواستهی میلی تا االنم خاطرمو خگهید.  ام که باشه نوبت منهی نوبتندفعهیا.  طرف دررمی مشمی کنمو بلند می میپف
 نیبا ا! یاونم چه آموزش! هه!  بودمی تو دوره آموزشی باشم ناسالمتکاری هم بیلینه که خ!  به کارم نداشتهيکه کار

 !تمام و کمال.  دادنادمی رو يتمام فوت و فن کوزه گر. اشتن گذهی گران قدر که واقعا از جون برام مادیاسات
 شهیلباستو بپوش از امروز برنامت شروع م _
 ! شهیکف دستام از سرما سِرم.  کنمی مخی
 :گهی و مکنهی که پر از صالبت بهم می خانزیگاه پرو نهی

 هی نی عي چه طورنمیبب.  ی از آداب اجتماعی گرفتادی ی تا حاال چي نشون بددیامروز با... یکنی آدم رفتار منیع_
 .یکنی رفتار ملی اصيدیل

 .چقدم که کار من با اصالته. زنمی دلم لبخند متو
 کال یول. دهی و پسنددهی دونم تو رو از کجا دینم. دکترشهرام شکور .  اسمش شکورِششی پيری که میی بابانیا_

 به بخت ي جفتک بندازی نکنتیخر. از اون کله گنده هاس.  کافه اسنی ثابت هميایاز مشتر. نونت تو روغنه
 !خودتو ومن

 ...ا و پستپر مدع.... سگ صفت...  طلبکارشهیمثل هم...دهی درشهیمثل هم... بد دهنشهی هممثل
 وِر زده و االن اصال يادی زدهیفهم.  سی نفهم ننقدمی ای ولخونه،ی تو چشمام می چدونمی نمگردونم،ی ازش برمرومو

 .حوصلشو ندارم
 شکور به قول وی موسنی ادونمینم. ذارهی و سر به سرم نمادی منه که صداش در نمری کارش گيادی زنکهیمث ا! نه
 ... دارهی هس معلومه خوب برشی هرکی وله؟ی کمیمر
 

 و سروناز خانم تمام ي و نازمی امثال مری حقم داره وقتچارهی به من داده، بيدی خودش عجب امالی خان به خزیپرو
 ."آره" همه یعنی که دارهی هم دور بر مچارهی بنی بودن، ای و با کرونی که چند شبو بنهیافتخارشون به ا

 نا نی کنه، از ته تخم چشم آدم افی آدم و کِي زل بزنه تو چشمادشی دري با چشمانکهی عوض ای کمهی کاش
 ! کاش.دیدی رو ميدیام
 هم از حال و روز من خبر کنهی ـگار برگ دود مـی شک داره سی منتظر من نشسته و بنیی که پای اون آدمیحت

 !نداره
 .گذرهی می تو دل من چدونهی نمی کچی کافه هنی اتو
 
 
 . تو کافهچهی و عربده بپغی جي صداگهی بار دهی واسه منم تکرار بشه، میجربه مر تخوامینم

 و خواننده بشه اومده بود ستی آرتنکهیبه عشق ا!  شدی و چکردی فکر می چمی مررون؛طفلکی بدمی پرصدا منفسمو
واقعا عقلم خوب . نشدهنمیی رده پاستمی آرتهی هم خوابه یحت.  هم خوابههی نشده جز یچیحاال ه. کافهنیتو ا
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 ره که نیا((  کهدیفهمی مدیاز همون اول با. شهیم بهتر ننی ، از ای صالبت اعتماد کنزی مث پرویکی به یوقت!هیزیچ
حاال باز صد رحمت به . رسهی بشه، معلومه که به ناکجا مزی هم سفرت پرونی رهبر اولیوقت)). به ترکستانهرودیم

 واسش یچی ته تهش همی مرنی ای ولشه،ی مبشی بجز سهمش نصی انعامهی ،  سر پسترهیسروناز که هرشب که م
 .  و کفش کنهفی خرج لباس و کدیبا  کهمونه،اونمینم

 ی هم نگهش داره،ولقهی دقهی ی براش سود نداشت، محال بود حتمیآخه اگه مر! ندارهیرمونیص،سی حرزی پرواون
 ."سگ خور"میبه قول مر. منت بهش بدهی رو هم بی الاقل همون صنار سه شاهسیاالن حاضر ن

هنوزم تو (!!)  دست دوم شدهمی کم کار بکشه که الاقل بگهی مغز نداشتش نی از اخوادی می کمی مرنی ادونمینم
 طول گهی کم دهی اگه بندمیمن شرط م.  دادهتی به خواننده شدنم رضاای تازگیحت.  شدنهستی آرتيایرو

 شون دهی دري با چشماانی مشمای مشت الت عهی. ستشی آرتمی صحنه تئاتر و مرشهی کافه واسش منیبکشه،هم
 !ی تماشاچشنیم

 : تو فکرمسرهی درجا ممی مرنی اباز
گاماس .ی شب اول رو کننی همي داری هرچخوادیحاال نم. يپاشو خوشگل شد. شمر نشدهزی پرونیپاشو تا باز ا_

 !شترهیگاماس مزه شم ب
 .ذارهی ما ماری منت در اختی مفت و باتشوی ما که تجربقی شفقی از رفنمیا

تو از همون اول . همون من فدا شدم بسه!  ای نکنتی مث من خرگهی تو د؟ي کردی طزی با پرومتی سر قگمیم_
 گهی دی اگه االن شُل بزنیول. ادیمطمئن باش که از ترس بهم خوردن معامله ام که شده ،باهات کنار م. ایکوتاه ن

 !ي بدي سواردیتا آخر با
 .می دوباره من دهاتیکنیاگه فکر نم.  رو بپوشاهیاون کفش س_
 .پوشمی کفشو منیهم. شهی بدم نمنی به خرج داد،همچقهی سلندفعهی انه

 با کفش یمشک...دارمی اس بر مهی السبی که کال علینی تزئکی کوچفی کشهی تموم مي کار آماده سازنکهی ازابعد
 داره که ی خوبهی باشه ، یهرچ.  دارممی به لطف مرنمیهم.ادی به همه رنگ میمشک! گهیخوبه د.پاشنه بلند سِتش

 .کنهی ممی تقسهی داره با بقی هرچس،ی نسیخس
 : گهی و مکشهی می سوتهی دنمی با دمیمر...ندازمی نگاه به دور و برم تو اطاق مهی

 !"بله"تو هم ! نه بابا_
 ...ایکردیرو نم! ناقال_
 يزی چهی ایمیقد))... دارديازآن بترس که سر به تو/ داردي و هوياز آن نترس که ها(( که گنیراس م _
 .  از حرفاشونوی با آب طال نوشت بعضدیبا...گفتنی که مدونستنیم
 :ستمیمی خان وازی پروي به پاگرد اول جلورسمی منیی پارمی تا پله که رو که م6 ن،یی پارمی پله ها ماز
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 انعام خوبم عالوه هی باشه ی طرف ازت راضویاگه کارتو درست انجام بد.  دختر خوبن؛یآفر!  سفارش نکنماگهید_
 ! شد؟رفهمیش. ..ی آدم رفتار کننی و درست عی که آدم باشی منتها به شرط،ي من دارشیبر سهمت پ

 . آرهیعنی که دمی تکون مسر
 !شهیهم!  نحسهشهی هم13 نیعجب که ا. رمی منییرو پا تا پله 13 هی خان بقزی پشت سر پروبعدم
 ی هم به قبلگهی دي دلهره هی حاال کنه،ی پارکت داره مغز خودمو سوراخ مي کفشم روي تق تق پاشنه هايصدا

 ... اول، سالم اولدارید.  مالقاتِ اوليدلهره . اضافه شده
 

 شی آتي سر حـ ـلقه پشت
  داري حـ ـلقه هی روبروم

  سالم ونی ِ اولغم
  خدانگهدارنیآخر
 
 که تن یاهی و کُت سدمیدی ـگارشو مـی فقط دود سزدمی پنجره نشسته و همون طور که حدس مي مبل جلويرو

منو . اومده معامله کنه! کهدنی واسه خوردن و نوشومدهی ، خب حق داره ننهی بشای و صندلزینرفته پشت م. کرده
 !  دفعه اومده منو بخرهنیآره ا.بخره
 .دونمی نمشمی و چجوریک.دونمیچقدرشم نم.دونمی چند وقتشم نمحاال

 ي که هنوز به توی منياصال برا. اطی تو حامی چقد التماسم کرد بچارهی نشستم، بماند که گوهر باطی تاب تو حيرو
 هی امی بدی اُخت نشدم باطی هنوز با اون محاط؟ی تو حامی بی واسه چومده؛یخونه عادت نکردمو چمو خمش دستم ن

 .گهی ديجا
 خواستیتازه م.  نشوند رو تاپاطی کنان ، با سالم و صلوات منو اورد تو حی تاتی گوهر دستمو گرفته بود تاتطفلک

 . بار نرفتمری وجه زجی به هگهی رو دیکی نیهولم بده که ا
 االن چه ی ولومد؛ی حالم جا مشیدیاز سف. عاشق برف بودمشهیهم.  هنوز سرده ، برفم انگار قصد نداره ببارههوا
 ه؟ی طوفاني از شبااهتری همه جا برام سی وقتدهیفا
.  جور بهانه بودهیکال برفم ...دی برف سفی گرم و نه حتي سرد ، نه هواينه هوا. کنهی نممی راضیچی اصال هگهید

 نداره؛ کمیر تاي هم به چشمای اره ربط؛ي برف بازمی رفتی و خاله مزادی که با پرییدلم تنگ شده واسه اون روزا
 ."شبــــه"که االنم روز و شبم ،  اون شبا، هرچندي هوای اون روزا رو کرده حتيمن دلم هوا

 
 
  برَندی چشم هام، آدم دلتنگ ماز
  برندی از دل ِمن، سنگ مل،ی جرثقبا
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 ! مؤدب استداًی ست در دلم که شدیفحش
  ست که هر روزش از شب استی من تناقضدر

 رو دوش نداختمی که مهیجنسش مثل همون شال. چمیپی به خودم مشتری که گوهر انداخته رو دوشمو بی بافتنشال
 .. تا سرما نخورهیآدم برف

***** 
 ن؟یکردی درست می با مامانم آدم برفنیخاله واقعا اون موقع ها که بچه بود-
 با کرد؛ی رو پشت بوم برفا رو پارو مرفتیاون موقع ها آقام م. نی رفتامرزتونیآره خاله جون ؛ شمام به مامان خداب_

 کنه؛ ي باهامون بازومدیخودش نم...می راحت باشی تا موقع درست کردن آدم برفکردی جا جمع مهیدقت، همه رو 
 . کردی نمغی درزامری همون برف پارو کردن بود که خدا بي خب اصل کاریول
 .نی سنگمیلی خومد؛یبرف م هم وردی مای هم که مامانت داشت تو رو به دنی شبادمهی_

 .رمی و دمغ تو خودم مشمی نا خود آگاه از برف متنفر مگهی منوی خاله اهروقت
  که؟ي تو از عشق مامانت متنفری بگي خوای مامانت عاشق برف بود ؛ نم؟یشیخوشگلِ خاله چرا ناراحت م_
 ...ینه ول-
 زدی تو رو نمدی ، بازم قرهی که سر زا مدونستی و اما نداره، مطمئن باش مامانت اگه االنم زنده بود و می ولگهید_
 . غصه نخور گلمگهید...

 . که خورد تو صورتمیگلوله برف! آخ... و بعدمزادی پری و سر خوشغی جي صداشهی مثل همبازم
 ...شهی ما مياله هم سر خوشانه وارد بازخ...شهی شروع می برفي و جنگ گلوله هاشمی دست به کار ممنم

***** 
 .يخوری تو سرما ممی بسه؛ پاشو برگهیخانم جان د_
 نم؟ی بشگهی کم دهی شهینم-
 ، يخوریسرما م.  تو میپاشو بر.  تومی برگرديدی نمتی نه به االن که رضايومدی نمنکهیخانم جان نه به ا! هه_

 .شنی از دست من دلخور مياون وقت آقا و دکتر ناظر
 ی بود، چهیدونم؛کنای شعربود، نمنی لب اری ، زمی داشتی بر مي مورچه اي جور که دست منو گرفته بود و قدمانیهم

 :خوندیبود ؟ م
 )) کردیآخر که بس نم....کردیاول که دس نم(( 
 
 انم شما هستند خچهری خانم ما، که البته از االن پرچهری از پرنمیخب؛ جناب دکتر شکور ، ا_
 ي اگهی دي کسايبعدم مثل همه .  تا باالنیی ؛ از پانیی از باال تا پاکنهی و سر تا پامو نگاه مزنهی بند ممی لبخند نهی

 . مني تو چشمادوزنی چشم مای دنيهمه . سی نیبی عجزیچ. تو چشمامزنهی و زل مشهی مرهی خدمیکه تو عمرم د
 .کنهی خاموش مزی مي روي ـگارـی سری و تو ززنهی ـگارش مـی به سقی آخرو عمپک



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 21 

 !هه!  مودب و منظمچه
 .دکتر شهرام شکور... شهرام شکور... من شکور هستم!  جوانيدیبله؛ خوشوقتم ل_

 ي نگاه هرزه ای چرا؟ ولدونمی نمومد،یاز نگاهشم بدم ن. مودبانه رفتار کرد . برخورد اول بدك نبودي براخب؛
 نگاه هرزه رو تونمی راحت مشنی نگاهم مخی که میی کردن و زل زدن تو چشم ادمایدگ زني بعد عمرگهید. نداشت

 . باشمده وارم که اشتباه نکردی دفعه هم امنیا.  بدمصیاز نگاه پاك تشخ
 : بودنش به هم خوردي که خودم حالم از تظاهرحی لبخند ملهی با کنمی خم منیی به طرف پاسرمو

 .کنمی دکترو نه پسوند شکور رو بهش اضافه نمشوندی نه پگهید.  جنابن،یهم. مسرورم جنابدنتونیمنم از د-
گرم و . تو دست راستش که جلو اورده ذارمیدست راستمو م. ستی القاب پر طمتراق براش مهم ننی ایلی انگار خاونم
 ... دستشم هرزه نبودی ، حتدهی فشار میمیصم
 فالن فالن شده که سروناز ی مـ ـستوفمساری اون تی حتیول! هیرف آدم حساب طگفت،ی راست مزی پرونکهی مث انه؛

 .هی و امثالهم آدم حسابزی ، از نظر پروشهی اصلستیهنوزم جزو ل
 خب؛ چند سالته دختر جان؟_

 : گمی مقی نفس عمهی و با دمی دهنمو قورت مآب
 .شهی سالم تموم م17بهمن ماه، -
 ؟ي بلدییخوبه؛ خب چه کارا _
 . طورنی ام همیاطیخ.  رو بلدم يمن آشپز-
 : زنهی پوزخند حرص درآر مهی

 ؟ی چگهید! خوبــه_
 .ادی من به کارِت نمي هنرانی خوبه؟ معلومه که ای بگی الکي مگه مجبورآخه

 : گمی و مستمیمی واصاف
 . نای همگهید-
 . ندارهیخب اشکال_

 :  وسطپرهی مدهی نخراشي آسمون خراش با اون صدانی عزیپرو
 .رهیگی مادی در جا زویهمه چ. باهوشهیلی خه،یدختربا استعداد_

 ؟یکنی می طور چرب زبوننی چرب کرده که التویبی چِقد سسیمعلوم ن.زی تو سرت پروخاك
 .   کردمی نبود که انتخابش نمنطوریاگه ا!  پر واضحهدونم؛یم_

 !یستی نی پخچی وقت هوا برت نداره ، تو ههی باورت نشه ها ؛ یعنی که زنهی چشمک نا محسوس بهم مهی بعدم
 م؟ی بريآماده ا! بای زيدیخب ل_
 ارم؟ی هم با خودم بي الهیبله، فقط الزمه وس-
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 .ي گردیفردا دوباره بر م.  شب بردارهی فقط واسه لهیوس. نه ؛ گمون نکنم_
 تیحکا.  خان هستمزی پروشی رخیمعلوم شد ب!!! که خدا رو شکر! ؟ی موندنای ام ی سوال خواستم بفهمم رفتننی ابا

 .  گهی نوروزم درزای ميکفشا
 .میبله آماده ام؛ بر -
 . جا خواهد بودنی و سالم همحی هم فردا صحتونیامانت.  خوشحال شدمدنتونی خب ؛ جناب صالبت از داریبس_
 .سالم! هه. زنمی می دلم پوزخند تلختو
مواظب خودت باش . می شکور هستونی در خدمت شما و آقاشهی کافه همنیمن و ا.  شکور جنابنی داراریاخت_
 . جانيپر
 . خان صالبت و رو نکرده بودزی پرونیچه غلطا بلد بود ا.  جانيپر! رونی وزغ زد بنی چشمام عیعنی

.  کنمی خوره افتاده به جونم فکر منی که عیفی انتظار و بال تکلنی دارم به انوییمنم سرم پا.  فتهی از من راه مجلوتر
.. 

 سادهی جناب دکتر شهرام خان دم در وانمیبی که مشهی ، سر منم بلند مشهی زنگوله سردرِ کافه که بلند ميصدا
 !رونی اول من برم ب،ی منتظره به رسم جنتلمننکهی ایعنی نیا...  ورونیهنوز خودش نرفته ب. منتظر من

 خودشون ي خودشون زحمت بکشنو درو به رودی باای مسعود دربون باز کجا وِل کرده رفته که مشترنی اسی نمعلوم
 باز کنن؟

 !ی آدم حسابي باره که نشون دادنی دومنیا
 صدات کنم؟ ي پرتونمی می جان؟ راستي پرمی تا اونجا قدم بزنسی که نی کم جلوتر پارك شده؛ مشکلهی نیماش_
 ؟ی راحتچهری با پرای
 .نیهر جور راحت-
 .کنمی صدات مي خب؛ من همون پراریبس_
 آدم هی که َروشِت با بقيدی برام دیزودتر بگو چه خواب!  گذشته يکار من از جن و پر!  بابا، دلت خوشه هايا

  فرق داره؟نجای ای نا حسابيایحساب
 که دست همه شدی مینان وحش جا چنی فکرمو بخونه ، وگرنه که همتونهی بابا نمنی خودم فکر کردم خوبه اشیپ

 ! بستی کافه رو از پشت دو دور می آن چنانيایادم حساب
 اد؟ی به سرم بیواقعا، قراره چ.  عذاب راحتم کننیاز ا! ایخدا

  کنه؟ی برخورد مفی لطنقدی اشهی همای داره ي اگهی کال با من کار دنیا
 ...، بهش گفته بار اولمهزی پرودمیشا
 ؟! دارهي اگهیچه کارِ د!  بابانه

  چند؟يری سی دوره، آدم حسابنی تو ایول.  ترِیآدم حساب... ترِیحساب... آدم ترِهی کم از بقهی فقط
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  راي کن آدمِ آدم تردایپ
  راي محکم تري شانه هاو

  نباشدی که دلش سنگی خوبيآقا
 ... راي دوستت دارم تري ـشوق هامعـ
 

!  کم شدهیلی بهتر شد از اون سوزِ هوا خیلیبازم خ... کرددنی آسمونم دلش شکافتو برف شروع به بارنی اباالخره
 همش شه؟ی خونه گرم نمنی که چرا ازنهی و دائم غُر منالهیطفلک گوهرم مرتب داره از درد کمـ ـر و استخوناش م

 ومدمی نمرونی من از تو اطاق خودم بمیت داشت که نفروزید تا. نیی کنار سالن پای سنگنهی تو شومزهی برزمی هدیبا
 .رونی بامی بدمیچی که دور خودم پي منم مجبور شدم از حصارمی نفت تموم کردی وقتیول
 
 دم پنجره و برف نمی بشامی که طبق عادت بچگنمی عاشق ای ولنمیبی نميزی چه مرگمه من که کال چدونمینم
 .کشمی نامفهمو مي شکالشهی شي با انگشتام روي جورنی است و همشهی شياالنم دائم دستم رو. نمیبب
 
 ی رو بخور گرم بشیی چاوانی لهی نی اای خانم جان، بایب_
 
 .ممنوم گوهر خانم-
 
 هر چقدم که دست م،ی ندارزمی هدمی امروز رفتم تو انبار ، دشه،ی تموم مزممونمی هگهی داد،یاگه آقا تا اخر هفته ن_

 .شهی هفته تموم م بازم تا اخرمیبه عصا راه بر
 
 . مصرف کنزمیخب؛ کمتر ه-
 
  کنم؟کاری چگهید... ایزنیحرفا م!! وا_
 
 .می بسوزونزمی هنقدی اسی عوضش الزم نم،ی لباس گرمتر بپوشمیتونی منهیمنظورم ا-
 
 !؟یپوشی ممی لباس ضخیلی تو هم خسین!  بگو که نشناستت نه منیکی رو به نایا_
 
 آقـــــــــــا فقط بلده نیا.می ندارزممیه. می پس؟ زنگ بزن به آقا، بهش بگو نفت ندارمی کنکاریخب؛ چ-

 مهمون دعوت کنه خونش؟
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 ی که شما راحت باشنهی واسه خاطر اادیاقا واقعا لنگه نداره االنم اگه نم!  خانم؟هی حرفا چنیوا ا_
 
 کنه؟ی می طیالی خی و بدهیهت م سرما بينطوری اقا اشهی گوهر خانم؟ همیخودت چ. یچیحاال من ه-
 
 .امی باغ، منم مانی که آقا مییفقط وقتا! ستمی ننجای اشهیمن که هم! نه خانم جان_
 
 س؟ی ننجایچرا؟ مگه خونت ا-
 
 . شهررونِی زاغه دارم بهی ایمن از دار دن! خونه کجا بود؟! خونه؟ نه خانم جان_
 
 ؟یکنی میواقعا؟ تنها زندگ-
 
 . کنمی میبا دوتا بچه هام زندگ! نه خانم جان_
 
  شوهرت کجاس؟شون؟ی با خودت؟تنها گذاشتيووردیخب چرا بچه هاتو ن-
 
 . دی رو از دستم کشیی هوا استکان چای دفعه بهی

 
 .بده برم عوضش کنم. سرد شد از دهن افتادمیی چانی اایب_
 

 ی کسيخانواده برا! حاال انگار که چقد مهمه. دی در مورد خانوادش ازش حرف کششهی نمنی از اشتری بگهی ددمیفهم
 هی بود و زادی پرهیکه کل خانوادم ! مهمه که اصل و نسب براش مهم باشه؛ خودش خانواده داشته باشه ، نه من

 ! ماه جزو خانوادادی بادهیعباس آقام که هنوز واسش ز. خاله سوسن
 

 ...ارمی بادمی برف رو ي شکل ستاره اکنمی میسع...می سر کار مهم و دوست داشتنگردمی کشمو بر می آه مدوباره
 

  برفو کف دستم حس کنم؛ي تا الاقل دونه هارونی برمی پنجره رو باز کنم، دستامو بگخوادی مدلم
 

 ،ادی دلم نمی پنجره ولرهی دستگي روذارمی مدستمو
 

 ...می ندارزمی که نفت و هخوندی روضه می االن داشت کلنی همچارهی بگوهرِ
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 ! داره؟!  ام با هم فرق ندارهیلیخ... تو مشتمرمی برفو بگي دونه هانکهی تو مشتم عوضِ ارمیگی منم دلمو مپس
 
 
 

  جنس سفال من استي گرکوزه
  رسدی بشکسته به من مکوزه
  بازي همه درهانی خدا زشکر

 ...(*) رسدی بسته به من مي پنجره
 
 
 
 ...یی از چانمی دخترم اایب_
 
 .دستتون درد نکنه؛ بذار لب پنجره-
 
  وقت؟هی يباشه؛ حواست هس مادر؟ نسوز_
 
 .نه ، باشه حواسم هس-
 
 ؟ي با من نداري کارگهید_
 
 .نه، ممنون-
 
 گوهر؟-
 
 ؟يخوای ميزیبله؟چ_
 
  به آقا؟ی زنگ بزنيخواینم-
 
 . االن، نهی زنم؛ ولیباشه زنگ م_
 
 کنه؟ی میچه فرق! چرا؟! وا -
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 .تلفن کردن به آقا، آداب خودشو داره... که هر موقع و هر ساعت به آقا زنگ زدشهیخب نم_
 

 ! خندهری ززنمی میپـــُق
 
 .االنه که بسوزه... برم، غذام رو گازهگهیخب؛ من د!... زشته نخندده؟ی، چته ورپر...استغفرا_
 

  پولداره؟یلی سالشه؟خه؟چندی چه شکله؟ی آقا کنی ، اکنمی خودم فکر مشی پرهی که مگوهر
 

  من بودن؟ی چند تا آقا سرجمع تو زندگاصال
 
 ... شکور بوده و بسي من، آقای زندگي تنها آقاادی مادمی اونجا که تا
 

 ! دونم؟ینم! دونمینم "آقا" و عباس آقا رو هم زی پرومن
 

  عباس آقا؟گمی چرا مپس
 

 . و عباس،آقا بشنزی نسل آقا ها فاتحه ش خونده شه تا پرونکهیمگه ا! پـــُف
 

 .خُل شدم رفت.خندمی و دوباره مفتمی آداب تلفن به آقا مادی بازم
 
 
 خب، احوال دختر خوبمون چطوره؟_
 ؟یکنی که نميری بهونه گگهی د؟يبهتر_

 !دمی که نه، شندنیالبته د. بی طبهی نه دم،ی مالقات کننده دهی رو به عنوان ی من دکتر ناظمباالخره
 . دکتريخوبم آقا-

 :رونی بادی از تو آشپزخونه مگوهر
 . بره آروم شدههی نی دکتر، عي بهتر شده آقایلیخ_
 ! من خوشحالترمی کنموییتو همون بدگو!  گوهر خانمدی و تمجفی از تعرنمیا

 . ساکت تر شدهیلی خشی پي نسبت به دفعه هانم؛یبیدارم م_
 ؟ي درد ندارگهیدردات بهتر شده؟ د! هی خوب نشونهنیا _
 .ممنون از زحمتتون.  بهترمیلیبله؛ خ-
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 .  به گردن ما حق دارهنای از اشتری خونه بنی انجام دادم دخترم، صاحب افمویمن فقط وظ_
 . لنگه گوهرهیب " يآقا" خونه، همون نیصاحب ا.  تر شدمجی بازم من گو

 ...نمشیبی اورد مزمی به دلم صابون زدم که هر وقت هی دفعه کلاون
 ! کهنهی تو شومزهی برارهی رو دوشش بذارهی نمزمی نبود آقا با اون همه دبدبه کبکبه هادمی منم یول
 . رو حل کردنهی شومزمی کارگر فرستاده بود که هم مشکل نفت و هم مشکل ههی

 ه؟ی آداب تلفن زدن به آقا چجوردمیه نفهم بهش زنگ زد، همونطور کی که گوهر کدمی نفهمهنوزم
 ... دکترشی پنجره جدا شدم و اومدم تو امروز پشی دست دکتر که گذاشت رو شونم، از اون روز پبا
 ی سع؛ي بدصی جهتشون تشخيصداها را رو از رو. ي خودت انجام بدتوی شخصي کارايری بگادی دی باگهیخب، د_
 . نکنهجتی به همم گکی نزدي صدا های حتیکن

 !" نهیافش" هر جلسه ي درساهی شبی دکتر ناظمي و سفارشاحتای نصنی کنم چقدر ای خودم فکر مشی پومن
***** 

 ...رمی شکور راه مي رو پشت سر آقای چند قدمابونی خیکی تو تارنکهی از ابعد
 . حضرت واالنی به ماشمیرسیم

 .کنهی باز مي و در عقبو فوررونی بپرهی که شوفرشه، مي و فرززی تجوونک
 . جانيبفرما تو پر_

 . جلوترامی ممیندازی گوسفند سرمو منی عمنم
 . کنار جوونک شوفر، تا اول من سوار شمستهیمی آقا وار واکامال
 .بندهی و پسر شوفر در و مشهی سر من سوار مپشت

 :گهیرو به جلو م_
 .برو خونه _
 .الساعه قربان_
 ن؟ی دنبال افشيقراره بر_
 . خونهانی خان امشب نمنیفشواال قربان ا_

 ه؟ی کنیحاال افش! پــــُف
 . خونهادی بزرگ باشه که شبو ني بچش اونقدادی نمبهش

 . فکری الدنگ بيپسره _
 . و عباس آقاسزی از پرونتریی بازم پای ام بلده صداشو ببره باال ولی آدم حسابنی بابا انه

 ...شکوندمی بود، گردنشو مرونی وقت شب بنیمنم بچم تا ا. گهی راس مخب
 . که من با خودم خلوت کنمهی فرصته خوبنیخب ا.کنهیو بازم سکوت م! نی همگهید
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 . دمی که تو خلوتم فقط خودمو راه مهی دفعه انی بهتر بگم آخرای با خودم خلوت کنم؛ تونمی که مهی شبنی آخردیشا
 بودمو نی افشي منم جادیشا. نزَد!!  ي پازی گرنی راجبه افشی حرفچی هگهی چقد زود قانع شد ، دگمی خودم مشیپ

 .گذروندمی خوش مقی دوستو رفشی از خونه پرونی داشتم هر شبو بیی بابانیهمچ
 ...کنهی مي ها به زبون آورد حتما شهرام خان داره آبرو داربهی غري جلو روشهی که نمزوی چهمه
 !آبرو؟
 . وِرد زبونش بودشهی هماشیی آبروی بي پشت همه شهی که عباس آقا همیهمون

 
 خورد که لنگون لنگون چی پاش پزادی خاله، پري تو راه برگشت به خونه رونی بمی رفته بودزادی بار که با پرهی ادمهی

 . خونهمیدی وقت رسری ، دمیاری بری گنی ماشی بارونيتا تو اون هوا
 

 : زدني و دم از آبرو داریه عربده کشدوباره صداشو انداخت تهِ سرشو شروع کرد ب... به پا کردامتی قعباس
 

***** 
 
 ن؟ی چرا االن برگشته؟ی چابونا؟ی تو خنی هِلِک هِلِک افتادنی دو تا دختر جوون راه افتادن؟یکشیخجالت نم_

 !نگهتون نداشت نـــه؟
 

 .زنهی مي برهی حی پوزخند وقهی بعدم
 
 .  بودهيزیمعلومه آدم ت! نه خوشم اومد_
 
آخرم نصف شب با ... سر سفره م، نون بدم، بزرگشون کنمارمیدو تا دختر باجناقو ب...ستنی منِ خر ننیهمه که ع_

 رو ي کارچی هيخاك تو سر نفهمتون کنم، که عرضه ... بغـ ـل، برگردن دوباره سر سفرهری زیی آبرویطبل ب
 ! شدنی سوگولی حتن؛یندار

 
 : زنهی مغی جشنوهی که منوی اخاله

 
 ؟یکنی منای خودته بار ااقتی لی و هرچیکنی چرا دهنتو باز م؟یزنینه مرد، چرا تهمت م کلتیخدا ذل_
 

 وقت خدا چی که هکردی منی نفرهی ی و هر از چند گاهکردیفوق فوقش دهن باز م. بودي طورنی خاله همکال
 .گرفتینم
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  انگار افاقه کرد؛ندفعهی ایول
 

 . شهی الل معباس
 
 . جون ندارهگهید. نه!  خاله بترسه هانی که از نفرنه
 

 ...دو تا عربده بکشه تمومه.  عباس کوتاههي روی مـ ـستی داغری تاثکال
 
 ! ؟ي عرضه اي تو خداسی نگم،ی و مزنمی دلم پوزخند متو
 
 ! عرضهی بگهیبعد به ما م.یکنی نمدایبا الـ ـکلم جنم پ. ي بعدشم نداری و داغی که عرضه مـ ـستتو
 
 .کشهی که داره باال مادی دماغش مي که هم ش صدازادیپر
 
 !اشکش دم مشکشه...ی زبونی و بتی همه مظلومنی با ازنهیحالمو به هم م! اَه
 

دِ ... باد کتک و ری زرتشی عباس المروت بگترسمی فقط و فقط واسه خاطر خاله اس، مگمی نميزی خودم اگه چمن
 .بزن

 
 بذار تنش زخم گهی دخوره،ی مدام داره از عباس زخم زبون مشمی جورنیهم. خالم گناه داره!  من به دركحاال

 ...نخوره
***** 

 
 ...دارمی خونه خاله نگه ماطی منم ذهنمو تو همون شب ، تو حن،ی نگه داشتن ماشبا
 
 !بای زيدی لنییبفرما_
 

 .  و نه نفسم باالادی مرونی نه صدام بينطوری دور حلقومم؛ ادمیچی که کال زبونمو پمنم
 
 . نکنیبی جان؛ غري باال پرایب_
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 .رمی و منم دوباره دنبالش مفتهی جلوتر از من راه مخودش
 

 . که اول من وارد و خارج شمندشهی انگار خوش نداره باهام هم قدم شه، عوضش همونقد خوشاکال
 
 !نگفتم؟!  نمونشنمی اایب

 
 ! جانيبفرما تو پر_
 
 .قابل شما رو نداره! خونه خودته! که نه.. . از خونه مــــانمیا_
 

 . لبخندهی بندش پشت
 

 ! دست و دل بازچه
 

 :ادی مزی تمی ساده ولي با لباسارزنی پهی يصدا
 
 .نی آقا؛ خسته نباشنیخوش اومد_
 
 ! ی بیممنون ب_
 

 ... سمت خودشکشهی پشت کمـ ـرم و منو مذارهی ،دستشو مشهرام
 
 . هر روز مهمون ما هستنبای به بعد تقرنیاز ا.  خانم هستنچهری پرشونیا! ی بیب_
 
 .قدمشون رو چشم. خوش اومدن آقا_
 

 ... که کال منگمنم
 
 ."سالم" موندادمی نشی دادن فقط همادمی زی که تو کافه پروی اون همه اصالتاز
 

 . دهی جا خوابم بهم نمگفتی انگار راست م؛ی گل گفتنبارویعباس آقا ا... تو هپروت حرف شهراممهنوز
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 ! سی پر واضحه که من پستم شبونه نگهی دگهیرو م "هر روز" کلمهیوقت
 
  خانم، شامِت آمادس؟ی بیخب ب_
 .کنمیالساعه آماده م! بله آقا_
 .دستت درد نکنه_
دست پختشم ... و بز ترهزیاز صد تا جوون مثل من و تو ت...نگا به سن و سالش نکن .  ماههیلی خانم خی بی بنیا_

 ي رو با غذاهای بی بي غذاهاستمیمن که حاضر ن....یشی مي مشتريحاال االن شامو که خورد. حرف نداره
 . خونه کنهنی پابند انوی افشتونهی که ميزی چها ام، تنذارهی که ميزیعاشق د....رستوران عدالت الله زارم عوض کنم

 .ي شدزم؛خستهی عزنی بشای جان بي پردیببخش... ساعته تو رو سرپا نگه داشتمهی نیبب! ی بی بنیاز دست ا_
 . شدهدهی که سمت راست سالن چیونی و اعی اشرافي به سمت مبالبرتمی مرهیگی دست منو مکهی حالدر
 . جون با اجازت من برم لباس عوض کنم تا شام آماده شهيخب؛ پر_
 .طیرا جور شنی تو ایشگی دوباره همون لبخند همو

 .رسمی ممی که رفت حاال منم راحت به فضولبهتر
 و با مبلمان هی که سبزه سدرییپرده ها.  قلم جنسو جا بندازههی مبادا کنم،ی درجه باز منی جغد تا اخرنی عچشمامو

 .قهی چه خوش سلیاله! کرم خونه هماهنگه
 دوره هی الزمه که قهی خودمم با اون همه ادعا تو سليالبته برا...یقگی کم کالس با سلهی نجای بفرستم اموی مردیبا
 . بگذرونمنجایا

حاال حاال ! عِب نداره . نمی دراز کنم تا اون طرف سالن که پشت ستونه ببنی از اشتری گردنمو بتونمی نمگهی دفیح
 !! قصرنی بر انداز کردن ايوقت دارم برا

 . نجای اادی هر روز مبای خانومه گفت که تقری بی به بخودش
 نمی بی هوا روشنه و راحتتر همه جا رو مينطوریا.  نجای اامی بدی که چه خوب که روزا بانمیبی مکنمی که فکر محاال

 ..یو البته با رنگ واقع
 . بدهصی آدم رنگا رو درست تشخذارهی چلچراغ وسط سقف که نمنی انور
 . شام آماده شهنی تا ادیچقد امشب طول کش. .. تنهات گذاشتمدیخب،ببخش_
 . ، من خوشحالترمي منو تنها بذارشتری بی اتفاقا هر چگمی خودم مشیپ
.  بهترهویاز راد.  هستزمی تو کافه پروونایزی تلونی دونه از اهی. ونهیزی تلوي من که روبروي رو مبل روبرونهیشیم
 .نمی ببونیزی تلومونمی کافه نمنیی وقت تو سالن طبقه پاچی خب من هیول

 !  و با درکهدهی پسر فهمنی اچقد
 (!!) منم سهل و آسان شودي برای زندی کامال داوطلبانه نشسته رو به روم تا دخودش
 !!ی دو شکلِ محبوبِ هندسنی انیب.  گرده نه سه گوشادی چونه شم نه زوی داره با دماغ عقابي ادهی کشصورت
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 . سی دادم که زاغ نصی حد تشخنین نشستم تا هم که منجای داره که از ايزی ريچشما... ادی به لب و دهنش میول
 ! زاغ داشته باشه؟ي مرد چشماهی داره یچه معن!  بهترچه

 !تمام...پوست سبزه و... دهی پرپشت و کشيابروا
 ی نداره وليری اساطیخوشگل.  گرون ، جذابهي که االن مده و اون لباسای فکلي گفت با مدل موشهی کل مدر

 !!جذابه
 . جذبم کرده اخالق آقا منشانه شهشتری که بيزی من اون چيبرا
 .دارمی بر مي باززی دست از هی بی بي صدابا
 
 . آقا؛ بفرما دخترمنییبفرما.... شدری کم دهی نیببخش.... شام آماده اسن،ییبفرما_
 
 .ننیشی راحت سرش مي نفر13-12 هی که ی و طوالنلی بهتر بگم طوای بزرگ زی مهی پشت نمیشیم
 

 .درست روبه روش. زی سر منی و منم انهیشی مزیسر م اون اون،
 

 ه؟ی طورنی چون امشب به اصطالح مهمون داشته اای هینطوری اشهیهم. که چقدم غذا پخته! اوه
 

 شازده که نی ام نکرده ای کار شاقنی همچمونی و پر پنی رنگزی منیبا ا. کم از رستوران عدالت ندارهنجامی اواال
 . رستورانرهینم
 
 .شهی غذا تو کاسه بشقابا مختنی خانم مسئول ری بیب

 
  ،شهی تو سکوت مطلق خورده مشام

 
 !می کوفت کردی چمی کنه و اخرم نفهمی وراجی که هی خالمی مريجا
 

 ...کنهی و جمع مزی می و فوتي فوری بی از شام ، ببعد
 

 !ی بی بنی تر و فِرزه ایلی آقا دکتر، خنی اگفتی مراست
 
 از شام خوشت اومد؟_
 
 زنهی چشمک مهی
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 !!! غذاهاشه هاي نه؟ البته منظورم مشترای ي شدی بی بيمشتر_
 

 .خندهیبلند بلند م!  خندهری ززنهی مبعدم
 
 . خدا شفا بده! وا
 

 .کال خود محوره. خندهی مگه،خودشیخودش م...ی طفلخله
 
 . ممنونیلیبله، خوشمزه بود خ-
 
 .زمینوش جونت عز_
 

 ! کرد به ناگاه؟تیمی احساس صمنجوری پسره انی تو غذاهاش که اختهی ری چی بی بنی اسین معلوم
 
 شاال؟ی ایستی خسته ام که ن؟يخب،شامتم که خورد_
 
 .دنی رسمه اول نونت منجایا...دنی کنن و اول آبش می قربونخوانی که مي مثل گوسفندگمی من با خودم مو
 
 اومد خودش نیفردا صبح که افش.  عِب ندارهیول. رفتی مشی پعتری کارمون سرينجوری بود، انمی کاش افشيا_

 . سررشته ندارمیلی خنهی زمنیراستش من تو ا. زنهیراحتتر باهات حرف م
 

 ...دهی و ادامه مکشهی مقی عمنفس
 
 .ادی خودش بنیامشبو استراحت کن تا فردا افش_
 

 :گهی باال و مبرهی صداشو مبعدم
 
 ! جانی بیب_
 
 ؟!جانم مادر_
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 ؟ی به سالمتادی مگهی فردا صبح که دنیافش_
 
 ...انیگفتن م! بله آقا_
 
 ؟ي امشبو تو خونه نگهش دارهی ینتونست_
 
  به حرف من بوده؟ی خان کنی افشنش،یشناسیواال آقا خودتون که بهتر م_
 
 . اطاق خانومو بهش نشون بده بره استراحت کنه؛ خسته اسیراست... خب، برویلیخ_
 
 . طبقه باالنیی خانم جان؛ بفرمانییبفرما....رو چِشَم آقا_
 

 .کنمی ـنم حبس شده رو آزاد مـی که از دم غروب تا حاال تو سی ، نفسشمی طور که بلند منیهم
 
 :گمی و منیی پاندازمی سرمو منی همي و برم برانیی گوسفند سرمو بندازم پانی عهی ادبی بیلی خگمی خودم مشیپ

 
 .ریشبتون بخ-
 
 .زمی عزریشب بخ_
 
 . به سمت راه پله و طبقه باالفتمی راه می بی دنبال بو
 
 . بفرما منو فرستاد تو اطاقهی خانم که در اطاقو واسم باز کرد با ی بیب

 . آقاسکی درجه ي اطاق مهمونانجایا.... از اطاقتون خانم جاننمیا_
 . کم مهم ترهی... کم خاص تر هی منتها ،ی تو هم مهموننکهی ایعنی نیا

 !منو نخونده... من مهمون ناخونده امدونهی ام می بی که هس بی هرچیول
 ...من کال ناخوانام!  روحمه منو بخونهي که روی همه خط خطنی با اتونهی نمی کچی هآره؛
 خوب م،یفهمی حرف همو خوب میی منو مرگ، منو درد، منو تنهایول... مرگ که واسه همه ناخونده س مثل

 .می رو بشناسگهی تو خواب همدی چشم بسته، حتی حتمیتونیم
 
 

  بر دری کوبد کسی کن که متصور
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   بگشا، منم مهمان ناخوانده؟یکِئ
 !می آی مواری مرگم،که گه از در، گه از دمنم،

 ... مهمان ناخوانده به تو فرصت دهدنی او
 ... شب راکی روز و کی

  خفته؟ي کرد ای خواهچه
 (*)  شد؟یواه کرده خنی جبران کدامبه
 ن؟ی با من نداريکار _
 .رینه؛شب بخ-
  زودتر برونکهی ایعنی نیا

 .بغـ ـل دسته مطبخ.نهییاطاق من طبقه پا.نی صدام کننی داشتي کارر،یشب بخ_
 . مطبخگهی مآبانه حرف بزنه، هنوز می هنوز عادت نکرده فرنگچارهی زن بنیا

 !چه گوش خراشم هس! تو گوشمچهییپی سکوت مي شدن در، صدابابسته
  بخوابم؟ي چه جورلهی اصيدی لهی که مال ي لباس پلو خورنی بابا، حاال با ايا

فقط موندم .نه! نه که لباسه واسم ارزش داشته باشه ها. اوردمی با خودم می شبم لباس راحتهی الاقل واسه کاش
  بچرخم؟يصبح که از خواب بلند شدم با لباس چروك چجور

  تق تق در اومد؟يصد
 بله؟-
  دم در؟يای لحظه مهی جان، يپر_
 بله-

 .نمیبی و شهرام خانو مکنمی باز مدرو
 .ی استفاده کنیتونی هس، می مزاحمت شدم، خواستم بگم تو کمد لباس راحتدیببخش_
 .سیالزم ن...بله ممنون-
 ؟ي الزم نداريزیچ...ی هر جور راحتکنم؛یاصرار نم_
 . هسزیهمه چ.نه ممنون-
 . کنمیتعارف نم!  خونه خودتهنجایا.  مزاحم شدم؛ راحت باشدیبازم ببخش_
 .نیشما لطف دار-
 .ری بخکنم،شبتیخواهش م_
 .ریشب بخ-
 . گفته الزم ندارم؟ الزم دارم، خوبشم الزم دارمیک... موقع باز کردمی من دهنمو بباز



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 36 

 .ه آقاس پارچهی مرد بودن ، ي جوون سوانی اگه،ی مورد دهی نمی اایب
 . دارهری توفی بودن و مــــرد بودن با نر بودن کلآقا

 کی داره تا درجه دی مهمون بودنش تاکي روشتریب "کیمهمون درجه " ام معلوم شد با گفتن اون کلمه ی بی بنیا
 .بودن

 !موقت= مهمون شهی ذهن منم که همتو
  همه راهــــو؟نی ارهی می کيوا...کنمی کمدو باز مدر

 .فنی قشنگ و لطیلی خفه؛یآخه ح!  سر جامنمی بشخی سدی رو بپوشم بانایواال من ا! ه؟ی لباس راحتتایا
 ! ناراحتم،ی راحتي لباسانیمن تو ا!  کالمکی

 .پوشمیو م... بپوشمدی باس،ی که نی دلبخواهیول
 ! روبرومواری بهددوزمی و چشم مخوابمی رو تخـ ـتو به پهلو مرمیم

 ن؟یآورده واسه افش منو ه؟ی کنی افشحاال
 نه؟ی شبم نموند منو ببهی که ادی خونه بدش منی از انقدی ایعنی
  اون؟يدکتر شهرام شده پا دو...  چقد مهمه که شهرامگهی اون دنیبب
 !  باباهاس که جنَم ندارهنی اولم معلوم بود از ااز

 .تو خونه موندگار...  منو اورده واسه آقا زادش، که کفتر جلد شه وحتما
  پرستار بچه ش؟دی ببخشيوا... قراره بشم لَله یعنی
 را ییخبر نداره من چه دست گال! هه. و مراقبت از بچه شي چقد بدبخته که منو گماشته واسه پرستارگهی دنیا

 ... گلستونهی دست گل به آب دادن خودم قدِ متی اونم به قدمیپرورش م
 . درو باز کنمادی ممی تنبلی ولدمی در و شنيصدا

 .من دستم بنده...  جان، خاله درو باز کن قربونت برميپر_
 !چشم خاله-
 دن؟یتا پرش هست چرا خرام...نیی برم پاخوادی که نموونمی اي پله هااز
 !ــــه؟یک-
 ! رو بدهی سوال سه حرفنی جواب ای کسستی محل کال رسم ننی نبود تو اادمی

 .کننی چشمامو منور منای ته کوچه خاله اهی خانم همسای تنومند طوبکلی هکنمی و که باز مدر
 ن؟یخوب هست!  خانمیسالم طوب-
 . تونییبفرما-
 . جونمچهریقربونت پر_

 . اُرد دنبالش هسهیحتما .که گفت" یجونم" نی افری دهنمو قورت دادم و منتظر کآب



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 37 

 ه؟ی کنی ادی نه ببخشه؟ی چنیا
 .ی به پسر بچه تخسشون علفتهی مچشمم

 مالقات رمیدارم م... نگه دارهي ِ ما رو تا عصری علنی اسی نی خاله برسون بگو اگه زحمت جان ، سالم بهيپر_
 . افتادهضخونهیمادر شوهرم ، تو مر

 گهی دنهی بگه همخوادی چه کنم؟ نرم فردا که حالش خوب شد میول! نداره هاریحاال برم و نرم به حالش توف_
 ! چشم و روئهیعروس وفا نداره، ب

 .... بذای انگشتتو عسلم که کن5 جان کال اگه ي پریدونیم-
 . بغـ ـلمری ززنمی و مقاپمی رو ازش میعل.  خدا، شروع کرد دوبارهيوا
 . راحتالتونی ام هست، خیحواسم به عل.  زودتر خوب شنشاالی اگم،یبله به خاله م-
 . دخترکنمی جبران متیتو عروس.ی شری پشاالی اي پريوا_
 .رو از پشت اسمم انداخت "جانم" اون هگی خرش از پل گذشت دایب

 . شدرید.  برمگهیمن د_
 .ی علفی کثي رو گونه هاشونهی دو تا ماچ گنده و ابدار مبعدم

 !ای نکنتیخاله رو اذ!  باش مامان جونیپسر خوب_
 !زبون نفهم سرتِق. شهی مشی حالی علچقدم

 دهن ادم ذارنینم... نیی آب دهنم روش تا کامل بره پاهیفحشو قورت دادم ...  پدر سیِ علنی که در و بستم انیهم
 ! اطی کف حدیکوبیبسته بمونه ها با مغز داشت خودشو م

 !شاد "عای جمتی و مادري روان خودتو هفت جد و آباد پدريا
 ... دلم خنک شدشیآخ
 

 رنیگی منویشهرام خان سراغ آقازادشون افش. خوردی مشبی دی از خوردن صبحونه که به شام تجمالتبعد
  ام مثل من مادرشو سر زا از دست داده؟چارهی بنی افشنی ایعنی
  طالق گرفتن؟نکهی اای
 : دهی جواب می بیب

 . راست رفتن تو اطاقشون بخوابنهی خان برگشتن و نیدم صبح افش_
 .نیی پاادی کن، بگو بدارشیبرو ب_
 !چشم آقا_

 .رفت و برگشت... لقمه فرو دادن بودهی چند لحظه که از نظر من به اندازه بعد
 . زن آهوِنیا! عجب

 ! آقاانیاالنه م_



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 38 

 : گفتیکی دمی بود که دنیی پاسرم
 سالم خان داداش_

 ...نیی من بره پاي که از گلوکشتیاز اونورم لقمه داشت خودشو م.  اوردم باال سرمو
 شد؟ی مگه میول
 .نیی نه پاومدی جوره نه باال مجیگلومو ه بود تو دهیپر...  حرفا بودنی لقمه چموش تر از انیا

 ! سرفه و سرفهی همنم
 ! اومد جلوممیی چاوانی لکه
 !یبپا خفه نش_
 ... پوزخند نچسبهی
 . حال و روزِ االنم گفتنی همی باعث و باننویا

 . بوده واسه خودشینه واقعا خان... خاننی افشجناب
 .برادر بنده... خاننی از افشنمیا_

 . بندمی لبخند نهی با نیی پاارمی مسرمو
 .جناب شکور...خوشوقتم-
 .ی شرقي طور بانونیمنم هم_

 . تو دستشذارمی روح می سرد و بیلیمنم دستمو خ... جلوارهی مدستشو
 ...دهی بهم دست نمی که از فشارش حس خوبدهی خان داداشش دستمو فشار مبرعکس

 ...".ی شرقيبانو"! ی لفظ تَکعجب
 . صدام نکرده بودیکس "انا وجدگهی رو دی مدلنیا

 . که درموردش باهات صحبت کرده بودمهی همون خانمشونی جان، انیخب افش_
 ! نرفته بودمشبیکاش د... نمیبیبله، دارم م_

 .زدی محی وقيادیز...ومدی خوشم نی ولگفتی می که داشت به شوخهرچند
  تو اطاق کارت؟ای بي صبحونتو که خوردنیافش_
 .امی ميباشه جلد_
 . بدمحی رو بهت توضزای چي سرهی دی که بامی جان پاشو با من بريشمام پر_
 . به سمت اطاق ته ِ سالنفتمی و دنبال شهرام راه مکنمی می بی از بی لبری تشکر زهی و شمی بلند مزی پشت ماز

 ! اون افتاد جلو تا مبادا با من هم قدم شهدوباره
 .شمی نفر وارد منیدر هر حال من اول...ستهیمیچون مطمئنم دم در اطاق منتظرم وا... ندارم ي عجله امنم

 
 . شدنمیهم
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 !  بانويبفرما تو پر_
 ."بانو".نشی تنش خورده به تنه داداش افشنکهی مث ِ انه
 . خانمي پرنیبش_

 . آقا شدمی و منتظر سخنراننشستم
 وی جوهره اهی....  وجودت ي کالمت و خالصه بگم تويتو...... نگاهتيتو... چشماتي خانم من توي پرنیبب_
 ...شهی که منمیبیم
 ... وجودميتو نگاهم و در خالصه تو... تو چشمامزنهی و زل مکشهی مقی نفس عمهی

 ازت؛؛...ازت _
 . نوازنده خوب و موفق ساختهی_
 !شک ندارم... چشممو ندارهي نگهدارشی کاسه چشمم گنجاگهید
 .ستمی به فوت و فنش آشنا نیلی من خیول_
 .نهی با افشگهی جا به بعدش دنیاز ا_
 ي خان صالبت که شُهره زی تو کافه سوته دالن پروی بمونیتونیم.  کنمی ام ندارم؛ مجبورت نمي اصرارچیه_

 ...شَهره، اونم نه واس قهوه ش
 .ی آدم حسابهی یبش... رونوی بی ام خودتو از همون کافه بکشیتونیم_

باالخره منم . فتمی کافه ميای و همه آدم حسابی مـ ـستوفمساری و تزی خودش و پروادی گهی رو که میب حساآدم
 .ایرفتم جزو آدم حساب

 .ي وقت دارادی بنی افشیتا وقت...خوب فکراتو بکن_
 . و ما رو به سالمتریاگه ام نه که شما رو به خ...یچی که خب هیاگه هست_
 .گهی و بهت مزی همه چادی برادرم منی افشرم،ی مگهیمن د_
 خدافظ_
 .ی بشی موندنوی گرفته باشي عاقالنه امی برگشتم تو هم تصمیدر ضمن دوست دارم وقت_
 . دو برادر بمونمنی که با انهی عقل ایعنی نیا
 . افتادمشبمی دياالی فکر و خادی بازم با لفظ برادر و

 !هه... شکوري تُخس آقابچه
 ! بچه نبودای که تُخسه، ولشیتُخس
 . بودی خان؛ خاننیافش
 
  که مثال من فکرامو بکنم؟رونی دکتر شکور رفت بنی شد؟ االن ایچ

  مگه من بلدم فکرم بکنم؟آخه
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 ... تو مغزم در حال وول خوردنهشهی که همیفی اراججز
  داره مـ ـستر شکور؟دنی و پرسيری گمی تصمگهی دنی اخب

 .زی به پروي که بابت من پول دادتو
 . معامله رو به هم بزنههی ستی ننی الی اصيدی لهی تو مرام گهید

 !خونهی عذر منم تو اون کافه مزی پروگهی من از خونه شما برم، دحاال
 . ازش بخورمی فصل کتک حسابهی نکهی بعد از اتازه
 .ي منتظر مونددیببخش!بای زی شرقيبانو... خب، خب،خب_
 .لهی تو طوپرهی که از منم گوسفند تره، در نزده، منیا

  شکور و شما؟نی افشنم؛یمن افش_
 . هستمچهریپر-
  تا بحال؟يدی دانویاصال پ...؟ي که دوس دارانوی پچهریپر_
 .ستمی نی حدم پشت کوهنی تا اگهی خودش فکر کرده؟ دشی پی چاروی نیا

 ! به قول خودش بنوازهانوی واسش پاوردی هرشب مژنوی بشی ماه پ3-2 نی تا همزیپرو
 دونم؟ی من نمگهی بنوازه، اونو دگنی مي چطورحاال

  چه مدل نـ ـوازشه؟نیا! دنی رو دکمه فشار مانگشتاشونو
 چهر؟یاصال حواست به من هس پر_
 .دیببخش...بله آقا -
 . به مني دونگ حواستو بدشی که همه شيریگی مادیکم کم . ...ندازمیاشکال نداره، رات م_
 .شنومی من می ولگه،ی آروم منویا

 . به اون دستگاه چار گوش کنار اطاقکنهی دستش اشاره مبا
 .سازنی که باهاش آهنگ ملهی جور وسهی.  استانویاون اسمش پ_
 .دارهی دور بر منمیا. گمی نمیچی من هی، ه"...ال اله االا"
 . قلمشمهی نی من خودم عاشق ایول.  هم هسي اگهی ها و آالت دلهیالبته وس_

  باش به من چه؟خب
  عاشقش باشم؟دی منم البد باحاال

 ...   وکنهیدرشو باز م. یی کذايانوی سمت همون پرهی مخودش
 . رو دکمه هاشکشهی سره از چپ به راست مهی دستشو

 .ادی مسخره ازش درمي صداهی
 .چهری جلو پرایب_
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 . انوی سمت پرمی و مشمی وسط اطاق بلند می رو صندلاز
 نیبش_
 .کنهی جلوش اشاره مبی غربی عجی دستش به صندلبا

 . روشنمیشی و مکنمی اطاعت ممنم
 !  ندارم توش چه خبرهيکار. انوسی پنیا. خوب نگاه کن_
 . اسهی اسمش کالوینیبی که روش مي کوتاهو بلندي دکمه هانیا_
 ؟یچ_
 .هیکالو-
 بلد ییزای چه چدی نوازنده خوب باهی بگم که خوامیامروز م.... صحبت کنمانوی راجبه پخوامی امروز نمی ولن،یآفر_

 . کنهتی رو رعایباشه و چه اصول
  که؟یمتوجه_
 .بله، حواسم هس-
تو هپروت ...ی حواستو جمع کندی باينوازی مي داریوقت.  حواست باشهشهی همدیبا...... درس اولنی اکال،یبار_

 . همه وجودت گوش بشهدیبا....تیی فقط ذهنت و حس شنوایعنی حواس گمی منکهیا.... واسه خودتینچرخ
 ! باالي دقتتو ببردی بايدی آهنگو گوش مهیهر موقع که _
 .ی کنکشونی و تفکي بدصی اونو از هم تشخي که ساز های کنیسع

 . معمارهی نی داشته باشه، عتی خالقدی نوازنده خوب باهی
 .ی تمام حساتو جمع کندی باگمی که منهی هميبرا! ي نشون بدیقی با موسجاناتوی تمام احساسات و هیتونیتو م_

 .زنهی داره لفظ قلم حرف ميادی جلسه اول زيبرا. زنهی چقد حرف مخب
 .کنهی مسی و واسه من تدردهی که هنوز داره دستاشو تکون می و اونم در حالکشمی میپـــُف
 .برهی حوصلمو سرميادی داره زدی کنم فهمفکر

 هرچقدم که ،ی رو نکنياگه با جون و دل کار....ی گوشت کنزهی آودی باشهی رو همنایا! ... بسهگهی امروزت ديبرا_
 .نهیشی نمیچون کارِت به دلِ کس! ندارهدهی فای کننیتمر

 . کم برم اونورترهی بهم اشاره کرد که بعدم
 . تنگ دل مندی صاف چسباومدو

 :گهی بهم و مزنهی چشمک مهی
 .می دوئت بزني چطوردمی مادتی ینترس کوچولو، حت_

 ؟ی چیعنی موندم که حاال دوئت ومن
 .دهی مادمی گفت بعدا ال،ی خیب
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 به فشار دادن دکمه ها کنهی و شروع مدی و سفاهی سي ها هی به قول خودش کالوای دکمه ها ي روکشهی مانگشتاشو
 ... نواختنای

 
 يتو باورم کرد/  نوبهار عشقدر
 يتو پرپرم کرد/  زیی پانی اولبا

 يتو قصه پرداز/ دنهای شنوقت
  يتو بال پرواز/ دنهای پروقت
 مجنون تر از مجنونم/رونمی تا به پا وسر
 ي تو کردشونمیشونم،پریپر
 آتش زدن در خونه/  چقدر آسونهيدید

 ...(*)ي تو کردمونمیمونم،پشیپش
***** 

 . شمی کَنده منی با صداش ،از زمهنوزم
 . تو اون خونه بمونمکنهی مطمئنم مشهیسه هم و واکنهی اهنگ با من چه منی که ادونستی مانگار
 دستگاه چند هی نی به ادی نباستی دلبخواه من نیچی که هیی از اونجای که خودم دلم بخواد ، ولی تا موقعالبته
 .کردمی دل خوش مکردی هم که صدا درست میوجب
 

 شه؟ی تموم می کُشنده کي دردانی اایخدا
 . نشده بودمزی اندازه رقّت انگنی وقت تو عمرم تا اچیه
 . محتاج نشده بودممی شخصي اندازه واسه کارانی وقت تا اچیه
 .کشهی مری از دل و پهلوم، قلـ ـبمه که داره تشتریب

 . تو پهلومشهی و پخش مکشهی مری دلم تری زهوی لب پنجره اطاقم، که نشستم
 .رفتی مادمی که تازه داشت دردش یی پهلوهمون

 ؟ی چیعنی دردا نی ايوا
 . دخترمهی هنوزم نهیبی چشمام نمنکهی رفته بود که با وجود اادمی انگار

 و زمان بد و نی به زمشهیو منم هم...  سراغم و ضعف و عوارض فاجعه به دنبالشومدی که هر ماه مي دردهمون
 . گفتمی مراهیب

 به تخـ ـته خورده و من دختر شدم، بدبخت ي درنکهی تو ادونستمی و زمانو مقصر منی زمي همه شهی همچونکه
 .شدم

 ... تا زجرت بدهشهی خودش دست به کار معتی به کارِت نداره، طبي کس کارچی و هی چچی که هی وقتدرست
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 . نرهنیی اب خوش از گلوت پاتا
 .که امروز اومد سراغ من... زنونه عتِی از زخمِ طبنمیا

 .چه تو درد، و چه ضعف و چه ناله! ذارهی که واسه شکنجه من کم نمالحق
 . مطمئن شمی که حتنمیبی نميزی من که چده؟ی چه فای ول،یی رسوندم به دستشوی با بدبختخودمو

  خدا نکبت تا چه حد؟يوا
  گوهر؟شی برم پیی با چه روحاال
  بهش بگم؟ی چاصال
  من عادت شدم ؟نی ببایب...گوهر

 ! نه؟ای
 .دمی نمصی تشخخودم

 . بدهیلیکه خ ينجوری ایول
 اس؟ی حی دختره چه بنی وقت نگه اهی

 ...اگه...اگه
  کنم؟کاریچ!  خدايواا

 .خوادی دلم مرگ مي اگهی از هر وقت دشتری باالن
 .ی کسیاز ب... از خجالت... از شرم... نه از درداد،ی نرونی تا اشکم بدمی رو هم فشار مچشمامو

 
  تا عصب برسدهی گرنی که درد از ااگر
  که عشق لبالب شود به لب برسداگر
   یانی قبل خطّ پا،ي سال ها بدوکه

  مرد از عقب برسدکی ي هی ساواشی
  تا دوباره صبح شودی کنهی گرشبانه

 ! تا دوباره شب برسدی کنهی صبح گرکه
 ...دیشا... یول...  اگرینی سه نقطه بچی هکه
 دی آی نمیکس!  نهد،ی آی نمیکس

 ... رونی جور دوال دوال از اطاق اومدم بهمون
 ! کرده؟دای پي جملت چه کاربردنی اینی که ببمی مرییکجا " خوب شدنباریا"
 !گوهر-
 ،بله دخترم_

 .که گفت چقد آرومم کرد "یدخترم" نی ممنونش شدم؛ همچقد
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 .زهیچ... که گمیم-
 ؟يخوای ميزی؟چیچ_
 آره؛-
 ؟يخوای میچ_
 . شدمضیمن، مر...من-
 ؟يچرا؟ سرما خورد! وا_
 اره؟ی باز در مجی گنقدی چرا است؟ی مگه خودش زن ننیا! ي وايا

 .من، عادت ماهانه شدم...من... کهیعنی-
 .ارمی مزیصبر کن االن برات پارچه تم! آهان_

 . خوب که صاف رفت سر اصل مطلبچه
 .ارمی واست جوشونده ام بنیبش_
 .کنهی با نبات معجزه منی دارچییچا_

 . خوردمنموی دارچییکه حل شد، نشستم با آرامش چا(!!) تمی امنری مشکل تدابگفتی مراست
 .شی آبه رو آتکنم،ی درست منای از اشهی من واسه دخترم ام هم؛یشیاالن بهتر م_

 ...  بودنیی از خجالت سرم پاهنوز
 .کنهی مخی مو به تنم سن؛ی ببای نه؟ تو بای عادت شدم دونمی به گوهر گفتم من نمي که چه جورفتمی منی اادی
 . راحت کردالموی خارهی به روم بنکهی چقد خوب درکم کرد و بدون اشی سوادی گوهر با همه بو

 . داشتم، خجالت نکشمو بهش بگماجی به کمکش احتطی جور شرانی داد که هر موقع تو ادی بهم امیحت
 . پکَرميادی زدی فهمانگار

 : رو شونمذارهی مدستشو
 ! جانيپر_
 .گفتنشه "خانم" بهتر از یلی هس که خی شده؛ هرچیمی صمیعنی گهی که می جاني پرنیا

 زن که هیاونم از .  خجالت بکشهدی که نبازای جور چنیآدم واسه ا. ي باهاش نداری فرقچی دخترم، هنیتو هم ع _
 ! مادرشهيجا
 ! نشده کهيطور. راحت باش باهام_
 .نمیبی رو مازی چنیمنم بار اولم نبوده که ا_
 . باالارهیفشارتو م...نهیریش. بخورش!  سرد نشهتییچا_

 بهم ی که دکتر ناظميدی بعد از امدمی چند وفته شننی بود که تو ای بخشدی امي حرفانی امروز گوهر ، دوميحرفا
 :داد
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 .دهی رستیینای که به عصب بهیبی به خاطر آستیینایمشکل ب_
 .شرفتی و علم هم در حال پی تو هنوز جوونیول. دهی دبی چقد آسدونمینم_
 من و نیع. شنی خوب ماشونمیلی و خکننی که مشکلشون مثل توست رو عمل میی خارج از کشور کسادمیشن_

 .ننی ببتوننیگوهر م
 .ی جوونیلیتو هنوز خ. از دست ندهدتویفقط ام_
 . آدم سالمهی نی ع،ی کنی زندگي که داری با وجود نقصدی داره و تو باانی جریتا اون موقع هم زندگ_
 .ي دارانوی ام به نواختن پی که دستدمیشن_
-... 
  بهتر تو؟یک... خورهی گوشه اطاق داره خاك مانوی اون پ؟یزنیچرا نم_
 . جملشنی ادنی که چشمام ستاره بارون شد؛ از شندونمیم

 ... ، کرده بودانوی وقت بود که منو عاشق ساز مادر ،پیلی خنیافش
 
 : تو اطاقادی و مزنهی در مادی می بیب

 . خان، اومدن دنبال خانمنیافش_
 . سر درسمیری مقدمه می بگهی ديفردا که اومد.... بسهگهی امروز دچهریپر.... تموم شدهگهیباشه کار مام د_
 : خسته و کالفه شدهيمعلومه بدجور...کشهی مقی نفس عمهی

  سخت که نبود؟نمیبب_
 .نه، خوب بود-
 انه؟ی ي کرددای عالقه پانویبه پ_

 .رونی بکشهی چشمامو از حدقه ميزی چي جاذبه اهی االن با کنمی اونقد که فکر مشه،ی چشمام ممحو
 !هیبله، ساز جالب-
 !سیزندگ! روحه! عشقه! جالب نه_
 .ياغراق نکرد... منم غرق شدمي زدانوی که تو پي اونطور،یگی راست مگمی خودم مشی من پو
 چهر؟ی پرسی طور ننیا_
 !نیگی که شما منطورهیبله؛ هم-
 . چهری پررمیگی وقتتو نمگهید....از ته دل! ی بگنوی به همه، همدیوبعدها تو هم با_
 . دنبالتفرستمیراننده رو م! ای نکنری موقع منتظرتم؛ دنیفردا هم_

 .دمی جلو و بهش دست مبرمیدستمو م... جلو وارهی مدستشو
 . ..دهی و دستمو محکم فشار مکنهی میمکث

 . درد گرفت نامـــردانگشتام
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 . برم طرف درفتمی راه می بی بدنبال
  حاال چرا منو برگردوندن به کافه؟کردمی فکر منی همه راه به اتو

  کنم؟ی منم تو خونه شون زندگادی عارشون مواقعا
  نداشتن بهم بدن؟جا

  بزنم؟انوی پژنی بي جازی برم تو کافه پرورمی بگادی انوی پدی باحتما
 . خانممیدیرس_
 .گهی شوفر منویا

  ادب چرا درو برام باز نکرد؟ی بچه
 !  که من داشته باشمي گری اشرافتی ذره ظرفهی از غیدر
 . جلوم دوال راست شندیاون وقت همه با. ساعتم تو اون خونه نبودم 24
 ! سمت کافهرمی مشموی مادهی پنی ماشاز

 ! باز و بسته کنهای مشتريرو برا تا دساده،ی دم در واشهی مثل هممسعود
 دهی صورتشه جوابمو منفکی به صورتش و جز الدهی که چسبي با همون لبخندکنم؛ی سالم مبهش

 .شهی لبخند مسخره از رو صورتش پاك نمنی ام که کنه اهی گرکال
 برام سر شی زبونی که با همون زبون بنمیبی رو میپشت بار شاپور شوت...نیی دور و بر سالن پاچرخونمی مسرمو

 .دمی مسخره تر از لبخند مسعود دربون جوابشو ميمنم با لبخند. کنهی و سالم مدهیتکون م
 :دمی همون زبون اشاره، دستامو تکون مبه
 س؟ی خان نزیپرو-

کال  من که یول...  کجا رفته و کم مونده آدرس بده بهمگهی البته مثال داره مرون،ی رفته بگهی و اشاره ممای با ااونم
 .گهی می چشهی نممیحال
 ...دمی باشه فهمگمی و مدمی تکون مسر

 ؟يدی منو فهمیحاال زبون الل...یفهمی نمزننی باهات حرف میتو درست و حساب! ی خر خودتیعنی که کنهی منگام
 همکار یی جوراهی. جمی من چه گدونهی که دائم تو اشپزخونه اس می ندونه؛ شاپور شوتی کچیه!  واالگهی مراست
  خدمتش اشپزخونه اسیاونم محل اصل. شاپورنیمنه ا

 . باال تا لباسامو عوض کنم و برم سر کارمرمی پله ها ماز
 ! دارهموی مری حوصله پر حرفی حاال کيوا
 ...کنمی و که باز مدر
  خوش گذشت؟؟ی سرحال؟ی خوش؟ی خانم، خوبي پرنجاس؟ی ای کنیبب! بــــه_
 .بد نگذشت، بله خوبم به لطف شما-
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 به لطف من چرا؟_
 :زنهی مطونی چشمک شهی

 . دکتر شکوريبه لطف آقا_
 ! کنهکاری باهاس چدونهیم! گهی دکتره داروی نباشه یچیه_
 ! خفهمیمر-
 ؟يدی دنهیخودتو تو آ! نگا کن! نه جون من_
 .ي نکردی فرقچی هروزیبا د_
 . از جام جم بخورمتونستمیمن ِ بدبخت تا دو روز نم_
 . ام بکنهي واس من بره تو آشپزخونه آشپزخوادیتازه م...رهیاون وقت سرکار داره راس راس راه م_
 ؟ي داری چه جونگهی تو دییخدا_
  نه؟ای یکنی ، بس ممیمر-
 ؟يریگیبابا چرا پاچه م_
 ... وقت از خلوت خودشوچی هلی خانم اصهی!  آره خـــــب؟ی راجبش حرف بزنیشی میرتیغ_
 ! میببند دهنتو مر-

 ! حرفشو بزنههی بقنذاشتم
 . کردم بد حالشو گرفتم؛ چون درجا خفه خون گرفتحس
 :گمی هم از دلش مارموی درش بی هم از فضولنکهی اواسه

 . منو نبرده بودیکنی که فکر ميزی دکتر شکور، اصال واسه اون چاروی نیا-
 : الفور گفتی نه، چون فی از فضولیول از دلش دراورده بودم انگار

  برده؟ی پس واسه چ؟ی چیعنی_
 .منو برد تا با داداشش آشنا شم-
 خب؛_
 .زدی مژنی که بییهمونا. انوسی نوازنده پن،یداداشش، افش-
 .کنمی رفتار می پشت کوههی مثل میحاال خودمم با مر! ایب

 ؟ینوازنده اس که چ! گهیتو چرا حرف زدن واست خرج داره؟ دِ بنال د_
 . بدهادی انوی بهم پخوادیم-

 ! بخندیحاال نخندو ک.  خندهری ززنهی مپـــــُق
 . برهسهی دفعه حق داره رنیا. رهیگی سرخوشش خندم مي از خنده هامنم
  غلطا؟نی چه به امنو
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 !ینوازندگ! انویپ
 حاال چرا تو؟_
  تو؟؟یپس ک-
 آره؛ چرا که نه؟_
 .پرسمی دفعه بعد ازش مدونم؛یچم-
 .مسخره_

 : گمی مارموی شکلک در مهی براش
 .یخودت-

 .شمی منیی طبقه پایراه... کنموی مزونی تو کمد آوموی مهمونيری شلباس
 !مهی صد بـــــار بهتر از مری اللشاپور
 .  فردایعنی.  بهمن تولدمه10!  بهمنه9 امروز

  ناراحت شدمیلی خدنشی شناز
 !  بهتر بودیلی گوهر بهم نگفته بود ، خاگه

 .دونستمی نمخوی تارگهی دي الاقل اونجورخوردم،ی کمتر غصه مي طورنیا
 ... هم مناسبتشودونمی مخوی من هم تاراالن

 ! و مناسبتشو نهدونهی مخوی تارگوهر
 !کنهی مناسبته بارِ غصه منو نسبت به گوهر چند برابر منیهم
 نه؟! راه باشه ها جشن تولدم بهشهی که همنه
 !ی بگه صد ساله شی بگه مبارکه و تعارفی بود که زبونیکی الاقل یول

 ن؟ی نفرای رهی خي دعاگفتمی مدمویخندی جمله دوم منی به اشهی هممن
 . مسخرسیلی هس که خیهرچ
  همه راهو؟نی ارهی می ســـــال؟ کصد

  کردم؛ي فکر کنم ناشکریول
 . جمله مسخرهنی چقد دلم لَک زده واسه ااالن

 . سراغمادی کمتر مالی فکرو خينطوریا.  کم هوا بخورمهی رونوی برم بدمی محی ترجالی خیب
 . با خودش ببرهالوی فکر و خنی و اادی که باد بدیشا
 .اطهی جاده وسط حهی حاشگهی که گوهر میی به درختارمیگی دستمو مينجوریهم
 الی خی بشمارموی تا م12-10 تا شهیهم... تا آخر بشمارمادی وقت حوصلم نمچی چند تا درخته؟ من که هدونهی مخدا

 .کنمی ولش ممهینصفه ن.شمیم
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  کنمی مدای مو پی تاب دوست داشتنرموی رو درختا مدنی با دست کشي طورنیهم
 .دارمی تابو محکم نگه می دستم پشتیکی با اون گرموی دورش مي هالهی دستمو به مهی

 . بدهی که مبادا از دستم در بره و موقع نشستن روش ، جا خالترسمی مهمشم
 !هه!شهی مي فاجعه اچه

 ...شهی نه خنده دار مفاجعه
 می خوش بودیالک...دمیخندیمنم با خنده هاش م. خندهری ززدی وبعد ماوردی حرصمو درمزادی اون موقع ها که پرمثل

 !گهید
***** 

 . درست کنمي خامه اکی امسال خودم واسه تولدت کخوامی ميپر _
 . گرفتمادیاز دوستم دستور پختشو _
 گه؟ی دی کنیکی امسال جشن تولدمو با روز وفاتم يخوایم.کالیبار! اوه-

 . خندهری ززنمی خوش مسر
 :گهی که حرصش دراومده مزادیپر
 ! کهي نداراقتیلوس، ل_
 .سی بدك نکهیک! ایشی ميزی چهی ي نخوری ترشزاد،ی پرگمیم-

 : ـوسهبـی و مزادی و صورت پرخندهی مخاله
 . نکن بچموتشی اذچهر،یبس کن پر_

 . خواهر جوون مرگش افتادهادی ته چشماشه که مطمئنم ی غمهی من ، ي مثل همه تولداخاله
 ! من همون سالگرد فوت مادرمهتولد
واهرش فاتحه  تا واسه خکنهی از فرصت استفاده مشهیمثل هم!  تا آرزو کنم و شمع و فوتبندمی چشمامو میوقت

 .بخونه
 . شدهیکی فمی تولدم امسال با جشن تکلجشن

 . تا شمع روشنه9 کمی کيرو
 . چادر نماز خوشگل با سجادشههی که دهی بعد از فوت کردن شمعا بهم کادوشو مخاله
 . جانماز خودشنیع. دهی میاسی ي چه بوکشم؛ی مقی عمنفس

 : زنهی پوزخند مسخره مهی آقا عباس
 ابونا؟ی تو خیفتی راه بی چادر چاقچور کنيخوایتو هم از فردا مثل خاله ت م_
 .اری بچه ها رو مثل خودت بار ننی باش؛ اي کم امروزهیزن _
 .ی چادر گل گلنی نه ادمیخری براش می کاله خوشگل فرنگهی کت و دامن و هی تو بودم ياگه من جا_
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 . کننخودشون دوست دارن چادر سر.کنمیمن زورشون نم_
 

***** 
 .کردمی سر می وقتدادی بهم دست میچقد احساس خوب. می چادر سر کنخواستی واقعا خودمون دلمون مو
 . موردم دلبخواه من نموندنی تو ایول

 . عباس آقا شددلبخواه
 !يخوریسرما م!  تـــــوای بيپر_

 . تو خونهکشَتَمی گوهر ميصدا
 !مطبوعه... اطاق گرمهيهوا
 . پخته بودزادی که پریکی همون کيمثل بو! ادی از آشپزخونه ممی خوبيبو
 . دندونمری زادی فکر کنم مزه شم مگهی کم دهی!  فکر کردم که بوش مونده تو دماغمکهی به اون کنقدیا
 !!کنمی و تماشا مونیزی تلوي جلونمیشیم

 ! یچه لفظ قشنگ! تماشا
 . بهشدمی گوش موی اصل مث راددر

 . برم باال تو اطاق خودمشمی بلند مکنمویز گوهر تشکر م امیخوری که مشامو
 !صبرکن مادر_
 ن؟ی داري شده؟ کاریچ-
 ! نی بشایآره ب_
 . جمع کنم تا برگردمزوی منی کم صبر کن ، من اهی_

 .منتظر گوهر...ونیزی تلوي مبل جلوي رونمیشی مدوباره
 کی از کنمیا_
 تولدت مبارك_
   وسطزی رو مذارهی مکویک
 .ارمیمن برم شمعا رو ب_
 .کردی خوشحالم نمنقدی اگرفتنمی مزادی که خاله و پریی تولدادی شایعنی
 . اسگهی دزی چهی نیا

 اره؟ی شمع برهی گفت مگوهر
  چند سالمه؟دونهی ممگه

 . گذشتزادی ام بدون مامان، بابا، خاله و پرگهی سال دهی... ام گذشتگهی سال دهی
 ... ام بود امسالی سالعجب
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  ِ بدون ِ شمعکی به کی زنی مزل
 ی شب باراننی زنم به ای مزل

  دانمیکه م...  گذشتي بدسال
 ی دانیکه م...  گذشتي بدسال

 
 

 .نهیچی مکی رو کارهی مدویتا شمع سف 18
 کی دور تا دور کقهیباسل
  نذاشته باشهکی دور تا دور کدمیشا...گمی خودم مشی رو پنای اهمه
 !نمیبی که نممن
 .خب اول آرزو کن ، شگون داره مادر_

 ... بستمو تو دلم خواستم آرزو کنمچشمامو
  کنم؟یی چه آرزوحاال

 نم؟ی و ببزادی پرنکهیا
 نمش؟ی و من ببرانی خاله برگرده انکهیا
 نم؟ی خونه رو ببنی صاحب انکهیا

 کشمیم "آه"
 .سی مهم نی چویک...نمی فقط بتونم ببکنمی مآرزو

 .کنمیفوت م... ورونی بدمینفسمو م... و
 دوباره فوت کن... روشن موندهگهی دونه دهی_

 .کنمی فوت مگهی بار دهی و رونی بدمی نفسمو مدوباره
  دفعه خاموش شد؟نیا-
 .آره مادر_
 کنمی ـاشو رو گونه هام حس ملبـ
 !ی صد ساله ششاالیتولدت مبارك؛ ا_

 "ی صد ساله ششاالیا "ي کلمه ا4 جمله نی به دلم نشست، همچقد
 ... صد ساله شمخوادی بازم دلم نمیول

 .هیادی شم زقهی دقهی باشه؛ ي طورنی که بخواد ای سالصد
  مادرایب_
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  کادو از طرف آقاسنیا_
  از طرف مننمیا_

  جعبه چارگوشههی اقا يکادو
  که بازش کنمکنهی کمکم مگوهر

  جاني گردنبنده پرهی_
 .پشتتو بکن ؛ ببندم برات...چقدم خوشگله_

 کنمی پشت گردنم حس مدستشو
 .ادی جان ، چه بهت مي پري ماه شديوا_
 !ناقابله... مني کادونمیا_
 ن؟یدیدستتون درد نکنه گوهر خانم، چرا زحمت کش-
  بابا؛ ناقابله دخترميا_
 . شالگردنههی
 ه؟یچه رنگ-
 .سبزه دخترم_
 .ی بپوشی خوششاالتویا...مبارکت باشه...ادیبه پوستت م_
 !  براشونهیعضو مهم "گردن" خونه نی ای اهالکنم؛ی خودم فکر مشی من پو

 !هه! دو تا کادو واسه گردنههر
 !انوی سمت پرمی و مشمی آگاه بلند مناخود

 . کنمی اشتانوی با پدی که واسم رقم خورده بايدی سال جدتو
 . هاهی کالوي روکشمی مدستمو

 .کنمی مشونحس
  که هم رنگ روزگار منهاهی سيدایکل... کوتاه که برجسته ترنيدایکل
 . و شاداهاسی سری که زدایسف
  ،هیدی سفي رویاهی ام سانوی پتو

 ...هیدی از سفجلوتر
 .هیدی از سفباالتر

 .))ستی نی که رنگیاهیباالتر از س((
 قهیحداقل .  ام باز نباشهیلی لباس ساده که خهی. پوشمی می ، لباس رسمانوی رفتن تو جلسه اول کالس پي براامروز

 !زیمردك هــــــ! شهی خوش بحال اون استاد بزرگوارمم نميادی طور زنیا...ش باز نباشه
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 يروزیاز د! ستیبدك ن... ي شم اقهی. ي کوتاه سورمه انی لباس استهی با پوشمی روشن می آبنی شلوار ساده جهی
 .بهتره
  دوس دارم؟انوی من واقعا پحاال

  بزنم؟انوی پنی روز مثل افشهی منم شهی میعنی
بعد از . خوردی که گوشه سالن داشت خاك مییانوی سمت پرمی راست مهی نیی پاامی کافه که مي خود اگاه از پله هانا
 . هم بسته شدانوی پنی خان دعواش شد ، در ازی با پروژنی بنکهیا

 : بهم و با زبون خاص خودشرسونهی معی از اون ته سالن خودشو سری شوتشاپور
 ...لیبی سیعنی پشت لبش که کشهی مدستاشو

 :کردهی ؛ فکر مکردمی که من فکر ميزی اونم داشته به همون چرم،ی تهشو متا
  باهاشزدهی مانوی پژنیب
 ؟ی شوتگنی چرا بهش مبرمی میکال پ! گهی مبیغ
 .زدهی مانوی قبال پژنی ب؟ی کاره اومده به من اطالعات بده که چهی

 کنم خودم حاال رونی بنجای از ازویکال شده پرو.  شدمنجای ايایمی پا از قدهی گهید.  خودم همون موقع بودمخوبه
 .رستوران_ کافهنیحاال هستم در خدمت ا

 زنهی شاپور داره جلوم بال بال مدوباره
  شده شاپور؟یه؟چیچ-
 .کنهی و بعدم به من اشاره مارهی رو درمی و رانندگنوی فرمون ماشي دستش ادابا

 ندارم ی از شاپور شوتی زدن دست کمجی حال از اونجا که منم تو گنی شوفر شهرام خان اومده، با انکهی مِث اخب
 :یعنی که کنمی کافه اشاره مرونیبه سمت ب

 
  شکور اومده؟يشوفر آقا-

 ."آره" یعنی که نیی پاارهی مسرشو
 ...غه اش و استاد نابانوی کالس پي به سوشیپ

 :گهی به صورتِ نچسبش مدهی مسعود دربون با همون لبخند چسبرسمی در که ميجلو
 .خوش بگذره.به سالمت_
 !کنهی درشت بار ما مگهی دنمی مـــرض؛ ايا

 .شمی و من سوار مکنهی باز منوی در ماششوفر
 .می هستششی رخی شده که ما حاال حاالها بهی توجدمی آدم رفتار کرد؛ شانی بابا امروز عنه

 . شکورونی دم کاخ آقامیرسی از اونچه فکرشو بکنم مزودتر
 . استقبالمادی ام نمی بی بی تو حترمی که مامروز
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 .رهی حال منو بگشونیکی کردن که هر روز یکی شوفره دست به نی ِ با ای بی بنیا
 بگه خرت به چند رونی بومدین خانم به قول خودش از تو مطبخش ی بی واسم باز کرد ، بنوی در ماشاروی که امروز
 من؟
 "مـــاست". ی نه اوهونی در؛ نه اِهِني جلوسادمی ملنگا وانی انیع.  درازهچارهی بمِی که کال زبونم فقط واسه مرمنم

 .به تموم معنا
 ...ی من اومدم ؛ خودشو زده به نفهمدهی فهمی بی بنکهی مث انه

 :گهی مرونوی بادی مشی از تو اون سوراخباالخره
 .نیسالم خانم ، خوش اومد_
 .ارنی مفی خان تشرنی تو اطاق، االن افشنییبفرما_
 .بله، ممنون-

 . خاننیمنتظر افش...يروزی و از قضا درست رو همون مبل ديروزی ديانوی تو همون اطاق پرمی مکشموی مرامو
 .نی منور نمودبا؛ی زی شرقيسالم بر بانو_

  جلومرهیگی مدستشو
  باهاشدمی مدست
 . دهی دستمو فشار می مث دو دفعه قبلبازم

 .انوی سر پمیری مگهیامروز د_
 ...نجای اای بگهی سمت خودش و مکشهی مدستمو

 .انوی سمت پمیریم
 مادر همه انویپ... اسهی کالودی سفاهی کوتاه بلندِ سيدای کلنی بهت گفتم اسم اروزمی دنویا! چهری پرنیبب_

 که ما ی مدلنی ای مختلف داره، ولي مدالانویپ...ي بسازيادی زيصداها باهاش یتونیچون م.چهریسازهاست پر
 یعنی و فورته می مالي صدایعنی انوی پ؛ فورته اسانوی سازم پنیاسم کامل ا.الهی اسمش رومیکنیباهاش کار م

 ... بلندو رسايصدا
 خوب خواست نشون بده که نیهمچ. برا من بلغور کردی کلمه خارجکی و کلزدی حرف منی طور افشنی روز هماون
 .یبد رقم رفته بود تو حس معلم. شهیحال
 دی دهن باز من تا حاال بانی حاال شدم شاگردش و حتما با ان،ی قراره بشم پرستار افشکردمی فکر مروزی که تا دیمن

 ؛ منم زحمت گهی مسائلو منی از همون جلسه اول شروع کرده ساده تربای شاگرد کودن طرفه که تقرهی باشه دهیفهم
 .ي به خنگ بازکنمی و شروع مکشمیم

 : جملشنیو آخر... استاد و شاگردهنی انی بی تناسبچه
 .ستیانی پگنی مزنهی مانوی که پیبه کس_
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 چهر؟ی پريدیفهم_
 . بلهگمیم
 .دهی از من فهمشتری ام از تو آشپرخونه بی بی بیچون حت! گوشمری نخوابوند زیکی کرد که ی مردونگیلیخ

 : خانم در زد و اومد توی بیوقع ب مهمون
 .براتون قهوه اوردم آقا_
 .زیبذارش رو م.  خانمی بیدستت درد نکنه ب_
 و فنجون منو شهیدوال م.  ذره فاصلههیبدون !  به مندهی کنار دست من ، چسبنهیشی سمت من و مادی مشهی مپا
 .دارهی دستم و فنجون خودشم بر مدهیم
  تو چته؟چهریپر_
 !بله آقا؟-
 ری سگهی عالم دهی تو دادمی محی که داشتم بهت توضی تو کل مدتست؟ی که تو چرا اصال حواست ننهیمنظورم ا_
  بانو؟ی نکنه عاشقيکردیم

 ...دی پررنگم
 .نه آقا حواسم بود-
 کنه  فکري احدادیخوشم نم!  وقت به من دروغ نگوچیه. دروغم نگوی نگو ، ولي اگه دوست ندارچهر،ی پرنیبب_

 . کنهی خودش زرنگالیبه خ. من ساده ام و بهم دروغ بگه
 .شهی تکرار نمگهیچشم، د-
 !ی که درس خونده باشادی مافتی ؟ به قيچقد درس خوند_
 . دارمپلمیمن د-
 چند سالته مگه؟! یپس تو ام جزء بچه درس خونا هست. کالیبار_
 .شهی سالم م17 بهمن یعنی! سال 17-

 ؟ی حاال واجبه بدونه متولد بهمنگم،ی جمله مسخره رو منی ای که همنم
 . سالت باشه15 فوقش ای 14 خورهیبهت م! ی تر از سِنتزهیر! چه کوچولو_
 : پروندمزی چهی شدمو ی من احساساساتباز
 .خورهی شما به سِنتون مافهی قیول-
 ام؟یخب؛ چند ساله به نظر م! ؟يجــــد_

 . سال31 ای 30
 . خندهری ززنهی مپــــــُق

 .ی ام که هستیاهل تالف! نه خوشم اومد_
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 ! بود؟ی تالفهی حرف من شبي خودم گفتم کجاشیپ
 چهر؟هوم؟ی پرگهی دیسن شهرامو گفت_
 . باشهکتریسه سال از شما کوچ _ دوخورهی مشونیبه ا. سن خودتونو گفتم. نه-
 . سال32شهرام . سالمه27من ... برعکسچهرینه اتفاقا پر_

 ! ؟یعنــــیاز تو بزرگتره ! آقا شهرامي کف پاچشــــمم
 :خونهی خوش شانسم ذهنمو میلی که خیی از اونجای رو بلند بگم ولیکی نیجرئت نداشتم که ا... تو ذهنم گفتمبازم

 هی منتها تو گنی منویهمه هم. ی فکر کنينطوری اي حق داریول...خــــان داداشه. آره، شهرام داداش بزرگه س_
 .ي کردیف انصایکم ب

 .زنهی چشمک مهی
 : ش قانون دارهیشهرام همه زندگ_
 صبحونه مفصل بخوره، شام سبک ره،ی و ورزش، دوش بگي روادهیسر شب بخوابه، صبح زود بلند شه، بره پ_

 :امی جوره باهاش کنار نمچی من هگهی رو دیکی نیا..بخوره،
 و ارامشم کمتر از یالی خیمن تو ب!  منفجر شهتی اگه از عصبانی حتکشه؛ی ـگار مـی سه نخ سيفقط و فقط روز_
 : قانونشهنمی ایدونیم. ستنی ندنمیآقا اهل نوش. کشمی ـگار در روزنمـی پاکت سهی

 . سر جون مردممارستانی منگ و ملنگ برم بتونمینم!  پزشکمهی من نیافش_
 !يزیبرور آهیما!  تر کنه که اونم نکنه بهترهی ، لبی مراسمی بشه آقا تو جشنیچـــــ_

 !... همههی شبی عباس آقا، تو منگفی از آبرو داره به تعرنی که افشیفی دوباره فکر کردم که چقد تعرمن
ارزش داره !  عزت و آبروشونههی واسش قائلن؟ الـ ـکل مای جماعت به الـ ـکل؟چه احترامنی دارن اي عالقه اچه

 ...!! از جون مردمشتری بیواسشون حت
 
 تَرَق توروقش يصدا. دمی کم ماساژش مهی چه سرد شده؛ از سرما گردنم خشک شده، ي ووشم،ی خواب بلند ماز
 ! چوب خشک شدهنیع. کردهخی بد جور نکهی نه مث اادیم

 .شمی مری سمت پله ها و سرازرمی مازهی رو شونمو با خمندازمی مموی بافتنشال
 . با درشونزدی موقع گوهر افتاده بود تو قابلمه ها و سِنج منی همشهیهم! ی سوت و کوره اول صبحچه

   کجا رفته؟سی معلوم نامروز
 د؟ی که هر روز هر روز خرخورنیمگه دو نفر آدم چقد م!  کرد کهدی رفت خرروزید

 . هوا بخورهرونی نوا رفته بی زن بدیخب شا!  من خودخواه شدمچقد
  اون دل نداره؟مگه

 هوا ينجوری بخواد هوا بخوره؟ انکهی چه برسه به اادیدو قدم راه بره نفسش باال نم... که گوهر دارهی آخه با وزنیول
 (!!) کهخورهیاونو م
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 ! بشهری تا اون موقع گوهرم از هوا خوردن سدی من برم دست و صورتمو بشورم، بعدم برم صبحونه بخورم شاحاال
 ای و جمع کنم زی متونمی منمی بذار امتحان کنم ببگمی خودم مشی برم تو سالن که پشمی ، پا مخورمی که مصبحونمو

 نه؟
 . گذاشتمزی مي رو کجايزی که هر چدونمی مدمی چزوی خودم مچون

 ؛ یی هنر نماامی به بعد خواستم کدبانو بشم از اول همه کارا رو خودم بکنم چون اگه از وسط کار بنی باشه از اادمی
 . نتونه جمعش کنهی کچی که هکنمی مي خرابکارهی
 تو جا ذارمی تو سفره ومچمیپی خرده نونم مونده که مهی. خچالی و کره رو گذاشتم تو ری پنی مکافات وبد بختبا

 ...ینون
 که دودش رفت تو دمیمحکم درو کوب(!!)  دارمفی تشری و از اونجا که من کال وحشی در جانونيدستم موند ال! آخ

 !انگشت خودم
 .  مکمی تو دهنمو ، مذارمی مارمی در مانگشتمو

 چیوجدانا ه! تا خون مرده نشهنی انگشتو بمکگفتی مواری در و دي الموندی که دستمون منی خاله بعد از اشهیهم
 !شدیموقع ام خون مرده نم

 به ذهنم ي ترفندنی که همچیکی واسه من ، اونوقت من ری زخم شمششدی نبود که اگه بود مي ضربه ها کار آخه
 !اره؟ی در بي بازی بزنه و کولغی جخواستی میاون وقت ک! هرگز...زدینم

 با شهیهم. سالم بودمی وقتیحت.  وقت دوست نداشتمچی کارو ههی نیا. یی برم ظرفا رو بذارم تو ظرفشودی باحاال
فا رو جمع  ظرادی بدی خانم بگی به طوبدی برگفتی که خاله ممیزدی و اون قدر غُر ممی کار دعوا داشتنی سر ازادیپر

 !!کنه بشوره
 گرد و خاکم سر هی و میفتادی رو ظرفا، حاال از اون طرف بوم ممیدیپری و مخوردی بر مرتمونی به غزادمی و پرمن

 .میکردیظرف شستن به پا م
 !ینی ببریخ. "آقا" ي کارمو راحت کردست؛ی نادی زیی وسط آشپزخونه و ظرفشوزی رو شکر که فاصله مخدا

 ظرفا ی کدونمی مي طورنیا!  وسط و دنبال ظرفازی رو مذارمی دستمو میکی و اون یی به ظرفشورمیگی دستمو مهی
 ي خوریی قاشق چاهی و ری واسه کره و پنی دستشی پهی و یی چاوانی لهی. ستی نمیالبته ظرف.ییرو بذارم تو ظرفشو

 !نی هم،ي خورری کارد پنهیو 
 .خورمی چقد مدونمیمنم که اندازه شکممو نم! اسرافه.  نمونده باشهی دستشی ته پری از کره و پنيزی کنه چخدا
 !شورهی مادیخود گوهر م...خوادی ظرفارم بشورم؟نمحاال

 .ادی زود میعنیپس !  دم کرده بود؛ آمادهییچا
 ... برم سمت درکشمی مرامو
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 آبو باز ریش... ییسر ظرفشو رمی و مگردمیراه اومده رو بر م! ي تو حس کدبانوگرکنمی دارم طمع منکهیمث ا! نُچ
 ! بساب؟یحاال نساب و ک!  دِ بشورکنمویم

 به جون ظرفا تا فتمیبا کف و اسکاچ م! ضمیمر...  وسواس نداشته باشم، تو ظرف شستن وسواس که نهیچی هتو
 !ضمیمر...گفتم که ! کنهیآرومم م...صداشو دوست دارم.يزی بده از تمقیری جيصدا
 فی دست به کار شدم وبساط ناهارو رديدی دهوی سمی واگهی کم دهی!  آشپزخونهرونی برم بشمی می راضگهی دحاال

 . نداشتمي چشمانی با ابهی از عجاگهی دنیا. کردم
 نی تو استی نکاری بی کچی مردم همه مشغول کارن و هیعنی!  خوبهیلیخ!  برنامه ندارهونیزی که صبحه و تلواالنم

 .میستی نلیما که بخ.خدا رو شکر! نهی ببونیزیمملکت که تلو
 ي بدادی به من ی خودتو کشتینی که ببیی کجانیافش! هه. دکمه هاشي روکشمی دست مانوی سر پرمی ماری اختیب

 .ی منو آدم کنیآخرم نتونست. دکمهگمی هنوزم مه،یکالو
 ومد؟ی گوهر چرا ننیا! پــــُف

 ! شدمداری هست بی ساعتهی من
دستمو ...ادی نمزمای تِرق تِرق هي صداکنم؛ی مکشیگوشمو نزد...نهی سمت شومرمی مشمیبلند م!  چقد سردهيوو
 .  ندارهی آنچناني جلوش، گرمارمیگیم
  تموم شده؟زمی هیعنی

 .رمیمی از سرما حتما مرم؛ی ام که نمی اگه گوهر نباشه من از گشنگیعنی کم داشتم، نویهم
 ! باشهدهی برم تو اطاق خودم؛ چراغو روشن کنم، البته اگه نفتش تَه نکشپاشم

 اطی منم اومدن گوهر و از تو حدی شا؟يدیخدا رو چه د. منتظر گوهرنم،یشی ممی اطاقم پشت پنجره دوست داشتنتو
 !حس کردم؟

 اد؟ی بی قراره گوهر کحاال
  خبر رفته؟یکجا گذاشته ب!شمیدارم نگرانش م! ومدی نيجد
  آقام از دست من خسته شده؟یعنی...ادی بدهی الزم ندگهی آقا ددی رفته؟ شاشهی واسه همنهنک

 ...می ام راضی به دکتر ناظمی شماره آقا رو داشتم،من حتکاش
 ؟یکجا رفت!  کنهکارتیخدا بگم چ! گوهريوا

 . بخورمدی من درد خودم کم بود؟غصه تورو هم باحاال
 .بهش چنگ بزنن... دلتو بشورنیعنی دلشوره فهممی محاال
 ... زده باشن بهشيادی دلت شور باشه، نمکِ زیعنی دلشوره کردمی فکر مامیبچگ
 ! دلمهي نمک رو زخمانی دلشوره عنیچون ا(!!)  هر دوشیعنی دمی که مثال بزرگ شدم فهماالن
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  را فشردممی هایدلواپس
 دی ام چکی دلتنگي هاقطره
  را فشردمذهنم

  و خاطراتش تراوش کردادی
  و خاطراتی از دلواپسآه

  کندی دل را خون مکه
 ی چشم را اشکو
 ...(*)آه
 

 . پله هانیی سمت پاکنمی پرواز مشنومی بسته شدن در و که ميصدا
  واقعا منم؟نیا...ستمیمی واهویتو پله ها ...رهیگی راه دلم موسط

 ؟ی شرقي بانوچهر؟ی پر؟يپر
 .ي بشری بنچی وابسته نبودم؛ به هنقدی وقت اچی همن

 .رهیروح از تنم در م... زن تنها تر از خودم هی با اومدن حاال
 که؟ی زنگفتمی گوهر همونه که من بهش منیا

 :رمیگی حرفا لبو گاز منی اي آورادی با
 .گرفتمی گوهر و ميفقطم پاچه . سگ شده بودمیلی منو ببخشه؛ اون روزا خخدا
 زم؟ی تو سرم بری حساب کنه و عذرشو بخواد؛ من چه خاکهی آقا با گوهر تسواگه

 . تو آشپزخونهرمی و صاف منیی پارمی پله ها رو مهیبق...رونی مسخره از ذهنم بره بي فکرانی تا ادمی تکون مسرمو
 سالم-
 ؟ي جان صبحونه نخورديسالم؛ پر_
 .چرا خوردم-
 گه؟ی دیگی مي راستشو دارس؟ی نزی رو میچیپس چرا ه_
 .دم؛ ظرفاشو جمع کردمخور-
 ؟یی خودت تنها؟ی تونستيچه جور_

 .اوردی به روم مينجوری ادی نبای حرفش، درسته ناتوانم ولنی دلم گرفت از اچقد
 . رو دستم بلند شهتونستی کس نمچیه "سوته دالن" تو آشپزخونه کافه ي روزهی بودم که ی کسمن

 ؟ی و کِی بود بگن چی کاففقط
 !ی وقت به همون اندازه و سر ساعت حاضر و آماده بود دست شاپور شوتاون

 .شهی مشغول آماده کردن بساط ناهار مپرسه،ی نميزی چگهی دگوهرم
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 .رونی آقا که هر لحظه ممکنه پرتم کنه بنی بار رو دوش اهیشدم .میادی ز،يادی سربارم؛ من زيادی زمن
 تولدمم خی تاریحت... چند سالمه دونستیخدمتکار تموم وقت؟ م هی که به من جا خواب داده با هی کنی اآخه

 .دونستیم
 . که تو دست و پا نباشمنهی اادی که از دستم بر می کمکنی بهتررون؛ی بامی صدا از تو آشپزخونه میب

 کی حرفِ کوچهیبا ...دلشوره داشتم واسش!  قرار گوهر بودمی بشی چند لحظه پنی نه انگار که من بودم همانگار
 ."دل" نی داره اییواقعا چه توانا!  دلم گرفتنی هميچجور

 .نمیشی رو مبل مرمی مکشمی مرامو
 شمی پادی میی استکان چاهی با گوهر

 تاب ي دختر؟ چجوري نزدخی.نهی شومنی واسه اارمی بزمی منم برم از تو انبار ه،ی جان، بخور گرم شيبخور پر_
 ؟ياورد
 . دلمشی رو آتيزیری مزمیعوضش تو خوب ه!ي زخم زبون بعدبازم
 ! سرمانی تو انمی که مرض نداشتم بشتونستمی اگه مآخه

 !ي به دلخورچربهی می دلنگرانباالخره
 ؟ي بوددی گوهر؟خريکجا رفته بود-
 . سر به بچه هام بزنمهی هم د؛یآره رفته بودم هم خر_

 . رفته بود که بچه دارهادمی من پاك گه،ی مراست
 خوب بودن؟-
 .آره؛ سالم رسوندن_
 .سالمت باشن-
 ! رخت و لباس بخرم واسه دخترمکهیرفتم چند ت_
  گوهر؟یکنی مدیتو واسش خر-
 .واسه بچش...واسه خودش که نه_
 !ي نوه ام دارينگفته بود-
 .زادی مدی عشاالیا...آره؛ دخترم حامله اس_
 کنه؟ی ازش مراقبت میک. یبه سالمت-
 . پسرمم نگه دارهدیبچم با اون وضعش با. مادر شوهرشهشیاالن که پ_
 ! خبنجای اارشیمگه پسرت چند سالشه؟ ب-
 . همش چشمش بهش باشهخوادی رو میکیاون !  از هر دوتون مراقبت کنمتونمینم_
  چند سالشه؟ینگفت! طونه؟ی شنقدیا-
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 ! کشهیم "آه"
 ... قربون حکمت خدا برم.  بودطونی شرّ و شی بود بچم، کاش عاقل بود ولطونی شکاش

 )).  را نان جو آغشته در خونیکی/ صد ناز و نعمتیدهی را میکی(( 
 بوده که نی واسه اگنی شد؟ مينجوری پسر انی شد که ای چدونمیواال نم.  منگلگنیدکترا م. ستیبچم عاقل ن_

 هی نیا.  نبودنينجوری کدوم بچه هاشون اچی ، هکننی می عروسیلی ما همه فاملیتو فام... می بودلیمنو باباش فام
 ينجوری بچه انی ادی بادیشا... توش بودهیکمت حیحتم. خدا رو شکرکنم؛ی نميبازم ناشکر... شدينطوریدونه ا

 . سر راهمونذاشتی مامرزشوی اونم که شده آقا و پدر خدابيِ تا خدا واسه خاطر روزشدیم
 . تا از آقا بشنوم فرصتهنیاالن بهتر... اومد تو چشمامی برقهی
 ؟یشناسی میچطور؟آقا رو از کِ-
 تو یاز بچگ.  باغبون خونشون بودامرزمیشوهر خدا ب...شناسمی شوهر کردم می از وقتامرزشویآقا و پدر خداب_

خانواده اقا مث چشمشون به شوهرم اعتماد ... ساله بود8-7 دیشا. بودکیاون موقع ها آقا کوچ.کردیخونشون کار م
 اون فرستهی بهشو جا به جا شوهرمو مزنهی مموتورش  خبر بای از خدا بهی رونی برهی روز که مهی نکهیاتا . داشتن

 !ایدن
 اری هم که عمرشو داد به شما ، خود آقا شهریوقت...دادی ممونوی خودش بود، روزی نکرد؛ تا وقتیپدرآقام کوتاه_
هنوزم خرج دوا درمون ... خداي به رضامی شکر؛ راضیکمبود هست ول.  حواسش بهمون هستامرزشی پدر خدابنیع

 طال زنهی دست به خاکستر مشاالیا! نهیبب شی از جوونری که خشاالیا...جهاز دخترمم خودش داد.پسرم با آقاس
 !از دهن افتاد. بخورتوییچا...پاشم برم مادر...شه

 کردموی نمی فضوليادی زنیواسه هم.رامه که شهکردمیتا االن فکر م. "اریشهر".دمی فهمموی من باالخره اسم ناجو
 .  آرومو قرار ندارمگهی االن دیول. دمیپرسیسوال نم

 شناسه؟ی از کجا مه؟منوی کاری شهرنی هر جور شده بفهمم ادیبا
 ... کردهيزی جاشم نا پرهنیتا هم...دی زبون گوهر حرف کشری فکر نکنم بشه از زگهید

 :کنمی لب اسمشو تکرار مریز.  مبلی به پشتدمی مهی عقب و سرمو تککشمی مخودمو
 ..."اریشهر"

  ناشناس من، تو سرو ناسپاس منزیعز
  حواس مني ربوده ا،ي ساده اامی با پکه

 ؟یکنی مهربان خود، چرا به ما نمنگاه
 ...(*)؟یکنی چرا عطا نم،ی ما نشان دوستبه
 
 

 ...دارهی امارت برادران شکور نگه مي جلوشوفر
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 جور موقع ها منم نیا.برهی نوش و هپروت به سر مشیاستادم امروز در ع.  که بـــــلهفهممی می بی بي نگاهااز

. رهی اشتباه نگشبشی دي وقت با معـ ـشوقه هاهی تا آقـــــا دور بر نداره و منو کشمی اخمامو تو هم مشهیمث هم
 ی من که تو عقل و منطقشم از هر فرصتچه برسه به!! کنهی بدبختم رحم نمی بی اگه کله اش داغ باشه به بنیافش

 .استفاده که چه عرض کنم سوء استفاده!! کنهی رفتن استفاده میرابیواسه ز
 
هم .کنمی ملیامروز تعط(!!) به خودم باشه اصال جلسه درس و مشقو کتابت. نمیشی سالن رو همون مبل وسط ميتو

 . نفس راحت بکشمهی استراحت کنه؛ هم من نیاستاد افش
 

 زیی االنِ پاي هوانکهیبا ا.  انگار که هوا چقد سردهکنمی خونه ازترس تموم بدنمو جمع منی تو اامی می وقتهشیهم
 . حرف ندارهیعنی.  خوبهيادیز
 
 ! و ضعفم به راههخوره،غشی می به توقّیتَقّ.  ال جونم شهی اونقد کوچولو ام که همنی من به قول افشیول
 
 .))می گرمزی موهی با کنه؛ی ممی غوره سردهیبا (( قول خاله به
 

 امی وقتا که مشتری بنکهیبه خصوص ا.نهی افشیمی صمادی زي فکر افتاده به جونم که به خاطر برخوردانی اایتازگ
 بهم دروغ نگفت که دمشی حسم از همون شب اول که تو کافه دیعنی. خوبهيادیاون ز. ستی شهرام خانَم ننجایا

 نیتو ا. شناسهی از من مشتری خودشو بي جنسام نباشه اون هی بود؛ هر چزی حرف پرونیدروغ چرا؟ ا! هیادم حساب
 . منی رو فرستاده بود پی ادم حسابهیمورد واقعا 

 
 شهی و نه روم مدهی دي و چجوری شهرام خان منو کجا و کنی بپرسم ازی که نه جرئت دارم از پرونجاسی ای بختبد

 . از خود شهرام بپرسم
 
 تا با شهرام اوردمی نری گی فرصت درست حسابهی گهی کرده دی معرفنیاول که شهرام منو به افش همون روز از

 . وقت نشده که با خودش حرف بزنمچیحرف بزنم ؛ ه
 

 در ي لوده بازنقدی ور دل من ، انهیشیم(!!) چسبوننی در پاکت نامه که با تُف منی نکبت عنی افشنی اادی که مشهرام
 .  از شهرام بپرسمی مهمنی در مورد مطلب به اادی مفمی که حارهیم
 
 ! نشوننمی خط انی اپرسم،ی روز مهی آخر یول
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 . ومدیظهر شد و ن. ستی نـــای خان امروز بنی افشنی بابا ايا

 
 یکی روز نباشه من هی اگه چارهی انصاف شدم اون بی بیلی کرده؟ خي شاپور چه خرابکارسی تو کافه معلوم ناالن

 .ول معتلم
 

 کم خوش هی با دمی محی و ترجرونی بامی از آشپزخونه کافه مچهیپی که تو راه پله منی افشيایی لخ لخ دمپايصدا
 !ی کارا رو بسپرم دست همون شاپور شوتینیب

 
 . داشتهی شب کابـ ـوسچ،ی که هییای شب روشبیمعلومه د...افهی امروز رفته تو قنیچه افش! اوه! اوه
 
 . خاننیسالم افش-
 
 :گهی و مدهیسرشو تکون م_
 
 . اومدمیآن. رمی دوش بگهی برم ام،ی ، االن منیبش. چهریسالم پر_
 
 .يومدی ام نيومدی نگمی دلم متو
 

 شده يکال در به در...  چروك و ي لباساخته،ی به هم ري پف کرده، موهايچشما...افشی قنی با ازنهی بهم محالمو
 !واسه خودش

 
 .رونی بادی و مکنهی حموم گربه شور مهی آقا
 
 . تو اطاقاریصبحونه منو ب! ی بیب_
 
 .الساعه آقا_
 
 .چهری تو اطاق پرمیپاشو بر_
 
 جو دارم ری من تحت تاثی ولشه،یمث هم.  نگفتامی خاصزیچ.شهی می ته دلم خالهوی گهی که منوی چرا ادونمینم
 . و الجونم کننیخاك تو سر الغر مردن. لرزمیم
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 ؟يا ناز دارچر! گهید جون بکن د_
 
  که االن رم کرده؟دهی خورده و کشی چشبی دسی معلوم نکهی مرتد؟ی بود سر من داد کشنی االن افشنیا

 
 : تند رفته، هم تو حرف زدنش هم تو راه رفتندی کنم خودش فهمفکر

 
 ؟يای آروم منقدیچرا ا_
 

 !خورهی حداقل جملش به لحن آروم صداش مخوبه
 
 . بوفالو لهم نکردهنی تا رسما عکنمی تند مپا
 

 دکتره با اون همه دبدبه اروی!  نگرفتهادی ذره آداب معاشرت از اون داداشش هی... تو اطاقرهی از همه هم که ماول
 !کنهی جوجه مطرب واسه من قد علم منیاون وقت ا...شهیکبکبه ادعاش نم

 
 .کم بشه ذره از ترس و لرزم هی نکهی از اغی دری گرفتم وللی همه خودمو تحونیا

 
 .میکنی منی رو تمرای همون قبلم،یدنداریامروز درس جد_
 

 .دمی تکون مسرمو
 

 . دادهادی که بهم ییزای به انجام تموم چکنمی از همون اول شروع مخب
 
 . دست راست و دست چپنی صدا و وزن و تمرنی نشستن و تمرلی همون اول تو استاز
 
 ! بسهگهیواسه امروز د...وناشونیاسی هر دو دست و بعدم وارنی سراغ تمرمیریاز فردا م... خوب بودنجایخب؛ تا ا_
 
 .دیخسته نباش.ممنون-
 

 .دهی حوصله تکون می بسرشو
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  طرف دررمی و مدارمی بر مفمویک
 
 چهر؟یپر_
 
 بله؟-
 
 ؟يدی ازت بخوام واسم انجام مي کارهی_
 
 ؟يچه کار-
 
  همراه؟دونمی عنوان دوست؟چم؟بهيایباهام م...  دعوتمی مهمونهیهفته بعد _
 
 چرامن؟-
 
  بهتر از تو؟یک...ادی باهام ببای زيدی لهی خوامیچرا تو نه؟من م_
 
  بگم؟یچ-
 
 !بگو آره و خالص_
 
 قرار ي اگهی دزی من واسه چگفتی بهم می حسهی ی چرا؟ ولدونمینم.  اون لحظه درجا نگفتم آرهمی عقلی همه ببا

 . خونه باشمنی تو چارچوب ادی باپس فقط.  خونهنی تو اامیبود ب
 
  فکر کنم؟شهیم-
 
 ناز و کرشمه نقدرمی اکردی گفته بودم با سر قبول مگهی دیبه هرک!  تويچقد ناز دار... کهخوادیفکر کردن نم_

 .نداش
 .کنهی چشمکم بهش اضافه مهی

 
.  ی فکراتو بکندمی ام بهت وقت ميدی لهی رو با خودم ببرم، پس مث يدی لهی که قراره من یی باشه؛ از اونجایول_
 . آرهی بگدوارمیام
 



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 66 

 دمی تکون مسرمو
 
 ...با اجازه، خدافظ-
 ...ذارمی تو اطاق، درو همون طور باز مرمیم

 ذهنمو به ي بدجورنیحرف افش! چه منصفانه!  واسه منششین...نوشش واسه اون ....ترکهی داره از درد مسرم
 .خودش مشغول کرده

 .کنهی مجله رو نگاه مهی ي نشسته داره عکسامیمر
 .زنمی ورق مرمیگی مجله رو از دستش مشش؛ی پنمیشیم

 مدت که من نی تو ای ولخورهی تو راهرو وول مادیکال ز.زنهی ام که داره واسه خودش تو راهرو قدم می شوتشاپور
 . چار چوب اونورتر نذاشتهنی بودم پاشو از انجایا
 ! داره؟ مث شهرامنی قواني سرهی واسه خودش دمی اون جرئت نداره؟ شاای م؟ی ما جذام دارای
 دیپوشی شهرامو مي ام لباسای اگه شاپور شوتی نگاه کنقیدق... کنمی مسهی رو مقای خودم شهرامو شاپور شوتشیپ
 !هه. ازش کم نداشتيزیچ
 اد؛یاون از پس اشپزخونه ام بر نم کردمی امروز صبح داشتم فکر منیهم.  بردم باالگاهشوی صبح تا حاال چقد جااز

 .کنمی دکتر هم طرازش ميحاال دارم با آقا
 : به خودمارتمی ممی مريصدا

  غرق شده؟اتیچته؟ کشت_
 کنه؟ی مي داره حسودهی چرا چند وقتمی مردونمینم
  بدم؟ی جوابشو چدونمی ازم خواست؛ نميزی چهی نی امروز افشم،یمر-
 :شهی مطونی دوباره شمیمر
 ناز ي چرا دارره؟حاالیگی خدا موش نمي محض رضاي گربه اچی گفتم هيدی گفت؟دشویپس باالخره خواسته اصل_
  تو اون خونه؟ي کار رفته بودنی تو که از اولشم واسه هم؟یکنیم
  هفته بعدش باهاش برم؟یازم خواسته تو مهمون! تو؟یگی میچ-
  ؟یگیجون من راست م_
 ه؟ نایحاال موندم برم . اوهوم-
 .خالص...  آره و یگفتی شک کردن داره؟ درجا مگهی دنیا! آخه خرِ االغ_
 . کهستی نای راحتنیبه ا... کهشهینم-
 !دهی تو اون پستو که مغزت نم کشي موندنقدیا...ای ام نداريریتقص.منتها تو مخت تاب داره.  ام راحتهیلیچرا خ_

 زادی پریشگی که دوباره برم سراغ حرف همنجاسیا. راه چاره بپرسمیمنو بگو اومدم از ک! کنمی میپـــُف
 ))یفکر فردا کن/ چو فردا شود((
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 به دمی بهش بدم؟ همه امی چه جوابدونمی هنوزم نمسم؛ی رو پا واتونمی نمی از نگراننی افششی پرمی که دارم محاال
!  تودی به امایخدا:گمی باال و مرمیگیسرمو م... رفتهادشی گفته و االنم پاك يزی چهی ی تو مـ ـستروزی که دنهیا

 . به بعدشم هوامو داشته باشنجای از اي کردت که منو شرمنده خودنجاشویتا ا.  کنریخودت ختم به خ
 اون کنه؟ی کار می چنجایدکتر ا. کنهی ـگار دود مـی که نشسته رو مبل و داره سنمیبی شهرامو مکنم،ی و که باز مدر

 . باشهضخونهی االن تو مردیکه با
  شکوريسالم آقا-
 .يخوش اومد. جانيسالم پر_

آدم !رهی مورتمهی خوشحاله کنه؛یناراحته رم م... خونهی امروز کبکش خروس من؛یی پادوهی که داره از پله ها منمیافش
 .گهی دسین

 .ریصبح قشنگت بخ! بای زی شرقيبـــــه سالم بانو_
 .ری خان، صبح شمام بخنیسالم افش-

 : کنهی مشکوك نگاش مشهرام
 ! کوکهفتی کِيادی شده خان داداش؟ زیچ_
 !آره؛ چجــــورم_
  شده؟يطور... به خندهشهیهم_
  بشه؟ي طوردیبا! نه_
 .زنهی چشمک بهم مهی

 !نه فردا و نه هفته بعد...نه امروز!  بشهي طوردمی نشده، نبايخوبه که طور_
 !دیس سوال منو پرنمی افشده؟ی فهم؟ی چیعنی بعد؟ هفته

 ؟یگی خان داداش؟ متلک مهیمنظورت چ_
 . گفتمی متلک؟ کلینه واسه چ_
 ه؟ی هفته بعد؟ مگه خبریچرا گفت_
 .سی نگهی بشه؛ از االن دي اگه قرار بوده خبریعنی...سی نينه خبر_
 !حرفت بو داره شهرام خان_
 چشونه؟...رنیگی مشهی تدنی دارن اره ميوا
 ! گوشت خورده به دماغتيحرفم بو داره چون بو_
 . حرف نزن، ساده بگوي دکتر؟یگی می چفهممیمن نم_
 ! به اون راهيمنتها خودتو زد. یفهمیخوبــــــم م...یفهمیم_
 ؟یآره من نفهمم؛ حاال که چ_
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 ؟ي شدرفهمیش. ادی جا نمچی با تو هگهی وقت دچی نه امروز ، نه هفته بعد و نه هچهریپر...کنمیاالن روشنت م_
 .از همون راه دور دردم اومد!  تو صورتمخورهی بهم که صاف مندازهی نگاه چپ مهی نیافش
 .خانم خانما رفته بزرگترشو اورده! آهان پس بگو_
  داره؟يرادیا! هینجوریتو فکر کن ا_
 . بگهدی خودش بایول!  که نهرادیا_
 ! مني حرفایحت!  خونه قبول کردهـــــنی اي برازوی همه چیعنی خونه، نی تو اادی قبول کرد بیخودش وقت_
 ... خونه، اونم بدون اجازه مننی از ارونی بي بري غلط کردیعنی... گهی مظیرو غل " خونهنیا"
 ش؟یدیخر!  آقا داداشيری تند ميدار_
_.... 
 هوم؟ چطوره؟!افتی ضهی شب حضور تو هیاونم واسه ! دمیچند؟ دو برابر م_

 !چهیپی شهرام میلی سيصدا...شــــَق
 کرده و کی که مثل دو تا تا خط بارییبا چشما. که دستشو گرفته رو گونشنمیبی منوی و افشکنمی آروم باز مچشمامو

 .بندمیچشمامو م... باال برهیدستشو م... جلوادیم. کشهی نفس مقیداره محکم و عم
کال من عادت دارم چند . اونم چند برابر. باهات صاف کنمموی منتظر باش بدهیول! زنمتینم! نترس خانم کوچولو_

 !بای زي بانودم؛ی بهت مویلی سنی جواب اموی روز به عمرم مونده باشه بدههی.برابر بده بستون کنم
 ...زنهی پوزخند مهی

 ...کشَمیبتازون که منم به وقتش افسارتو م.خان داداش فعال دور دورِ شماس_
 
 

  با من استی تالفوقت
  بگویخواهیآنچه م هر

  بزنیخواهی مهرقدر
  برویخواهی لحظه مهر
  پاری کن غرورم زله

  دل تنگ مرابشکن
  نوبت با شماستنباریا

 ...(*) تو راخواهمینم!  روگو،
 
 !ي پرنیبش_
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آره .!رهی به خاطر دفاع از من زد تو گوش داداشش ته دلم غنج منکهی هنوزم از اترسم؛ی ازش نمیول! هی عصبچقد
من که به . ی به ناراحتچربهی متی حمانی ای خوشی دو تا برادر و به هم زدم ولونهی کمم ناراحتم که مهیخب، 

 .کردم ی بخورم که دو به هم زننوی غصه ادی نگفتم پس نبايزیشهرام چ
  کم ترسناكهی ستهیمی باال سرم واي طورنی ای وقتنه؟یشیپس چرا خودش نم!  باالارمی نشستم آروم سرمو میوقت

 ." ارتفاع، خوفناکه واقعانیتو ا... زمی جثه رنی و من با ابتشی هنیاون با ا. شهیم
 ؟ي باهاش بریخواستیم_
 !بله آقا؟-
 ؟ي باهاش بریخواستی مگمی؟ميشنوی؟نميکـــــَر_
 .دونمی نمیعنی! نه آقا...ن-
 ؟ي بهش قول داده بودروزید_
 !نه به خدا آقا-
  بود؟فی سرکِنقدیپس چرا ا_

چه موازنه !  و من ناخوششهیاون سر خوش م... ،من سردردخورهیاون م... بدم؟دی اونم من بایفی جواب سر کحاال
 !يا

 !؟يحاال الل شد! يبا تو اَم پر_
 . فکر کنمدیفقط گفتم با.  بهش ندادمی قولچی هروزیمن د.  چرا خوشحال بوددونمیاقا من نم-
 خب؛_
 !  خب؟یچ-
 !ی زدم رو دور ملنگباز
 :زنهی مداد
 ش؟یخب بق_
 . باشه برو فکر کنیول...خوادیاونم گفت؛ فکر کردن نم-

 :رونی بدهی پر صدا منفسشو
 . حلّههیقض... یعنیپس همون، ازنظر اون فکر کردن _

 : تو چشمامشهی براق مدوباره
  شد؟رفهمیش.ي کس بدون اجازه من برچی جا، با هچی وقت، هچی هي حق ندارگهید_
-... 
 !دمینشن_
 .بله آقا چشم-
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 . کرطونیگوش ش...انگار امروز رو دور شانسم!  فرصتهنی بهترسی نن،ی اون سر خر ،افشگهی که داالن
 آقا؟-
 !هــــوم؟_
  سوال بپرسم؟هی تونمیم-

 . که بپرسدهی تکون مسرشو
 د؟یشناسیشما منو از کجا م...."جسارتا_
 :زنهی می پوزخند بچه خر کنهی!قشــــنگ معلومه...خورهی مجا
 .خب معلومه از تو کافه_
  که قبلش از کجا؟نهینه، منظورم ا-
 .دمتیکال از تو کافه د. قبل و بعد نداره! ؟يتو حالت خوبه پر_
 .ادی بجز کارگرا نمیآخه من که همش تو آشپزخونه بودم؛ اونجام کس-
 گم؟ی من دروغ میعنی_

 ... مننیتوپو انداخت تو زم! ناجنس
 . نبودنینه، منظورم ا-
 ــــن،یهم... دمتیاونجا د. ي جواب دادرونی بي بار تلفن باهات کار داشت؛ اومدهی بود؟یپس منظورت چ_

 مشکل حل شد؟
 .بله-
 ؟ی بــــیبـــ!خوبه_
 .بله مادر_
 ! رو برسونه کافهيبه راننده بگو پر_
 .رو چشمم...چشم آقا_
 .دارمی از رو مبل برمفمویک
 . جانی ساعت، همنی فردا هميپر_
 ... آخه آقا، افشیول-
 .ادی حرف از دهنم در بذارهینم
 .ری نگيتو جد... پرونديزی چهی شد یامروزم عصبان!  بزنهی غلط کرده حرفنی آخه؛ افشیآخه ب_
 : جلو تو چشمامشهی خم مره؛یگی مبل می اشو از رو پشتهیتک
 !نی افشیحت... کسچی و هیچی من هستم، نترس؛ از هیتا وقت_

 . آروم شدمچقد
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! کنهی کار نمیهرچند که واسه درس دادن به تو مفت.دونهی حق دارم، خودشم منی به گردن افشنای از اشتریمن ب_
 !شهی مرتی برو؛ دگهیحاالم د. رهیگیمزدشو م

 .خدافظ-
که  راحت کنم؛ همون طور الشوی بگم که خيزی چهی دیبا.  نگميزی چت،ی همه حمانیزشته بعد از ا.  سمت دررمیم

 . راحت کردالمویاون خ
 : سمتشگردمی مبر
 آقا؟-
 !جانم؟_
 .ممنون-

 . لبخند کمـ ـرنگهی با دهی تکون مسرشو
 یچیچرا ه. اصال اندازش نبود.  که به برادرش زد کم بودیلیحداقل واسه اون س!  کم بودیلی خن؟ممنون؟یهم

 !دونمینم...  که گفتي "جانم" به خاطر اون دینگفتم؟ شا
 ... به کار افتادبی سوالو جواب ذهنم عجـــــمهی راه کافه، اون نيتو

  دونست؟ی از کجا مشهرام
 !دونست؟ی از کجا مزیپرو!  بهش گفته؟ نه بابازی پرویعنی
 چشم نیافش(!!)  بعد از فوق برنامهشهیآخه هم...دیشا!  باالندازمی شونمو مده؟ی و شنروزی دي حرفایعنی ؟ی بیب

 .دارهیازمون بر نم
  م؟یمر

 . حسادته کار خودشو کردنیباالخره ا! آره خودشه...رمیگی لـ ـبمو گاز مگوشه
 !... خوام دوباره شر به پا شهینم! ارمی نممی مري به رويزیچ...شمی مادهی پنی در کافه از ماشيجلو

 . بزنمشم؛ی وسوسه مي اگهی از هر وقتِ دشتری روزا بنیا.  گوشه سالنيواری ديانوی پي روکشمی مدست
 .زدمی االنم راحت می مهارت داشتم، حتنی به اندازه افشاگه
 :ارمی بادمی نوی افشي حرفاکنمی میسع
احساس ... ی فقط حس بش،ی کور بش،ی الل بشیعنی،ی سر تا به پا گوش بشدی بای بزنانوی پيخوایهر وقت م(( 
 .))نهیشی نمي احدچی به دل هنهیاگه به دل خودت نش. ي از سازت لذت ببردیاول از همه خودت با. یدل بش...یبش

 از هر وقت شتری روزا بنی که اییزایچ.  که خدا رو شکر سالمه و گوش و دلخوامیفقط دست م...خوامی چشم نمپس
 . جنبهی سر و گوششون مي اگهید
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 واسه دیشا. اهی سيدای شباهت داره به کلبی من عجي روزانی اي عزايحال و هوا.  هاهی رو کالوذارمی مانگشتامو
 داد و به خاطر ادی بهم نی که افشی نتنی اولکنمیمی ینا خود آگاه سع. رهی مدای کلنی اي که انگشتام فقط رونهیهم

 ... برقصونمدای همزمان انگشتامو رو کلارمویب
... سبکم کرده! میهس راض که ی اشک حسرت؟ هرچای اشک شوقه دونمینم! پوشونهی صورتمو مي تموم پهنااشک

 .و نشست... نهی به دل خودم بشنکهیا!  شرط اولو بردمیعنیپس .به دلم نشست
 از شهیهم.  حالو دوس دارمنیا!خوبه! رهیگی و من کمتر از اون اوال دلم مذارهی منو تنها مشتری روزا بنی اگوهر

 گوهر و یِاگه زندگ! ارمی تاب بتونمی وقت نمچی رو هیی تنهای ولکمی تارشهیاالن که هم. ترسمی میی و تنهایکیتار
  کردم؛ی مي قراری بازم بدونستمینم
 روز هیکاش ! شهی منیریته دلم ش! ارهی بی نی نهی گهی قراره دختر گوهر تا چند وقت ِ دنکهی فکر کردن به ااز
ر کش کنه با خودش بازم خزعبل گفتم؛ آخه گوهر منو کجا خِ! هه.ششی روز ببره پهیکاش منو ...نجای اارتشیب

 ببره؟
 واسه شی ماه پ2 که تا میمن همون! ارمی متونمی و نمشهی نمي که اول هر کارنقدیخوره؛ایحالم از خودم به هم م!اَه

 که تو اطاق خودم فقط فِر یمن...کنمی ساده درست ميغذاها... ارمی میی چاگهی حاال دمردم،یآب خوردن ساده ام م
 هستم که آقا باحضور کمـ ـرنگش يدی و امزهی انگونی رو مدانیهمه ا...امی مرموی ماطی حاال راحت تا ته حخوردمیم

 نیا... شدمهداری با احساس بزی که االن همه چی منيبرا...کنمی حسش میول... شناسمشینم...دمشیند...بهم داده
 ز انمیا...زنهی دم در اطاقمو بهم سر مادی گوهر می حتای شبا بدون گوهر ی مطمئنم که بعضیحت!ي قونانی اطمیعنی

 ! خوبهتی نهایمثل امروز که حالم ب.کنمی حس مخورهی که برام رقم میصبح
انگشتامو ...  وواری دنیکتری به نزدرسونمیبا عجله خودمو م!  غذام سوختيوا...ادی غذا ميبو...کشمی مقی عمنفس

 .  تا برسم به درگاه آشپرخونهواری دي روکشمیم
 یچشمامو از دست دادم ول!  بر زدمستایانی همه راهو؟ خودمو با پنی ارهی میک! اوه... بودنستیانی اثرات پ ازنمیا

 خونه رو با انگشتام هزار نی الی و وساوارایوجب به وجب در و د. کننی مي اضافه کارادی روزا زنیعوضش انگشتام ا
 .بار رفتمو برگشتم

نگرانم آخه بدون ...  برهنجای از ادی عدی دخترش بامانی زاي که براده؛ی رفتنو سر مي داره کم کم زمزمه هاگوهر
  چرا نشه؟شه؟آره،یگوهر مگه م

 .یی گوبی تو غرمی نظیکال من ب! حتما گوهره...ادی باز شدن در ميصدا
  گوهر خانم؟يسالم؛اومد-
 . کمـ ـرميآره مادر، وا_
 . بده من کمکت کنم؟يدی خريزیچ-
 . تا چرخش درست شهمیسادی ساعت رو پا واهی بـ ـوس پنچر کرد ینی مدم،ی نخريزیچنه مادر _
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 .یخسته نباش-
 . دخترمیزنده باش_
 از بچه هاتو نوه کوچولوت چه خبر؟ خوب بودن؟-
 .ششی پرمی ؛ مادی که آقا بتونه بنیهم!  پا به ماههگهی شده، دنی سنگیلیبچم خ!خوب بودن مادر_

 (!!)  موهامنمنگاهی به نشدی چسبابروهام
 !چمی زبون وامونده رو دور حلقم بپنی که اشهی بندم نماره؟ی آقا؟ منظورش شهراد؟ی بی کگفت

 ار؟ی شهرنجا؟آقای اانیآقا م-
 يای جان من از خدامه تو هم باهام بيخدا شاهده پر.  که تو رو تنها بذارمشهی مگه؟نممیآره مادر؛ چند تا آقا دار_
 ون،یزیتلو!  هسیهمه چ.ي راحتترنجای نباشه ایچیه. يای بدهیحتما صالح ند!  واالدونمیچم...کنهی آقا قبول نمیول

 .رهیحوصلت کمتر سر م. انوی پاروی و،اونیراد
 : جرقه زد تو ذهنشيزی چهی انگار

 خبرم ادی مي زنگ بزن بهش، جلدی کار داشتدمی ، بقال محلمونو، بهت ممیشماره آقا رح... تلفنم هسیراست_
. يری راحت شماره بگیتونی م،ي خودت سواد دارگهیتو د... بهت بدمدیشماره آقا رم با...خوب شد گفتم تلفن . کنهیم

 .رهی برام شماره بگادی بگفتمیپسرشو م ، یی روبروهی خونه همسارفتمی زنگ بزنم مخواستمیمن هر وقت م
  زنم؛ی دلم پوزخند متو
حاال !  نبود کهحتی نصتی همه وصنی به اازی نگهی که دنمی ببتونستمیمن اگه م! ؟یگوهر تو چقد حواس پرت-
  از روش بخونم؟ي من چجوري تو شماره بدمیریگ
 رو شهی بار شنیخدا کنه بچم زود تر ا... دخترسنی رفته بود، از بس که حواسم پرت اادمیپاك ! ایگیاِ راست م_

 . عالمه کار دارم دخترهیپاشم برم، ... همه رو راحت کنهالی و خنیبذاره زم
 ...شی زندگی گوهرم رفت پرون،ی بدمی پر صدا منفسمو

 
 

  همه رازنی و ایی و تنهامن
  و شوق پروازیی و تنهامن
  و حسرت و سازیی و تنهامن
  و شعر و آوازیی و تنهامن
  غمي و کلبه یی وتنهامن
  و اشک و ماتمیی و تنهامن
 روزی دادی و یی و تنهامن
   و بغض امروزیی و تنهامن
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  و باور منیی تنهامنو
 ...(*) و راه رفتنیی و تنهامن
 
 
  بزن و بکوبه؟چه خبره تو کوچه؟ه؟ی سر و صدا ها چنیگوهر ا-
 
 شماره تلفنا رو برات ادی رفتم به پسرشون بگم بروزیپر...یی روبروهی دختر همسایعروس!  جاني پرهیعروس_

 ي صبح تاشب دنبال کاراگه؛ی نباشه خان داداش عروسه دیچیه هم هپسر.  داشتنییای چه برو بیدونیبخونه،نم
 ! کردن و رتق و فتق مهموناسدیخر
 
حاال سرشون که خلوت شه .دهیتو مدرسه درس م. با کماالت، خوشگل ، معلمه!  پارچه آقاهی! يماشاال چه پسر_
 عاقبت به خبر شالیا. کنهی احترامم مهشیهم. ارهی وقت نه نمچی پسر هنی واست شماره تلفنا رو بخونه، اادی بگمیم

 .شه
 
 ه؟ی عروسه؟ اون چطورنی هم؟یخواهرش چ-
 
 حرف قشیسل.  عروس خانم برات بافته بودنیهم! کدبانو ، هنرمند، اون شالگردن تولدت بودا؟. اونم خوبه، مادر_

 م؟ی بريخوایم...مای مام دعوتیراست!  جاني تو پرهی عروسشاالیا! شاالیخوشبخت ا.نداره
 
 .نه گوهر خانم؛ شما خودت برو-
 
 . وقت شب تنهات بذارمنی اتونمی نمشه،یآخه بدون تو که نم_
 
 . من شدهری پا گی بره ولخوادی واضحه دلش مپر
 
 مونم؟یمگه بار اولمه تنها م!  گوهر خانمیزنیحرفا م-
 
 .ارهیآقا اگه بفهمه دمار از روزگارم در م.  وقت شب تنهات نذاشتمچی هینه؛ ول_
 
  بفهمه؟برو نترس؟خوادیآقا از کجا م-
 
 . خونهزنهی امشب آقا زنگ منیاَد هم! شانس ندارم که_
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 .ای زود بشه؛بروی نمی چچی هشاالیبرو ا...نه گوهر خانم-
 
  جان؟ي پریگیراست م_
 

 .یالی خی که همراش خودمو بزنم به بزنمیلبخند م! رزنی پکنهی می ذوقچه
 
 .برو ؛ نگران منم نباش. آره گوهر خانم-
 
 فردا چشم می اهیهمسا. کننیدعوتمون کردن، توقع م! زشته مادر.  گردمی بر ميجلد... رمیباشه مادر، من زود م_

واسه مراسمشونم که نتونستم کمک کنم، الاقل تو جشنشون برم ، خوشحال !  ندارهتیخوب... میشیتو چشم م
 .شنیم
 
 . بگوکیول منم تبراز ق! خوش بگذره-
 
  بگم؟یسراغتو گرفتن ، چ!  جاني پرياینچ زشته تو ن_
 
 !گهی بگو ديزی چهی دونم؟یچه م!  خوردهکرده،سرمایبگو سرش درد م-
 
 :کشهی مآه
 
 !ای گشنه نمونگه؟ی ديخوریخودت م! غذات گرمه رو اجاقه. باشه مادر_
 
 .امی بر میکی نی از پس اگهید.  نگران من نباشنقدیا.خورمیبله م-
 
 ؟ی اولي روزاي تو همون پرس؟ی نادتی اول يروزا.يایماشاال تو هم از پس همه کارات بر م! وا_
 
به خدا . تنهات بذارمارهی دلم تاب نمکنمی فکرشو میهرچ!  راحتترهالمی خينجوریا.  جاني پرکنمیدرا رو قفل م_

 .سیدلم رضا ن
 

 !کشمی میپــــُف
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 . فقط واسه شام اومدهگنیاون وقت م! زشته...شهی مرید! گهیبرو د! گوهـــــر-
 
 ! سفارش نکنما؟گهید.  مادر پاشم برمیگیراست م_
 

 .کردیاالنم که ول نم. دهینَم پس نم... حرف بزنهدی که بایموقع!  رفتشیآخـــ
 

 . که اونم من شرمنده خودمو دلممخوادی دل شاد می عروسی ولخوادی می چقد دلم عروس؟یعروس
 
 ... دلم خوش نبودزادمی پری عروسیحت

***** 
 
 !نی لباس عروسمو ببای بيپر_
 
 س؟ی ندی چرا سفنــــه؟پسیا-
 
 . مال من قرمزهگه،ی رسمشونه دنایخب ا_
 
 ! خوشگله هایلی خیول-
 
 خوشت اومد؟_
 
 .اوهوم-
 
 .دنی دونه خرهیواسه تو ام _
 
 واسه من؟-
 
. گهیرسم و رسومشونه د... خبی ولادیکاك رضام از تو بدش نم. اون تو رو دوس داره.دیآره مادر فرامرز برات خر_
 . عذَبشوني پسرانی بادی دختر بهی دارهی بر نممانشونیا

 
 . نزدمیمن که حرف.زادیدوباره شروع نکن پر-
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 !ي چقدر دلخورگهی چشمات داره می وليحرف نزد_
 
حساب تو . فرامرز شوهرتهنیبب.  اونانی بومدمی من خودم نمگفت؛یاگه اونم م.ستمیمن از حرف کاك رضا دلخور ن-

چند " کاره بگم هی اونجا امیمن ب. ی خونه باش؛خانمی اونجا که عروسشون باشيریتو م. کنهیبا من فرق م
 !ادزی پرخورمیمن غصه تو رو رو م.ی به فکر من باشخوادیتو نم...؟"منه
 
 ؟یغصه من؟ واسه چ_
 
باهاشون .ی سخته که با مراسمشون آشنا شیلیواست خ. کنهی رسمشون با ما فرق منایا.یی اونجا تنهايتو بر-

 .ی کنیزندگ
 
 .شهی جالب میلیخ.دی زبون جدد،ی جدي آب و هواد،ی جدي جاهی! خوبهیلی خي نه پريوا_
 
 امی ام کنار بیاصال با هرچ. رو تجربه کنمزای جور چنی اخوادیدلم نم. دوس ندارمي طورنیمن که ا!  واالدونمیچم-

 .شمیاز سرما دو روزه تلف م.  سردش محاله تو کَتَم برهي؛ اون هوا
 
 :گهی و مخندهیم
 
 ينجوریشگون نداره ا! هستما(*) ي طويمثال من تو روزا!...يخوری رو مییزایغصه چه چ... خدا نکشتت _

 !یغمبرك بزن
 
  عروس کُرد؟ی چیعنی وقت ؟اوني؟طوی چيروزا-
 
 نجای انکهیاالنم عوض ا....ارنیقراره نون ب. رو دارنیامروزم مراسم اصل. گهی دگنی رو می قبل از عروسيروزا_

 . دارهفی کیلی خی ولستمیپاشو منم اسماشو بلد ن. رسم دارنی اونجا کلمیپاشو بر...ی غم بغـ ـل کنيزانو
 
 زادی وجدانا پریول!  بودنجاری بي دور برداشته که انگار هفت جد و پدر جدش زاده داهاتانیهمچ... از خواهر مانمیا

 ی و جامعه شناسیکال عاشق مردم شناس. دهی خرج مهی حوصله یلی جور مراسمو اسماشون خنیتو حفظ کردن ا
 !  مای آبجنیا

 
 .امی خب تو برو منم دنبالت میلیخ-
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 . خانم جمع شدنی طوبي االن همه خونه ایپاشو ب.روس تنها بره که عشهینم.میریبا هم م! گهینه د_
 
 ن؟ی چرا اونجا گرفتگهی رو دیحاال عروس-
 
 رو خونه عباس آقا ی که عروسيانتظار ندار!  داماده هاي خونه عموی خانم بزرگتره، تازه ناسالمتیخب خونه طوب_
  که؟میریبگ
 
 خِنزر پِنزر که به عنوان جاهاز داده؛ کهی بره خونه بخت، به خاطر همون چار تا تزادی حاال بذار پرگه،ی راست مدمید

.  ها داده بودهی دوست و همکار و همسايهمونم به خاطر مثال حفظ آبروش جلو!  تو سر منو خالهزنهیتا عمر داره م
 !ـــزشیادگار خواهر زن عزی.می نداشتش بودي دخترانی دوست و آشنا ما عيجلو
 
تازه کاك !  مراسمنبندی پانقدی انای اس،ی نجاری قلب بنجای ماشاال خوبه ادمی خانم، دی خونه طوبمیری که مزادی پربا

 . واسه تو بدم نشدهنمیبیهرجور فکر کنم م!  کلکزادِیپر.میریگی مجاری رو تو بیرضا گفته بود مراسم اصل
 

 میدونی بودن، ما که نمدهی پارچه قرمز کشهی عالمه تشت گذاشته بودند که روشون هی خانم ی خونه طوباطی حوسط
 آرد نون روز گهیرسمه د.  بودزای جور چنیرو پارچه هم پرِ نقلو کشمش و ا!(*) "دواخ" گفتنی خودشون بهش میول

اراحتن که مراسم  فرامرزم همش نيالی و فامفک تازه. پزنی تو تشته و بعدم نون مزنیریاول عروس دامادا م
 ! شگون ندارهدونمیدرست برگزار نشده و چم

 
اونام . اوضاع به کام بچه ها بودشتریاون وسط از همه ب.  شده بودلماجی خانم دی طوبم،یدیفهمی که زبونشونو نمما

 ها به شور و حال مجلس بچه.  اونانی برم بخوادیبه من باشه دلم م. راه انداخته بودنیکوبیواسه خودشون جشنو پا
 ! تازه شگونم داشت. کمتر از مراسم بزرگا نداشتيزی چصافا خانم، انی آقا،آقازاده طوبیعل(!!)  بزرگشونیسرکردگ

 
 ]font.[/يری مي داررتری اون وقت از همه دی خواهر عروسیتو ناسالمت!  جان خاله زود آماده شويپر_
 
 ! دنبال مننیرزمی که اومده تو زگهی خاله منویا

 
  خاله؟یکنی مهی گري دارنمیاِ بب _
 
 .امیشما برو منم االن م. خالهسی نيزیچ-
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اون امشب عروس که !  غصه تو رم بخورهگهی ناراحتو نگران هست، نذار دشی طورنی همزادمی جان، االن پريپر_
برو .نی آخر از هم دور باشي ساعتانینذار ا! جاری برهی و مشهی شوهرش ميالی فامنیبشه، مسافرم هست، سوار ماش

 .رنیگیهمه سراغتو م. پاشو قربونت برم... خالهششیپ
 

 : مني جلورهیگی دستشو مخاله
 
 شهی که همییدای ذره هم از اون سرخاب سفهی به دستو صورتت بزن، ی آبهی...پاشو خاله، پاشو اشکاتو پاك کن_
 . سرش، بزن به صورتتنیرفتی مزادی با پریواشکی

 
 .رهیگی بهم که خندم مزنهی مچشمک

 
 !میزنی بزك دوزکشو بهشون پاتَک ملی سر وسامیری مزادی که با پردهیفهمی مشهی خاله همپس

 
خودمو که ...شمی و مشغول مزنمی می لبخند الکهی.  نه با دلِ خوشیول. کنمی دفعه منم امر خاله خانمو اطاعت منیا

 یالبته لب و دماغ خوشگل. خوب شدمیلیخ(!!)  زدم چشم بازارو کور کردمشهی مثل همنمیبی مکنم،ی نگاه منهیتو ا
 من گهی ددهی برام خرزادی که مادر شوهر پری لباسنیا با. کم نداشتميزی عوضش از چشم و ابرو چیکه نداشتم ول

 !هی انصافیملکه نشم ب
 
به اون خاندان . چه با صفا(!!) غم به دمادی من قشـــنگ چسبم،دهنیشی منای خانم ای طوباطی خاله که وارد حبا
 . دنیرقصیچه قشنگ م.  اهل دل باشننجوری اومدینم
 
 یی جوراهی. چرخوندی بود و دستمال باال سرش مرهی دامی سر نیی آقاهیاط،ی بزرگ زده بودن وسط حرهی دامی نهی

 .رفتنیتا آخر صف، هاهنگ م...  و دِ بروکردنی از روش نگاه مهی و بقکردیاون شروع م.انگار سرگروه باشه
 
 یلیخ. گهی مکی خواهرمو بهم تبری بهمو عروسزنهی لبخند مهی من، شی پادی فرامرز ميالی دختره از همون فامهی

 : حرف بزنهیخدا و شکر بلده فارس(!!)  مني دختره، زده رو دست چشمانی ايچشما.خوشگله المصب
 
 .می رقصو دوست دارنیهمه ا. شدهنی باهامون عجی از بچگیی جوراهی. میبلد(*) ی هِه لِپه رکیما از بچگ_
 
 . بودمدهی ندکی از نزدي من خودمم تا حاال رقص کردیول. نی داریمراسم جالب-
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 . دادادی(*)  یخودش به من گاوان. کارکنهیخوب بلده چ! هیقهار(*)  کشِیکاك احمد سرچوب_
 

 نی اي خب مهم نبود، مهم االنه که دارم از تماشایول. دمیفهمی نصف حرفاشو نمنکهی با ادم؛ی سرمو تکون ممنم
 خوشحال نجوری سال همهی آدم تا ای عروسنیتو هم.  هاشهی چه خوش خوشانت مزادیپر.کنمی مفی دست کِهیرقص 

 !واال! مونهیم(!!) و شادان 
 

 واسه دختره سر يفور.  کنهي نقش بازیحت سی خواهر عروس که بلد ننی خاك دو عالم تو سر اي ازاد؟ی پرگفتم
 :زادی پرشی پرمی و مدمیتکون م

 
 . راستت رو سر ما؟دستی آبجیخوب-
 
 . معلومه ته دلش ناراحتهی ولخندهی مزادیپر
 
 .ی درس بخوندی بايتو که به درس عالقه دار. ی درستو بخوندیفعال با. دهی مری شيتو هنوز دهنت بو_
 
... کنهیفرامرز خوشبختت م.  دوس دارنیلیمطمئنم تو رم خ. انی به نظر می خوبيفرامرز و خانوادش، آدما! یآبج-

 .ییحداقل خوشبختتر از خونه عباس آقا
 
 چی هگهی آقا منو د؟عباسیچ...  فقط در ِباغ ِسبز باشهنای اگه ا؟یچ...  کننتمی اگه اذترسم؛ی میول. زادی پردونمیم_

 .دادم "بله" از شرّ عباس آقا راحت شم به فرامرز نکهی اياصال من فقط برا! کنهیجوره قبول نم
 
 .دونمی من م،یشیتو خوشبخت م. ری زبونتو گاز بگ؟یزنیچرا نفوس بد م-
 

 :شی ـشونـی رو پذارمی دستمو مکف
 
 ! ؟یگی چرند مي که دارادهی از ذوق ز؟نکنهیبافی به هم مهی چفی اراجنیپس ا! ينه تبم که ندار-
 
 :رهیگیخودش کامل منظورمو م...زنمی چشمک بهش مهی

 
 : رو لبشذارهی مدندون

 
 !ای حیخجالت بکش، ب_
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 :پرسمی از عوض شدن حالش ازش مسرخوش

 
 ؟ی برقصيخوایتو نم-
 
 ای عروسه نی اگنی اون وقت مگه؟ی برقصم آخه؟ بلند شم که اسباب خنده جمعو فراهم کنم دينطوریمن بلدم ا _

 دلقک؟
 
 :دمی جواب مثیخب
 
 .البته دلقک_
 
 .الفرار به سمت خاله... و منم شهی سمتم براق مبه
 

اصال چرا فرامرز . دمشیدی مشتری هفته بهی الاقل ينطوریا.زادی برا پرگرفتنی می هفت شبانه روز عروسنای اکاش
 االن ي اگهی از هر کس دشتریباالخره اون تازه داماده و ب!  چه خودخواه شدم من؛ خب معلومهره؟ی زود داره منقدیا

 خوادیفقط دلم م! فهی حیلیخ! فهی واسه تو حمیبجکوفتت بشه فرامرز، آ. خوشگل مازادیاونم پر. ذوق داره
 .شکنمی گردنتو مستم،یمی وازادمی برادر پشت پرهی نیاون وقت خودم ع...یخوشبختش نکن

 
 ری ززنهی فاصله منیکه اونم تو هم... پام تا به گردن فرامرز برسمو بشکنمشری نردبون بذارم زدیفکر کن من با! هه

 .کنمینردبونو من سقوط آزاد م
 

 :ارانی شب شدو لحظه وداع آخر
 

 .کننی مهی شدن و گرگهی گردن همدزونی آونجوری که همزادی و پرخاله
 
 .رهی داره مي جدي جدگهید... جلورمیم
 
منو خاله همش واسه ! ایغصه نخور.ریبه خدا از ته دل نبود،تو به دل نگ.  کردمتتی اگه اذدی ببخش،یآبج-

 .مواظب خودت باش. میکنی دعا متیخوشبخت
 



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 82 

خاله .  ازت دلخور شم؟ تو هم منو ببخششهیمگه م! ی مامانادگاری نیتو آخر.زمی عزدونمیم. جونمچهری پردونمیم_
 اونجا که رفتم هر روز ته دلم بلرزه که خوامینم. احترامشو نگه دار! ي سر به سر عباس آقا نذاريپر! ای نکنتیرو اذ

 ؟يدی باشه؟ قول مریبگ پلمتوید. يدرستو بخون پر.  باد کتکریاالن گرفتت ز
 

 . آرهیعنی که دمی تکون مسرمو
 

 :گهی باال و مزنهی عطوفتش مفرامرز
 
 ادی بتونهیهر موقع دلش تنگ بشه م.  آب تو دلش تکون بخورهذارمیمام مراقبشم؛نممث تخم چش.دینگران نباش_
 . کنهیدنی و تا هر وقت دوس داره بمونه، دنجایا

 
 :گمی رو به آسمون و مرمیگی سرمو مبندمویچشمامو م!  روشن فکرچه
 
 ! توکل به خودتایخدا...دوارمیام
 

 :گهی جلو به خاله مادی فرامرز ممادر
 

 .حواسم به خورد و خوراکشم هس. .  دختر خودمنی عزادمیخودم هواسم هس؛ پر! دی نباشی هچنگران
 

 : شهی متوجه من مخاله
 
 ؟يسادی وانجای ایاِ تو واسه چ_
 
  تازه عروس؟نی اخوادی ماهی نخود سلوی خب؛ چند کیلی خودم گفتم؛ خشیپ

 
 ي مادرزادیه مادر فرامرز کمـ ـر همت بسته واسه پرمعلومه ک.  راحت شدالمی فرامرز و مادرش خي بعد از حرفایول

 ... به آخرش فکر کنمخوادیآخرش کجاس؟ اصال دلم نم!؟"آخرش". طور باشننی تا آخرشم همشاالیا.کنه
 

 .کنهی جلو و عروس دامادو دست به دست مادی پدر دلسوز مهی مثل ،ي آقا به رسم ادب و صد البته آبرو دارعباس
 

 !تمام... و کنهی می خوشبختي براشون آرزوبعدم
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 !...ارهی بهش رو بی که خوششاالیا... رفتزادمیپر
 

(*) 
 

 ي کردی از انواع رقص گروهیکی: ی لپه رکهه
 

  رقصيفرد راهنما برا:  کشیسرچوب
 

 .رهیگی را مي هر نفر با دست چپش، دست راست نفر بعد،ی که تو رقص گروهیحرکت:یگاوان
 
  بود دم در گوهر؟یک-
 یی بچه اونقد خانم و با معرفته؛ تمومه لباسای تازه عروسه ولنکهی طفلک با ا،یی روبروهی خانم،همساجیدختر خد_

بهش گفته بودم عجله دارم، قول داد سر وقت به دستم .  بدوزه رو آماده کردهیسمونیکه قرار بود واسه س
 . بدهادی بخونه، بعدم بهت تلفن برات  که شماره تلفنا روادیپسرشم ، همون معلمه، االنا م....برسونه

 !ای شدی رفتنی راستیگوهر راست! آهان-
 کم بهش برسم، هیبرم . دهیفوقش همون دو هفته ع.کشهی طول نمیلی خگم؟ی می دارم الکيکردیفکر م! وا مادر_
 ادی بهش ششه،ی شم مادر شوهرش پهیبق! سی بلد نيبچم شکم اولشه بچه دار. بدمادشی ي کمم بچه دارهی
 . تواِشی پلمای ، همه فکر و خرمیاونجام که م... که هستم ، همش دلم اونجاسنجایا.دهیم
 . اومده و تموم شدهمیتا چشم رو هم بذار! سی نيزی هفته که چ2. نگران من نباش گوهر-
 . آقا خودش بهتر از من حواسش بهت هست،یستی که تنها ننهی به امیحاال همه دلخوش_
 ؟ي رو داری دکتر ناظمگوهر خانم، شماره-
 ؟ی شده؟ ناخوشيزیآره مادر چطور؟چ_
 سره هی یشناسی الزم شد؛ تو هم که منو ميدی وقت دهی ي بهم بد،ي اگه دارنمی ببخواستمیم. سی نمیطور! نه-
 .ضمیمر
 ادی بتونستی نمای که آقا نبود، ییمن وقتا.کنهی دوا درمونت میبهتر از دکتر ناظم. آقا خودش دکتره. مادرسیالزم ن_

 . برامزدی زنگ مومدی خانم مجی پسره خددیحم!  من که نهیعنی. زدمی زنگ میبه دکتر ناظم
 یعنی پس؟ ارهیچرا اسمش شهر...شهی شهرام مهی شبشتری بگذرهیهر روز که م. دارنفی دکتر تشراری آقا شهرپس

 عبرت نگرفته؟ چرا عادت داره همه نی از افشیعنی از برادراش؟ گهی دیکی هی بار شهرام منو سپرده باشه نیممکنه ا
 .  اوننوی سر ازهیکاراشو بر
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 االن اگه از گوهر یعنی اره؟ی خونه ش نمیکی نی رو تو ای بی االن تو خونه شهرامم؟ چند تا خونه داره مگه؟ بیعنی
 و شهرام نی افشي از پدر مادر و خواهر برادرایچی من هشناسه؟چرای رو می بی اصال بشه؟ی ميبپرسم کفر

 ... بس که غدمدم؟ینپرس
 ی داره، اخه مگه کسدنی پرسنمیآخه ا! دن؟ههی نپرسيزی من چي وقت راجبه ننه باباچی هنی چرا شهرامو افشاصال

 نداشته که پاتوقش ی حسابيای شهرامم ننه بایعنی اره؟ی داشته باشه سر از اون کافه درمی آدم حسابيکه ننه بابا
 زدمی که داشتم با تلفن حرف می بوده که منو موقعحتما...گهیکافه اس؟ حاال واقعا پاتوقش کافه اس؟ حتما بوده د

 که کافه بودم با تلفن حرف زدم؟ مگه چقد کس و کار داشتم که ي سال و خورده اهیمگه من چندبار تو اون ...دهید
 ! مکهی حاجی معرفت که شوهر کرد، ول کرد رفت،حاجی بزادینگرانم بشنو حالمو بپرسن؟ پر

 نموند الاقل ی دفعه ول کرد رفت، حتهی سراغت؟ خاله که ومدهی که نیدونیاز کجا م...ي پري انصاف شدی بیلیخ
 فرامرز لی خودش نگفت فک و فامشیعباس آقا پ. شکشی بکنه، حاال من پزادی با پری درست حسابی خدافظهی
 اصال زادی پردی دراوردن؟ شانگ خبر سر از فری دفعه ، بهی که کس و کار عروسشون نگی خودشون مشی پیچ
  رانم؟ی که من ادونهینم
 که در حق من کردنو تو بوق و کرنا ي نامردلتهی زنگ نزده؟ چرا زنگ بزنه؟ انگار که فضزادی خاله تا حاال به پریعنی

اون موقع که من مث مرغ ...امی دنبالم محاله باهات بيای بوی االن زنگ بزننی اگه همی حتزادیپر! کنن بهش بگن
 ی همه چگهیحاال د.  بمونمرانی بود که انی صالحم تو اارم،ین درزی که سر از کافه پروکردمی منییسر کنده باال پا

حاال ... ندارهی اش فرقهی بقگهی ددم،ی که خوابدمیخوابی خونه مون مرونی شب بهی ی حتدیمن نبا... اسهی السبیعل
 و ک بگم فنکهی شرف داره به انجوریا.  دارمي ها منو جمع کردنو پناه دادن، محاله بگم من کس و کاربهیکه غر

 ... دراوردمزی سر از کافه پروی خانواده داشتم ولي روزهی ی دارم، حتلیفام
 که خودشون دارن، دارن یه بدبخت تنهام بذارن، از االن با اون همخوانی روز نمهی واسه ی که حتیی هابهی غرنیب

 . تنها بمونههی که برنامه هاشونو جور کنن، مبادا سر کار عِلزننی مشیخودشونو به آبو آت...خورنیغصه منو م
 
 

! خورهی بر نمیی به جایلی خرم،ی نگادی آداب تلفن زدن به آقا رو هم نی واسه همستم،ی نی که کال آدم آداب دانمن
 که شماره آقا رو از بر ياز روز. نزنمی کای به آقا زنگ بزنم ی کنم که کِی نمتی خودمو اذیلیمن بر عکس گوهر خ

 بهش زنگ زد، شهی که گوهر گفته فقط شبا مفی حیول! نم خوره افتاده به جونیکردم ، فکر زنگ زدن به آقا ع
 .دهی از شبا جواب نمیلیاونم خ

 . که همش شرط و شروط دارهنی بهش تلفن کن؟ ای به من گفته هر وقت کارش داشتی رو چه حسابدونمینم
 ی حرف زد؟ اصال کِی بود که با من تلفنی بار کنیآخر.ری رو صفحه شماره گذارمی و دستمو مدارمی تلفنو بر میگوش

   روشنو تو چشمام خوند؟ندهی آهی و دیبود؟ همون موقع شهرام منو د
 . کرده بوديزیناپره... باهام حرف زدیخاله بهم زنگ زده بود و دور از چشم عباس آقا کل بود که ی همون شبیول
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 :کنمی نگاه به شاپور مهی
  شده؟ی که چکنمیبا دست اشاره م-
 .کنهی کنار گوشش و به من اشاره مرهیگیهمونطور دستشو م_
 ! آشپزخونهرونی سمت بکشهی و مرهیگیدستمو م.گهی می چفهممینم
  چه خبره؟؟ي شاپور؟ خل شدیکنی منیچرا همچ! اِ-
 !!شهی اون مي من کل وجودم، تمــــام قد، اندازه بازوبتشی ماشاال با اون هرسه؟ی مگه زورم بهش میول

 دست شاپور دمی و افسار مو مشمی ميداری مقاومت و پاالی خیپس ب(!!)  دارمیی طوالدی هم ي در افسانه پردازمن
 .یشوت

 . دستمدهی رو میت بار و گوش پشبرتمیم
  تلفن باهام کار داره؟گمی مث خودش می با همون زبون اللمنم

 . آرهیعنی که نیی پاارهی مسرشو
 کنم؛ی مزی نگاه به پروهی

 .سی مخابرات ننی که کابنجایوگرنه ا.  عباس آقايفقط محض گل رو_
 :کنمی و الو مگردونمی بر مرومو

  دل خاله؟زی عزي جان؟چ طوري پریخوب!سالم خاله_
  عباس آقا چطوره؟ن؟یشما چطور. سالم خوبم خاله-
 ! رسم و رســــومبندیمنم که پا! گهی رسمه دپرسم،ی اکراه حال عباسو مبا
   خاله؟یکنی خاله، چه خبرا؟ چه ممیما خوب_
 .االنم سر کارم بودم.  تو آشپزخونهکنمی مي خاله آشپزیچیه-
 .وضاع قمر در عقربه بهش فهموندم که امی مـ ـستقریغ
 فتاده؟ی برات نی خاله؟ اتفاقی خوبيپر_
 نباشه، یمعلومه که خبر داره، هر چ. ی کنی نزن که الپوشونی خبر داره، زور الکفتی خاله هم از شغل شریعنی نیا

 گرمابه گلستانش، منو ار قی رفز،ی که منو اورد تو کافه و پروي شغلو از صدق سر عباس آقا دارم اون روزنیمن ا
 : برانداز کردو بعد بهش گفتنییباال تا پا

  خارج؟ي بری نگرفتمیعباس جون چرا زودتر تصم_
 :امی خاله به خودم ميباصدا

 ؟يشنوی دستته؟ صدامو میگوش!  جانيپر_
 . و سالمحیمن خوبم، صح.بله خاله، خدا رو شکر-
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  جان؟يپر...پ... پگمیم. خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر_
  من درخواست خالمو قبول نکنم؟شهی مگه میول.  دارهی درخواستهی یعنی نیا

 ن؟یخوای ميزین؟چی داريجانم خاله؟کار-
 !شرمنده...اهی بگم؟ روم سي چجوردونمینم... جانيراستش پر... بالیجانت ب_
 .نی راحت باشه؟ی چه حرفنیا. دشمنت شرمنده خاله-
 .سیراستش خاله، عباس آقا حالش خوب ن_

 .بندهی رسومات دست و پامو منی که افیح. انگار من دکترمحاال
  شده؟یچ! خدا بد نده-
 گنیدکترا م. ترسهی خودشم مهیاز سا. پرهی و از خواب منهیبیشبا کابـ ـوس م.رهی نمنییآب خوش از گلوش پا-

 . به شما بد کردهگهیم.پرهی و از خواب مارهیتو خواب اسم تو رو م .ارهی و مزادیهمش اسم تو و پر.ی افسردگدونمیچم
 . بد کردهدی خوبه که فهمباز
 . بهتر شهشاالیا.  ناراحت شدم خالهیلیخ-
 ...  تاکنهی جان، دکتر و قرص و دوا افاقه نمينه پر_
 ؟یتا چ-
خواستمو قبول .  ازش بگذری ولگم،ی منویبه خدا شرمنده ام که ا.  جانيببخشش پر.یتا تو نبخش...يتا تو نخوا_
  جان؟ي پریکنیم
 !اونم چجـــــورم... درخواست خالمو قبول نکنمتونمی منم مفهمم؛ی که منجاسیا

 ؟يدیبخشی مي بگم خاله؟شما بودیچ-
 تو مث یول.ری نکرد عباس بهت؛ انداختت تو دهن شیکم ظلم. کردمی تو بودم قبول نميمنم جا!  خالهيحق دار_

 .میشی که ما باعث و بانیتو رحم کن تا خدام بهت رحم کنه تو اون جهنم...تو ببخش... خالهیتو خوب...ما نباش
 ی بتونم فراموش کنم، ولدی که عباس اقا کردو شايکار.تونمی االن نمیول. دمی روز بخشهی دیشا. خالهدونمینم-
 ! سختهیلیخ! سخته... ببخشمتونمینم
 . ما بگذرنراتیفقط از مامانت و بابات بخواه از سر تقص... جانيباشه پر_
 عذاب يچون بازم تو دار!  شهي طورنی نبودم که عباس اقا ای بدون من راضنویفقط ا.  برمدی باگهیخاله من د-
  خاله؟ي نداريکار... وقتچیه... نکردمنتونی وقت نفرچیه.یکشیم
 .نه خاله، مراقب خودت باش_
 خدافظ-

 اصال زخان،ی پروشی داره عباس آقا پی گليچه رو.  حق دارهگهی دفعه رو دنیا. رهی چشم غره بهم مهی زیپرو
 !...گلستونه
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 . حق نشستهي خدا برم که جاقربون
 )) بخوره دوا ندارهیهرک/ چوب خدا صدا نداره((
 
 ومد؟ی نشبیسروناز د! میمر-
 .نه سر پستش بود_

 .زنمی دوباره پوزخند ممن
  هنوز؟هی مـ ـستوفسارمیباهمون ت-
 .یصی از حرزنهیاون وقت هنوز چشمش دو دو م.  قد همه خاندان من سن دارهکهیآره، مرت_
 !خورهیاصال به سن و سالش نم.  خوبهگفتیکه م) سروناز(يچطور مگه؟ سرو-
 به ی ناز و اداهاتم تونستنیبا هم...تو شغلت آبرومندانه تر از ماست! ای البته حقم دار؟ي خبر داری بابا تو از چيا_
 ی ها برسنجایا

 : مباد تو چشمامابروهام
  اَنگ نچسبون به مردمنقدی اگه؟ی دیگی مي زده داروبتی دلت خواست و به اون ذهن معیباز هرچ-
 !ي خودگهی جان؟ تو که ديمردم کجا بود پر_
 اگه ؟ياریاز خودت حرف در م که امی من ادا بيدی دیتو ک.  رومي بذاری اسم الکادیبه هر حال خوشم نم-
 .یگی آخه داره چرند میول. سوختی دلم نمينجوریا

  خوب شد؟. آ..آ.شمیمن الل م! خب بابا_
 . رو لبشکشهی مپی مث زدستاشو
 :رهی زبون به کام بگتونهی نمدوباره

 .گهی پشت بندش ناز و غمزه هم بوده دشهی و ساز و آواز، همیخب؛ آخه مطرب_
 ! اونم فاجعهزنم،یفقط به قول تو ساز م.دمینه رقص... من نه آواز خوندم تا بحال-
. نی راضزی پرويایهمه مشتر!یزنی می عال،یعنی! یزنیخوب م! جوني پرنییفرمای می شکسته نفسدی دارگهینه د_

 . کافه چند برابر شدنيای مشتر،ی رو دوباره راه انداختانویاصال از اون موقع که پ
 مث قبل با جونو دل بهم یلی خگهی شکرابه دنی با افشونمی می مهمونهی از بعد اون قضس؛ی خبرام ننینه از ا-

 ، به قول خودشمده،یدرس نم
 .خورهی نباشه به درد نمی که دليکار
 ...دهیپرسی مزی داشته راجبت از پروشبای پری مـ ـستوفمساری تگفت؛یسروناز م_
  گفته؟ی چزیخب؛ پرو-
 . کنارکشهیم...  قدره وفی حرفهمهی مشنوه،ی ام تا اسم شهرام خان شکورو میمـ ـستوف! يگفته صاحاب دار_
 .ي شد دوبار که منو نجات دادنیا. بده شهرامرتیخدا خ.کشمی نفس راحت مهی
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 . نق بزنیه. ... نهیگی می تو خر شانسگمی می تو رو خدا؟ وقتینیبیم_
   نگفته؟ی به مـ ـستوفیچی حاال سروناز هم؟ی نق زدم مریمن ک-
  بگه مثال؟ینه چ_
  چشمش دنبال منه؟مساری نداشته تی واسش اشکالست؟ی حساس نمساری سروناز رو تیعنی...دونمیچم-
 ره؟ی گــــــيِری پمساری تشی نکنه تو هم دلت په؟ی قضنی به ايدی چسبنقدریحاال تو چرا ا_

 ...رمی بهش مي غره اچشم
 ؟ي کردي پردازای واسه خودت روباز تو-
 .... سالم تو تنش نذاشتهي جاهی کهیمرت... شینه راه پس داره نه راه پ. ي سرویطفل...خب حاال_
  درست راه بره؟تونهی چند روزه نمنهیپس واسه ا-
 .ي سروي با لقد زده تو زانوشیچند وقت پ. زنهینامرد کتکش م...آره_

چرا . می ام نبودگهی دشمن همدیول...حاال دوستِ دوستم که نه...میمثال ما سه تا دوست بود... از خودم بدم اومدچقد
 چرا تن؟ی اهمی برام بنقدی اهی پس چرا بقم؟ی اطاق نبودهی تو یی خبر داشته باشم؟ مگه سه تایچی از هدیمن نبا

 ی حتاد؟ی مامی به سر هم اطاقی چدونمی خودم نمینن وقت کمتوقع دارم همه هوامو داشته باشن و واسم رفاقتو تمو
  ؟یزنی که چرا لنگ مدمی نپرسياز سرو

فکر ...! اون وقت من ... پوك همه خبر دارهکوی که شده از جشمیاون به خاطر فضول...می درست مخالف هممی مرمنو
 که يزیچ(( خانوم يپر.... بودمی شاکشونی معرفتی هم از بشهیهم! دشمن ترمیکنم ته ِ تهش خودم از هر دوست

 .))عوض داره، گله نداره
 
 
 
  و ترسم همه از اوستترسمی نمچی هاز

  با دوستِ من دشمن و با دشمنِ من دوستکه
 نهی اوست فقط خنجر هر نفرت و کاز

 ...(*)کوستی و تنفر همه بر اوست که ننینفر
 
 
 
 وار یتا االنم مرام به خرج داده و لوط.  لوال نمونده براشگهی در بدبخت دنیا.  توادی مي و سروشهی دفعه در باز مهی

 !دهیرو پاشنه چرخ
 " خوب شدنباریا"_
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 .شدمی خودم دست به کار مپروندی کالمو نمکوی تنی اممی اگه مرندفعهیا
 ؟یکنی مهی چرا گر؟ي شده سرویچ_
 . خودمو بکشمخوامیم.  سختهیلی به خدا خم،ی تحمل ندارم مرگهید_
  شده مگه؟ی چ؟ی کشتن واسه چي سرویگیچرا چرت م-
 .یلیخ... سختهیلیبه خدا خ!...کشمی می چنی که بفهمنیستی من نيشما جا_
 .ي بودیتو که ازش راض-
 ي روي جلویمردك عوض.  خودشهي نوای زنِ بدبخت و بشی اطاق کناری که بدونی باشی سخته تو اطاقیلیخ_

 مال خوره،ی به درد امروزش نمگهید. سی نيامروز! زنش اُملهگهیم. گهیمن از زن و بچه و نوه هاش م
 :گهیبهم م. نومشی دارم ازش مدی جديتازه حرفا.... جلوش بغض دارمشهی همشه،یباورت نم...روزاسید
 مـ مساری هنوزم تتونم؛یتا به دخترو پسر و عروسو داماد ثابت کنم که هنوزم م! اری بچه بهی عقدت کنم، برام ایب _

  شن؛ی گردان آدم جلوش دوال راست مهیهنوزم .یِلی واسه خودش یـستوف
 رو مال و فتنی کفتار بنی رحمتو سر بکشمو عقیمنتظرن ر.خوانی پدر سوخته ها منو فقط واسه پولم منی ااونوقت
 بلکه من نه،یشی شب تا صبح بس مي اطاق کنارنی تو هم؟یینجای تو ادونهی نمیکنی مالی زنم ختای گنیهم.اموالم
 نشده همه رو بفروشنو برن خوش خشک اونام کفنم. ببرهنجای نعش منو از اادی مرگ شم ب،ذوقیازخوش

 زن ، ادهی که واسه من زيزی به نفع خودت؛وگرنه چی سروناز تو اگه قبول کننیبب... کور خوندنیول!بگذرونن
 ! خوشگلهی تو مادر اون توله شخوامیمنتها چون ازت خوشم اومده م...
 ؟یشیخب چرا عقدش نم_
 دنبال نکهی سن و سال عوض انی آدم بود؛ که تو اشد،اگهی سرش متی اگه مسئولم؟اونی مری احمقنقدیتو چرا ا_

منو ول .شهیمن اگه قبول کنم، فردا وضعم بدتر از زنش م.تابوت باشه واس خودش؛ دنبال زنگوله پا تابوت نبود
 داشته باشه ی مفنگي باباهی که سی من بدبخت ننیع...ازه اون زنش کس و کار دارهت.... توله تو دامنمهی با کنهیم

 کارهی چدونستنی که تو کل محلمون همه ميزیپرو. زی مث پرویکی دخترشو بفروشه به اكی ارزن تـ ـرهیکه واسه 
 !هی و کیس و دنبال چ

 :پرسمی من منباریا
 !يخوای رو نمی مـ ـستوفگهی بگو دزی سهمتو بده به پرودونمیچم. خودتو از دستش خالص کني جورهیخب؛ -
 ...ده؛هروقی خوب بهم کادو میاالن مـ ـستوف.خودمم تو فکرشم؛فقط به موقعش_
 (!!):شهی بدون اذن، وارد مکالمه ممیمر
 هی!  گرونهیلــــی؟خيدی که شب اول بهش داده رو ديزی ـنه رـی اون گردنبند س؛ي پرگهیراست م_

 . داره توشیراطیق3الماس
 . الل شه االندی بافهمهی که خودش مرمی ممی چشم قره به مرهی
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 . مروت حروم لقمهی بزی هم اون پرومسار،ی هم تزم،یریبه وقتش زهرمو بهشون م_
 اعتماد می و خبر دار شدن شهرام ، به مرنی افشی مهمونهی نشدم، بعد از قضهی قضی پا پنی از اشتری بگهی دمنم

 ! نهی و دار و دستش طرف شم، حسابم با کرام الکاتبمساری اگه با تیندارم، حاال اون دفعه به نفعم تموم شد، ول
 داشتم از اطاق یوقت.فعال اونجا از همه جا امن تره.  تو آشپزخونهرمی ماره،منمی که لباسشو دربشهی بلند مسروناز

 یمـ ـستوف... یلی؛ پر زخم و ز!  شترهیرحم و مروت گرگ ب...  سی نمی سالم رو سر و تن مري جارونی بومدمیم
 زادی تو تابستونو زمـ ـستون به ادمدنشیپوش  لباسچارهی بي سروی واسه چفهممیتازه م.گرگ صفت، الشخور

 .نرفته
 !))  که شاخ و دم ندارهیبدبخت(( سروناز؛ گهی مراست

 .انیواسه سوت پا... لبه پرتگاهه واسه سقوط آزاد مانجایا!  لجنزارهنجای اس،ی کافه ننجای ام،ی همه مون بدبختما
 
 

 ستی نمانی بر قرار و پیچکسی هاگرچه
  شهرنی سر در ادیسی خط خوش بنوبه

 ...(*)ستی انسان نهی به گرگ، که اصال شبخوشا
 
 ينجوری تو غذات، اول بو کن خب؟ هميزی بریهرکدومو خواست.  هاس مادرهی ادونتی کابنی جان تو اي پرنیبب_

  تو غذا؟ی کنی خاليبرندار
 .کنمی غذا درست مسیحواسم هس گوهر خانم، بار اولم که ن-
 ... سبزوای و بادمجونو لوبي گوشتو مرغ و سبزنیخب حاال، بب_
  سراغش؟نجای اامی نگهی که د،ی نذاشتخچالی زری فرنی تو اروی فقط بگو چدونم؛یم!  گوهريوا-
 ؟ی کنکاری چيخوایاونو م.فقط مونده نون مادر. نهی تو همیهمه چ_
 . قرآن خدام اشتباه شهدونمی مدی آقا زحمتشو بکشه، واالبعگهیاونو د-
 . دستشیکی که شک ندارم کف دست گوهره که خورده پشت اون ادی میی صداهی

 به خاطر خانم نون ادی خدا عمر گرفته م همه سال که ازنی آقا بعد ایکنی فکر م؟يدی چشم سفنقدیدختر تو چرا ا_
 ابون؟ی تو کوچه خفتهی دستش دوره برهیسنگک بگ

  اصال؟خورهی نون مخره؟ی واسش نون میاصال آقا ک. خورهی مگه؟ خودشم از اون نون مشهی میخب چ! وا-
 .کردنی مدی کلفت نوکر دور و برش بوده واسش خرشهیهم!  که نون نخوره؟سیمگه آقا آدم ن_
  االن من نوکر کلفتشم؟،یعنی نیا-
 گهیاون وقت رو ترش کرد، د. ای حرفا نزننی وقت جلو روش از اهی گمی زدم؟من فقط می حرفنی همچیمن ک_

 .سی من نریتقص
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  و مرغو چه کنم؟؟گوشتی چدای خرهیبق...دمی خری نونم من با بدبختمویخب گوهر اومد-
 !شهی روز م20فوق ِ فوقش  جان مگه قراره من برم سفر قندهار؟ يپر! اووه_
 خانم ، بخره برامون؟ همون آقا معلمه؟صبحا قبل جی خان ، پسر خددی بگم حميخوایم!  همون نونمونهیپس م-
 واال رسونه،ی ام به ما می نونهی و ننه مرده ها رو فلک کنه، چونهی مردمو بپي بره تو مدرسه، گوش بچه هانکهیا

 هوم؟ چطوره گوهر خانم؟.میخری واسه اونا نون مما  روزمهی م،ی اهیباالخره همسا. رهی نممیراه دور! صواب داره
 :زنهی بنفشو مغیاالن گوهر ج(!!) . گوشام بسته شهنکهی واسه ایی جوراهی بندم،ی مچشمامو

 !يور بپر! يپـــــــر_
 ! سوادی برزنی پنی ساختم از ايزیعجب چ! به به. خودم شاعر شدنی عگوهرم

.  تو سالنرمیم. سی شم که مهم نهیبق.  مسائل آشپزخونه ، تموم شد خدا رو شکررامونی گوهر تو پياتی وصگهید
 !گوهرم که البد دنبال منه

فقط حواست باشه کپسول گاز تموم نشه که . ي الزم ندارزمی نفت و هگهید.  خوب شدهیلیخدا رو شکر که هوا خ_
 .دیمونی غذا میب

 هان؟!  بخرم دی نکنه اونم من با؟یگوهر خانم،کپسوله گاز تموم کرد چ-
 و گرنه بر نی رو زمدهی بخوابم، کپسوله منو غِل مدیالبد من با. رهیگی فکر خودم در جوار کپسول گاز خندم ماز

 .عکسش که از محاالته
 .اق گذاشتم همون کنار اجدمی ام خرگهی دیکی يواسه محکم کار. کپسول پرِ پره_
 . نگرانم نباشنقدیا.  راحتالتیخ.باشه گوهر-
 .نگرانم مادر_
 :پرسمی بحثو عوض کنم ازش منکهی ايبرا
 زاد؟ی میگوهر دخترت ک-
 ششی برم، خودم پدی امروز باگهید. همش درد داره.خوابهی راحت نمگهی شبا دگهیم. واال مادر، درداش شروع شده_

 . راحته، هم منالشیباشم هم اون خ
 .ی به سالمتشاالیا-
 .رسمی بهت مشتی پامیاون وقت اگه زنده بودم، خودم م!  جاني پری تو مادر ششاالیا_

 .می اصال ساکت شخوادی آخر دلم نمي لحظه هانیتو ا.  شدی سکوتعجب
 . جان دستتو بدهيپر_
 ؟یچ-
 .دستتو بده! نترس_

 . جلوشرمیگی حال دست راستمو منیبا ا.  دستاسنی به ادمی بعد چشمام همه امگهی گوهر، دترسمی که ممعلومه
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 : کف دستمذارهی محی تسبهی
حاال واسه .  که رفته بود کربال برام اوردمای اون قدامرزمی خدا بيآقا! مطمئن باش حافظته. تبرك کربالس مادر_
 .کنهیآرومت م.هروقت دلت گرفت، باهاش ذکر بگو. تو
 .ممنونم گوهر-
 ي دو طرف صورتشو گونه هاذارمی دستامو مکنم،ی مداشی پیوقت. گردمیصورت گوهر م دنبال شم،ی جام بلند ماز

 .خوش بحال دخترش.چقد بغـ ـلش آرامش داره...کنهیاونم منو محکم بغـ ـل م.  ـوسمبـیچروکشو م
 بهم ی مادر؟ هر موقع خواستيشمارمو که دار...ی تنها باشذارهی ، نمادیشب آقا م.  جاني برم پردی باگهیمن د_

 !ایخجالت نکش. زنگ بزن
 . از رو بره و کنار بکشهی بغضِ لعنتنی بلکه ازنم،ی لبخند مهی بهش

 .یشی نوه سالم و تپل مپل مهی صاحب شاالیا.برو خدا به همرات گوهر خانم-
 گهید شه،ی راحت مگهی آقام دالی به بعد خنجایاز ا. ي راحته که آقا مراقبته تا االن دست من امانت بودالمیخ _

 رو ازش یچی هیتونینم.خونهیاون تو چشمات نگاه کنه، تا ته حرفاتو م.  هرشب زنگ بزنه و نگرانت باشهسیالزم ن
 .مراقب خودت باش... خدافظ دخترمشه؛یم دلم برات تنگ. هسزی دونگ حواسش به همه چشیش. ی کنمیقا

 که ي "کادیو اِن  " مثل کنهی که ازم محافظت مدونمیم. دمی گوهر و تو دستم فشار محی تسباد،ی در که ميصدا
 .خاله دم رفتنش بهم داده بود

***** 
  گرفته بره؟می شد؟ چرا عباس آقا تصمی چهویآخه خاله، -
آرامش هس، !  اونجامی بردی باگهیم. کردن باهاش، هنوزم نشناختمشی همه سال زندگنی خاله، بعد ادونمینم_

 . شدهی گوشش خوندن که جنری زی چقاشیرف دوستو نی ادونمینم. امکانات هس
  خاله؟ي شما نرشهینم-
 . جاني خانواده رو نصف کرد که پرشهینم. دهیاگه نرم که طالقم م.  جاني پرشهینم_
 کهی االن سه تمی که اگه بودمی وقت خانوادش نبودچی هزادیمنو پر.  خانواده خاله، خودشه و عباس آقایعنی نیا

 .کهی عوض دو تمیشدینم
خود .  بره اونوردی عاقل باشه االن بای هرکگهیم. ترسهی خودشم مهی کرده که از ساي چه خرابکارنجای ادونمینم_
 هی که پاشو کرده تو دهی شنی و چدهی دی دفتر دستک دربار چنی تو ادونمینم. ادی روز مهی حضرتشم باالخره یاعل

 .می برمیکفش، بر
 : کف دستمذارهیم "کادیوان "با پالك ری زنجهی.  تو دستشرهیگی دستمو مخاله
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 به مادرت، که شویکی داد به من، شویکی خان جونمه؛ دو تا ازش داشت که ادگاری نیا.  جانيخودش حافظته پر_
 به دمشمی دارم، پس مای دننی که تو اهیزی چنیزتریعز.  به تودمشی گردنبند منه، منمی ازاده،یاالن دست پر

 .بر گرد بندازمش گردنت. ای دننی کَسم تو انیزتریعز
 .نیی پادمی و بغضمو مرونی بدمی به گردنم، نفسمو پر صدا مفتهیکه م "کادیو ان "
 .شهیخاله دلم برات تنگ م-
 هر چقدم که نجایا!  مملکت کفريای که بستیخودمم دلم رضا ن. می تو رم ببرکنهیعباس قبول نم.  جانيمنم پر_

 رم،یمن دارم با عباس م...  خاکش پاکهشونه،ی حالغمبری پشتره،خدایبد باشه، بازم صد پله بهتر از اونجاس، برکتش ب
 ... حق نشستهي جاخدا. دیزی آخرت شهی ماشی قبله قسم که عباس دننی به همیول
 

  که آمد بار خود را بست و رفتهر
 بی نصی همان بدبخت و خوار و بما
  آن چه حاصل ، جز دروغ و جز دروغ ؟ز
 ...(*) ؟بی و جز فربی چه حاصل ، جز فرنیز
 
 من شروع يهنوز نرفته سواال! یچی شد؟ هی راحت، من حواسم هس، چالتی همه به گوهر گفتم برو خنیا! ایب

 .شده
 ـیاهل قل!  ،ماست،نوشابه؟،دوغي سبز،ی ساالد، ترشکنه؟ی ملی می دوس داره؟ با غذاش چی غذا چاری شهرنیا

 تو رو نیکال بب. یشاگرد کافه چ...می نه؟ چون به چونم کنن کافه چای کنم فی هس براش ذغالشو ردنمیـون کش
 ی دارن؛ من دغدغه چی ام،مردم دغدغه چفته مملکت، تافته جدا بانی من انگار تو اه؟ییزای چه چریخدا ذهنم درگ

 دارم؟
 دونمیفقط نم!نه!  رو بخورم؟ نه که غم و غصه نداشته باشمایغصه بخورم؟ غصه چ نمی بشکاری کنم؟ بکاری چخب

 . ادی شروع کنم که خدا رو خوش بمیاز کدوم بدبخت
 خب اگه زن نجا؟ی اادی چرا نمره؟یو گرنه شبا کجا م! گهی آقا چند سالشه؟زن و بچه ام داره؟ البد داره دنی ااصال

  اونو تنها بذاره؟خوادی میعنی ارهی ن اگهنجا؟ی اارهیداره، اونم قراره ب
 یاون با همه ب.ی اللم،صد بار حادتر از شاپور شوتمی حساب کنمیبخوا... انی و بینی وگرنه بنهیبی چشمام نممن
 حرف مفت بزنم با گوهر، دو تا نقدی انکهیحاال من عوض ا!  به من کله پوكی حتفهموندی حرفشو مشهی همشیزبون

 ...ی و اطالعات عمومی سطح آگاهشی الاقل واسه افزادمیسوال درست و درمون ازش نپرس
 ي غذا درست کنم؟ نون چجوريگوهر کپسول، گاز تموم کرد من چجور! دم؟ی سوال بود من پرسنامیآخه ا...دِدِدِ

 شکم وامونده، که همش ذهنم دور و بر غذا نیه تو ا کارد بخوري کار کنم؟ ای چم،یبخرم؟مرغ و گوشت تموم کرد
 .زنمی می که حرص الکنجاسی ایسوخت،بدبختی دلم نمخوردمیاگه م.چرخهیم
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 ول نجاروی اگهید!  نشون بدم که آقا، حظ کنهي خودهیارم؛ی در بي از خودم چلمن بازنقدی انکهی ايپاشم به جا
 عمر تو هیبابا من .بازم غذا و شکم و آشپزخونه. آشپزخونه باشهکی مطب بزنه که نزدنجای اضخونهینکنه،عوض مر

 انومیحاال بعدا پ.  خوبهانومیپ!  چرایول...  فکر کنمنمتوی نمشتری بنی کنم،از امیمطبخ اون کافه جون کندم، هر کار
 فیام ازم تعر شهري جلوزیمنتها اون دفعه پرو! نگهم دارهمی دختر با استعدادنهی مث شهرام ببنمی ادیشا. زنمیم

 ونم جرنی دماغمو بگنکهی اای کنه؟ از زبون درازم فی تعرمی کرده؟ از چدی و تمجفی اصال گوهر ازم تعرندفعهیکرد،ا
 ره؟یدر م

 کنه؟ ي داره دکتر مملکت پر خوریچه معن! گهی ساالد درست کردم، بسه دهی پلو با ای لوبهی ی با هزار بدبختباالخره
 که بتونم کنهی منی تا حاال داره ما من تمری گوهر از کیطفل.  دو ساعت وقت گذاشتم که دستمو نبرمنمی هميبرا

 سخته، یلی داره برام خی که سرخ کردنیی غذاهام،ین درست کنم که گشنه نمويزی چهی مطلق خودم یکیتو تار
 . دردسر تر از همشونهی پلو بای لوبنیهم. شهی دو طرفش سرخ می کدونمیچون نم

 االن داره واسم زجر آور می پنجره دوست داشتنشم،ی پنجره ام دارم متنفر منی از اگهی پشت پنجره اطاقم،دنمیشیم
چقد از منتظر موندن .کنمی ساعت فکر مکی تکی تي پشت پنجره و به صداامی مدنی موقع انتظار کشدایجد! شهیم

  که پشت دره چقد به گردنت حق داره؟یاون نکهی اای پشت در باشه؛ی قراره کیدونی نمیاونم وقت.ادیبدم م
اگه گوهر بود . شب باشه8 حول و حوش دی که بازنمی حدس میمی جور دِنی ساعت چنده؟ همدونمی نماصال

 گهی کنم؟ از فردا دکاری چدیحاال با. مشکل نشده بودمنی متوجه ایعنی... دونستمی بود که ساعتو منیالاقلش ا
 .بکنه  در موردشي فکرهی امشب به آقا بگم تا دیبا ! شبهی روزه، کی کِدنمینم
 ی خوابونده و به دکتراش اجازه مرخصضاشوی االن مرگهی باشه دمی اضخونهیهر مر.  فکر کنم وقت اومدنشهگهید
. دمی شام زحمت کشنیچقد واسه آماده کردن ا.  شامو آماده کنمزی تا منیی طبقه پارمی و مشمیلبه پنجره بلند م.دهیم

 سخته که واسه هر بار خرد کردن کاهو، اول لبه یلیخ...ومدی اشکم داشت در مگهیواسه ساالد درست کردن که د
تازه هربار قد کاهو رم اندازه .  رو کاهوي دستت و فشار بدیکی کنار انگشت اون ياری و آروم بیچاقو رو لمس کن

 (!!)ي ادامه بدی چاقو کشنی به ادی باگهی چقد دی ببنیکن
 که گوهر بود تا االن هفتا پادشاهو خواب گهی ديشبا. زی نشستم سر منجوری که همنقدی کمـ ـرم درد گرفته، اگهید
 واسش افتاده؟ پاشم بهش تلفن بزنم؟ شمارش ی رفته منو؟نکنه اتفاقادشی یعنی کم نگرانم،هیته دلم !  بودمدهید

 آداب نشون ی ادب و بی دختر بهی خودمو ی شب اولنی مگه گوهر نگفت آداب داره؟هم؟ی حاال که چ57...چند بود؟
 . بودملی اصيدی لهی ی زمانهی نباشه من یبدم؟هرچ

 ای ادی خودش مایباالخره هر جا باشه .پاشم برم اطاقم!  از کمـ ـرم، مغزم نداشتمه که درد گرفتهشتری بگهید
 !خدا نکنه...رمیگیلـ ـبمو گاز م.خبرش

 هی چی خوابی بنیپس ا. دمی صبح زود از خواب پا شدم،ظهرم که نخواببره؟یبم نم چرا خوااد؟منی خدا چرا نميوا
 نکهیا...  کس و کارمی که بارهی مادمی ، زنهی از همه داره بهم پوزخند مشتری ساعتم که بنی ايزده به سرم؟ اَه صدا
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 وبال گردن میهردو شد...  ساعتنی دارم نه اوابامشب نه من خ. شدهيتکرار...شب و روزم بهم دوخته شده
 ...گهیهمد

 !...شهیمغزم داره منفجر م! باشم و دست به دست شم ، جون به لب شدمی امانتنکهی ااز
 

  زمانری عقربه اسکی مثل
  تکرار در پس عادتيتو

 ي ام مثل بچه از بازخسته
  ساعتنی شب بخوابد اکی کاش

 
باالخره .  تر شدهي چند برابر قومیی شنوای لعنتی انتظار و دلواپسنی من به مدد ای ولشهیآروم بسته م.ادی در ميصدا

 نقدی چرا ارون؟ی بزنهی قلـ ـبم چرا داره از حلقم منی ادونمی نمیول. خونه اومدنی ايد،آقایانتظار به سر رس
  آخه مگه من صاب خونه ام که برم استقبال؟یقبالش؟ول نرفتم استسی بهم بگه؟ زشت نخوادی مینگرانم؟حاال چ

، 12، 11...کشهی سال طول م130 به اندازه ی تا پله لعنت13 نیا...شنومی باال رو مادی پاش که داره از پله ها ميصدا
چه احمقانه من ! شهیچشمام بسته م... نه االن پشت درهيوا... ادوی مگهی چند قدم ديصدا...پله ها تموم شدن ...13

 .ننشیبی ام نمهی بقکنهی مالی برفه و خری که سرش زبکمث ک.نهی منو ببدی اونم نبای ولنمیبی نميزیکه چ
 در و ژیژقیق ...1،2،3،4،5.  مغزميارای رو شندازهی در که دوباره چنگ مژیژقی قي و صدانیی پاادی در که مرهیدستگ

 .تَق آرومش...
 ی شو با من گذروند ولهی ثان5 من، دکتر من، پرستار من، ی خونه، ناجنی خونه، صاحب انیشب اول مرد ا! نیهم

 خونه دارن باهام نی اواریدوباره در و د!  برام کمهيادی اطاق زنی ايهوا.  شدهنی در نفرنیاز درگاه هم!  منیبــــ
 ...کننی ميلجباز

 
 
 دونمی کردم که نمالیو خ فکر نقدی خوابم برد؟ ای کشبید. تموم بدنم خسته تر شده. کنهی خدا چقد سرم درد مآخ
.  دهن دره بودایمی که الحق به قول قدکشمی مازهیده؟خمی فای باالتی همه خنی بار اری زانو زد زگهی مغزم دیک

 در که اومد، ژی قژی قي دوشم و رفتم سمت در، صدارو  شالمو انداختممیشگیمث عادت هم.آرواره هام از هم جدا شد
 که مثال دمی ام به صورتم کشی دستهیدوباره بر گشتم و رفتم موهامو شونه زدم، !  کوبوند تو فرق سرمشبوی دادی

 بود،  باهام مهربون تر شدهندفعهی در ازیژقی قنیبه نظرم اومد ا...رونی برمیحاال از در م. ادی به نظر بزهی و پاکزیتم
 دنشویواسه من شده هوو،چشم د.  در بدبختنی کردم به الهی پییبرم که از تنها.(!!)  رو سرمدیدست نـ ـوازش کش

 .ندارم
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دوباره ضربان . نهیی آدم زنده اون پایعنی نی اده،یچی پوی رادي صدان،یی پارمی از شستن دست و روم ،از پله ها مبعد
 گرم کنه، عضله  ذرههی نکهی بدون اي دفعه اهیاونم .  باشعور و باهوش شده بود، زد بااليادی روزا زنیقلـ ـبم که ا

 (!!)رهیهاش نگ
 رون؟ی رفته بای نجاسی ادونمی تو آشپزخونه،نمرمیم
 .چهری پرریسالم؛ صبح بخ_
 االت؟ی من دوباره رفتم تو خای ش؟ی واقعي خودش بود؟ صداي صدانیاالن ا.  لحظه نگه داشتهیزمان واسه من -
 .سالم...س-
 چهر؟ی پریخوب-
 .ممنون.بله_

 .ينجوری ندارم اکنه،دوسی صدام مچهری پرنی افشمث
  که؟يدینترس.  شدم بمونممارستان،مجبوری اوردن بی اورژانسضی مرهی.  اومدمری دشبی ددیببخش_
 .دمینه، نترس-
 .شدمیداشتم قبض روح م...  دروغنی اولنی اایب

 ! تکرار نشهگهی دکنمی میسع. دیبه هر حال ببخش_
 .دیشما به کارتون برس.  ندارهیاشکال-
 ؟یشی مداری بری دنقدی اشهیهم. صبحونه بخورنی بشای جان؟ بي پريسادیچرا وا_

 .صدام کرد "يپر" ندفعهیا! خونهی همه حرفاتو از تو نگات مگفت،ی راست مگوهر
 .دمی خوابری دشبینه د-
 . بودمداری بدهی فهمادی که بوش منجوری ایول.  خواب پادشاه هفتم بودمشبیمثال د... گاف دادميوا
 . صبحونهایب. ندارهیاشکال_
 .کردمیمن درست م. نیدیشما چرا زحمت کش-
 ظرفا بامن، چطوره؟. امروز من صبحونه درست کردم از فردا ، غذا با تو. منو تو نداره که_
 .نی استراحت کندیبا.نیرسیشما خسته از راه م. دمیمن خودم همه رو انجام م.نه آقا-
 خونه رم نی اي پس کارام،یکنی می تو خونه زندگیی دو تامی نکن، ما داربا منم تعارف. جاني پرشمیخسته نم_

 .میدی انجام مییدوتا
 . االن بگم تا تنور داغهنی همدنوی نون خرهی قضدیبا
 :پرسمی مطونیش
 ؟ی با کدیفقط خر! خب، قبوله-
 . روز توهی روز من، هی. یی دو تادمیخر _
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 .دهی دم به تله نماد،ی که بوش منجوریا
 : به عهده گرفتدوی تنه خرهی شد و خودش ی فرجدی شاکنم،ی حربه تعارف استفاده ماز
 .خرمینه خودم م-
 .یهر جور راحت. باشه_
 . موقع باز نشهی دهنمو که بنی ارمی گِل بگيا

 .خب، شروع کن_
 (!!)فکر کنم دهنم خودش گل گرفته شد.  که از گل و خاك بدترهخورمی تا لقمه مچند
 یراست. میخوری مشبویهمون شام د.ی شام درست کنخوادینم. شبیزودتر از د. امی شب حتما میام،ولی ظهر نميبرا
 قراره يدی عامی انیفکر کنم ا.  قاشق ازش خوردم؛ معرکه بودهی ی بودم ولریمن س.  ممنونشبمی شام دتیبا

 . چاق شمیحساب
 . خندهری ززنهیم

 .زنمی لبخند مسخره مهی ضه،ی نبودن عری واسه خالمنم
 ... از تو چشماش حرفاشو بخونمتونستمی منم مدی شانمش،ی ببتونستمی مکاش

 . ظرفا با تو.  برمگهی جان، من ديخب پر_
 ان؟ی میشب چه ساعت-
 ؟ي قراره بریی جاکنه؟ی میچطور مگه فرق_

 ! شب کورشهگهی االن که درفتمی نمیی من کجا رو دارم برم؟ روزِ روزش جاآخه
  شامو آماده کنم؟ی واسه چه ساعتنمی ببخواستمینه، م-

 فهمم؟ی ميزیآخه من مگه از ساعت و زمان چ.  اظهار فضلبازم
 .خدافظ.  خوبه9-8ساعت _
 .به سالمت-
 . چرا روم نشد تو همون مالقات اول ازش ساعت بخوامدونمینم
 . بهترهينطوریا.  ساعت شماطه دار بخرمهی باشه ادمی یراست_

 !...هیعجب اعجوبه ا.  خونهنی ذهن و روان نخواهم داشت تو اتی امنگهیمن د.  الخالقجلل
 ؟يخوای نمنی واسه سفره هفت سيزیچ! لهیفردا سال تحو_
 . حاضر کردهزوینه، گوهر خانم همه چ-
 .  به فکر ماستنقدیدست گوهر خانم درد نکنه که ا_
 :گهی مطونی و با لحن شخندهیم
 ! با منــــدمی افتاد گردن من؛ عِب نداره، امروز خردی با ظرافــــت خرنی خانم، حواسم هستا، همچيپر_
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 ! بهش تعارف زدمدی شدم جرا سر خرمونی کنم باز ذهنمو خوندکه مث سگ پشفکر
 . واقعا خدافظگهی دفعه دنیا_

 : لبریز...  سادمی منگ واهنوز
 ....خدافظ-

 فکر اری پسره شهرنی به ااد،ی در بغشی جي صدايزی تا دوباره از تمشورمی صبحونه رو مي جور که دارم ظرفانیهم
 تا نی فکر کنم، اخوامیمن هنوز م!  بشر چه کنم؟ کال هم جونوره، هم بشرنیحاال من با ا! هیعجب جونور... کنمیم

 .همه رو خونده...ته قلب و مغز و چشم و گوش و بنا گوشو
 

 شب که ي غذا پختن ندارم؛ براالی الاقل فکر و خی سختمه؟ ولدونهینم یعنی.  غذا پختنو انداخت گردن مننامرد،
 گفت گوشت و مرغ خچال؟ی زریگوهر گفت گوشتا کجاس؟تو فر. کنمی درست می پلو ماهي معلومه، سبزگهید

 نکنه تو حوض وسط ؟ی ماهشتن کجا رو دارن واسه نگه داگهیخب مگه د... رو کجا گفت؟ نچیاونجاس، ماه
 فرصت استفاده کنم، چون آقا نی از ای حسابدیحاال که وقت دارم با! کنمی مییزای چه چری ذهنمو درگی الکنیباغ؟بب
 ! فکر کردن،ممنوعگهی دادیکه ب

 با شهرام ی لحنش مث شهرام بود، ولکردم،ی می باهاش احساس راحتیلیخ! خوشم اومدشیمی از لحن صمیول
 ي جـــــورهی. ومدی وقت خوشم نمچی هی ولکرد،یبرخورد م یمی صمی مهمونهی تا قبل قضنمیافش. راحت نبودم

 .ناپاك بود...ناجور بود! بود
 ... کجا بود؟یی پلوي سبزیراست. دی شب عدی سفی و ماهیی پلوي هاي سبزي به سوشیپ! پــــــُف

 نیواسه هم. ادی باری مونده تا شهری ساعتمی نهیهنوز . رهی کمِ کم کردم تا ته نگرشوی رو که درست کردم، زغذا
 که هنوزم به عشق و الهی سرهی برنامشو دوست دارم نیا.  که تازه برنامه هاش شروع شدهونیزی تلوي جلورمیم

 ! خزعبالت اعتقاد دارهنی و ایعاشق
 دست و پا و پخمه نشون ی مث صبح خودمو بکنمی می و سعشمی در جا بلند ماد،ی تو قفل مدی چرخش کليصدا
 :ندم

 .دیسالم آقا، خسته نباش-
 . ی جان، شمام خسته نباشيسالم پر_
 .شنومی صداشو منجای اونقد که از اکشه،ی مقی نفس عمهی

 . اومددی عي رسما بوگهید... ی پلو با ماهي جان؟ سبزي پريچه کرد! ادی می خوبيچه بو_
 .نمیچی مزویاالن م-
 .باشه، منم برم دستامو بشورم_

. بلند شد که ظرفا رو بشوره! آخر سرم الوعده وفا! می از دست پختم نوش جان کرداریه ِ شهر با به به و چه چشامو
 . بشوريخب به من چه؟ حاال که دوس دار.  قبول نکردی اصرار کردم، ولنکهیبا ا
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 کشه؟ی ظرف مگه چقد طول مکهیدو تا ت.  اومدارمی شهرقهیبعد چند دق. ونیزی تلوي تو سالن نشستم جلواومدم
 ؟ینیبی مونیزی تلويدار_
 فوق فوقش شهیهم. زدی وقت گوهر نمچی که هیحرف.  حرفش به مذاقم خوش اومدنیکه چقد ا! یـــــیوا
 دونسته اری که شهريجمله ساده ا.  تو سرمزدی منو میینای ببی عنی واضـــــح ایعنی ؟يدی گوش مي دارگفت؛یم
 . ندونسته باهاش به عرش رسوندتمای

 ؟ي تو عوالم مخصوص به خودت بودای يدیدی اصال م؟یکنی مری س جان کجايپر_
 .اری ما رو به رومون باتی چرندنی ایتو هم ه.  مرضيا

 . بردارزی گذاشتم رو متویی جان، چايپر_
  آقا شما چرا؟ي وايا-
 ی تو ذهنت برا خودت کارگرداني تو داردونستمی گفتم مزاحمت نشم، نمینیبی ملمی في داردمیمنو تو نداره که، د_
 !یکنیم

 .زنمی مپوزخند
 .دست شما درد نکنه-
 گه؟ی دنیدیخر!  برات بخرهي الزم داری به گوهر گفتم هرچ؟ي که کرددی خردی واسه عیراست. نوش جان_
 .دمی خریبله، همه چ-

 .شب بخبر. برو بخوابتو هم .  وقتهی خواب نمونم لیفردا دم سال تحو.  جان ، من برم بخوابم ي پرگهی دخب
 . ریشب بخ-

 که با گوهر یی شدم، فردا رو چه کنم؟ رفتم تو اطاقمو لباساداریربی امروز و بهونه اوردم دگه،ی برم، راست مپاشم
 خان دهنت زی پرویعنی.لمی اصيدی لهی من یناسالمت. ، نو نوار باشمیلی بودم و آماده کردم، که فردا سال تحودهیخر

 .م گوشزهی بد جور شده آو،ي ما دادادیکه حرف ! گالب
 گوهرم ی و اندازشو حتزیسا. اری شهردی عي از کادونمی کردم، اداشیپ! ناهاشیا!  کف کِشو،آهـــــاندمی کشدستمو

دستمو ! هس تازهکمیش!  به وجب کردن قد و قواره ندارهازی کروات گرفتم براش که نهی نیواسه هم. دونستینم
زدمو خودمو پرت (!!)  مسواك گربه شورمهی ،یی تو دستشودمیپر. دمی جانانه کشازهی خمهی دهنمو يگرفتم جلو

 .کردم رو تخـ ـت
 
 "اریشهر"
...  نظرم نگاه ننداختهی اون روز اون بهم ی ولدمی بار دنی اولي رو براي که پرییهمون جا...رونی بزنمی در کافه ماز

 چهری برم، اونم کجا؟ در جوار پرنی با ماشگهی ديس شبا برعکدی همه راهـــو؟ امشب بانی ارهی میحاال ک
 گز کنم تا نصف ادهی پدیبا.  دارمجانیه! نه!  دارم؟شوره دلم،ی جورهی ته دلم ی ولدمش،ی قبال دنکهی با ايوا.خانم

 !گهی دکردمی دم خونه پارك منوی ماشهوی ه؟ی چه کارگهید! راه
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 حاال ن،ی به ماشدمی رسکردمی که فکرشو ميزی که زودتر از اون چالی فکر و خای دونمی بود نمادی از ذوق زباالخره
 نهی منو ببیکی هیتو درو همسا!  گفتنی دکتر مملکتی کمم به خودم برسم، نا سالمتهی لباس آبرومندانه بپوشم، دیبا
ستن و تو  که کل محل تمــــام قد، در حال مانور هدارم خوش شانسم، شک نیلی که من خمیی از اونجاگه؟ی میچ

 يجا. متمی دو زار اومد رو قی واسه خودم ساختم، به قولي اافهی قکیلباساما که عوض کردم ! رنیکوچه رژه م
 نی هميبرا. کنهی معتقدم که حس مدای من شدی ولنتمیبی نمچهری پرنکهیبا ا.  واسم اسفند دود کنهیگوهر خال

 .  ادم جلوش ظاهر شمنی عخوامیم
واقعا که .دی به سالم خسته نباششهی بلند مشنوه،یتا صدا رو م. ونیزی تلوينشسته پا!  تو خونهرمی مندازمی مدیکل

 و طونی شی بر خالف ظاهر آرومش کلدونمی ندونه، من که می کچیه. کنمی حس نمی اصال خستگنمشیبی میوقت
 نشون شوی واقعتی شدم تا زودتر اون شخصد وارتیمی و صمی از همون اول از در دوستن،یواسه هم. زبون درازه

 !ی پلو ماهيسبز. دستت طال! دهیچی پییچه بو. بده
 نکردم، تا ی چاپلوسیسر شام منم الک! میاری از عزا در بی دلمی هم اوردم تا برکوی جور بود ؛ سر و ته سالم علهر

 یعنی کنه، ي آشپزطی شرانی ا سختشه بادونم،یم.  پخته بودیراست هست دروغ چرا؟ الحق و االنصاف که عال
 هی و فشار اوردن روش ازش دنی کشی با سختخوامی مرم،یگی به خاطر خودش سخت میواسش خطرناکه، ول

 !  المــــــاسهیجواهر با ارزش بسازم، 
 يدوباره رفت جلو. رونی کردم بره بیاونم راه.  که مرده و قولش، رفتم سر بشور بساب ظرفایی شامم، از اونجابعد
 نهیبی ، اون داره منهیمهمم هم!  هس معلومه به دلش نشستهی هرچی ولده،ی داره گوش می چدونمینم.ونیزیتلو

 . منتها با چشم دل
. می با لذت بخوریی چاهی مینی آدم وار بشيبعد عمر. می تا بخوربرمی مزمیری خوشرنگِ لب دوزِ لب سوز، میی تا چادو

 !ستمی ناری تو رو باز نکنم، شهرخی نی ادیمن تا آخر ع. کنهیبازم محجوب تشکر م
 ! بهتر از سکوته کهپرونمی ميزی چهی باز ی از گوهر گرفتم؛ ولدوی عدی گزارش کامل خرنکهی ابا
 گه؟ی دنیدیخر!  برات بخرهي الزم داری ؟ به گوهر گفتم هرچ؟ي که کرددی خردی واسه عیراست-

 :دهی که کوتاه جواب ماونم
 .دمی خریبله، همه چ_
تو همون اطاق خودم ...  گمی مری و شب بخکنمی بهونه ملوی سال تحوره،ی منم حوصلم سر مشی حوصلگی بنی ااز

 ... چشمم باشه و الم تا کام حرف نزنهي که جلونهیباشم و بهش فکر کنم، بهتر از ا
 : حرفم افتادمادی تو اطاقم، رمیم

 ؟ینیبی مونیزی تلويدار
 گفتم؟ یمگه چ.  لحظه اون برقه خودمو گرفتهی که دمی تو چشماش دی برقهی ی نه؟ ولای خوشش اومد دونمینم
 زون،ی مشمیهمه چ... بودیجمله که فارس)) ؟/ینیبیم/ونیزیتلو/يدار((  جملموکنمی می تو ذهنم هجگهی دور دهی
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 و گرنه که دلش نهیبی که اون منو نموبهخ!  شد با ذهنشریداشت؟ اون که بدتر از من درگ! فحش نداشت توش که
 ...ولش کن!یبی طبنی همچهی به خاطر داشتن سوختی مملکت منیواسه ا

 شاالیا!  همون گردنبند تولدشههی شببای که تقردمی جفت گوشواره خرهی واسش فتم،ی مدشی عي کادوادی دفعه هی
 !.س؟ی نگه؟ی عاشق طال باشه ددی باگهی دياونم مث زنا. ادیخوشش ب

 ! حفظش کنه،خدايزی تموم اطاقمو برق انداخته از تمچارهی رو تخـ ـتم، گوهر بکنمی و خودمو پرتاب مشمی مپا
 هی دونمی خودم که مم،ی ندارشیتو خونه خودمون حالوتو آسا. شبی دنی عشم،ی پهلو به اون پهلو منی از ایه

 . برا خودشورهخیافتاده تو ذهنم داره فِر م(!!) دهیچی ساده اما پي معماهی هست، میدرد
 رو وی رادنن،یبی مونویزی براش مهمه؟ خب تلونقدی ایعنی!بود "ینیبیم" نکته اون جمله دمیحاال فهم! آهـــــان

 : آدم سالم؟ پس بگـــــــوهی حرف زدم؟مث ي باهاش عادنکهیخوشحال شد از ا!گهی ددنیگوش م
 از شتری بیلی دختر و رابطه باهاش خنیا!... رفتار کنمي که باهاش عادنهی ا،ي راه واسه خوشحال کردن پرنیبهتر

زرنگ تر و شکننده تر از هر کس .  از کنارش گذشتي راحتو سرسریلی خشهینم.  سخته برامکردمیاونچه که فکر م
 .دمی که دي اگهید
 
 
  به دقت نگاه کردشهی تو را همدیبا
  سر فرصت نگاه کرد،ي نه سرسریعنی

  خودش تو رابگو که حضرت خالق! خاتون
  چه مدت نگاه کرددی که آفریوقت
  کنندی مچارهی دو مخدرند که بهر
 ...(*) به چشم هات به ندرت نگاه کرددیبا
 
 ...خوابمی مرمیگی راحت مالیحاال با خ.)) معما چو حل شود،آسان شود((
 
 "چهریپر"
 
شهرام خان بفهمه منو . نداشته باشديتو رو خدا باهام کار.کنمیتو رو خدا، التماس م! خاننیتو رو خدا افش!  نهيوا
 ....تو رو خدا. کشهیم
 ...زنمی چنگ مرسمی میبه هر جا و هرچ...کنمی و التماس مکشمی مغیج
 ! ی بــــــــیب



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 102 

 يبا زانو ها. لرزهیدستام داره م.تمام تنم عرق کرده!شکرت. ممنونم ازت!  همش خواب بودایخدا... پرمی خواب ماز
 يداری تو بغی جهی دم،یدی ارواح خودمو مهی شبافهی اگه االن قزنم؛ی به صورتم می آبهی. شمی میی دستشویلرزون راه

 .دمیکشیام واسه اون م
. ادی مركی جری جيفقط صدا.  از شبهی چه ساعتدونمینم.کنمی سمت پنجره، بازش مرمی مرونوی بامی میی دستشواز

 .کردمی زا به راه می بدبختو نصف شباری شهرنی بلند نبود، وگرنه اغمی جيخوبه صدا
 ي خوابانی از اشدمیتازه داشتم راحت م. يداری نه تو ب،یکنی که نه تو خواب ولم منی ازت نگذره افشخدا

  بودی کابـ ـوسا اومده سراغم؟ من که با هر مکافاتنی توشه که بعد چند ماه دوباره اي چه سرّدونمینم.مسخره
   شد؟ينجوری شد که ایباهاش کنار اومده اومدم، پس چ

 دختره نی مونده ای اصال درد و مرضگه؛ی خودش مشی پیاگه بفهمه حتم!  نفهمهاریفقط خدا کنه شهر! پـــــُف
 چه ،یچه روح.(!!) حقم داره، شدم مادر تمام دردا. داره نه روح درست و درمونینداشته باشه؟ نه جسم درست حساب

 ضخونه،ی مريضای قد تموم مریی خودم به تنهان ببره که می پنی روز به ا2 آقا دکتر بعد نیفکر کنم ا. یجسم
(( به هر حال.  خدمتو کردهنی تو خونه بمونه به جامعه بزرگترنی که همرسهی مجهیاونم به ان نت.  هستمی پاتیقاط

 )). که به خونه رواس، به مسجد حرامهیچراغ
 قراره تا آخر سال چه به سر ما سی ما، معلوم نلی از سال تحونمیا.ادی خواب به چشمم نمگهیداس،دی جور که پنیا
 از گهی سال نو رو بپوشم، دي شروع شده؟ پاشم کم کم آماده شم لباسای خوابی از اولش با کابـ ـوس و بی وقتاد،یب

 . کردشهی نمشمی ذوقو داشتم، کارنی ایبچگ
 لویدست گوهر درد نکنه که همه وسا.  بدمنوی سفره هفت سبی برم تو آشپزخونه، ترتفتمی راه مپوشمی که ملباسامو

 .واسه جور کردن سفره "نیس" دور تا دور خونه،دنبال فتمی راه نمگهید.  جا جمع کرده، کار منم راحت کردههی
 درد نکنه که کافه زیو سر سفره، بازم دست پرمی و سروناز نشسته بودي و نازمی موقع با مرنی پارسال اری بخادشی

 و گرفتی می دوست داشت مرخصیواسه سال نو هم که هرک.  گذاشته بودلی تعطمهی تو حالت نیی جوراهیرا 
 اون کافه واسه از ما بهترون بود، از ما یعنی. نداشتي بهتر بود،کافه به اون صورت مشترزمیکال واسه پرو.رفتیم

 و زی و پرومیاون روز تو کافه، ما بود. ای دنينگایکاباره ها و دانس پخش شده بودن تو التیبهترونم که واسه تعط
 رفت سراغ زمی سر بزنه، پرورشی رفت که به ننه پی شوتل،شاپوریالبته بعد سال تحو. گهی و چند نفر دیشاپور شوت
 ي جونشون برامساری دمغ بود، جناب تیلیبماند که سرونازم خ! گهی مرد خانواده شده بود دال،ی اهل و عحبه اصطال

 ! کافه رو کرده بود جهنم واسه مانمیا... خانم و نبرده بودي و سروسی رفته بود پارالتیتعط
عوض هفتا، ساعتم که بذارم . نمیچیهمه رو م...  و سماغ و سرکهبی سفره رو تو سالن پهن کنم، سدمی محیترج

 بخوام نکهیا.  و ساده دوس دارمزی همه چستم،ی نقهی کال با سلنم،یچیهمه رو دور تا دور سبزه م. شهی منیهشتا س
 که می کارنه،یشی به دلم نمکنه،ی میناراض ي اگهی از هر کس دشتری بهش بدم خودمو ببی غربیمدل و طرح عج

 .نی به قول افشنهیشی کس نمچی نباشه به دل هیدل
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  قرار؛ آه از دلمکی تماس و التماس و کی

  مانگار؛ آه از دلمی و کالمزی مکی دور
  سال قبلکی سر آغاز بهاران بود دردر

  استوار؛ آه از دلمي عشاق و وجودجمع
  جمع شدبا،ی دل نوروز قبل، آن جمع زدر

 ...(*) آه از دلمادگار؛ی اکنون چند عکس مانده
 
 "اریشهر"
 
.  بودمی هرچند که کم بود؛ راضشبی صبح که از خواب بلند شدم، از خواب دی خوابم برد؟ ولی کدونمی نمشبید

 و گرنه که من نفسم امرزمهی خدا بي ام که به هم زدم ارث آقایکلی هنیا. ستمی نیکال آدم پر خواب و خوراک
 خانم به خوردمون ي پرنی که اییذاها به مدد غیلی چند روز تعطنی تو اگهی فکر کنم دیول.شمیبکشم چاق م

 . رد نشمی اطاق در به سادگنی عمال از درگاه اگهیخواهد داد،د
.  بودهلی همه عِزو جِز کردم بخوابم واسه سال تحونی که اشبی دفتهی مادمی تازه نم،یبی مزی کادو رو که رو مجعبه

 پیولش کن ، کال ت...نه، چند ماهه هم نه...  چند وقته کهنی با ادنمی الاقل امروز لباس پوشنکهی اي برانیواسه هم
 من کنم،ی مزیچشمامو ر.  دستمندازمی و مدارمی بر مي پريکادو  کنارزی از رو مممیاعت مچس.ی فکل کراواتزنمیم
 ي روش برانی ااد؛ی بادمی که زودتر می ـشونـی رو پکشمیانگشت شصتمو م! رفتهادمی حتملی!  نرفته؟ادمی يزی چهی

 رو خدا.  داده بوديساعت شماطه دار که قولشو به پر! ساعت! آهــــان! نود جواب دادهيمن تجربه شده اس و صد
 . باشه بهش بدمادمی. نی چپوندم تو ماشي زوددمشی خرروزیشکر که د

 نشسته رو مبل و نمیبی رو مي راه پله ام که پريوسطا. نیی سمت پاکشمی و رامو مشمی ساعت و زمان مالی خیب
حتما از اثرات اون ساعتس که هنوز پاش ! امروز چه زود از خواب پا شده!چه بال.  ـنم که آماده اسـیسفره هفت س

 ! کردهکونیبه خونه وا نشده، کن ف
 ؟يدی چنتمی که هفت سي شدداری بی کر،یصبح بخ!  جانيسالم پر-
 !هدی زده ور پرپمیعجب ت!  ماي نه بابا چه کرده با پوالندازم،ی نگاه به سرتاپاش مهی

 . خودمو سرگرم کردمگهی دنییاومدم پا.  خوابم نبرد گهی شدم ددارینصف شب که ب. ریسالم آقا صبح شمام بخ_
  حالت خوبه؟؟يدی کم خوابی که گفتشبمیچرا؟ پر-
 .گهی خواب شدم دریس. بله، خوبم_
 رو ی و پرخوابی که کم خوابستای ني طورنی ایهر کس!  خوبهیلی خنیا. شهی وقت حالت چشماش عوض نمچیه

 .شهی متی منیدور از جونش ع!  رو رنگ صورتش چرایشکل چشماش معلوم بشه، ول
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 فی که تعرشونمیمردم از بدبخت!  طورهنی همشهی همدی عيکال روزا.  کردهیی هم که اونجا واسه خودش غوغاویراد
. کننی و المبوندن فکر مفقط به خوردن. سی کس حواسش نچیاصال انگار ه. خندنی بازه و مششونی نهیکنن بق

 !ری از عزا در اوردن و الغی دلي برای فرصتیعنینوروز از نظر من 
 
 .ارمی براتون صبحونه بدینیبش_
 ! ، بسهياری تلخ بیی استکان چاهی نی همخوام،یصبحونه نم-
  نکنم؟نشیریش_
 .خورمی با همون ماری بمی دارینیرینه، اگه ش-
 .دیتو سفره هست، بردار_
 بعدا یهمونا که گذاشت. اری تو صندوق خونه ات بی که گذاشتای از همون کنارخوره،ی دکورش به هم مناینه، ا-
 ! ي بخوریواشکی
 .دترهی برا من عيدی من فراهم شده از هر عی که اسباب سرگرمنیاصال هم.  خندهری ززنمیم
 "چهریپر"
 
 ادی خوشش میالک.  کنهریت ما رو باهاش ختم بخخدا عاقب. است ـــوانهی پاك داروی سرش مثال دکتر مملکته، ریخ

  ننه مرده؟ي بهتر از پریخب ک.  واسه خودش بسازهی کنه و اسباب سرگرمدای سوژه پهی یسر صبح
 شده ، داری بری ددهی ددی زشته که تو خونه خودش ستم بکشه، شای تلخ ببرم، ولیی چاهی اون گفت واسش حاال

دوس .  کنمیمن کار خودمو م!  واالدونمی چمکنه؟ی تو خونه خودشم تعارف میعنیخوره،یروش نشده بگه صبحونه م
 ! نداشت نخوره

 مربا و عسل موندم کدومو بردارم که بالخره چون خودم عسلو دوس نی ، بدارمی و بر مری کره و پنخچال،ی سر رمیم
 . براشدارمیدارم همونو بر م

 نی ابتیحاال من ه. دارمی مناسبه براش بر مکنمی که فکر ميدازه ا و به انری و کره و پندارمی ام بر مینی سهی رمیم
 نی دور از اهی دیحاال با.  آدم چاق باشههی که واسه ادی صداش نمهیآخه . فکر کنم متوسط باشهدونم،ی دکترو نمياقا

 راه نیا.زنمی منی تخمیبی اون وقت وزنشو تقرانه؟ی فتهی هن هن مبه  بببنم مثل گوهرنییپله ها بفرستمش باال و پا
 ... مايشده ترازو

 بغـ ـل دست همه ذارمی نونم م،ینی کنار سذارمی شکر پاشو هم می ولبرم؛ی ام براش میی استکان چاهی
 تا گهی رو با خودم نبرم، دنای اهیفقط کاف. فتمی به قول خودش صندوق خونه مي هاینیری شادیلحظه آخر .مخلفات

 !مونم؟ی مششی پره اون عمر دای من تا وقتیعنی داره؟ تا عمر.برهی منو ميعمر داره آبرو
 : سفره صبحانهي به سوشیپ

  خجالت؟ای میحاال ما صبحونه بخور! يدی کشی خانم، چه زحمتيپر! بــــــه_
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 .نوش جان. ي داراریاخت-
 .چقدر هـ ـوس کره عسل کرده بودم. دستت درد نکنه_
 . صبحونه باشه اونم بخورشه. خوادی اومده که صبحونه نمی آقــــا قپیعنی نیا

 .ارمی بازم بسی نیاگه کاف-
که ! يخاك تو سرت پر. برهورتمهی مجبورش کنم پله ها رو نکهی دکتره و اي بهتر از نرمش دادن آقایلی راه خنیا
 . و قدر نشناسی نمک به حرومنقدیا

 !دستت درد نکنه.  جاني پرهینه کاف_
.  دست به کار شه واسه شستنشخوادی تو آشپزخونه، حتما مبرهی دستش مرهیگی مشوینی ، سخورهی که مصبحونشو

 .ستمیمنم کلفتش ن!  کهرهیمینم. بشورهگم،ی نميزی چگهیمنم د
 نمیهمش تو فکر ا!گهی می چسیاصال حواسم ن.کنهی که داره خودشو خفه مومیراد... نموندهلی به سال تحويزیچ

 مشه؟ یحاال چ. مسخرس با پول خودش واسش کادو بخرمیلی خ آخهس؟یکه حاال که کادوشو بهش بدم زشت ن
 که ي با من هست؟ وای تا کآرامش نی ایعنی باشم؟ی امسال قراره کجا برم و با کاد؟ی به سرم بیامسال قراه چ

 !دونمیمن م...  تو دامفتهیی آخرم مپرهی شاخه به اون شاخه منی از ای گنجشک هنی مغز من عنیا
 ! جانيسال نوت مبارك پر_

  که بار دومم باشه؟دمی فهمویزی چی اصال من کِدم؟ی شد که من نفهمی شد؟ کِلی تحوسال
 .سال نو شمام مبارك-

؛ وگرنه . برق بودنی واسه من عاری اخرش با فکر کردن به شهرهی چند ثاننیفقط هم...56 سال نی گذشت اری دچه
 .(!!)گرفتی سال که فقط برق منو مهیبق

دوباره نرفته داره !  نه؟ای رهی مورتمهیحاال حق دارم بهش بگم . ادی پاش قشنگ ميصدا.  رهی ها م از پلهشهی مبلند
 تا وزنش کنهی منیینکنه از تو آشپزخونه هم ذهنمو خونده؟ داره پله ها رو باال پا!  خداای!  يوا! نیی پاادیاز پله ها م

 !  دستم؟ادیب
 ! مبارکت باشه!  جانيناقابله پر_

 . کفِشذارهی شده مچی جعبه کادو پهی و رهیگی مدستمو
 ه؟ی چه کارنیدستتون درد نکنه آقا ا-
 ؟یکنیبازش نم_
 .چرا حتما...چ-

 جفت گوشواره هیبله حدسم درست بود، ... کنمیجعبه رو که باز م...  که طال جواهر باشهخورهی مافشی به قبازم
 . توش بوديزیاو
 .شت تو گويخوشت اومد؟بذار کمکت کنم بنداز_



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 106 

 ! جلوارمی بندازه؟ دستمو آروم منیهان؟ا
! دارهی وسط راه نگه میول... باالبرهیدستامو م.کنهی و آروم نـ ـوازش مرهیگی کف دستاش،پشت دو تا دستمو مبا

 ... پشت گوشمزنهی آروم مسته،موهامویمی کنار دستم واادیم.ارهیگوشواره ها رو از دستم در م
 کنه؟ی مکاری داره چقای االن دقنمی ببتونستمی مکنه؟کاشی مينطوری چِش شده؟چرا انیا

 هاله هیدستاش اطرافم . تو گوشمندازهیگوشواره ها رو که م! شهی مور مورم مي جورهی خوره،ی به گوشم منفساش
 : هنوز ازم فاصله دارهی ولکنه،ی بخش بنا مدیام
 .ي قشنگ شدیلیخ. مبارکت باشه_
 که نه، ورتمهیحاال نوبت منه که . فتمی کادوش مادی دفعه منم هی. گ موندم من هنوز منشه،ی کنارم که رد ماز

 ...خرامان و با کرشمه از پله ها باال برم
 ،کنمی حال صداش منی با استش،ی که نکنمی حس منیی پاامی پله ها که ماز
 ار؟یآقا؟ آقا شهر-
 رون؟ی رفت بی کنی ااد؟ی در سالن ميصدا.  اومد به دهنمارمی شدم،شهرری شنقدی که من استی بابا، معلومه ننه

  رفت؟یاصال واسه چ
 . کارو بکنمنی اتونمی وقت نمچی هگهی االن اگه کادو رو ندم دکنم،ی کنار دستم حسش مدوباره

 ادی وارم خوشتون بدیام.  ناقابلهیلیخ. مبارکتون باشه-
_.... 

 ...ي دختره یکنی ملی و مفی منو حي گوشم و بگه چرا پوالری که بزنه زاالنه
   هس؟یحاال چ.  جانيدستت درد نکنه پر_

 .دهیبد بخت کادو ند!قاپهی بچه ها از دستم منی رو عجعبه
 تا اونجا که گه؟ی خودته دقهیسل. هی داره؟ جنسشم عالیچه رنگ. دست گلت درد نکنه!  جاني چقد قشنگه پريوا_

 .شمی نمری ام بخرم سی من عاشق کرواتم؟ هر چیدونستیاز کجا م!  ها نداشقهی سلنی گوهر از ادونمیمن م
من !  نه واالدونستم؟ی کروات دوس داره؟ اصال مدونستمی واقعا از کجا مپرسمیمنم از خودم م...  خندهری ززنهیم

 تی ننی با هم بهش نگفتم، بذار خوش باشه کهیچی هیول. دمی واسش خرنوی ادونستمی و اندازشو نمزی سانیواسه ا
 ! شدمثی خبنقدی منو ببخش که اایخدا. دمیواسش خر

 حسش می ـشونـیرو پ... کنمی به خودم حسش مکی نزدیلی خ؟ی واسه چگهی دندفعهیا! رهیگی دستمو مدوباره
 ...سهی بود که من قلـ ـبم وای همون کافیول.کوتاه تر از چشم بهم زدن. ی کوتاه و آنیلیخ.کنمیم
 "چهریپر"
 
شهرام خان بفهمه منو . نداشته باشديتو رو خدا باهام کار.کنمیتو رو خدا، التماس م! خاننیتو رو خدا افش!  نهيوا
 ....تو رو خدا. کشهیم
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 ...زنمی چنگ مرسمی میبه هر جا و هرچ...کنمی و التماس مکشمی مغیج
 ! ی بــــــــیب

 يبا زانو ها. لرزهیدستام داره م.مام تنم عرق کردهت!شکرت. ممنونم ازت!  همش خواب بودایخدا... پرمی خواب ماز
 يداری تو بغی جهی دم،یدی ارواح خودمو مهی شبافهی اگه االن قزنم؛ی به صورتم می آبهی. شمی میی دستشویلرزون راه

 .دمیکشیام واسه اون م
. ادی مركی جری جيفقط صدا.  از شبهی چه ساعتدونمینم.کنمی سمت پنجره، بازش مرمی مرونوی بامی میی دستشواز

 .کردمی زا به راه می بدبختو نصف شباری شهرنی بلند نبود، وگرنه اغمی جيخوبه صدا
 ي خوابانی از اشدمیتازه داشتم راحت م. يداری نه تو ب،یکنی که نه تو خواب ولم منی ازت نگذره افشخدا

 بود ی کابـ ـوسا اومده سراغم؟ من که با هر مکافاتنی توشه که بعد چند ماه دوباره اي چه سرّدونمینم.مسخره
   شد؟ينجوری شد که ایباهاش کنار اومده اومدم، پس چ

 دختره نی مونده ای اصال درد و مرضگه؛ی خودش مشی پیاگه بفهمه حتم!  نفهمهاریفقط خدا کنه شهر! پـــــُف
 چه ،یچه روح.(!!) اره، شدم مادر تمام درداحقم د. داره نه روح درست و درمونینداشته باشه؟ نه جسم درست حساب

 ضخونه،ی مريضای قد تموم مریی خودم به تنهان ببره که می پنی روز به ا2 آقا دکتر بعد نیفکر کنم ا. یجسم
(( به هر حال.  خدمتو کردهنی تو خونه بمونه به جامعه بزرگترنی که همرسهی مجهیاونم به ان نت.  هستمی پاتیقاط

 )).نه رواس، به مسجد حرامه که به خویچراغ
 قراره تا آخر سال چه به سر ما سی ما، معلوم نلی از سال تحونمیا.ادی خواب به چشمم نمگهیداس،دی جور که پنیا
 از گهی سال نو رو بپوشم، دي شروع شده؟ پاشم کم کم آماده شم لباسای خوابی از اولش با کابـ ـوس و بی وقتاد،یب

 . کردشهی نمشمی ذوقو داشتم، کارنی ایبچگ
 لویدست گوهر درد نکنه که همه وسا.  بدمنوی سفره هفت سبی برم تو آشپزخونه، ترتفتمی راه مپوشمی که ملباسامو

 .واسه جور کردن سفره "نیس" دور تا دور خونه،دنبال فتمی راه نمگهید.  جا جمع کرده، کار منم راحت کردههی
 درد نکنه که کافه زی سر سفره، بازم دست پرومی و سروناز نشسته بودي و نازمی موقع با مرنی پارسال اری بخادشی

 و گرفتی می دوست داشت مرخصیواسه سال نو هم که هرک.  گذاشته بودلی تعطمهی تو حالت نیی جوراهیرا 
 اون کافه واسه از ما بهترون بود، از ما یعنی. نداشتي بهتر بود،کافه به اون صورت مشترزمیکال واسه پرو.رفتیم

 و زی و پرومیاون روز تو کافه، ما بود. ای دنينگای پخش شده بودن تو کاباره ها و دانسالتیبهترونم که واسه تعط
 رفت سراغ زمی سر بزنه، پرورشی رفت که به ننه پی شوتل،شاپوریالبته بعد سال تحو. گهی و چند نفر دیشاپور شوت
 ي جونشون برامساری دمغ بود، جناب تیلیبماند که سرونازم خ! گهی مرد خانواده شده بود دال،یهل و ع احبه اصطال

 ! کافه رو کرده بود جهنم واسه مانمیا... خانم و نبرده بودي و سروسی رفته بود پارالتیتعط
عوض هفتا، ساعتم که بذارم . نمیچیهمه رو م...  و سماغ و سرکهبی سفره رو تو سالن پهن کنم، سدمی محیترج

 بخوام نکهیا.  و ساده دوس دارمزی همه چستم،ی نقهی کال با سلنم،یچیهمه رو دور تا دور سبزه م. شهی منیهشتا س
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 که می کارنه،یشی به دلم نمکنه،ی میناراض ي اگهی از هر کس دشتری بهش بدم خودمو ببی غربیمدل و طرح عج
 .نی به قول افشنهیشی کس نمچی نباشه به دل هیدل
 
 
  قرار؛ آه از دلمکی تماس و التماس و کی

  مانگار؛ آه از دلمی و کالمزی مکی دور
  سال قبلکی سر آغاز بهاران بود دردر

  استوار؛ آه از دلمي عشاق و وجودجمع
  جمع شدبا،ی دل نوروز قبل، آن جمع زدر

 ...(*) آه از دلمادگار؛ی اکنون چند عکس مانده
 
 "اریشهر"
 
.  بودمی هرچند که کم بود؛ راضشبی صبح که از خواب بلند شدم، از خواب دی خوابم برد؟ ولی کدونمی نمشبید

 و گرنه که من نفسم امرزمهی خدا بي ام که به هم زدم ارث آقایکلی هنیا. ستمی نیکال آدم پر خواب و خوراک
 خانم به خوردمون ي پرنی که اییهاذا به مدد غیلی چند روز تعطنی تو اگهی فکر کنم دیول.شمیبکشم چاق م

 . رد نشمی اطاق در به سادگنی عمال از درگاه اگهیخواهد داد،د
.  بودهلی همه عِزو جِز کردم بخوابم واسه سال تحونی که اشبی دفتهی مادمی تازه نم،یبی مزی کادو رو که رو مجعبه

 پیولش کن ، کال ت...نه، چند ماهه هم نه...  چند وقته کهنی با ادنمی الاقل امروز لباس پوشنکهی اي برانیواسه هم
 من کنم،ی مزیچشمامو ر.  دستمندازمی و مدارمی بر مي پريکادو  کنارزی از رو مممیساعت مچ.ی فکل کراواتزنمیم
 ي روش برانی ااد؛ی بادمی که زودتر می ـشونـی رو پکشمیانگشت شصتمو م! رفتهادمی حتملی!  نرفته؟ادمی يزی چهی

 رو خدا.  داده بوديساعت شماطه دار که قولشو به پر! ساعت! آهــــان! نود جواب دادهيمن تجربه شده اس و صد
 . باشه بهش بدمادمی. نی چپوندم تو ماشي زوددمشی خرروزیشکر که د

 نشسته رو مبل و نمیبی رو مي راه پله ام که پريوسطا. نیی سمت پاکشمی و رامو مشمی ساعت و زمان مالی خیب
حتما از اثرات اون ساعتس که هنوز پاش ! امروز چه زود از خواب پا شده!چه بال.  ـنم که آماده اسـیسفره هفت س

 ! کردهکونیبه خونه وا نشده، کن ف
 ؟يدی چنتمی که هفت سي شدداری بی کر،یصبح بخ!  جانيسالم پر-
 !دهی زده ور پرپمیعجب ت!  مايال نه بابا چه کرده با پوندازم،ی نگاه به سرتاپاش مهی

 . خودمو سرگرم کردمگهی دنییاومدم پا.  خوابم نبرد گهی شدم ددارینصف شب که ب. ریسالم آقا صبح شمام بخ_
  حالت خوبه؟؟يدی کم خوابی که گفتشبمیچرا؟ پر-
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 .گهی خواب شدم دریس. بله، خوبم_
 رو ی و پرخوابی که کم خوابستای ني طورنی ایهر کس!  خوبهیلی خنیا. شهی وقت حالت چشماش عوض نمچیه

 .شهی متی منیدور از جونش ع!  رو رنگ صورتش چرایشکل چشماش معلوم بشه، ول
 فی که تعرشونمیمردم از بدبخت!  طورهنی همشهی همدی عيکال روزا.  کردهیی هم که اونجا واسه خودش غوغاویراد

. کننیفقط به خوردن و المبوندن فکر م. سی کس حواسش نچیاصال انگار ه. خندنی بازه و مششونی نهیکنن بق
 !ری از عزا در اوردن و الغی دلي برای فرصتیعنینوروز از نظر من 

 
 .ارمی براتون صبحونه بدینیبش_
 ! ، بسهياری تلخ بیی استکان چاهی نی همخوام،یصبحونه نم-
  نکنم؟نشیریش_
 .خورمی با همون ماری بمی دارینیرینه، اگه ش-
 .دیتو سفره هست، بردار_
 بعدا یهمونا که گذاشت. اری تو صندوق خونه ات بی که گذاشتای از همون کنارخوره،ی دکورش به هم مناینه، ا-
 ! ي بخوریواشکی
 دترهی برا من عيدی من فراهم شده از هر عی که اسباب سرگرمنیاصال هم.  خندهری ززنمیم
 "چهریپر"
 
 ادی خوشش میالک.  کنهریخدا عاقبت ما رو باهاش ختم بخ. است ـــوانهی پاك داروی سرش مثال دکتر مملکته، ریخ

  ننه مرده؟ي بهتر از پریخب ک.  واسه خودش بسازهی کنه و اسباب سرگرمدای سوژه پهی یسر صبح
 شده ، داری بری ددهی ددی زشته که تو خونه خودش ستم بکشه، شای تلخ ببرم، ولیی چاهی اون گفت واسش حاال

دوس .  کنمیمن کار خودمو م!  واالدونمی چمکنه؟ی تو خونه خودشم تعارف میعنیخوره،یروش نشده بگه صبحونه م
 ! نداشت نخوره

 مربا و عسل موندم کدومو بردارم که بالخره چون خودم عسلو دوس نی ، بدارمی و بر مری کره و پنخچال،ی سر رمیم
 . براشدارمیدارم همونو بر م

 نی ابتیحاال من ه. دارمی مناسبه براش بر مکنمی که فکر مي و به اندازه اری و کره و پندارمی ام بر مینی سهی رمیم
 نی دور از اهی دیحاال با.  آدم چاق باشههی که واسه ادی صداش نمهیآخه . فکر کنم متوسط باشهدونم،ی دکترو نمياقا

 راه نیا.زنمی منی تخمیبی اون وقت وزنشو تقرانه؟ی تهفی هن هن مبه  بببنم مثل گوهرنییپله ها بفرستمش باال و پا
 ... مايشده ترازو



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 110 

 بغـ ـل دست همه ذارمی نونم م،ینی کنار سذارمی شکر پاشو هم می ولبرم؛ی ام براش میی استکان چاهی
 تا گهی رو با خودم نبرم، دنای اهیفقط کاف. فتمی به قول خودش صندوق خونه مي هاینیری شادیلحظه آخر .مخلفات

 !مونم؟ی مششی پره اون عمر دای من تا وقتیعنیتا عمر داره؟ .برهی منو ميعمر داره آبرو
 : سفره صبحانهي به سوشیپ

  خجالت؟ای میحاال ما صبحونه بخور! يدی کشی خانم، چه زحمتيپر! بــــــه_
 .نوش جان. ي داراریاخت-
 .چقدر هـ ـوس کره عسل کرده بودم. دستت درد نکنه_
 . صبحونه باشه اونم بخورشه. خوادی اومده که صبحونه نمی آقــــا قپیعنی نیا

 .ارمی بازم بسی نیاگه کاف-
که ! يخاك تو سرت پر. برهورتمهی مجبورش کنم پله ها رو نکهی دکتره و اي بهتر از نرمش دادن آقایلی راه خنیا
 . و قدر نشناسی نمک به حرومنقدیا

 !دستت درد نکنه.  جاني پرهینه کاف_
.  دست به کار شه واسه شستنشخوادی تو آشپزخونه، حتما مبرهی دستش مرهیگی مشوینی ، سخورهی که مصبحونشو

 .ستمیمنم کلفتش ن!  کهرهیمینم. بشورهگم،ی نميزی چگهیمنم د
 نمیش تو فکر اهم!گهی می چسیاصال حواسم ن.کنهی که داره خودشو خفه مومیراد... نموندهلی به سال تحويزیچ

 مشه؟ یحاال چ. مسخرس با پول خودش واسش کادو بخرمیلی آخه خس؟یکه حاال که کادوشو بهش بدم زشت ن
 که ي با من هست؟ وای تا کآرامش نی ایعنی باشم؟ی امسال قراره کجا برم و با کاد؟ی به سرم بیامسال قراه چ

 !دونمیمن م...  تو دامفتهیی آخرم مپرهی شاخه به اون شاخه منی از ای گنجشک هنی مغز من عنیا
 ! جانيسال نوت مبارك پر_

  که بار دومم باشه؟دمی فهمویزی چی اصال من کِدم؟ی شد که من نفهمی شد؟ کِلی تحوسال
 .سال نو شمام مبارك-

؛ وگرنه . برق بودنی واسه من عاری اخرش با فکر کردن به شهرهی چند ثاننیفقط هم...56 سال نی گذشت اری دچه
 .(!!)گرفتی سال که فقط برق منو مهیبق

دوباره نرفته داره !  نه؟ای رهی مورتمهیحاال حق دارم بهش بگم . ادی پاش قشنگ ميصدا.  رهی از پله ها مشهی مبلند
 تا وزنش کنهی منیینکنه از تو آشپزخونه هم ذهنمو خونده؟ داره پله ها رو باال پا!  خداای!  يوا! نیی پاادیاز پله ها م

 !  دستم؟ادیب
 ! مبارکت باشه!  جانيناقابله پر_

 . کفِشذارهی شده مچی جعبه کادو پهی و رهیگی مدستمو
 ه؟ی چه کارنیدستتون درد نکنه آقا ا-
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 ؟یکنیبازش نم_
 .چرا حتما...چ-

 جفت گوشواره هیبله حدسم درست بود، ... کنمیجعبه رو که باز م...  که طال جواهر باشهخورهی مافشی به قبازم
 . توش بوديزیاو
 . تو گوشتيخوشت اومد؟بذار کمکت کنم بنداز_

 ! جلوارمی بندازه؟ دستمو آروم منیهان؟ا
! دارهی وسط راه نگه میول... باالبرهیدستامو م.کنهی و آروم نـ ـوازش مرهیگی کف دستاش،پشت دو تا دستمو مبا

 ... پشت گوشمزنهی آروم مسته،موهامویمی کنار دستم واادیم.ارهیگوشواره ها رو از دستم در م
 کنه؟ی مکاری داره چقای االن دقنمی ببتونستمی مکنه؟کاشی مينطوری چِش شده؟چرا انیا

 هاله هیدستاش اطرافم . تو گوشمندازهیگوشواره ها رو که م! شهی مور مورم مي جورهی خوره،ی به گوشم منفساش
 : هنوز ازم فاصله دارهی ولکنه،ی بخش بنا مدیام
 .ي قشنگ شدیلیخ. شهمبارکت با_
 که نه، ورتمهیحاال نوبت منه که . فتمی کادوش مادی دفعه منم هی.  من هنوز منگ موندمشه،ی کنارم که رد ماز

 ...خرامان و با کرشمه از پله ها باال برم
 ،کنمی حال صداش منی با استش،ی که نکنمی حس منیی پاامی پله ها که ماز
 ار؟یآقا؟ آقا شهر-
 رون؟ی رفت بی کنی ااد؟ی در سالن ميصدا.  اومد به دهنمارمی شدم،شهرری شنقدی که من استی بابا، معلومه ننه

  رفت؟یاصال واسه چ
 . کارو بکنمنی اتونمی وقت نمچی هگهی االن اگه کادو رو ندم دکنم،ی کنار دستم حسش مدوباره

 ادی وارم خوشتون بدیام.  ناقابلهیلیخ. مبارکتون باشه-
_.... 

 ...ي دختره یکنی ملی و مفی منو حي گوشم و بگه چرا پوالری که بزنه زاالنه
   هس؟یحاال چ.  جانيدستت درد نکنه پر_

 .دهیبد بخت کادو ند!قاپهی بچه ها از دستم منی رو عجعبه
 تا اونجا که گه؟ی خودته دقهیسل. هی داره؟ جنسشم عالیچه رنگ. دست گلت درد نکنه!  جاني چقد قشنگه پريوا_

 .شمی نمری ام بخرم سی من عاشق کرواتم؟ هر چیدونستیاز کجا م!  ها نداشقهی سلنی گوهر از ادونمیمن م
من !  نه واالدونستم؟ی کروات دوس داره؟ اصال مدونستمی واقعا از کجا مپرسمیمنم از خودم م...  خندهری ززنهیم

 تی ننی بهش نگفتم، بذار خوش باشه که با همیچی هیول. دمی واسش خرنوی ادونستمی و اندازشو نمزی سانیواسه ا
 ! شدمثی خبنقدی منو ببخش که اایخدا. دمیواسش خر
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 حسش می ـشونـیرو پ... کنمی به خودم حسش مکی نزدیلی خ؟ی واسه چگهی دندفعهیا! رهیگی دستمو مدوباره
 ...سهی بود که من قلـ ـبم وای همون کافیول.کوتاه تر از چشم بهم زدن. ی کوتاه و آنیلیخ.کنمیم
 
 "اریشهر"
 

 ي زرنگ خانم بازم به رویول. نمی ببجانشوی از اون، خودم ذوق داشتم که هشتری بیلی رو که دادم دستش، خکادو
اون نفس بکشه ! شانس اوردم که منم در حد خودم زبلم.  کردی تشکر رسمهی که چقد خوشحال شده، وردیخودش ن

  اون لحظش چطوره؟ي که هوافهممیمن تا تهشو م
 که واسه تولدش داده بودمو که انداخته بود يگردنبند. نمی عجله داشتم که زودتر گوشواره ها رو تو گوشش ببیلیخ

. دمی پالك دنی رو از اول با همي من پرادی مادمیتا اونجا که . چه قشنگ. "کادیو ان " پالك هیتو گردنش کنار 
 تا ی ببـ ـوسم حتشدی منم نمي که نصف دستاو کوچولوشي وسوسه شدم دستایلیدستشو که تو دستم گرفتم خ

 .  خودمو گرفتمي جلوینصف راه بردم، ول
 بهشون ي بودمو کاردهی رو دي از پرفتری خوشگلتر و ظريمن دخترا.  نبودمتی کم ظرفنقدی من که ا؟ی چیعنی

 ما که شک ؟ي تو واقعا مرداری شهرگفتن؛ی موذاشتنی همکارا سر به سرم مشهی هممارستان،یتو همون ب. نداشتم
خاله زنک بودن ...ساختنی ماجراهــــا مواسم  که همکاراومدی مشی پیی ماجراهی بار، هیکال هر چند وقت ! میدار
 !می دروغ بگدی به خودمون که نباگهید.  از مردا از صد تا زن خاله زنک ترنی بعضفتهیپاش ب! گهید

 هم حال و رون؛ی بزنمی از خونه منی هميبرا. شناسمیخودمو م. تونمی نمگهی گردنش، دندازمی ها رو که مگوشواره
 .ارمی منی هم ساعتو از تو ماششه،یهوام عوض م

 .رفتم جلو.. منتظر من بود. دمی شده دستش دچی جعبه کادو پهی برگشتم تو خونه، یوقت
 نیع.  نداده بودينجوری ايدی عیعنی نداده بود يدی بهم عی وقت بود کسیلیخ!  ي واده؟ی واسه من کادو خریعنی

  بهم؟دهیپس چرا نم...ذوق کردم! ایبچگ
 ... از بچه هم بچه تر شدمرم؛یگی ـامو گاز ملبـ

 ... به سمتمارهیدستشو م! البته معلومه که اونم با ذهنش مرتب خلوت دارهشه،ی تازه متوجهم مانگار
 .ادیرم خوشتون ب وادیام.  ناقابلهیلیخ. مبارکتون باشه-
 :پرونمی می چهی نباشه، ی خالضهی عرنکهی ايبرا
   هس؟یحاال چ.  جانيدستت درد نکنه پر_

به قول .  برام بسههی که از طرف پرنیفقط هم! هیاصال مهم نبود توش چ. کادو رواز دستش گرفتمعیسر
 .))کوستیهرچه از دوست رسد، ن((معروف

. جنسشم خوب بود.  نبودی رنگنی ای مشابهشو داشتم ولبایتقر.  روشي نقره اي بود با خطاي کروات سرمه اهی
 .))شمرنی کشو که دندوناشو نمشیاسب پ. (( بدك نبودیعنی
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 گهی داری شهرهی اصال کنم،یتو چشماش که نگاه م. نهی تا عکس العمل منو ببسادهی منتظر وادمید.  که بستمکرواتو

 هی نیدست من نبود، ع.  بشه ، شددی که نبايزیباالخره اون چ...رمیگیاشو مدست.شناسمی که خودم خودمو نمشمیم
 من بس بود و ي برایکوتاه بود ول. دمیبه آرامش رس باالخره... دو ابرونی خودمو رسوندم،بشی ـشونـیماه وسط پ

 . زود بود. ...  بودادی من زيبرا. ادیالبته ز
 چه نمی ببنستادمیاصال وا.  فکر کنمي برام نمونده به رفتار پری جونگهی حالم خراب هس که دينقدی خودم ااالن
 و من ازش سادی تو مرکز ثابت واي از مرکز، پرزی گريرویمث ن. داره، بچه خشک شده بود فکر کنميرفتار

 ! وجدانیه بیاصال انگار ذات. هی انکار نشدنلی کشش و تمانیهرچند که ا. ختمیگر
 
 نی نشستم رو تخـ ـتم ، تازه به دستام نگاه کردم، ای رفتم باال تو اطاقم، وقت از کار خودم شوکه شدم کهنقدیا

حاال عب ندارم، شب .  رفت بهش بدمادمی. کشمی ور اون ور منی خودم کردم، ازونی دست هونگ اونیساعتم ع
 .واری به دزنمیم
 

 ، یلی نباشه من با اون وضع آشفته و تن زخم و زیهرچ.  بردششهی که نمفی حرون،ی که ببرمش بخوادی دلم مچقد
 تو فتمی و دوره برمی که دستشو بگتهی خرنیع!...شهیخودم به درك، واسه خودش بد م.  رو اوردم تو خونميپر
 . دور و بر که لونه زنبورهنی هميابونای اونم خابونا،یخ
 
 "چهریپر"
 

 خان بدبختم نیافش...دی بهش نگفتم، خودش فهميزیچبه خدا من ... من به تو اعتماد کردم... ولم کنن؛یافش
 .دمی قول مگم،ی نمی چچی کس هچیبه ه....تو رو خدا...نکن

  چه خبـــــره؟نجایا
 !نـــــــــه... رو خداتو
 .چشماتو باز کن.  جاني ، پريپر_

. کنمیبغـ ـلم جمع م تو که؟پاهاموی کرد؟ بازم تاریچه فرق. کنمی و چشمامو باز مکنمی خودمو جمع مه؟ی کيصدا
  اگه خواب بودم پس چرا نشستم؟دار؟ی بای خواب بودم دونمینم
 . خواب بود،نترسيدی خواب بد دس،ی نيزیچ... جان؟ آروم باشي شده پریچ_

   خواب؟ي شده توی حتنمی لحظه رنگ آرامشو ببهی که من شهی میک!  خواب بوده؟ خـــــداپس
 .کنمی مهیگر! ي هايها! هی گرری ززنمی و بلند مشکنهی مبغضم

 ...یبه خدا من اصال نم... نداشتميبه خدا من کار-
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 . کنهتتی جرئت نداره اذیعنی... باهات ندارهي کس کارچیه! جان، شـــشي پردونمیم_
 .ادی نفسم باال نمکنم،ی مهی دارم گرهنوز

 ... نداشتميریبه خدا آقا من تقص_
از جام ... سی نیکاف....سی پناه بس نی من بي پناه برانی ای ولشهیپناه م....شهی و دورم سنگر ماری شهريدستا

 !لرزش بدنم چند برابر شده. پرمیم
  ؟يلرزی چرا م؟یخوب... نترسیچیاز ه.  ندارمتینترس کار_

 !"آه" گمی بهش مرون،ی بدهی پر صدا منفسشو
 سرت رو قلب منه ی تا وقت،ی اطاقنیا تو ی تا وقت،یینجای ایالاقل تا وقت!  ي پری بترسيزی از چي حق ندارگهید_
 ... اروم باشيابد
 .کنمیکه م&! واژه!&هنوز دارم ... آروم تر شهمی بود تا گری حرفش کافنیهم

 :شنومی لب صداشو مریز.شکنهیباز بغضم م... سراغمادی صحنه از خوابم مهی دوباره
 !رسهی دستم بهت نميشانس اورد_

... . دی بار محکم تر شننی قلبشو چنديسرم گوش شد و صدا... شدم ودهی کشاری به طرف شهرکنمی محس
 .آروم ِ آروم.... ادیسنگردستاش به حرکت در م

 . ذارمی نمگهید!  کنهتتی کس اذچی هذارمینم. نترسیچی از هشتمی من پیتا وقت!  جاني نترس پریچیاز ه_
 کشهیخودشو م. ..نیی پاانی اشکام هنوز دارن می شده ولدهی صدام برگهید...دهی هنوز داره گلومو قلقلک مبغض

 چونم حس ریدستشو ز... حرکت تو همون حالت نشستمیهنوز ب. کنهیعقب و دستاشو از دور کمـ ـرم شُلتر م
با پشت دستش اشکامو ...شمیندفعه داغ نمی ای ، ولکنمی دستشو رو گونم حس میکیاون ...  باالارهی مکنم،سرمویم

دست و . یلیخ...سردمه. لزرمی و مکنمی منی فنی هنوز دارم فکنه،یاشو دو طرف صورتم قاب مدست. کنهیآروم پاك م
  عادالنه س... گاه سر اونهیسر من هم تک.  شهیحصار دستاش بسته تر و تنگ تر م. کردهخیپام 
 یتونی م مطمئنم که،منی هستيتو دختر قو... دوریلی کابـ ـوس خهی... کابـ ـوس بودهیهمه ش ...يبخواب پر_

 کابـ ـوس هی که یی حرفانی از ايبهم ثابت کن که قو.ی فراموش کنیتونی که بوده رو می هرچ،یفراموشش کن
 .زهیبخواد روح و روانتو بهم بر

 ي جلوکنمیتازه دارم حس م. دی رو گونم، چشمه اشکم خشکدی که کشیی بود با دستایهرچ. ادی اشکام نمگهید
فکر .  سراغمادیدوباره ترس م.  رو تخـ ـت دراز بکشمکنهی و کمک مکنهیخودشو ازم جدا م.سهی خسِیلباسش خ
 : فشار اروم بهش اوردهی.  دستامو نگه داشتد،یکنم فهم

 . فکر نکنیچیبه ه. اروم باش.  جا هستمنیهم.بخواب، نترس_
 پشت دستمو نـ ـوازش نجوریهم.گهی اون آخ نمی محکم تو دستم فشار دادم، دست خودم درد گرفت ولدستاشو

 ! خوابم بردی کدونمینم...  وکنهیم
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 "اریشهر"
 
 

. چراغو روشن کردم...  شده؟ بدو رفتم تو اطاقشی چیعنیبا خدا .  درجا بلند شدمدم،ی والتماساشو که شنغی جيصدا
. سی ني خبرکنم،ی به دور و برم می نگاههی. نداختی و با دستش به هوا چنگ مزدیرو تخـ ـت داشت دست و پا م

 یلیچقد تنش داغ شده، لرزشش خ.کنمی مداش رو شونشو اروم صذارمیدستمو م. شهی متی سمتش، داره اذرمیم
 :کنمی و دوباره صداش مدمیآروم تکونش م. ادهیز
 .چشماتو باز کن.  جاني ، پريپر_

 ی و سعبندمیچشمامو م. کنهی مهی گري هاي و هاهی گرری ززنهیعوضش م. زنهی نمغی جی ولکنهی باز مچشماشو
 تو کتابا و ی هر چده؟ی که کابـ ـوس دی با کسم؟یکردی مکاری چدی جور موقع ها بانی که تو اارمی بادمی کنمیم

پس به روش خودم عمل !  نبودچهریپر... بود  که جلوم نشستهی وقت اونچی نداره، چون هدهیدرسام خوندم االن فا
 . احساسي بدون عقل و منطق، فقط از روکنم،یم

 از اون، خودم آروم شتری ـنم بـی رو سذارمی سرشو که مکشمش،ی دور کمـ ـرشو به سمت خودم مندازمی مدستامو
 تمام هیبه خاطر گر! عرق سردهی. سردِ سردهی شده ولسی لباسش از عرق خلرزه،ی گنجشگ مهیمث . شمیم

 .کنهی چشماشو داغون مهیگر  رو چشماش اثر نداره، عوضشی خوابی خواب و بنکهیصورتش قرمز شده،بر عکس ا
 قای شبه خواب راحت نداشته؟ دق3- 2 یعنی! نچ. دهی نخوابشبی دگهی که صبحا کسله؛ منهی پس واسه هم؟ی خوابیب

 مث اون خته،یدوباره به هم ر.نهیبی می تو کابـ ـوساش چدونمی ندونه من که میهر ک.  که من اومدمیاز وقت
 هیحاال که دوباره با .گذشتمید راحت ازش مینبا.  حرفاسنی تر از اي جدهی که اون قضکردمی فکرشو مدیبا.وقتا

 . لحظه به لحظه،یهمه اون روز لعنت. تموم اون روزا!  شدهداری تو ذهنش بیمرد، تنها شده، همه چ
 .کنهی هنوزم داره ، هق هق می ولدهیکنم،خوابی نگاه بهش مهی گردمی موهام، برمنی بکشمی مدستمو

 
 
  نه منم، فقط درد است،یی تونه
 ي کدر شده اي نهیی آيتو

  اتی من بود و بمب ساعتقلب
  خواب منفجر شده اموسط

 
 خی حاال که سشمی دنده به اون دنده منی از ای هخوابم،ی گرم و نرم ميتو جا.  امی آدم بد خوابشی جورنی هممن
هرچند که ذهنم مشغول تر از اونه که بخوام با . ستی به خواب نيدی اصال امهگی نشستم که دی صندلنیرو ا
 بود؟ دارم دهی تا حاال به فکر خودم نرسچرا. کنهی موونمی داره دشی و روحيفکر پر.  بهش استراحت بدمدنیخواب
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 دستو شم؟ی هول مکنم؟چرای سواد رفتار می و بی آدم امهی مث يچرا تو برخورد با پر. شمی مدیکم کم از خودم نا ام
 .کنمی مدای پاجی به آب قند احتشتری اونقد که خودم بکنم،یپامو گم م

 فشارش افتاده؟ یعنی عرق سرد نی ادمی آب قند بدم؟ چطور نفهمکهی چهی رفت بهش ادمی یحت! يوا! ؟"آب قند"
 آب قند معجزه وانی لهی طیرا شنی تو ادونهی ممی سوادی هر آدم بگهید!یلی ام؛ خــــی شاکیلیاز دست خودم خ

 .چهریمث پر یفیاونم واسه دختر ضع.  از صد تا قرص و آمپولشتری بدیشا. کنهیم
 دویاگه الزم باشه کل ع. دمی و با دو تا انگشت وسط و شصتم، دو گوشه چشمامو ماساژ مکنمی دستمو باز مکف

 وقتا یلی خستم،ی نیمن کال ادم پرخواب. خوابهی اگه اون راحت ممونمی مداری ؛ بمونمی مداریشب تا صبح باال سرش ب
جون ناقابلمو گرفتم .  از جونم زدمیچی خواب که هز و اون،انی به خاطر منافع اق،یبه خاطر همکار و دوست و رف

 .ری زدم تو دهن شرجهیکف دستمو ش
 ؟یاز کِ!  وقته طرفش نرفتمیلیخ. شم ـگار بکـی سخادی دلم مي اگهی از هر وقت دشتری از اون شباس که بامشب

 .اون شبم تا خود صبح پلک رو هم نذاشتم. نجای اومد اي که پریاز همون شب
 هر وقت خودش ذارمیم. ارمی باهاش رفتار کنم؟ به روش نمي کنم؟ چطورکاری به کنار، فردا رو چنای همه احاال

 شدیکاش م.  به من نگهیچی وضعش باشه و هنی اگه به اون باشه حاضره هر شب ایول...خواست بهم بگه
 الاقل ی هاس ولوونهی دصوص که مخکننی فکر مشناسنش،یدرسته که مردم هنوز درست نم.  روانشناسبردمشیم

 تونمی رو کجا مي که قابل اعتماد باشه؟ پرهی آخه کیول. سواد رفتار نکنمی بهی مورد عقل به خرج بدم و مث نیتو ا
 ببرم؟
 همون طور که نا االن همه تونم،یمن م.  تنهايخودم تنها، تنها.  خودم دست به کار شمدی هم باعهندفی انکهی امث

 ... انجام دادمییکارا رو خودم تنها
 براش خوب نیا! شهی بهم وابسته مينطوری اخه ای رو به خودم جلب کنم، ولي که اعتماد پرنهی راه انی بهتراالن

 قی تزرق،ی شروع کنم به تزردیاز فردا با.کشنده... سم مهلکهی به من سمه؛ ي پریوابستگ!  اصال بده، سمهس،ین
آره . کس نتونسته براش فراهم کنهچیه...نداشته  وقت تو عمرشچی هي پردی که شايزیچ!  آرامشقیتزر! اعتماد

 ...دمی کس تا حاال نتونسته بهش بده، من مچی که هویزیچ
 ! حل شدمیکی نیا!  دوم، پـــــُفي شب دوم و معمانمیا

 جا نیامشبه رو هم. ارمی برم پتو بالشمو از اطاق خودم بشمی بخوابم، بلند مدهی وقتش رسگهید...کشمی مازهیخم
 .. اطاقنی وسط همم،یکنیاتراق م

 "چهریپر"
 

 البد دم؟یمگه چقد خواب. شمی مداری که رو صورتم افتاده بود از خواب بی آفتابیاز داغ. تموم صورتمو سوزوندآفتاب
 دیکشی سرك نمدی خورشي طورنی وقت اچی اطاق افتاده وگرنه که صبح زود هيدم ظهر شده که آفتاب تا نصفه ها

 . نوایتو اطاق منِ ب
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 تا یعنی اومده بود تو اطاقم؟ اری کردم که شهرکاری مگه چشبید! فتمی مشبی دادی دفعه هی شنمی تخـ ـتم که متو
 رون؟ی بدمشی تو اطاقش کش در اوردم که ازي بازی حد کولنیا

 تو دلم بود،حاالم که ی ترسهی از خودش شهی بود همیتا وقت!  خبر افتاده بود تو خوابمی از خدا بنی اون افشبازم
 . ذارهی واسم نمشیرفته بازم آسا

 بگم؟ ترس از سوال ی چهی کنی زدم ؟ اگه ازم بپرسه افشمی تو خواب حرفشبی دیعنی کنم؟ کاری چاری با شهرحاال
 نهی بهتر از ایلیخ!  خودم بهش بگمزویاصال بهتره که همه چ.کنهی متمی اذنی از کابـ ـوس افششتری باریجواب شهر

.  چشم رو بشم و بهش اعتماد نکنمی مث گربه برده، که بهم کی همه لطفنی بعد اخوامینم. که خودش ازم بپرسه
 که باال سرم بود، شبی بکنه همون دي کارخواستی پس داد، اگه م امتحانشوشبیاون د. من بهش اعتماد دارم

  شه؟ی میحاال چ.دمیدی جا رو نمچی که من هیتازه وقت.دادی مبشویترت
 چی هیعنی کا رو با من نکرد، نی وقت اچی هشینی با اون افشنی رفتم تو بغـ ـلش؟افشيچطور!  بگوشبوی ديوا

 راحت رفتم تو بغـ ـل نقدیحاال ا. تا دم آخرم مقاومت کردمیحت!  لحظهنی تو آخری فرصتو بهش ندادم حتنیوقت ا
 اطاق نیمن اصال از ا. رمیگیلبو گاز م..دمی کشت خجالشبیدوباره با فکر کردن به د... بودمشدهی که اصال نديمرد

 .خونهی که دهن باز نکرده تا ته حرفتو مياریاونم شهر! فهمهی مس،ی خر که ن؟ی باالخره که چی ولرم،ی نمرونیب
 گه،ی دشهی مي طورهی باالخره ارمیدر مورد شهر. زنمی به دست و صورتم می آبهی ،یی سمت دستشورمی مشمی مبلند

خالف من .  خجالت بکشمای ام انجام ندادم که بخوام ازش بترسم ی واسه پنهون کردن ندارم، کار خالفيزیمن چ
 از دمیاصال نفهم.  ندارهی فرقهیثابت کرده، با بق  وقتهیلی نگفته بودم، اونم که خيزیرام چ بود که به شهنیفقط ا
 شروع کرده؟اصال گهی دي بازهی و گوهر و اون فرستاده و اری شد و کجا گذاشت رفت؟ نکنه االنم شهرداشیکجا پ

 رو ازم گرفتن، يداری خواب و بنشویی فکر کردم که سه تانی به شهرام و افشاری با اومدن شهرنقدیگه،ای دنهیهم
 دی که باییجا. تو اگر و مگر فرداای تو گذشته اس ای مغزم شهیهرچند که من هم.  نداشتي اگهی دیلیدل وگرنه که
 .سیباشه هم ن

 سر تر از اونه که ساکت بتمرگه سر رهی خفه شه، خگمی موبمی مغز معنی که به امی انگار هر چدم؛ی تکون مسرمو
 ...جاش

. شدی مث من تا لنگ ظهر بخوابه که دکتر نمخواستیاگه م! سی معلومه که نس؟ی ناری شهرشم،ی آشپزخونه میراه
 هی انصافیوجدانا ب. رهیگی خندم مستیانیهنوزم با گفتن پ! هه. ستیانی پمچهی نای آشپز شدیفوق فوقش مث من م

 .ومدی بودم، زورم منی افشياگه من جا. تسیانی منم بشم پستیانی با اون همه مهارتش بشه پـــــنیکه افش
 نی دوباره به خودمو ادی بای ولکشهی نملمی میلی درست کنم؛ هرچند که خمروی امروز واسه خودم به نرمیگی ممیتصم

 کسم چی انگار هشب،ی دنینمونش هم!سی دلبخواهم نی چچی هیعنی! سی دلبخواه من نی کنم که همه چیدلم حال
 هی از قضاری که شهرشدی میحاال مثال چ. هشی و زمون خودش دست به کار منیباشه، زم نداشته يکه باهام کار

 انوی تا ته جرگهی دکردم،ی باشه من کجا کار مدهی هرچند، اگه فهمموند،ی جو آبرو واسم مهی شد؟ی باخبر نمنیافش
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 ي خودش از جاای مجبورم کنه نکهی قبل از ان،ی و رنگنی دختر خوب و عاقل، سنگهیپس بهتره خودم مث .رهیم
 ی راههی اون دکتره، باالخره نکهی هم اشم؛ی هم خودم سبک مي جورنیا.  کنمفیواسش تعر انوی بفهمه، جرگهید

 .ذارهیجلوم م
 خودم پا گذاشتم تو خونه لی خودم رفتم تو اون کافه، نه به ملی من نه به خواست و مدونه،ی ندونه، خدا که میهرک

 ام ی کابـ ـوس لعنتنی اگهی ددی شايدی خدا رو چه دشه،ی راحت مالمی خگهی اگه بهش بگم دنه،یآره هم.شکورها
 بودم و کارهی بفهمه من چنکهیا. ارهی شدن شهریان و عصبدنینصف کابـ ـوسم به خاطر ترس از فهم.  سراغمادین

 . برمنجای خونه نمونم، همون بهتر که زودتر از انی اگه قراره تو ا؟یآخرش که چ.رونیبندازتم ب
البته اگه خودش بپرسه که بهتره، کار منم راحت . گمی بهش مشبموی کابـ ـوس دانی جررمی که اومد، خودم مامشب

 ... گمی بهش مرمی اگرم نپرسه خودم میول. کنهیم
 .)) بارهی ونمی بار، شهیمرگ ((
  
 "اریشهر"
 

 شغلم نی خدا رو شکر که به خاطر اده،ی روش خوابي به تخـ ـت روبروم که پرفتهیمم م ،چشکنمی که باز مچشمامو
 به محض نیواسه هم.  جدا شنای کال از دندنی که با خوابستمیاز اون مدال ن. خوابمی ماری هوششه،یکه شده هم

 .فتهی به راه مصمی قوه تشخعی شدن، سرداریب
 شب تا صبح باالسرش شهی شده بودم که همی احساساتيادی زشبی کنم، دی فکر اساسهی ام ي در مورد پردیبا
 . ، خودم خواستم که الماس بشهادی محکم بار بدی بايپر.  که نشد راهکارنی انم،یشیم
 بابت راحت نی از االشی خدیاول با.  بمونهنجای اتونهی که داشته ، بازم مي کنم که با همه گذشته ای بهش حالدیبا

 شمیاونوقت مجبور م.کنهی به منم شک مگهید. شهی بدتر میلی خدونم،ی مزویشه، اما اگه بهش بگم که من همه چ
 . کنمفیعر براش تازی تا پری ، سشبوی دنی تا همدنشی روز دنیاز اول
 لباس عی سرنیواسه هم.  نباشمنجای بهتره، هم واسه خودم که اي پرياالن هم برا. کنمی پتو مو جمع مبالشو

 بهش فرصت بدم که با خودش دیبا. راحت باشهي به کله ام بخوره، هم پري بادهی تا هم رون،ی بزنمی و مپوشمیم
 . ادیکنار ب

 ی راحته که اتفاقالمی و خدونمی مزوی همه چنکهی محض ا؟يجد!  گذشته؟ههی که چسی من اصال مهم نيبرا
 یستی با خودم که رو در باگهید. شمی از همه کوته فکرتر مشه،ی ممی روشن فکري که ادعای مننی و گرنه همفتادهین

 بدتر بره،ی نمشی از پيجا، که نه تنهاکاری تعصب بشهی میی جوراهی و گذرهی تعصبم از حد منی ایمن گاه!ندارم
 : کنميزی برنامه رهی تا تو ذهنم کشمی مقینفس عم.کنهی خراب مزمیهمه چ

  خونه؟ بعدش؟یرفت! خب...هامشب که رفتم خون -1
 .گمی همون بعد مبعدشو
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 راه نی بهتری گاهده؟ی جواب مشهی گفته برنامه همیک... يزی برنامه رالی خیب. گمی رو همون بعدش مهمه
 ! بودنهلیهردمب

 خانم ي پر؟ی را گز کنم که چابونای سگ پاسوخته خنی عدی بايدیروز اول ع!  شد امسااليدی کن عجب عنگا
 ! خداتیقربون بزرگ. راحت بخوابن

 . تو خونم راحته؟ دروغ چرا؟ نه واالي که پرادی بدم میلیحاال مثال من خ! خل شدم رفت! هه
 هی و ی طباخهی ي به سوشیپس پ. می خانمان باشی تا شب بدی باداس،ی که پنجوری ام،ی ام که نخوردصبحونه

 !دست کله پاچه کز زده مشت
باالخره . نا واسم نمونده بودگهید...شی تو کوچه بغـ ـلابونی از اون خابون،ی کوچه تو اون خنی از ای دم غروب هتا

 !... به سر بردنی و آسودگی خانم در راحتي پری فکر کنم بسه هرچگهیخسته شدم، د
 ! خودتدی به امایخدا...کشمی مقی نفس عمهی باال و رمیگی تو قفل، سرمو مندازمی مدی کلیوقت
 .من اومدم. مسال-
 .دیخسته نباش.سالم آقا_

 دی تا غروب باستیحاال معلوم ن! خودشو داره های ام خستگيولگرد. رمیمی دارم می واال، کوه نکنده از خستگآره
 . که سر بحثو باز کنمتونمی ساکت نشست ، نه مشهی نه مم؟ی کنکاریچ
 کاره هیحاال . شهی بعدش، بعد معلوم م؟ی چییبعد چا. سیخب ، واسه شروع بد ن. روبرومزی روز مادی میی چاوانی لهی

 دهی خوب خوابدی بایواسه چ!  چه مزخرف؟يدی خوب خوابشبی مثال دای ؟يدیدی می چه خوابشبیازش بپرسم د
 باشه؟

 . بد خوابتون کردمشب،ی ددیببخش_
  بگم؟دی بای حاال چار،یکم وِر بزن شهر. يکارمو راحت کرد. فربون دهنت. آ

 .ي شدتیخودت اذ.  ندارهیاشکال. کنمیمخواهش -
 . جواب دادلیهردمب! نــــهیا. آهان

 ...راستش_
 .شهی کنه، که اوقاتم تلخ می الکهیفقط خدا کنه نخواد توج!  بگه؟ چه زودخوادی میعنی
 !انومیاستاد پ.دمی دنویخواب افش... خواب شبیمن د...شبیمن د-
 ...گفتمی مامرزموی خدابي بابایرخوارگیحاال اگه من بودم از ش!بچه زرنگ.  تو دو تا کلمه کل ماجرا رو گفتکال،یبار
 . بدهادی انوی برادرش، شهرام، رفتم خونشون که بهم پیمن با هماهنگ...من_
 . برو سر اصل مطلبدونم،ی رو خودم منایا

 . کنهی تالفخواستیم...ازم... ازمخواستی روز که شهرام نبود، مهی_
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-.... 
 .ی منو با خودش ببره مهمونخواستی منی بار افشهی... بار قرار بود که هی_

 .نسناس. کردهغلط
 .کنهی باهاش دعوا مفهمه؟ی از کجا مدونمیبعدش شهرام نم...بع_
-.... 
 .ارهی سرم درمشویاونم،بهم گفت که تالف_
-... 
 .گمی منویافش... برهرانی از اخواستی که مي روزيفردا_
 .نهیبی نمبتمویخوبه ه. آرومش کنمتونمی که نمـــــرمی بميا

اگه .  تو مهم ترهی راحتی مهمه، ولیعنی... سیواسه من مهم ن.  نکنفی تعرياگه دوس ندار. جان آروم باشيپر-
 .ی بگخوادی نمیشی متیاذ
 . بگمخوامی من میول_
 ؟یترسیاز من م.ي نداريری که تو تقصدونمیمن م.پس آروم باش-
 ...یول.نه-
 !انگار رفت به همون روز نحس...بندهیچشماشم م. کشهی مقی نفس عمهی

 
 رم؟ی بگموی که فرداشب تو کافه شما قراره جشن خدافظیدونستی مچهریپر_
 کافه ما؟-
 .زیکافه پرو_
 ؟ی کجا به سالمت؟یجشن خدافظ-
 . اونوررمیدارم م_
 اونور؟منظورتون خارجه؟-
 .اصال بهشته.  از همه جا واسم بهترهشی و سازم، اتریقی که عشق موسی منيبرا.شیاتر.گهیآره د_
 شه؟ی هميبرا-
 . که موندن ندارهرانیآره، ا_
  بگم خب؟یچ.کشمی مقی نفس عمهی
 .یبه سالمت-
 ؟یزنی قطعه مهیفرداشب واسم _
 من؟-
 !تو. اوهوم_
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 ! شما بزنمی به خوبتونمی آخه من که نمیول-
 !قه قهه.خندهیم
من دوس دارم شاگردم به مناسبت رفتن استادش براش .یزنی خب تو هم در حد خودت بد نمیول. اون که معلومه_
 . قطعه بزنههی
 .باشه-
 ؟ی کننی تمريخواینم_
 . کنمرتی غافلگخوامی مگه،ینه د-
 . کن، واسه فرداشبنیپس برو امروزو خوب تمر.باشه، من فرداشب منتظرم.ي راه افتادن،یآفر_

 .شهیاونم بلند م. شمی بلند مازجام
 .کنمی وقت تو رو فراموش نمچیمن ه. ي بودی تو شاگرد خوبچهر،یپر_
 .زنمی بند ممی لبخند نهی

 ...خدافظ...منم_
 شاپور نیحاال که من دست تنهام، ا.  شدهییایبرو ب.رقصهی مزنه،گربهی سگ میی جوراهی!هیی تو کافه غوغــــاامشب

 هیمن ننه مرده ام . راحت گذاشت برهزی بود که پرویهرچ.ستیگفت حال ننش خوب ن دونمیچم! م ول کرده رفته
 به ی دستهی رفتمی دستش، خودم مسپردمی رو مآشپزخونه اگه شاپور بود، راحت. پام تو آشپزخونههیپام تو سالن بود، 

 . نکنمدی رو از خودم نا امهی و بقنی بزنم که امشب افشانویاون پ
 اون دست خانواده هان که همشون رفتن ستن،ازی نیلیخ. انی برادران شکور ميالی همه دوستا و فک و فامباالخره
 چطور دونمی نمنوی افشی ول،يزی چهیحاال شهرام باز .دونمی موندن، اونو منم نمنجای دوتا برادر انیحاال چرا ا.فرنگ

 . تا االن دووم اورده
 .ستنی کدوم تو حال خودشون نچی هنایا.  ببره؟خوب شد که نشدیهمون منی همچهی منو نی قرار بود، افشیعنی
 :پبچهی منی افشي صداهوی

 . مهمون کنهبای قطعه زهی بار، همه رو به نی آخري براخوامی مزمی عزچهریامشب از پر! لحظه ساکت لطفاهی_
 .نی لفظ قلم شده، افشچه
 افتضاح شهی که هممیریپدال گ. پشتشنمیشی و مانوی به سمت پرمی مسعود دربون، مي لبخناهی لبخند شبهی با منم
 با حس و گهی که به من منهی واسه همدیخب شا!مهی تنظشهی و همرهیگی پدال می که عالنیبر عکس افش! بوده

 .یکنیدلت کار نم
پر واضحه که به . فی و تعرقی به تشوکننی که همه شروع مزنمی قطعه رو براشون مهی سنا ،دعای با کلباالخره

 . خوشحال بفرستنش برهي شب آخرخوانیم.کننی مقمی دارن تشونیخاطر افش
 : طرفمادی منی شب دم در کافه، افشآخر
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 .ي زدیچهر،عالیممنونم پر_
 . شمامونیمد. نه آن چنانگهید-
 . همش از استعداد خودتهچهر،ینه پر_

  گردن خودم؟يز بنداموی بد نوازری تقصی خواستای بود؟ فی تعرنی احاال
  ازت بکنم؟ی خواهشهی شهی من،ی دي ادايخب حاال برا_

 . فرصت طلبیِ استفاده چسوء
 .نییبفرما-
  خونه؟يای سر بهی فردا صبح،شهیم_
  شده؟يزیچطور مگه؟چ-
 . باهات چند کلوم صحبت کنمي روز آخرخوامیفقط م!  نشدهيزینه چ_

 .  که اهل خواهش و تمنا باشهسی نی آدمنی شده،وگرنه افشيزی که چمعلومه
 .دهی خان اجازه نمزیپرو. کار دارمیآخه من فردا کل-
 گه؟ید.  خان گرفتمزیاجازتو از پرو_
 ...آخ-
 .اری آخه و اما و اگر نگه،ید_
-... 
 ؟يای شد؟ میچ_

 .رونی بکنهی فردا پرتم مزیمنم بگم نه پرو.باز الل شدم. دمی آروم تکون مسرمو
 !؟يای نره بادتی.  دنبالتفرستمیفردا راننده رو م_
 .باشه-

 . کردی آروم گفتم که فکر کنم لب خوناونقد
 .ریشب بخ.فردا منتظرتم. شمی مزاحمت نمگهید.  خوب بودیلیخب، خ_
 .ریشب بخ-
 
 ی کاسه اس؛ ولمی نری زي کاسه اهی دهی چلمنم فهممیمر.دمی لباسامو پوشنی تردهی پوشمم؛ی مرشی اطاق باال پتو

 که رونی بندازهی منجای منو از انکهی اای خونشون فرستهی به زور منو مای خان زی اگرم من نرم ، پروکنه؟ی میچه فرق
 . ندارهيریبازم توف

 :نجای شده مخبر اي کال نازکنه،ی صدام مادی ميناز
 . شکور اومدها،رانندهیپاشو ب_

 :کنهی صدام ممیدم در مر. نیی پارمی مدموی تکون مسرمو
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 ! بو دارههیقض...  مراقب خودت باشايپر_
 .دعا کن-

 .فرستمی لب صلوات مریم و ز "کادیوان " رو پالك کشمی خودمم دستمو مهمزمان
 . حالت تهوع دارم،ی از زور دلهره و نگرانشم،ی که منی ماشسوار

 ! خانمنییبفرما_
هرچند که . سپرمی خودمو به تو مایاخد! نیافشــــ. امارتي جلوي طرف پله هارمیگیسرمو م.شمی مادهی پنی ماشاز

 سوخت و سوز ی و زود داره ولری که ددونستمیاز اول م. زی کار اومدم تو کافه پرونی هميمن از اول ِ اولشم برا
 .امی جوره کوتاه بچی هدی نبایول. نداره

 .دهی و کج و کوله، برام دست تکون مي برهی لبخند هی همون باال با از
 همه ی خونه ، پنی تو اي که اومدیتو که روز اول.  بکنهاتشوی وصنی اخرخوادی البد مشه،ی نمي طور؛ي باش پرآروم

 شکوره هی نمی اکنه؟ی می چه فرق،ی داداششو به کام برسوندی شهرام، باي حاال به جا؛ي بوددهی رو به تنت مالنایا
 !گهید
 . به موقعشهیمث هم.چهریسالم پر_
 .ریسالم، صبح بخ-

 ده،ی داغه، چشماش مث دو تا کاسه خون شده،دستم محکم فشار میلی خدم؛ی باهاش دست مشم،ی که مکشینزد
 ! تو اون اطاق واموندهي که منو ببریامروز مگه از رو جنازم رد ش.ادینفسم بند م

 مبل االن حکم نیا.  بهشچسبمی منیهمچ.  رو مبل وسط سالنندازمی خودمو مکنموی پا تند مي تو ، فوررمی در ماز
 . تنگ گلمیزنی که میمی چوب قنی عگه،ی دهی داره برا من، چوبمویق
 : روبرومنهیشی مادیم
 ارم؟ی واست بيخوری میچ.چهری پري خوشحالم که اومدیلیخ_
 !س؟ی نی بی مگه باره؟ی خودش بیعنی! ؟"ارمیب" یچ
 . زود برمدی باخورمی نميزیچ-
 !شهی م قطع مشهی قاطع نباشم، رگهی دندفعهیا

 ! گلوت خشک شدهارمی بيزی چ،ی شربتهی که، بذار شهینم_
 . خان منتظرهزیپرو.  برمدی کار دارم بایتو کافه کل. خورمی نميزیممنون؛ گفتم که چ-
 نم؟ی بشیچرا حواسم نبود، رو مبل تک. که من نشستمي رو همون کاناپه انهیشیم.  جلوادیم
 یی تو تا االن از من خطا؟ی منشی بار اولته که پ؟مگهی شرقي بانویترسی می از چ؟یترســــی مچهری پرهیچ_
 ؟يدید
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.  نفر اومدهی دوی کم طول کشهی ينطوری ادی شادم،ی نشون بدم ترسدی نبايوا.موندی نميزی ازم چزدم،یشُل م!  نهکم
  کجاس؟ی بی بیراست

  بترسم؟ینه، از چ-
 ! تو اطاقمی پاشو بر؟ی نشستنجایخب، چرا ا....يدیفکر کردم ترس. تو بگودونم،ینم_

 . کم لفتش بدمهی برام، بخورم، بلکه ارهی بزی چهی گفتمیکاش م.  رفت سر اصل مطلبصاف
 . جا خوبه، راحتمنیهم-
 .من ناراحتم_
  درك باش، به من چه؟به
 ن؟ی بگنیخواستی می خان چنیافش...م،ی ندارسی تدرگهیامروز که د-
 ! بهت نشون بدم که تو اطاقهيزی چهی خوامیم_

 .کنهی خر می الکي بهانه هانی کوچولو؟ منو داره با ای نی نهی فکر کرده؟ ی راجع به من چواقعا
 . ببنمشنجای ادیاریخب ب-
 .یکنی ممی عصبي دارچهر،ی پریکنیچقد ناز م_
 ! .نمی ببخوامی خب نم؟یواسه چ-
 .رهیگی و محکم مچ دستمو مشهی جاش بلند ماز
 .چسبمی دست آزادم،دسته مبلو میکی اون با
 !ومدهی من باال ني بلند شو تا اون روگمیبهت م_
 .خورمیمن از جانم تکون نم-
 ...دهی از من بعی همه جسارت و سرسختنیا

 .یشی متی خودت اذينجوریا. یباشه خودت خواست_
 .کنمی سفت منیپاهامو رو زم. باالکشتمی دستم و محکم میکی به اون زنهی مچنگ

 .يکردی و منجاشی فکر ادی بايکردی منو به شهرام جونت می کوچولو؟ اون وقت که چغليدی؟ترسهیچ_
 .ارمی با پاهام به چنگ بنوی بتونم زمدی شاکنم،ی پامو خم ميپنجه ها.کشتمی دنبال خودش ممحکم

 ؟يخوای از جونم میچ.  ولم کنیولم کن، لعنت-
 .ارمی سرت در مشوی اون روزم بهت گفتم، تالفنویا_
 .دی نگفتم بهش، خودش فهميزیبه خدا من چ-
 ؟یزنیبچه گول م_

 .واری کنار دزی مهی به پاندازمی مری محکم گپامو
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 ولم ــــن،ی خان، افشنیافش... تو رو خدا بدبختم نکن... گمی نميزی چیبه خدا به کس...  خان توروخدانیافش-
 ...افش.... به شهرام گفتهی کدونمیمن نم....کن
  چه خبــــره؟نجایا_
 .شهی از دستم ول منی داد شهرام، دست افشي صدابا
 به خدا من...به خدا ...به ...ب...من...م..م-
  هم بهت راپورتمو داده بود؟ندفعهی خان داداش؟ اهیچ_
 ؟ي پریکنی می چه غلطنجایتو ا_
 ...من به خدا...آقا من-
 . خفه شو_
 .شنومی خان، منیخب افش_
 دمی دود،یکیچیهمون طور که اشکام رو گونه هام م. حرف بزنمدهی امون نمیبه من حت. سی من ني جاگهی دنجایا

 برام مهم یحت... تنه شهرام ودرد گرفتهی ، شونم خورد دنی اصال برام مهم نبود که موقع دویحت. رونیسمت ب
داره، بس که پاهامو محکم رو  پاهام جون ناق مهم نبود که سگهید...شهینبود که دو تا دستم داره از مچ کنده م

 دی بابهی غرهی نکهیا! سادنی دو تا داداش پشت هم وانکهیا.  بود که مقصر بودمنی من ايمهم برا...دمی کوبنیزم
 ...اون فقط به من گفت. شهرام به من گفت، خفه شو...خفه شه
 ...دمیدی رو نمییجا...کردنی پرتاب مرونی جور اشک به بنی همچشمام

 . کافهي جلودمی که رسدمی چقد دودونم،ینم
در اطاقو باز کردم و خودمو رو تخـ ـت پرت ...رفتمی جور از پله ها باال منی همدم،یدی نموی چچی کس و هچی هاصال

 ...دی ترکی بغض رو بغض قبلهیکردم، دوباره 
 

***** 
 دختر نیا.  حالم بد شددنشی خبر داشتم، دوباره با شنزی از همه چنکهی ، منم با اام،ی اش به خودم مهی گري صدابا
 :کشهی مغیج. رو شونشذارمیدستمو م. ششی پرمی مشمی بلند مده؟ی کشیچ
 .تنهام بذار! به من دست نـــــزن-
 جفتمون تنها دیبا. ختهیدوباره به هم ر.  تنهاش بذارمدی االن فقط بادی ، شاگهیراست م. کنهی مهی و گرزنهی مغیج

 ! به اون فکر کنمنکهی به خودش فکر کنه، من واسه انکهیاون واسه ا. میباش
 یلی خي کاری نکرده، مخفی رو از من مخفيزی راحته که چالشی خگهیحداقل االن د.  باالرمی مرمویگی اطاقمو مراه

 !  حسو مدتاس که دارمنیمنم ا. فهممی خـــــوبم مفهمم،یحال االنشو م. یلی خه،یحس بد
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 که ییبه اشکا...می که گذروندیی که گذرونده، به روزایی به روزاکنم،ی فکر مي فقط به پرنم،یشی تخـ ـت مرو
 کرد، هیاون گر... کرد، من شکستمهیاون گر. محکم تر از منیلی محکمه، خیلیاون خ!  واقعا شجاعهخت،اونیریم

 . کرد، من بغض کردمهیاون گر...دمیمن خجالت کش
 هی باشه ادمی کنه،ی ميژی قژی قکنم،عجبی در اطاقو آروم باز م،ي سمت اطاق پررمی راست مهی و پوشمی ملباسامو

 ...کنمی تخـ ـتشو نگاه ميرو.  لوالشنیکم روغن بزنم به ا
 باشه؟چقد خوب که آروم نیی رو همون مبل پادی چرا فکر کردم که شاده،یخوبه که اومده تو اطاقش خواب! پــــــُف

 که صداشو دمی خوابقی عمنقدی ادم؟ی و من نفهمدهی ددمی شاای ده؟ی کابـ ـوس ندشبی دگهی دیعنی...دهیخواب
 دم؟ینشن

 امروز؛ اول ي کار دارم برایکل... زدم واسه آروم بستنشی که زور الکگهی مژی قژی قي صدابندم،دوبارهی درو مآروم
 واسه گهی دشی شد دو تا کار،کلنیخب؛ ا. واریبعدم ساعتو بکوبم به د!  کنمي روغن کارهی درو ي لوالنی انکهیا

 گذره،ی داره بهش خوش ميادی زگهید.  انجام بدهدویر خدیهر چند که خودش با!  بکنمدمی خردی بادی بود؟ شایچ
 .گهی دشهی مينجوریکنه،ای مالی خونه، فکر و خنی تو انهیشیبس که صبح تا شب م

 هنوز رو اجاق بود، دختره تنبل نکرده الاقل غذا رو بذاره تو بشی شام دي تو آشپزخونه، قابلمه هاکشمی سرك مهی
 خوابه،یخانم تا ظهر که م...گهی دکنهی و پاش مختی پاش که ري جلوختمی خودمه که پول مفت رری تقصخچال،ی

 ،ي با دست پخت پرمیاری از عزا در بيری دل سهی يدی عنی قراره اکردمیشامم که بهمون نداد، منو بگو که فکر م
 . و جنگ اعصاب دارمالی که هرشب فقط فکر و خدونستمینم
 سال سن 30 منم که با نی اخوره،ی نباشه اون کاراش به سنّش میچی از اون از دست خودم خسته شدم، هشتریب

 همش ای ام هس ی عملدمیچی پضامی که واسه مري همه نسخه انیاصال ا.  برخورد کنمدی باي چطوردونمیهنوز نم
 الی همه فکر و خنیبا ا! که درسته  کردم، مورد دومهي آرامشو خونسردزیعلومه که هر وقت تجوحرف مفته؟ م

 ام هس تو يزی چنی همچهی که خوره،ی فقط حسرت مدنشی کلمه مسخره اس که آدم با شنهی آرامش فقط گهید
 و اشک و آه ی خودش باز واست نگراننی که اشهی به نداشته هات اضافه مزی چهی... مشی و ما ندارایدن
 یتو هر فرهنگ لغت... آرامشگنی که منهیواسه هم...  از ما بهترونهال مست،ی که مال ما نیآرام "آرامش"...ارهیم

 ."آرامِ او"یعنی ینیهم بب
 قائل ی فرقچی هنمی شهرام و افشنیاون آخر سر ب!  خشنای ی نداره که باهاش مهربون باشی فرقچی هي پريبرا

 صبحونه مفصل هی صبحونه و برا خودم زی سر منمیشیم!  قماش دونستهی تموم هر دو رو از ی انصافیبا ب... نشد
 از شمی ممونی پشفتم،ی که مي پرادی...که شهی تنی آخرنی نمونده، اگهی نونم تو خونه دیچی هکنم،ظاهرایدرست م

 نکهی قدمه واسه انی اولنی انکهی شم ، هم اونی به شکم خودم مدتونمی هم نمی نون، ولکهی تهیخوردن همون 
. ادی از پس کاراش بربدی شده ،خودش بایشگی هميحداقل االن که شهر خلوتتر از خطرا.  دست از انزوا بردارهيپر
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 چقد لحنم عوض زنم،ی مطونی پوزخند شهی!  کنهی چه غلطخوادیاون وقت م. من بودم، نه گوهر  روز نههی مویاومد
 .شده

 سادهی گود وارونیب! ((واال! رمهی وجدان شکم سي نوام ، بلندتر از صدای قار و قور شکم بي که معلومه صدانجوریا
 .)) لنگش کنگهیم

 حرکت دور ی طی ولر؟ی با پنای رو نون، حاال موندم که با مربا بخورم ذارمی گنده از کره مکهی تهی ال،ی خی بنیهمچ
 کار ندم ي با پريسر لج و لجباز!چه شــــــــود!  با مربا لقمههی بخورم، ری لقمه با پنهی رم،یگی ممیاز ذهن تصم

 نی بار منت اری ز،بهترهیی تو ظرفشوذارمیخورم و ظرفا رو میصبحونه دلچسبمو م.  زبون خوبهی معده بنیدست ا
 دارم که بکوبم تو سالن میدارم،تصمی بر مشم،ساعتوی اطاق باال میبعدم راه.شورمیدختره نرم، ظرفا رو خودم م

  واسهي پردونمیمن که م. دارهدی از همه جا دبای تقرينجوریا. می گذاشتونویزی بغـ ـل که تلوواری ديرو.نییپا
 . بدمریی مجبور نباشم دوباره جاشو تغشیینای که بعد بزنمی میی جاهی پس مونهی نمينجوری اشهیهم
 ي کردنشم از روداری قصد بکنم،ی نمدارشیب. نشدهداری که بشه، لنگ ظهره، خانم هنوز بشهی و صدام درست مسر

 !نی کنم که مادمازل استراحت بفرمالی تعطموی همه کار و زندگتونمی نمیعمد ندارم، ول
 هی کنم،ی مکسی و ساعتو روش فکوبمی رو مخای مکنم،ی ممی تنظواری و درست جاشو رو دکنمی مدای و چکشو پخیم

شونه هامو .  فرو رفتهی خانم، امروز به خواب زمـ ـستونرینخ! مطمئن شم کج و کوله نباشهنکهیقدم عقبتر واسه ا
 ی که دارم از رو بد جنسـ ـشهی خودمم باورم مينجوری باال، به من چه؟ در اطاقشم بمونه واسه بعد، اندازمیم
 ! کنمی مدارشیب

 روانمو نیاز کنه، همچ که ذهنمو بدارمی داستان برمهی دارم،ی کتاب بر مهی باال، از کتابخونه اطاقم کشمی پله ها ماز
 بار خونده باشمش، 6، 5 دیکه شا "بوف کور".ي هم به درد پرخوره،ی روزا هم به درد خودم منی کنه، که اریدرگ

 نی جور کتابا بخونم، وگرنه انی از ادیمن االن با. کنمیم "تیصادق خان هدا" لب نثار ری فاتحه زهی زیقبل از هرچ
 . ادی خونه به کار من نمنی کدوم تو اچی هیهمه در مورد دل درد و سردرد و گلو درد خوندم، ول

 هست که مثل خوره یی زخم هایدر زندگ". دی هم ناامشم،ی مدواری هم امخونمی اول کتابو مي که جمله هانیهم
 خوره به جون روح و روانم نیه ا کستمی نفر ننی و آخرنیمن اول ".تراشدی و مخوردیروح را اهسته و در انزوا م

  هست؟ی بهتره، اصال راهیافتاده، چه راه
 ی باور نکردني دردهانی اظهار کرد،چون عموما عادت دارند که ای به کسشودی دردها را نمنیا":خونمی دومو مجمله

 هردو م؟ی داری هردو جذام روحي خونه، منو پرنی تو همبه؟ی عجنقدیچرا ا ". بشمارندبیرا جزو اتفاقات نادر و عج
 ی روح جذامیکی که اون میبری پناه ميواری چار دهی به  روحا هرکدومی ولگهی همدشی جسما پم،یکنیاز هم فرار م

 تی و هدايمن و پر! تی و هدايمن و پر! بهی عجهی که واسه بقمی درد و دارنی ايپس البد فقط منو پر! نهیشو نب
 !کننی که همه انکارش منهی ابیپس عج...میشی مادی زمیدار! اوه!  قصه هاشيو راو
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 کار نی ای اصال از نظر علمدونمی شه، نمزتری تو هم تا گوشام تکشمی نا خواسته ابرو هامو ماد،ی در اطاقش ميصدا
 روش مسخره رو قبول نداره، نی ای علمچیظاهرا هم ه! هی ارادری عمل غهی نه، واسه من که ای شده هس دییتا

 از تو اون ی کفهممی القل مزنم،ی روغن نمماصال در اطاقش. شنومی نمیچیه. ادی به کار خودمم نمیتچون ح
 ؟ی حرکت چنیحاال ا!  رو تخـ ـتکنمی خودمو پرت مم،ی بزنم تو سر فضولنکهیواسه ا... رونی اومده بیسوراخ

 کنه؟ی کم میپرتابِ رو تخـ ـت از شدت فضول
 نوم براش نذاشتم، به کهی تهی یحت)) سیجا تره و بچه ن(( نهیبی سفره نون رو که باز کنه، من،یی پارهی االن محاال

موندم بهش بگم احتمال . رهیگی مادی بره؟ یی تنهاسی بلد نیی آخه اون که جایول...خره؟ی مرهیمن چه؟ خودش م
 کنه، اون وقت اگه خوب نشد نه تو خونه تا بره عملی بس بشترسمی نه؟اگه بگم که مای ادهی زشیینایبرگشتن ب

 بهم گفت که بهش ی اونوقت؟ هرچند که دکتر ناظمشهی میچ...اگرم نگم که.شهی داغون مگهی دي جور؟اونیچ
 ، می که االن جفتمون داریطی چون با شراگم،ی بهش نميزیچ! ارهی داده که تا االن تونسته دووم بدی داده، امدیام

 . ببرمش اونور آبنکهی که ببرمش دکتر،چه برسه به اتهاصال از محاال
 
 نی کنم؟ اولی اونم نرفت بخره، اونوقت من فردا چه غلطموی قصد نداره بره نون بخره،حاال اومدنکهی ار،مثینخ

 کنه، پول داره؟ به گوهر پول داده دی خواست خرمویحاال اومد! کنهی منگی دنگی بار د10 شه،ی ساعت بلند ميصدا
 ... به من بگه، خودش پا در هوا نمونهنشد  بخره و روشيزی مدت خواست چنیه بده بهش ، اگه تو ابودم ک

 
عجب !  نونا رو بدهدنی البد اومده خبر به اتمام رسه؟ی چقد احمقانه اس که بگم کاد،ی تق تق در اطاقم ميصدا

 ! نوننی شده اییماجرا
 
 بله؟-
 
  تو؟امی بتونمیم_
 

 .یتونی بگم نه،نمشهی خوب مچه
 
 ،نییبفرما-
 

  داره در و ببنده؟ی چه معننه،ی درستشم همبنده،ی نمی ولکنه،یدرو باز م.چه لفظ قلم! اوه
 
 ریصبح بخ.سالم_
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 .سالم-
 
 ؟یخواستی ميزیچ-
 
_.... 
 
 ؟ی داشتيکار! با توام -
 
 .مینون تموم کرد...زهیبله، چ_
 

 !ی خبر دسته اولچه
 
  کنم؟کاریخب چ-
 
 .می صبحونه نون نداريخب برا_
 

 . هنره که سر پا موندهیلی ؛تا االنم خفشی جثه ظرنی با اگه،ی وجدان گرفتم، خب اونم گشنشه دعذاب
 
 .من صبحونه خوردم-
 
 نون بود؟_
 
 .آره ، اون موقع که من خوردم، بود-
 
 .گشنمه..  کنم؟ منمکاریاالن من چ_
 
 . برو بخردونمیچم-
 
  که خدا بخواد؟يبلد. بده رو ییادرس نونوا_

  !" از رو بسته ظاهراروی شمشنمیا! نــــــه
اونجا باز سوال کن ... راست دوبارهیچیپیم! ابونی به خیتا برس...  سمت راست يری مرون،ی بيریاز در خونه که م -

 .گنیبهت م
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 ن؟یخوای نمي اگهی دزهیچ_
 . الزم ندارميزینه، من چ-

 ... که برهگردونهی بر مروشو
 ؟يپول الزم ندار! يپر-
 ن؟ی نداريکار! نه، دارم_
 !ای نکنریبه سالمت، د-

  کنم؟تشی اذخوامی مدی فهمیعنی چش شده بود؟ اصال چک و چونه نزد، نی ا؟ی راحتنی به همرفت،
 یینونوا. رهی اخه بار اولشه تنها ماد؟ی سرش بیی بالرونی وقت نره بهی! ای نکنری بود مثال؟ دی اون جمله اخرم چيوا

 ! کردمیتی شه؟عجب خرتینکنه اذ.  ندارهی ادرس سر راستنیهم همچ
 یحاال که داره همه چ))  دهریگاو نه من ش(( چرا شدم مث دونمینم...هنوز نرفته دلشوره افتاد به جونم! پــــف

البد با ! هه. زم الماس بساهیمن قراره ازش .  همش به خاطر خودشهیول. ارمی در مي رو غلطک من دارم بازفتهیم
 ! هان؟شهی الماس مدنینون خر

 که اون داره، تا ظهرم ی هنوز دور نشده، با وضعنمش،یبی سمت راست خونه مرون،ی بزنمی و بــــدو مپوشمی ملباس
 استانه صبرمو باال ببرم، دیفقط با.  راحت ترهالمی از هر جهت خينجوریا. رمیآروم اروم دنبالش م.نون بخره، هنره

 !... نرم جلوی لغزشنی اول باهوی
 کاش شه،ی به بعد تازه شروع منجایاز ا... به راستچهیپی گذشت، حاال مری که به خنجاشیخب تا ا... سر کوچهرسهیم

 مردم يالاقل اونجور! سی ارزن مغز تو کلّم نهی به اندازه ی گاهیعنی. بودمدهی واسش خريزی چیی عصاهیالاقل 
 .کردنی کم مالحظه مهی خاصه، طشی شرادنیفهمیم

 و دوباره راه رهیگیآدرسو م...شه؟ی داره از کنارش رد میکی دی فهمي حاال موندم چطورد،ی نفر رسنی اولبه
 محشره نقدی اشیی قوه شنوایعنی ابون،ی کنار خستهیمی کنه؟ واکاری چخوادی مابونی موقع رد شدن از خيوا...فتهیم

 ی کنارش برمی رد بشه، مابونی که از خخوادی کس نمچی انگار هده؟حاالی مصی خوب تشخنقدیکه فاصله ها رو ا
 ...ستمیمیصدا وا

  رد شم؟ابونی از خدی کمکم کنشهی مدیببخش_
 ي که دستافهمهی کرده، حتما مدای پدای که جدي با حس المسه افهمه،ی مرم،ی ، اگه کف دستشو بگرمیگیبازوشو م-

 داره خونسرد نشون بده، یمعلومه بر عکس ظاهرش که سع!  لباسي از رویحت! خهیچقد ! هیزی دخترِ تيپر. منه
 امر نی اشدی حاال نمس،ی شلوغ نابونای خیلی ، ختالی خاطر تعطهی کنم؛ی ردش مابونیآروم آروم از خ. ترسهیبازم م

 که ابونیخبه اون طرف ... شن؟دای پابونی که چار تا آدم تو خی وقتهی واسه بعد؟ ذاشتمی رو من ميالماس ساز
 ...کنمی دستشو وِل مم،یرسیم
 . از کدوم طرفهیی نونوادیدونیم. ممنون،آقا_
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 کشمیرامو م.  بگمشهی نمی ولدونم،یدو نستن که م.  معلومه دستا مردونه اسس،ی مردم؟ خنگ که نهی دی فهمپس
 ی خانومهی که از کشهی طول نمیلیخ...گهی دپرسهی میکیباالخره از ! سی که نيعجله ا. منتظر... رو ادهی تو پرمیو م

 یی تا به نونوارهی طور پرسون پرسون منیهم...کنهی مشیی و اونم راهنماپرسهیکه بچش در حال ونگ زدن بود م
 رو نون رو جدا کنه، بعدم ي ك سنگاکنهی کمکش مساده،ی تو صف وای خانومهی. خرهی تا نون سنگک م5... رسهیم

 يحاال برا. اش پول بذارم نهی آي باشه جلو ادمی.  واقعا پول داشتنکهیمث ا...ش بغـ ـلری ززنهی و مکنهیبراش تا م
 پرسه،ی سوال منانی محض اطمی قبلي جاي تو همون حدوداره،ی خرده که مهی م؛یالبد دوباره برنامه دار برگشت
 ده؟ی آدرس خونه رو پرسدونم؟نکنهی رو نمیحاال چ

 تا خودمو به خونه شمیزود تر از اون ازش رد م. میرسی که فکرشو بکنم، به کوچه ميزی زودتر از اون چیلیخ
 . بسازمدی باشه براش کلادمی.  در زد، براش باز کنمی زود برم که وقتدی نداره،بادیبرسونم، کل

 نیهممنم ...هی کارش راضجهیمعلومه اونم از نت. میکشی نفس راحت مهی دو تامون کنم،ی در رو روش باز میوقت
 ...ادی از انزوا در بنکهیا...میشی مکی قدم به الماس شدن نزدهیطور، 

منم که !  آشپزخونهرهی راس مهیاون که جاش معلموه کجاس، !  باالرمی در ساختمون مي جلوی از پله هدنبالش
 !يدنبال پر! معلومه کجاس

 نی قدم از اهی تند رفتم، هرچند که آخرش به نفعش تموم شد، يادی زستم؛منی نی از مکالمه صبحمون راضاصال
چه کشف ! خوادی در خونه و پولم ميدایکل!  اطاقشي بجز ساعت و روغن کاري که پردمیمن فهم.رونیباغ رفت ب

  برویب...دیبا... براش راحتتر شه حتماطیشرا نی تحمل انکهی ايبرا. ی موقتخواد،ی مدی سفي عصاهی نکهیو ا! یبزرگ
 ادیمن راجبش ز.کنهی که فکر می از اونادتری زیلی خاده،ی زیلی خشیینای که شانس برگشتن بگهیبهش م...برگرد
 یول!  فرداي فرداهادمیشا... فردادیشا!  درمان بشهی کسی باهاش اتمام حجت کنم که معلوم ندی بایول. خوندم

 ! زبون وامونده من ، هم طراز کندن کوههنی واسه ایخودش از نظر سخت ، بهش بگمی کنکهیا
 ي پرنی بفهمم اي روزهی که منم شهیچقد جالب م. تو اطاقم به خوندن داستان محبوبم مشغول شمرمی مدوباره

 فقط تو دیشا... واسه خودش کردهيداری تموم ذهن و روح منو چه تو خواب،چه تو بی، وقت.  ندارهیاصال وجود خارج
 فی کم خفهی ؛حاال تهیصادق خان هدا يختره که عکس چشماش رو گلدون مرد قصه ها همون دنیع!  منهلیتخ
من از پس . امی از پسش بر مدونمی میول. ذارمی مابونی سر به کوه و بای کشمی خودمو مای ي پرنیمنم از دست ا... تر

 (!!)ییای دري پرگهی سه سرش بر اومدم اون که دياژدها
 
 
 "چهریپر"
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 نوا ی زبون بی بي چشمانی نمونده که سر ایی بالگهید. سوزهی هنوزم چشمام مشبی دي هاهی خاطر گربه
 دهی فهماری راحته که شهرالمی خگهید.  سبک شدمبی عجنیهمچ. عقده دل وا کردم.  ارزششو داشتاد؟عوضشین

 .کنه چارمی بخواستی می به زور و فقط به خاطر تالفنیته رابطه من همون بود که افش
کال بلدم . دمی آزار تره توپی که بی به اونشهیمن باز مث هم.  نداشتياون بدبخت که کار.  تند رفتمیلی خشبید

بعدش !  برمی که اصال لذت نمنهی به اشی جالبارم؛ی در بي قلدر بازدمی که از خودشون متانت نشون مییواسه اونا
 و حاالم میمث گوهر بدبخت ، مث مر. ردم کلهی پتا بدبخنی که چرا دهنمو باز کردم و به اشمی ممونیمث سگ پش

 .اریمث شهر
  اعصاب نداشتم؟شبی دار،ی شهردی مثال برم بگم ببخشارم؟ی از دلش دربي چجورحاال

 .کنهی که بگم در جا نِفله م منویا! ؟"اریشهر"
  خوب نبود؟شبمی آقا، برخورد ددیببخش: مثال بگمای

 .کردی درك مدی خب؟من حالم اصال خوب نبود، اون باچرا
...  خبی که من نوکرشم ولدارهیهرچند دور بر م!  بخورهادی بکنمی ، بعد صداش مکنمی صبحونه آماده مرمی ماصال
 ! که شاخ و دم ندارهی کرد؟ منت کششهیچه م

اصال فکرشو . رمی منیی راحت از پله ها پایلیخ.  سمت اشپزخونهرمی و مزنمی آب به دست و صورتم مهی عیسر
 که بهش نقدیا... آشپزخونه که انگار من زاده اونجام. کنمنیی از پله ها باال پای قرقنی روز برسه که عهی کردمینم

 با زمی از آشپزخونه پروی مجهز بگذرونم ، حتاشپزخونه نی همه عمرمو تو همخوادیبه خودم باشه دلم م! ارادت دارم
 نی قبل رو داشتم تو اطیمطمئنم اگه شرا. شترهی و اون همه جالل و جبروت ، امکاناتش بياون همه مشتر
 ایلیهرچند که از نظر خ.  سر هم کنمری بخور و نمزی چهی تونمی که االن فقط مفی حیول...کردمی مییاشپزخونه غوغا

 ری مرغ همون شریحاال ش.)) زادی مرغ تا جون ادمریاز ش((  ،زی رو منمیچیتموم مخلفاتو م. هی شاهانه اياها غذنامیهم
 رو که باز یدر جانون. شهی که هست مینی تر از اادی بسشه روش زگهید!  گاوهری شری همون پنزادمیاوه و جون ادمگ
. روزی نون داشت دنیا.  نداشتدهی نه فای ولچپ،  هم زدم، از چپ به راست، از راست بهنوی ای هرچیه. کنمیم
 خونه اس؟ اومده ناخنک نی بجز منو شازده تو ایک! ــــــــدونمیم!  به سرش اومده؟ ی امروز چیول.  داشتادمیز

 .   حرفا گذشته ، زده قلع و قمع کرده نونا رونیکار از ناخون ا.  چنگول زده به نونانیکه چه عرض کنم همچ
حاال ... اخرم حرف، حرفِ تو شدنیبب.اهی گوهر سق سي نونا؟ ارانهی اتمام غافلگنی با ارمی به سرم بگی گلی چحاال

 بمی کم ننه من غرهی هیکاف.  الزم نشد برمدمیشا...  حضرت واالي نون بخرم برارونیال و کاله کنم برم ب شدیبا
 .دتاونم که ثابت کرده دل رحمه به ش. ششی پارمی در بيباز

 سرم یی بالهی دمی که توش جوالن منقدی راه پله خوشم اومده، انی امروز از اهی سمت پله ها؛ حاال رمی مدوباره
 دلم پله ی بخواد؟ حاال من کيزی دلت چدی رفته که تو نباادتیباز !  خواست؟يزی چهی که بگه باز تو دلت ارهیم

 . شدهی برسه که روانجهی ننی به اخودش  که آدمسی ننی بدتر از ایچی توبه،هایخدا...يوا! خواست؟
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بازم (!!) بعد اون همه المبودن  یعنی. ادی نمیی به در،صداچسبونمی گوشمو مستم،یمی کم واهی در اطاقش پشت
 برم وسط تخـ ـت رجهی که در اطاقو بازکنه و من شدهیحاال االن جون م! ی بابا مرامتو عشقه لوتده؟یگرفته خواب

 :زنمیدر م.  به من رو ترش کنه ، حقمهی هرچیعنی.  ـنه شـیس
 
 بله_
 نونا کجاس؟... و بالبله
  تو؟امی بتونمیم-

 .شهی بگه نه، اونوقت اوج فضاحت من معلوم ماگه
 نییبفرما_
 !میفرمای و منیی پادمی رو مرهیدستگ. ی هستیی پسر آقادونستمیم

 .گمی مری و صبح بخسالم
 .ومدیاگه جوابش واجب نبود همونم زورش م.دهی فقط سالمشو جواب ماونم

 ؟یخواستی ميزیچ_
 ـگار ـی سي خونه شکور اصال بويبرعکس اطاقا. دهیم می خوبيعجب بو.  باره که اومدم تو اطاقشنیاول
که با صداش . اطاقنی چه خبره تو انمیبب(!!)  شدنی سگدای که جدیی شامه هانی تا با اکشمی مقینفس عم.دهینم

 :رهیگی کارمو ميجلو
 ؟ی داشتيبا توام ، کار_
 !گهی هم ناکار دي کردکارمی داشتم، هم بمی به ادم اگه کاريپری که تو منجوریا

 .مینون تموم کرد...زهیبله، چ -
 .ي کار خودته نونا رو تموم کرددونمی که مارمی خودم نمي روبه
  کنم؟کاریخب چ_
 .می صبحونه نون نداريخب برا_
 
 : برق از سر من پروندشیکی همه جمله هاش نی بی اون گفت و منم جواب دادم، ولزای چي سرهی وسط نیا

 
 ! برو بخردونمیچم_
 
 آقا؟ اون بخوره و من برم ي برم نون بخرم؟ برادی من باقای دقیعنی االن با من بود که گفت برم بخرم؟ نی ا؟یچ

 :نی و نقطه ضعف بدم دست اارمی از محاالته که من کم بیبخرم؟ول
  که خدا بخواد؟يبلد.  رو بدهییادرس نونوا_
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 .گرفتمی غمباد مگهی دگفتمی نمنمی اگه ایعنی
 
اونجا باز سوال کن ... راست دوبارهیچیپیم! ابونی به خیتا برس...  سمت راست يری مرون،ی بيریاز در خونه که م_

 .گنیبهت م
 
حاال گفت کدوم طرف؟ اون وسط دو تا سمت راست . ستی نامی برونی چپ و بی کال زده تو کوچه علاروی نی انه
 .دمایشن
 

 :پرسمی کم بر بخوره ازش مهی رتشی به غنکهی اواسه
 
 ن؟یخوای نمي اگهی دزهیچ-
 

 !کنمی من با تو چه منی بخواه اونوقت ببای بحاال
 .  الزم ندارميزینه من چ_
 مث کاك یکی و عروس زادی داشتن که االن من شده بودم پررتی من اگه غی زندگي مردا؟ی بگی چی نگنویا

 :ادی نحسش مي صدادوباره. کنمدی تا تهشو برم و خردی باشه انگار باکنم،یبش پشت م! خوبشونهنیا.رضا
 ؟ي پول الزم نداريپر_

 . که دستمو جلوت دراز کنمینی داشته باشم تو خواب بباگرم
 ن؟ی ندارينه دارم؛کار-

 !صد ســـــالش. کردمی نه که نمکردم؟ی واسش مگفتی بهم مي چرا الل نشدم عوض کور؟ حاال اگه کارمن
 !ای نکنریبه سالمت د_

؟ االن )) قسم حضرت عباسوای خروسو باور کنم يلنگا((حاال من ! وضع روانش از منم نگران کننده ترهنی ابابا
 دوباره خواست ای بود؟ مثال خواست بگه نگرانتم ی واسه چگهی دی نکنری دنیا. خورهی نمزادی به ادمشیچیه

 ره؟یبگ جلومو دخوای می کنمی کنم ببری دخوادیاقتدارشو به من نشون بده؟ من دلم م
 که سختم ستیحاال ن.  رفتنرونی که سخته برام بفهمهی مشتری بسامی وانجای اشتری بیهرچ... تو اطاقمرمی ميفور

 گهی خونه دنی اومدم تو ایاز وقت. دارمی برمی از جا رخترونوی که با گوهر رفته بودم بشی که از دفعه پییست؟لباساین
.  نتونسته بودمزی تا االن از ترس عباس و پروی ولواستخی دلم مشهیهمون جور که هم. پوشمی ميروپوش و روسر

(!!) ي شد که ما بازم به خاطر حفظ آبرونی و اگفتی نمیچیطفلک خاله ام از ترس خشم و غضب عباس آقا ه
 . میرفتی مرونی اون بلی و دوست و آشنا به مهی در و همسايعباس اقا جلو
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 بی تو جکنمیدست م!  کرطونی گوش شدم،ی رسيشتری بي به دلبخواها خونهنی که اومدم تو ایاز وقت! پـــــف
 کوبمیدر اطاقو محکم م! گهی تا نون بسه د5 هس به اندازه ی هرچی گوهر چقد پول بهم داده؟ ولدونمیمانتوم، نم

 ترس نه نیدغدغه پولم اضافه شد به ا.  ندارهیموم تاطی حنیحاال دوباره ا.  از اونم محکم ترنوییدر سالن پا. بهم
 .ابونی بدون چشم راه افتادم تو کوچه خیی تنهاگه،یترس داره د. بیچندان عج

 واسه ی چه بساطی سر صبحنیبب!  بزمچهشنوه؟ی صداشو نماری شهری وقتدهی چه فابندم،ی محکم نمگهی داطوی حدر
  ما ساخته؟

 
 به چمیپی و مارمی سمت راستو به جا منی پس اولدم،ی سمت راست، اول کار شنهی برم؟ دی از کدوم طرف باحاال

 سمت نیکال ا.می به سمت راست خونه اومدرونی بمی بودداومدهی عدی خري اون دفعه که با گوهرم براادمهی. راست
 دای پواری دهی دی اول بارمیهرجا م. کال ندارمکه وارمی دنیجرئت جدا شدن از ا. گمونمرسهی می خوبيراست به جاها

پونزده سانت - به قاعده دهرمی ، هر چند قدم که مرمی و جلو موارای رو دکشمیازم؟ دستمو مکنم و بهش چنگ بند
 يابونای که کل کوچه خشهی نمگهیخب معلومه د.  ملتي به سمت در خونه هارهی داره که می فرورفتگواری ديتو
 رو کشمی و دست مرمی راه می که وقتنهی ام دارم اونم اگهی ترس دهیحاال ! دست بسازنهی من خاطر  شهر و بهنیا

 .رونی بادی از در خونه بیکی مردم يدر خونه ها
 

 از ی که اصال دوس ندارم کسدن،هرچندیفهمی مردم حالمو مگهی دينطوریداشتم ا(*) دی سفي عصاهی الاقل کاش
 فهممی مکنم،یم شنا واری دارم رو در و دينجوری اننی ببی وقتستنی مردم کور که نی که دارم با خبر بشه ، ولینقص

 رو در موردم حدس بزنن ی حساب بهتره که اولنیا که خب با!  کمبود عقلای کمبود چشم ای دارم حاال يکه کمبود
 متر میاگه عصا داشتم ن. وقته رها و آزادمیلی وبند عقل که خدیاز ق.وگرنه من که خودمم قبول دارم معلوم الحالم

 . پام بود زود با عصام بزنمش کناري جلويزی ، چی کلوخ،ی که اگه سنگبردمیجلوتر از خودم راش م
نکنه . واری تو دکنمی و سفت خودمو جمع مشنومی موتورو از روبروم مهی يصدا! راه کوچه چه کش اوردهنی احاال

.  از کنار من رد شهیبعدم مرض نداره که الک! نهیبی اون که منو منمیبیمن اونو نم. شهی نميزیبزنه لهم کنه؟ نه چ
 .کنمیخودم معما طرح م ي رفته و من هنوز دارم برای بدبخت از کي موتورنیا! وها

 جا بند چی جلوتر، به هبرمی دستمو می که هرچشهی می دستم خالری زهوی واری رو دکشمی که دست منجوریهم
 یلی خدی شده، هرچند که نسبت به قبل عشتری و موتورا بنای ماشي به سر کوچه؟ سر و صدادمینکنه رس. شهینم

 هی خونشون ندارن که صبح زود بلند شه تو  آقا دکتر شکموهی کمتر بشه، همه که مث ما دیمعلومه که با. کمتر شده
 هی صبحونه شاهانه آماده کنم، از صبحوه هی خواستمیمنو بگو که م.ارهیکاره بره تو اشپزخونه و دخل همه نونا رو ب

 گفته بود؟ ی چاری به بعدشو شهرنجای ازاادی نمادمی گهی که ددمی ادامه مدوباره به سمت راستم! تر شدرانهیگدا هم فق
 کنمی نفرو کنارم حس مهیدم،ی نشنيزی چدی اصال شاادی نمادمی يزی چارم،ی تا به مغزم فشار بکنمی تنگ موچشمام
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 گرم نی به زميا. ابونی برم اونور خدیبا!  که کار منو زار کردنمیا.رمیگی رو میی و ادرس نونواپرسمی ازش ميکه فور
 ! ي و برزن کرديکو لونی و سلونی کارد بخوره تو شکمت که منو وار،ی شهريبخور

 راه رفتنم یمی دنی رد شم، فقط خدا کنه تو اابونی از خدی باگهی که خانومه بهم داد االن دی همون آدرسي رواز
 رم،یگی اندازه مابونی فاصلمو با خشن،ی رد می که هر از چندگاهیینای ماشي صداي اشتباه نرفته باشم، از رویلیخ
 موجود هی شهر درندشت، نیحاال تو کل ا. از قدم بردارمم قدترسمی مگهی دونه،ی در می مرگ و زندگي پاگهی دنجایا

 دمی سفي عصاهی نفر،همون هی گمی باشه؛ نمشمی پيزی چهی دی کار وجدانا باهی نی ، واسه اشهی رد نمابونیدو پا از خ
 . کنهی متیمن کفا يبرا
 رد نشده زود بهش بگم منو رد کن ابونی تا از خدیبا! اومده کنار منقی ، چه خوب که اونم دقستهیمی نفر کنارم واهی

 . رد شهابونی و از خرهی دست بزرگترشو بگدی هنوزم باکشهی دختره گنده خجالت نمگهیهرچند که االن م.تو رو خدا
  رد شم؟ابونی از خدی کمکم کنشهی مدیببخش-

 بازوم ي که روه؟دستشوی کگهی دنیا! گهی نمیچی هیول... کمکت کنم؟دی که من بای مگه خودت چالغگهی ماالن
عجب . رهی دستم تو دستاش بگنکهی بازم بهتر از ای ولشهی مورمورم مشم،ی مي جــــورهی. کنمی حس مذارهیم

 همون دی شاای به خرس لی متماد مرهی نکهیخب مث ا.  تو دستشرهی من مي ام داره کل بازوي قويپنجه ها
 .سادهیکنارم وا(!!) خرس نر

 نیا! رهی مشمیاِ انگار داره از پ. پرسمی رو ازش میی و ادرس نونواکنمی ازش تشکر مم،یشی رد مابونی از خيزود
! دونمی نمنم،یبی من نمدهیفهم دیشا. دونهی محل رو نمیی خودشم آدرس نونوادی ادب؟ شایچشه؟ چرا جواب نداد ب

 .  بپرسماری از شهرراجبش  حتمادی بانم؟یبی از ظاهر چشمام معلومه که نمنقدی ایعنی
 هی یی نونوايهمون جلو. رسونمی میی و کشون کشون خودمو به نونواپرسمی ادرسو مگهی خانومه دهی از دوباره
 :پرسمی رو می که از ش ادرس چند تا بقالنمیبی رو میخانم

 د؟یشناسی دو ور بر نمنی اکی نزدی بقالدیببخش-
 !نطرفی دونه اهی دونه اونطرفه، هیچرا _

  حاال کدوم طرفو کدوم طرف؟کنه،ی داره با دستاش اشاره محتما
 . هسمی دردهیبذار بفهمه که ...فهمهی کدوم طرف؟ خب به درك که مدیببخش-
 .... بار که گفتم مگه كهیوا _

 ؟ي کرای ي بود که کورنی منظورش ادونمینمحاال ...دی منو دانگار
 .ی تا بهشون برسي برادهی پدی کم باهی. دونه ام سمت چپهی دونه سمت راسته هی_

 برکت نیبب. ادی جلو مغازه مزی مي شدن نونا رودهی کوبيصدا.ادی به کار من می سمت چپ،یچی که هی راستسمت
 !کنهی پرتاب ميخدا رو چجور

 .کنمی واست سنگاشم جدا مسوزه،ینونا داغه دستت م. بذار کمکت کنم_
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 ده،ی جوابمو می االن داره با مهربونیاولش حوصله خودشم نداشت ول.  معلومه که دلش به حالم سوختقشـــنگ
 ... کرده بحمدادای کسب صوابو پلهیخب حتما امروز وس

! پف... ور رد شو ، از اونور رد نشونی مراقب جلوت باش، از ا،ي مراقب باش نسوزگهی می تو دستمو هذارهی رو منونا
  رسوندم؟نجای به اي من خودمو چجوريتا حاال که تو نبود!واال. کنمکاری چدونمیم.خودم بلدم

 نی طرف؛اهیتموم عذابم .  برسمابونی تا به خامیهمون راهو دوباره پرسون پرسون م.  برم سمت چپدی باگهی دحاال
 هی هی بر عکس قبلنیا.  که ردم کنهخوامی کنارم،ازش مادی معی نفر سرهی از شانسم گهی دندفعهیا.  طرفهی ابونمیخ
به ! کردهیدلم واسه خودم خون گر.  من خوندي براهی و مرثه نامبتی مصی کلابونی اونور خمی وراجه که تا برسرزنیپ

 . دستم عاجز شدمهی حاال بجز دوتا چشم از واروی ضربه زدن به دی دستهی دوباره شروع کردم دمیاونور که رس
 بار گوهر بهم گفت که هی من چقد اومدم سمت راست که حاال همونقد برگردم؟ اصال کدوم کوچه بود؟ یراست

 آمپول نی اگمیمن که م. فهمهی مشتری بنی به اصطالح دکتر بعد از انی سواد از ای اون گوهر بیعنی. "هفتِ"کوچه
 ! گنده ش کردنیزنه الک

تا حاال با گوشام وزن ! نــــهیا!  ترهنیی دوتا کوچه پاگهی که چقد مونده به کوچه هفت؟ اونم مپرسمی میی آقاهی از
 دمیبه کوچه هفت که رس. مسافتو متر کنمتونمی راحت مگهی و حساب کرده بودم، از االن به بعد داریگوهر و شهر

 ي جلدزنم،ی ودر خونه رو مرمیقد کوچه رو م.  کردمنشون م درو واسه خودي روي در، لوزنیدستمو گذاشتم رو اول
 ... تورمی و مکنمیسالم م.  انگار پشت در بودهشه،یباز م
 تا خبر مرگمو برات يسادی و حاالم اماده باش پشت در واي قصد جون منو کردنکهیمث ا. اری اقا شهرری بگلیتحو

 !ي اونا جوجه اي جلوگهی با من بکنن تو که دي گنده تر از تو هاش نتونستن کار،ي کور حوندی ولارن،یب
 من چقد یعنی. شد واسه خودشیکال جنگل...جوجه شد... به خاطر دو تا دونه نون، بزمچه شداری شهرنیبدبخت ا!هه

به هر . ارمی در ميز بابمی چه ننه من غرنی همه به من لطف کرده حاال به خاطر دو تا نون ببنی چشم و روم؟ ایب
 چه بهتر که ومدم،ی از خونه در مي روزهی دیبا ،  سوختو سوز نداشتی و زود داشت ولری کردنه،ددی خرنیحال ا

 روز رو 2 ی ولکنه،ی مدی اون خودش گفت که خرادیآخه زورم م)).ریعدو شود سبب خ.((ختی ترس رنیزودتر ا
 رهنی که چار تا پيگوهر از همون اول بهم گفته بودا من قبول نکردم، تا من باشم رو حرف بزرگتر.حرفش نموند

 .. حرف نزنمرده، از من پاره کشتریب
 "اریشهر"
 
 تیچش شده؟ هنوز بهار شروع نشده حساس. شنومی رو مي خشک پري سرفه هاي صداکنم،ی سالنو که باز مدر

 . باالندازمی روزه؟ شونه هامو مهی ؟ییهوی اونم اومده سراغش؟
 .سالم_

 ،دمی تکون مسرمو
 ؟یسالم، خوب-
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 .بله خوبم_
 ضی مرهی چه کنم که دل رحمم؟ تازه دکترم هستم ودر برابر یول. گهیحتما خوبه د. خوبهگهی خودش که مخب

 :پرسمی خاطره که ازش منیفقط به هم! مسئول
 ؟یکنی سرفه ميچرا دار-
 .ي طورنیس،همی نيزیچ_
 ؟یکنی سرفه مي طورنیهم-
 !نی امشب زود اومدارم؟یشام ب_
 کردم؟ی با تو هماهنگ مدی زود اومدم؟نکنه بایناراحت-

 ! تلخ شدم؟ حاال از اون طرف بوم افتادمنقدی چرا امن
 .کنمی شامو حاضر مه؟االنی چه حرفنینه ا_

.  حالش پاشده واسم شام پختهنیبا ا.  ام ندارهی شده که حوصله حاضر جوابضیفکر کنم مر. دی بچه ترسبدبخت
 . شب شام مفصل نخورم کههی رمیمیحاال نم

 ! شام آقانییبفرما_
 .امیاالن م-

 ای نه،یبی نمگهیخدا رو شکر کابـ ـوسم د. سی ني ناراحت و افسرده خبري از اون پرگهید!  تر و فرز شده ماشاالچقد
 . و داد راه بندازهغی که تو خواب جسی و حاد نياونقد جد

 قاشق ي که به خاطر صدامیخوریشامو تو سکوت م.زی سر منمیشی مرونی بي و با همون لباساشورمی مدستامو
 .چنگال، سکوت مطلق نبود خدا رو شکر

  ،کنمی تموم مشاممو
 ... جيدستت درد نکنه پر-
 . که تشکر نکنمستمیب و قدر نشناس ن ادی بنقدمی اگهی؟ د"جان" گمی چرا نمدونمینم
 ری کردن،شبم که خلی نداره، صبح تا شب که تعطیچی که هنمیا. ونیزی تلوي رو مبل جلوکنمی خودمو پرت مامیم

 .کنهی فقط وقت مردمو حروم مشهیسرشون برنامه هاش شروع م
! ستی خوب نادی که حالش زکنمی چرا حس مدونمینم.نهیشی ممیی رو مبل روبروادی و مشورهی ظرفا رو ميپر

 ! لجباز تر از اونه که بگه چه دردشهیتب داره ول.انگار داغ شده...صورتش ملتهبه
 ارم؟ی براتون بدیخوری مییچا_
 .شمیآره ممنون م-

 .ادی کوتاه نمبازم
 اورده؟ ی چيموندم اون سطله رو برا. وسطزی رو مذارهی رو مییچا.  سطلم تو دستشههی نمیبیاره،می رو که مییچا
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 حواسم پرت اون سطله شده که نقدیا! اوووف داغ بودخورم،ی قلپ ازش مهی دهنم و ي جلوذارمی ومدارمی بر مموییچا
 .یی چانی ایزبون برام نموند از داغ

 به سرفه کردن، سفره پشت فتهی استکانو ببره سمت دهنش منکهی بخوره که قبل از ادارهی رو بر میی ام چايپر
 و کمـ ـرشو شنمی کنارش مرمی مشمیبلند م... دهنشي جلورهیگی دستاشو منباری و ازی رو مذارهی رو مییچا.سرفه

 .شهی کم بهتر مهی...دمیماساژم
 ؟ي شدضی؟مري شده پریچ-
 .آره گمونم،امروز از حموم اومدم، موهامو خشک نکردم،فکر کنم سرما خوردم_
  دختر؟یستیچرا مراقب ن-
 .شمی مينطوری اشمی مضی مریوقت شهیهم.خورهیحالم داره بهم م_
 ؟يحالت تهوع دار-

 .نیی پاارهی مسرشو
 نهی اششی و واکنش دفاعشهی مکی تحرشتری معدت ب،یشی مضی که مریخب چون معده ت حساسه، به محض-

 .سی نيزی چه،یعیطب. یکه استفراغ کن
 ! داغِ داغهش،ی ـشونـی رو پذارمی مدستمو

 !يتبم که دار-
 .شمی خوب مسی نيزیچ_
 که با خودش یسطل.ارهی که االنه باال بفهممی مشه،ی از جاش بلند معی دهنش، سري جلورهیگی دفعه دستشو مهی

 ذارمی گوشه، سطلو مهی فتهی رمغ می بگهیاونقدر که د.  عق زدنهی کنهی دهنش و شروع مي جلورمیگیاورده رو م
 ستمی خدا رو شکر به خاطر شغلم بد دل نده، بهش اومي االن چه فشاردونمی مدم،ی و کمـ ـرشو ماساژ منیرو زم

تو ...دارمیسطلو بر م!  کاناپهي روخوابونمشیم! وردمی حالم بد شه و گرنه که منم االن داشتم باال مزای چنیکه از ا
 :شهی مزی خمیجاش ن

 .برمی بذار خودم ماریشهر_
 .گردمیدراز بکش، االن بر م-
 ...خه]_
 !ادای خوشم نمضای جور مرنیمن از ا... توی هستيباز لجضیآخه نداره، عجب مر-
 ی حد محتاج کسنی سخته تا ایلی با اون همه غرور خي واسه پردونمیم.  برهادشی کم هی تا گمی مطونی لحن شبا

. صدام کرد"اریشهر" گفتن که ونی به حساب هذذارمی که زد توجه نکنم، می به حرفادی زکنمی میسع! باشه
 دختر هیبود مادرم بود و بس، حاال   صدام کردهاری که شهریتنها زن. کردنیصداش م "آقا "شهی که همياریشهر

 . صدام کرداری همه سال دوباره شهرنی بعد ا،يداری احوال تو عالم خواب و بضیبچه مر
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 ي براارمی پارچه که بهی با کنمی لگن آب مهی تو آشپزخونه رمیم.  حال افتاده رو مبلی بگردم؛هنوزی بر میوقت
 .هیپاشو

 تو لگن آب و ذارمی باال و پاهاشو مزنمی شلوارشو آروم مي پاچه هاش،ی ـشونـی رو پذارمی و مکنمی مسی خدستمالو
 . رو پاهاشزمیری و آروم آب مکنمیشروع م

 ؟ي اون سطلو با خودت اوردنیواسه هم-
 نی واس همکنمی مفی اطاقو کثییو مطمئن بودم تا برسم به دستشندفعهی ایول.شمی مينجوری ادونستمیآره، م_

 .سطل اوردم
 !ي کرديخوب کار...گهی دادی مشیپ. جاني نداره پریاشکال-
 .دیببخش..من واقعا شرمنده ام_
 .سی ني واسم مسئله ازای چنی رفته من دکترم؟اادتی نکهی اه؟مثی حرفا چنیا-
 ... بشهينطوری اخواستمیمن نم. بد شدیلیآخه خ...آخه_

 .فهممی تو صداش مبغضو
 . نبودی مشکلچیاز نظر من ه...بخواب. زمی فکر نکن عزیچیبه ه-

 ...برمی و مدارمی گرم شده بر مگهیلگن آبو که د. دیخدا رو شکرخواب...شهی کم بدنش خنک مکم
 ! حالش؟خدا کنه تاصبح بهتر شهنی فرداشبو بهش بگم با اهی قضي چجورحاال

 اطاق چند هی تو دونستمی که منی همی ولدمشیدی نمادی چند وقته زنیهرچند که ا خودم سخته، ي براي از پرشتریب
چشمامو ... خونه برم نی سخت بتونم از انقدی اکردمیفکر نم.  نداشتم ی توقعیلیمن خ.متر اونور از منه،برام بس بود

 بار هی ی سالدی حس از همونا که شاهی دونمینم. نمیبی رو مير نباشه که پي بارنی اخرنی اخوامی از ته دلم مبندمیم
 دلم شور یوقت!  رد خور ندارهی ولادی مری به دری دشناسمی حسو خوب منیا! فتهی می اتفاقهی گهی سراغم، بهم مادیم
 ... ازش گذشتای سادگنی به اشهی که نمدونمی مزنهیم
 
 "چهریپر"
 
 ، نفسم بند دمیکشیتا دراز م.  شدمداری نبود، چند بار به خاطر گرفتن نفسم از خواب بی اصال شب خوبشبید
 کرد دارمی باری بارم که تازه با هزار مکافات خوابم برده بود، شهرهی. رو نشسته بخوابمیی ساعتاهی شدم ومد،مجبوریم

 .که دواهامو بده
 نفسم که واسم شده نی که اصال تب واسم مهم نبود،اومدی خوابم منقدی بود که تبم باال نره،هرچند که من احواسش

 زادیپر. رهی در ممی چقد خستاد،ی ترق شکستن رگش بي تا صداکنمی اونور منوری ایگردنمو ه.بود قوز باال قوز
 ! ارزششو دارهگفتمی و مدمیخندی ، منم ميریگی نکن، لقوه مينجوری اگفتی مشهیهم
  شده که نفسمو گرفته؟پی دماغ کنیحاال چه کنم با ا.کنهی صدامو باز مزم،یری کم آبجـ ـوش مهی خودم يبرا
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 ؟ي جان؟ بهتري پري شدداریب_
  چه وضعه صدا کردنه؟نی اپرم،ی مازجام

 . بهترمر،یسالم صبح بخ-
 !ي تب نکردگهی دشبیخدا رو شکر د_
 .نی شدتیشمام اذ. ممنون-
  نه؟ای يدی صبحونه به ما مهی. نشدم، من عادت دارمتیاذ_
 ، رو دهنمادی لبخند کم رنگ مهی
 .کنمی االن آماده منییبفرما-
 .چقد کار منو راحتتر کرده بود!  که انگار از قبل خودش دم کرده بود،بهترمیی چانم،یچی می و فوتي فورزویم

 .نمیشی میشگی همی صندلي جلوش و خودمم روبروش ، رو ذارمی رو میی چااستکان
 ؟ي زنگ به گوهر بزن، شمارشو که دارهی،يصبحونتو که خورد_
  خاطر خواه گوهره؟می من بهش زنگ بزنم؟ نکنه از ترس آقا رحي خودت باهاش کار داری خب چرا وقت؟ی چیعنی
 کم هی تا حاال شبیتازه از د.  شه ازمی که مبادا شاککنمی تو همون دلم خفه ش می ولرهیگی فکر خندم منی ااز

 :زنمی مای دلو به دری ازش بپرسم چرا من زنگ بزنم؟ ولمکنیحاال جرئت نم.مهربون شده
  شده؟ گوهر حالش خوبه؟يزیچ-

 ! انگارفهمهی فکر نکرده بودم؟ زبونم بهتر از مغزم منی شده ، چرا به اشی گوهر طوردی شاواقعا
 .ششی پيری نشده، زنگ بزن بهش بگو که امشب ميزینه چ_
 امشب؟چرا؟-
 . برم سرکارمدی باستمیمن امشب ن!ي پریپرسیچقد سوال م_
 !یی تنهاترسمی تو خونه، نممونمیخب م-

  خونه درندشت؟نی چه برسه به شب ،اونم تو اشمی جون خودم، من روزام قبض روح مآره
 . مجبور شم برم سفردیشا...بحثم نکن...ی تنها بمونشهینم_

   سفر؟يری مي تو هم مث خاله دارسفر؟
  خانواده نصف نشه؟يخوای م؟يری مينداش؟ تو هم به خاطر حفظ خانواده دار خاله تا االن برگشت سفر
 .سی که نيزور... بروباشه

 ری سفر به خمی پا به پا نکن که بگویه
 ...  ی بمانیستی که نمجبور

 ...(*) نرویول
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 خونه جون سالم نی تو ایی محاله بتونم تنهانکهی گوهر تنگ شده، هم اي چون هم دلم براکنم،ی رو بحث نمندفعهیا
 .به در ببرم

 .زنمیباشه، زنگ م-
 .  کوتاه اومدمشهی بگه؟ مث همخوادی میچ.گهی نمیچی هگهید

 تنگ بشه؟ واقعا چرا ی دلم واسه کسدی سخته که قبول کنم منم شانقدی گوهر تنگ شده؟ اي واقعا دلم براحاال
 قلـ ـبم خاموش یجانیکال قسمت ه...ارهیوق نم منو سر شیچی ام؟ اصال هی خنثنقدی عاطفه ام؟ چرا ای من بنقدیا

 !شده
هر . رفت، زشتهی که دست خالشهی نمیول...زنمی اومدن نوه ش بهش زنگ مای به دنکی بدم نشد، به بهونه تبریلیخ

. ستمی نای کار کوتاه بهی نی سر اامی کوتاه بیتو هرچ. بخرهزی چهی و مجبور کنم واسه بچه اری شهردیجور شده با
 !والسالم

 . سمت تلفنرمی مکنمی که جمع مزویم
 :چرخونمی و سوراخا را مری سمت صفحه شماره گبرمی چند بود؟دستمو ممی آقا رحشماره

 الو؟_
 م؟یالو، آقا رح-
 ش؟یبله، فرما_
  باهاش کار داره؟ي پردی بگد؟بهشی خبرش کنشهیم... با گوهر خانم صحبت کنمخواستمی من مدیببخش-
 .کنمی خبرش میتا اون موقع حتم.  دخترمزنی زنگ گهی دقهی دق10. حتما. بله...گوهر خانم؟ بله_

   کجا گذاشته رفته؟سی معلوم نارمی شهرنیا. کنمی من صبر می هحاال
 :دارهی خود گوهر بر مندفعهیا. زنمی وزنگ مدارمی و بر می شد؛ دوباره گوشقهی دق10 فکر کنم گهید
 الو؟_
 ؟یسالم گوهر خانم خوب-
 ...ایری بگی سراغی نزنی زنگهیآقا خوبن؟ دختر جون ... مباركدتی مادر؟ عی جان خوبيسالم پر_
 .زدمی زودتر زنگ مدیسال نو شمام مبارك، شرمنده با. دلت پره هایلی گوهر خانم، خيوا-
 ؟یکنیچه خبرا؟ با آقا چه م_
 گوهر خانم ؟... اقام خوبه؛یسالمت-
 ر؟بله ماد_
  هس؟ی چنم؟حاالی خونتون؟ نوه خوشگلتو ببامی بتونمی مزه،یچ-
  مادر؟يای میک.  خوشگلهیلیخ. نوه م دختره. يذاریقدم سر چشم م. حتما مادر_
 . شما بمونمشی پستمی بره سر کار، امشب تنهام، اگه مزاحم ندیآقا با. امیامشب م-



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 143 

 .خدافظ.سالم برسون.  من منتظرتم؟یچه مزاحم_
 . چه هول کردبدبخت

  به گوهر؟يزنگ زد_
 . نظر نگرفتهری بگه منو زخوادی ممثال

 . آقا نوه ش دخترهیراست.منتظره.بله-
 . جمع کنلتویپاشو وسا.یبه سالمت_
 شتره؟ی شب ب1 ل؟مگهیوسا-
_.... 
 آقا؟-
 . برداريخوای می شب هرچهینه، نه، واسه همون _
 جا دخلمو نی همرون؟یحاال چرا ببره ب!  کنه؟سی منو به بهونه خونه گوهر سر به نخوادی چرا هول کرد؟ نکنه منیا
 !کنهی خونه چالم ماطی و تو حارهیم

  شاخ و دم نداره؟گهی شدن که دخل
 . برمدی نبای بگم که دست خالدی بشه باری دنکهی قبل از ایول
 گه؟ی نوه ش دختره دیگفت! دی خرمی بردی با؟ي پریراست_
 بله چطور؟-
 چطوره؟...يدیبه عنوان ع.  طورنی گوهر و بچه هاشم همي برام،یخری مزی مزی چي سرهی برا بچه میریخب م_
  دوباره حرف چشمامو خوند؟یعنی

 ...پس من برم آماده شم. خوبهیلیخ_
 
 "اریشهر"
 
 ی آروم و ساکت کنار دستم رو صندليحاال پر. رونی بمی از تو خونه اومدي همه مدت با پرنی که بعد اهی بارنیاول

 .ارتشی نه دل خوش داره، نه چشم داره که بتونه به وجد بارتش،ی سر ذوق نمیچی هگهید. نشسته
 چند دست دی ام که کنار من نشسته، باي و حاضره، پری حی کنم، حاال که همه چدی دلم خواسته واسش خرامروز

 داره اونم واسه من پسند کنه؟ مهم ی خودشم مهمه، اصال چه اشکالقهیالبته سل.  خودم براش بخرمقهیلباس با سل
 . که جنس لباس خوب باشه و رنگشو دوست داشته باشهنهیا

 ،دارمی نگه منویماش
 :کنمی رو باز مي سمت پردر
 .ي شو پرادهیپ-
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 و دوباره کنهیشو باز م ،عصانی رو زمذارهی کنه، پاشو آروم مدای پنوی به دور و برش تا در ماشزنهی اروم ضربه میلیخ
 .نی به ضربه زد به زمکنهیشروع م

امروز با دل خودم راه . ي الماس کردن پرالی خی بگهی دزنه،امروزی نمی اونم حرفرم،یگی دستشو مبندم،ی منوی ماشدر
 .رمیم
هرچند که . دی خرنجای اومدمی حتما مومدی لباسا به کارم منجوریخودمم اگه ا.  فروشگاه اکثر لباساش مارکهنیا
 .چاپنی از آدم متوننی انصافا تا میب!  پول خون باباشونهمتاش،یق
 ی دست خالدی نبای شده آشغال بخرن، ولد،ی خرنجای اومدنی مشهی ام که عقلشون تو چشمشونه، همی مشت آدمهی

 . براشون افت داشتگشتن،یبرم
 زی چهیتره واسه نوه گوهر ، خودشو بچه هاش اول به.کنمی با دقت همه لباسا رو نگاه مم،یشی فروشگاه که موارد
 : واسشون مناسبهی که چارمی سر در نمیلی خرم،منیبگ
 ؟ي بخريخوای می واسه نوه گوهر چ،ي پرگمیم-
  درشته؟ای هیزی بچه ردونمیفقط نم.میخری مرهنی پهی_
 .شهی تنش متی فگهیخب تو بزرگ بخر،اگه االنم اندازش نشد،چند ماه د-
 م؟ی بخریباشه،واسه گوهر و بچه هاش چ_
 . از تو بپرسمخواستمی سوالو من منیا-
 . برا همشون لباس بخردونمینم-
 ! کهشهی نماری شهريوا_

 :پرسمی فکر نکنه ناراحت شدم منکهی واسه ایول. صدام کردهاری شهردی دهنش،انگار فهمي جلوذارهی مدستشو
 ه؟ی چشه؟مشکلشیچرا نم-
 کدوم چی که به همی بزرگ بخرکی مشت لباس کوچهی که شهی نمدونم،ی کدومو نمچی هزیخب آخه من سا_

 . کنهي باهاش بازخرمی ميزی ، چی ، تفنگینی واسه پسرشم ماشرم،یگی ميواسه خودشو دخترش روسر.نخوره
 .لتهی مید،هرچیشما مختار-

 ي روسرهی با ی خوشگل شکالتيو مانتهی. دمیکشی به اونور منوری رو از اي پری هکردم،ی بچه ها ذوق ممث
 . اندازه اندازه بوددم،یهمرنگش واسش خر

 . ندارمرهنی بخرم، پرهنی پهی واسه خودمم خوامی ميپر-
 . خوشگل ندارمرهنی پگفتمی مدیبا. ندارمیچی هي پرقهی به سلی دارم، ولادی لباس که زگه،ی زدم دزر
  بخرم؟یچه رنگ-

 .دی بخری آبدی خوشگله،اگه دوس داری آبخب
 . خودت برام انتخاب کننجا،ی اایپس ب-
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 من؟_
 . تو بخرمقهی به سلخوامی مگه،یآره د-

 :رهنی پهی رو ذارمی و مرمیگی مدستشو
  جنسش خوبه؟نیبب-
 .نی بردارشوی دونه آبهیآره خوبه، _
 ...دمشی روز پوشهی دیدم،شای خررهنمی دونه پهی ي پرقهی سلبه
 ؟يخوای نميزی جان؟خودت چي پري الزم نداريزی چگهیخب د-
 . کرده بودمدی نداشتم، تازه با گوهر خراجی احتمینه ممنون، اون مانتو روسر_
 شه؟ی میحاال رنگ وارنگ بپوش چ. شهیالزمت م. شهی نميادینوش جونت، ز-
 .دستتون درد نکنه_

 ... خونه گوهريو به سشی عقب و پی رو صندلذارمی رو مدای شه، خرنی تا سوار ماشرمیگی دستشو مدوباره
 !میدی خانوم، رسي شو پرادهیخب پ-

 االن به خاطر سهل نکهیبا تصور ا.  هواشو داشته باشمکی که از نزدشمی مادهی پيره،فوری سمت دستگبرهی مدست
 .کنمی خودم حس مي تو دستو پای سوزشهی شه، ی من دست و پاش زخميانگار

 ... که پسر گوهریدونی م،ي پردونمینم-
 ! سختهیلیخ.بهم گفته. دونمیبله م_

 که يحاال دست من پره و سرعتم کم، با سرعت پر. شمی و باهاش هم قدم مدارمی عقب برمی رو از رو صندلدایخر
 تنگ و ي کوچه هانی ببرم تو انوی ماشتونستمی نمنی از اشتری بگهید!  متناسبهزنه،ی ضربه منیآروم با عصاش رو زم

 !  کنونی آشتيکوچه ها...کیبار
  خونه گوهر؟انیشمام م_
 .گردمی کنم بر مکی سالم علهی رو بدم دستش، نای فقط دم در اام،یتو نم-
 گه؟ی ددیایفردا م_
 .دونمی نمس،یمعلوم ن-

کوچه هم غلغله، . ادی مرد مهی ي دوتا زن و عربده هایکی غی جي سر و صدانا،ی سر کوچه گوهر امیسیری میوقت
خونه گوهرم که ته کوچه اس، پس ناخواسته !شهی جماعت اومده،معلومه ازش استقبال منی اری تئاتر مفت گگهید
 ! می اکشن رد شي صحنه هانی از دل ادیبا

 ... ندارمی دومی چه خبره؟ من خودم تو فضولنمی ببکشمی گردن می سمت جلوس و هنگاهم
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 فرصت طلب،داره از نهی بوزهی. "بلـــــــه" که کنمی نگاه به سمت راستش مهی خودشو چـ ـسبوند به من،يپر
 حفاظتش بود ي بود برای هرچدونمی حصار نمهی نقاب، هیبا دستام اطرافش ... وبرهی کمال استفاده رو می شلوغنیا

 کنه؛ی نگام مگردهی بر مهدی با رنگ پرفهمهی ماروی کشمش،ی و به سمت خودم مکنمویدرست م
 ... راه ننداختمنجای معرکه ام من اکی و بزن به چاك تا گردنتو نشکستم_

 واسه خودش راه تی جمعنی انی تونست بي که چجوربهی کنم، عجی سرش خالداموی تهدهی صبر نکرد که بقاصال
 !باز کنه
 ،دهی و فحش مزنهی داد می هارویم،یشی اضافه مایی ، ما هم به جمع تماشاچمیری که مجلوتر

 ببنمش زندش ای دننی تو همیی جاهی ي روزهی پدر و مادر رو ؛ اگه ی دختر بنمشی نبارهی بارم،شانسیپدرشو در م_
 رو یی آبروی بنیا... دنبالش راه افتاده؟نیی داشته که سرشو انداخته پای سر و پا چیآخه اون پسره ب....ذارمینم

 کجاببرم؟
 : از اون زنایکی سمت گردهیبرم
 رو ییای حی بنی شه، که ای شوورش نده، که چرمردی دختره جوونه، به پی گفتی ه،ي تو پر روش کردنیهم_

 هی تونمی مردش نمری که من پي شهرنیاونم تو ا!  ال قبا، از خونم در بره، فرار کنههی پسر هیکجاببرم؟ که دخترم با 
 ! تو چاه خالندازمی مبرم،یسرشو م.... بمونم توشرونیشب ب

 
 بازم لرزه؟ی کرده و مخی چرا دمی فهم،تازهي خودمو پري براکنمی ناظر راه باز متی جمعنی آروم از بم،ینستادی واگهید
 نی ایشکر خدا تموم اهال. با خبر بشه اروی اون ی عربده کشي باعث شده جلوتر از من از ماجرازشی تیی شنوانیا

 خاطرات تلخ ي آورادیهمه مسئول .  حروم کننيپر  اب خوش رو بهوانی لهیشهر دست به دست هم دادن تا 
 ...شدن براش

 نیهمچ! بپردازهشونی همسایاز خونش دراومده تا شخصا به مسئله خانوادگ.نجاسیگوهر خانومم که ا! بــــــه
 نه؛یبیرفته تو بهر ماجرا که منو نم

 .سالم گوهر خانوم-
 . مباركدتونیع...دی خوش امدد؟یا ِسالم آقا خوب _
 :شهی هم متوجه ميپر
 . مباركدتیانم، حال شما؟عسالم گوهر خ_
 چه خبر شده گوهر خانوم؟-
  چه خبره؟دمی زدم، من که خودم فهميادی زر زباز
 عثمان و دوباره رهنی پکنهی فرار دخترشو منی اشهی واال، کار هر روزشونه، هروقت دلش از همه جا پر مدونمیچم_

 .یعربده کش
 . تو رو خدانیی تو، بفرمانیی بفرمانجا؟یحاال چرا ا_
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 . به سمت خونشکشهی و مرهیگی و مي پردست
 ! شددیچشمم به در سف. وقته منتظرتونمیلی جان، خي تو پرایب_
 . االنم تا سالم نکرده بودم، سرت گرمِ دعوا بودنیتو که هم... ذات آدم دروغگوبر
  خونه؟دی برگرددیتونی مومدم،یاگه تا فردا ن.  دست شمايفقط پر.  برمدیممنون گوهر خانوم، من با-
 . ندارم، خدا شکر دخترم حالش بهتره، مادر شوهرشم حواسش بهشون هستي کارنجای اگهیبله آقا، د_
 .باز من از عالم و آدم طلبکار شدم!  دعواي تماشاي اومديکاری ام معلوم بود، از بیگفتینم
 : جلوشرمیگی رو مایدیع
 . مباركدتونمیناقابله، ع-
 ! نیده کرد شرمنه؟ی کارا چنی آقا اي وايا_
.  که بازم روم بشه بهتون زحمت بدمدی کنم،قبولی گوهر خانم؟ واال ما حاال حاال به شما بدهکاریچه شرمندگ-

 ! خانوم گردن شماسي من و پري زحمتاشهیهم
 س،ی تو آقا، خونه ما در شان شما ننیومدیکاش شمام م....دستتون درد نکنه... زحمتانیتا باشه از ا!  آقــــــايا_
 ...یی استکان چاهی خب بازم یول
 . برمدی شده، قرار دارم بارمید!  کهمی حرفا ندارنی با شما از اگهی دم،ی گوهر خانوم؟ ما نمک پرورده اهی حرفا چنیا-
 !نستای جان، سرپا واي تو پرایب.  آقادیدونیهرجور صالح م_
 از دی دوباره بانمش،ی نتونم مث سابق ببگهی ددی اخر، شاي هاتی وصحتی نصیی جوراهی کنم، ی خدافظي با پردیبا

 . شديش دور شم، کارام دوباره جد
 .ادی ام االن مي تو گوهر خانم، پرنییشما بفرما-

 ... تنهامون بذارهدی که بافهمهی مباالخره
 ...خدافظ آقا_
 
 
 ]font[/؟يخوای نميزی چ؟ي با من نداريکار... برمدی جان، من باي پرگهیخب د-
 . ممنونیلینه آقا خ_
 ؟یتشکر برا چ-
 ... بهتون زحمتیلی مدت که خنیا...ی همه چيبرا_

 .ومدی حرفشو کامل کنه، چون اصال به مذاقم خوش نی حتنذاشتم
 چیه/  وقتچیه/تو... که حرف نداره خدا رو شکرتیی تو گوشات فرو کن، شنواشهی واسه همگمی بار مهی ي پرنیبب-
  شد؟رفهمیش...یستیو ن/ ينبود/ مزاحم من/ جا

 . آرهیعنی که دهی تکون مسرشو
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 معلوم یچی چند ماه طول بکشه، هدمی شا،ي هفته اهی دی شات،ی مامورهی رمی که برگردم، دارم مسیمعلوم ن-
خودم هر وقت تونستم بهتون زنگ !  وجهچی به ه؟يدیفهم! یکنی مدت مطلقا به من تلفن نمنیا....سین
 .ارهی مرتب پول براتون نفر و گذاشتم که بهی حال نی گذاشتم براتون، با ایپول به قدر کاف....زنمیم
. ای کردضی خودتو مري کردي دوباره سهل انگارنمینَرَم بب.  باشیپوشی که میمراقب خورد و خوراك و لباس-

 ... امشبم خوب خودتو بپوشوننی هم،يهنوزم که خوب نشد
 د؟یزنی حرف مينطوری چرا اد،یکنی نگرانم مدیآقا دار_
 زنم؟ی حرف ميچطور-
 هیشب...هی شبیی جوراهی...هی...آخه_
 ته؟یوص-

 ! که اون فرصت کنه خجالتشو قورت بدهخندمی ممن
 . از بابت شما راحت باشهالمی خخوامی جان، فقط مي پرسی نتیوص-
 .میما مراقب خودمون هست_
 ن،ی بگی به دکتر ناظمنی داشتياگه کار......ش کشی پهی مراقبت از بق،ی تو مراقب خودت باشخوامیمن، فقط م-

 .شهی نمشاالیکه ا...اگه الزم شد...يزی چیمنظورم دوا درمون
 .شمام مراقب خودت باش_
 !متهی غننمی خب؛ همی ولکرد،ی که خوشحالترم مگفتیم "تو " اول جمله ي "شما" اون ي؟ اگه به جا"خودت"
 !نینگران ما نباش_

 ؟"نینباش "! که بازي کردخرابش
  باشه؟يدیقول بده که به همه حرفام گوش م!  شما راحتهي که بدونم جاامی در می از نگرانیمن وقت-
 ...باشه_

 .کنهی نمغیپس لبخنشو ازم در.ی شده زورکی لبخند بزنه، حتدی بامی واسه دلخوشدونهی ماونم
 اونقد ي بعدم پرست،ی کس حواسش به ما نچی ه گرفته کهی معرکه درستو حساباروی اون نقدی رو شکر که اخدا

 فکر و نکنن با نی ای کاش نفهم بمونن وليکه ا(!!)  باباشمدنی هست در برابر من، که همه تا حاال فهمزهیر
 .خودشون

 که تا بحال شمی می ـشونـی اون پکی و دوباره نزدبندمی مکنم؛چشماموی و انگشتاشو نـ ـوازش مرمیگی مدستشو
 ... نداشتهیبراش نوشته خوب

 ! داغ نشهزای چنی سرد هست که حاال حاال با ااونقدر
 !شهی سخت که هست، سختتر مشه،ی بمونم، واسه خودمم سخت منی از اشتری بگهید

  کنه؟کاری چخوادی مکنم،ی تعجب مذاره،ی که نمارمی از دستش دربخوامی مدستمو
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بعدم همون طور آروم دستمو ول ...!  با من ندارهي فاصله اچی که مطمئن شه هیی جا باال ، درستبرهی آروم مدستمو
 . تو دستامذارهی و مکنهیشو باز م "کادیوان " سمت گردنشو ، گردنبندبرهیجفت دستاشو م... کنهیم
 ،برو تو هوا سرده-

 .بندهی تو در و مرهی مي چک و چونه اچی بدون هاونم
 ، جفتمون بهترهي براينطوریا

   احترام؟ای بود؟ دوست داشتن بود ی قصدش از اون حرکت آخر چواقعا
 ی کدوم معنم،ی که االن ما توش بودیتی موقعنی اده،ی می معنهی یتی تو هر موقع،ی سادگنی ـوسه رو دست در عبـ

 !  و احترام نبوده باشهی فقط خدا کنه واسه قدر شناسداد؟یرو م
 !"دوست داشتن"!گهی دی معنیکی اون مونهیباشه که مخب اگه احترام ن! هه

 !دمی حقو بهش نمنی داشته باشه، من ااالتی خنی حق نداره از اي نه، پرگهی دنی ادم؛ی تکون مسرمو
 ی هر وقت نا آروم و بدمش،ی از همون روز که دزه،ی براش عزیلی خنی ادم،یو تو دستم فشار م "کادیوان " پالك

 !  االن مننی درست عزد،ی پالك چنگ منیقرار بود، به ا
 .منم آروم شدم... کردهی کارو منی که ادونستهی ميزی چهی داره، حق

 .شمی دور مي سرعت از پرنی آخرکنم،بای پرت منی و خودمو تو ماشکنمی مادی قدمامو زسرعت
 که یخدافظ... تلخش کردی خدافظی ولنهیری واسم ششهی بودن هميلحظه با پر(!!)  بودی تلخنِیری شلحظات

 وقت چی هی بوده ولشمی پدم،ی رو دي از اون وقت که پرشهی شروع شد، من همیی تنهايدوباره روزا...مینکرد
 !ي داره تو خودتو ازش دور نگی باشه ولکتی زور داره که نزدیلیخ! کنــارم نبوده

 ! نشم خوبهوونهید...امیلحظه ام از فکرش در نم هی نم،ی رو ببي که دوباره پری از حاال تا وقتگه؛ی دشناسمی مخودمو
 

  به روزگار که از خاطرات منلعنت
  داشتنت را گرفته بودالی خیحت

  کردمی به روزگار که ما را دو نلعنت
 ...که منَت را گرفته بود» تو« هی شبيزیچ
 
 "چهریپر"
 

 !؟یی بازم جداای خدابندم؛ی مدرو
اگه بخوام فقط اسم . شهی لحظه ام قطع نمهی من ادامه داشته باشه؟ ی اومد و رفت آدما تو زندگنی قراره ای کتا

 .شهی هفتاد من کاغذ مي خودش مثنوسم،ی رفتن و بنوموی که اومدن تو زندگییآدما
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 یم تو چاه ولاون با عباس آقا منو دربدر کردن و از چاله انداختن!  از خاله سوسنی مظلوم تر بود، حتهی از بقیکی نیا
 . خودشو آواره کردچارهی بنیا
 !برمی می پهامیی کردم، نه کم کم دارم به توانارونی صابخونه رو بگهی دفعه دنیا

 واری من از دي قصه اول
  من از سنگ استي قصه آخر
 که هر کجا بروم!  به من چه؟خب

 ... رنگ است؟نیهم " دائماآسمان
  جون؛آقا رفتن؟ي تو پرایب_
  بله رفتن؛-
 سال اصال تو خونه ي روزاشتری برن،ی متی مامورادیاقا ز.  برگشتهي جون ، چشم رو هم بذاريغصه نخور پر_
 کارش کمتر شد و ي شانس اورددی تو عگهید...انی نتونستن بي که تو هم بودی چند ماهنی که تو ايدی دان،ینم

 تفنگه نی از ایلی جون، خيدستت درد نکنه پر.... کنيت باز برو تو با تفنگرون؟ی بي اومددیا سع!... تو شیاومد پ
 .خوشش اومده

  گوهر خانم دختر و نوه ت کجان؟یراست.  دکتر درد نکنهي نداره، دست اقای قابلکنم،یخواهش م-
   پله اس، برو باال ازشهی نجای جون، ايمراقب باش پر.... نشونت بدممی برای جون، بيتو اطاقن پر_

 به چار چوب رمیگی دستمو مهی اد،ی باالتر تا ارتفاع پله دستم بارمشی کم مهی کنم، دای تا پله رو پدمی تکون معصامو
 .دارنی پله ها دست از سر من برنمنی جا اچیانگار ه. باالرمیاطاقو از پله م

 .نی خانوم، خوش اومديسالم پر_
 . هم سنو سال خودم باشهادی تو گوشم، بهش مچهیپی مي دخترونه ايصدا

 . مزاحم شدمدیببخش.سال نوتون مبارك.سالم-
 ... جوني پري داراری شمام مبارك، اختيسال نو_

 :ارهی کم بهش فشار مهی پشتمو ذارهی دستشو مگوهر
 . ی تا راحت باشمی نداری صندلنجایما ا.  جوني پرنیبش _
 . ام خوبهیلی گوهر خانوم، خنی داراریاخت-
 ؟ی جون، نکنه ناخوشيصدات گرفته پر_
 . کم سرما خوردمهیآره، -
االن ! يدیی حواست نباشه چازنه،ی روز گرم،گولت مهی روز سرده، هی ، هینجوری بهار اي هواگه،ی ديمراقب نبود_

 ...شی آبِ رو آتکنم،ی جوشونده درست مهیبرات 
 . گوهر خانومنیزحمت نکش-
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 .کنمی درست مي تندست،ی نی جون؛ زحمتي پري نبودیتو که تعارف_
 .رهی بگشوی کم از تلخهی که ارهی با نبات بارمی شانس باره،ی بخوادیدوباره گوهر از اون جوشونده هاش م !پف

 ،می ـشونـی رو پنهیشی مکی لوله بارهی هوی
 !ویک...ویک_

 به مردن، دوباره زنمیخودمو م.رمی بمشی اندازری با تدی پسر گوهره، االن من باد،ی حتما سعخنده،ی غش مغش
 !و چه راحت... شهی چه زود خوشحال مشه،ی خندش بلند ميصدا

 . نکنتی خانومو اذي پرد،یاِ نکن سع _
 .کنهی نمتمی نداره، اذیاشکال-
 . شده بودی شکارچالشی دستش بود به خرکمونی تروزیتا د... کردهدای پدی جدی سرگرمهیحاال امروز _
 .)) دارهی هم عالمیوانگید((زنم،ی لبخند مهی
 ؟ی گذاشتی دختر خوشگلو جنیاسم ا.  مباركدهیقدم نو رس-
 . شماسزیکن.  نرگسمیاسمشو گذاشت...ی خودت مادر ششاالیممنون، ا_
 ز؟یچرا کن!  کنهی شه خانومشاال؛بزرگیزنده باشه ا_
 .ي جوشونده رو باهاس داغ داغ بخورنی اای جون، بي پرایب_
 تلخه گوهر خانوم؟-
 . نکردهخیره، بخور تا  داتیوا؟ تلخم باشه خاص_
 . سره رفتم باالهی دماغمو گرفتمو زد،ی با زهر مار مو نمدم؛ی ذره ازش چشهی
 !هییهوی ی همه چنجایاد،ای تو آب ميزی چهی شاتاالپ ي صداهوی
  بود؟یچ-
  کنم اخه؟کاری من از دست تو چد،ی سعي گرم بخورنی به زمیاله_

 :ادی ، دختر گوهر، مدی خنده ناهيصدا
 ! از تو حوض در اورددوی سعنی اشهی نمگهی ددیاز بعد ع...باز دوباره شروع شد!... دعواش نکنــــــزیعز_
 اطتون؟ی تو حنیمگه حوض دار-
 ! خب با صفاسی ولستا،ی بزرگ نادی خوشگله،زیلی جون، خيآره پر_
 ! صاحباشهيبه خاطر صفا-
!  هست حاالیهره، زاغه س که من فکر کردم چ شرونی گفت خونه ش بنیاون رو زهمچ... گوهرم ناشکره هانیا

انگار گوهر فقط محله آقا رو !  بگه زاغههی انصافی بگهی دی باشه ولکی کوچیلی خدی شااریخب نسبت به باغ شهر
 . شهررونی از اون محله رو برونی بدونه،یشهر م
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خاطرت . نکنهادتی که ستی نياز اون موقع که اومده، روز... کرده هافتوی تعریلی خزی جان، عزيصفا از خودته پر_
 ! زهی عزیلی خز،یواسه عز

 نداشت، صفا یچیاون خونه بدون گوهر اصال ه.  گوهر تنگ شدهي که چقد دلم برادمی تازه فهمکشم،ی نفس مهی
 ، خود دارهيکه جا
 ...رهیگی دلم مفتم،ی اون خونه و آقاش که مادی دوباره

 ...زدی آخرشو ميانگار داشت حرفا...  شده بودي جـــورهی ندفعهیخودت مراقبش باش، ا ایخدا
 ...گردهی و بر مرهی و سالم محی صحشاالی ا،ي پرری گاز بگزبونتو
 ی وقتکشن،یراحت نفس م!  نفسشون نهی دستشون تنگه ولدن،ی به حال گوهر و بچه هاش، چه راحت خوابخوش

 که سی نی بغضره،ی بگدنتوی نفس کشي که جلوسی نی چچی هیعنی ،یخوابی رو بالشو ميذاری راحت سرتو منقدیا
 ! سر راه نفستادیمث حناق ب

نتونستم راحت بخوابم؟  "نفس " نی باز به خاطر همشبمی تا بخوابم؟ من که ددمی دارم جون منقدری من چرا احاال
  کردم، باز چه مرگمه؟نیی اونور، شهر و باال پانوری ای ، هدیامروزم که به خاطر خر

 !خوابمی که راحت نمنهی خوابم عوض شده، واسه ايجا
 شده که تو یحاال چ! دمیخوابی رو سنگم مومدی نبودم، خوابم مای بازی قرتنی من که اهل اگه،ی دگمی مچرند

 خوابم؟ی گوهر نمزیرختخواب نرم و تر و تم
 با یلی نگفت که خدیمگه ناه!  خودشو پرت کرد توشدی که امروز سعنمی برم لب اون حوضه بشخوادی دلم ماصال

  بهتر از االن؟ی پس کم،ی برگردمیخوایامروز که وقت نشد برم، فردام که م! گهی دنمیصفاس؟ پس برم بب
 چشمام نکهی از اگهی لحظه دنیاالن ، درست هم!  تو آبش، چه خنکهکنمی دستمو فرو منم،یشی حوض که ملب
 آب حوضو با همه وجود بدم تو حس ی تا خنکبستمی االن چشمامو مدمم،یدی اگه می حتستم،ی ناراحت نکهیتار

 ! حس بره سمت چشمامنی که نصفِ افهیح. دستام
 صداشو انداخته بود پس کله شو نقل اروی! ي بود بعد از ظهریشی محله آروم شد، انگار نه انگار چه قاراشمنی اچقد

 کرده تی فرار کرده، خراروی با اون نویی بوده که سرشو انداخته پایدختره چه ابله...دخترشو انداخته بود سر زبونا
 از همه فرار کنه، از باباش، از ننش، از دی نبود، از فردا باشیآخر ی فرارش بود ولنی اولنیشه،ای اول آوارگگه،تازهید

 ...خودش
 ... خاطره نحس چنگ انداخت تو مغزمهی چون دوباره برهی ندارم، من خوابم نمی رودرباسگهی آب حوض که دنی ابا

***** 
 !گهی لنگ ظهره؟ پاشو دیخوابی چقد ممی پاشو، مرمیمر-
 ! آدمویکنی زا به راه میسر صبح!گهی دمیبابا بذار کپه مرگمونو بذار! آه_
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 ادی تو ام روتو زگهی دگهی بهت نمیچی هزیپرو.  ست11ساعت !  دختر لنگ ظهره؟یسر صبح! یرو تو برم هــــ-
 !نکن

 !ي رو تخـ ـت سرونهیشی و درجا مشهی از خواب بلند مای جِننی عهوی
 رو ختهی بلندش ريموها!  واقعاهیدنی دنتش،ی ببادی هواشو داره االن بنقدی که ادشی خوبه صاحب جدره،یگی مخندم

 !شده لو لو نیصورتش، ع
 ؟ي منو منتر خودت کردی صبح؟اوليخندیچرا م! حناق_
 تو مگه خودت تخـ ؟يدی که چرا تو تخـ ـتش خوابشهی می شاکادیبابا پاشو االن سروناز م. ی اول صبحگهیباز م-

  رو اون؟یکپی که ميـت ندار
 !دهی مگهی مزه دهی نیا_
 کنه؟ی میچه فرق-
 .  صاحب شدي گري خانم با موذي تخـ ـت بود ، منتها سرونیانگار بزرگتره،کال من از اولشم چشمم دنبال ا_
 !؟ي گريموذ-
 نیواال ما ا. کنهی متشی تو چشمش، اذفتهی نور مرونی تخـ ـت شبا از بیکی رو اون گفتی مدونم،ی ، چمگهیآره د_

 .میدی نديهمه وقت، نور
 ؛توی که روش بخوابیکنی مدایچون ممنوع شده، کال مرض پ! یغن کرده رو ش بخواب که قدنهیمزه اش واسه ا-

 !ی ممنوعيهم که عاشق کارا
  س؟11 واقعا ساعت یراست. فهمزیآ،قربون آدم چ_
 !اوهوم-
 .ومدی م8-7 تا ساعت شهیهم!  کرده هاری دي سروست؟ی نبیعج_
 :زنمی چشمک مهی
 !دهی کارش طول کشدیخب شا-
  شه؟یمگه م! برو بابا تو ام_
 ...می کنه مرکارتی افتاد به دلم؛ خدا بگم چي شورهی دفعه هی
 . تشنه بودمساری به خون تای آخرنیمخصوصا که ا!  نگران شدمم؟ی مری بگيخوای میچ-
 . زمیری ممساری زهرمو به تگفتیم.  بودی چند وقته همش تو فکر تالفنیا! گهی دگمی منویمنم هم_
  به سمت کمدا؛پرهی مره،ی که از چله ش در مری تنی عهوی
  چت شد ؟ "... بسم ا"-

 .کنهی و روش مری و زي افتاده به جون کمد سروي طورنیهم
  نه؟ای شده ی چیگیم-
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 !ستشین_
 ستش؟ی نیچ-
 !همه رو با خودش برده_
 ؟یزنی حرف مينجوریچه مرگته؟ چرا ا-
 . تا االن بهش کادو داده بودمساری تیچسروناز همه پوالشو برداشته، همه طالهاش، هر_
  برداشته؟ی برا چ؟یچ-
 ...فرار کرده_
 . تو دهنم تا خفه شمچپونمی که خودمو دستمو مکشمی می کوتاهغیج
 ؟یدونیاز کجا م-
 . برگردهخوادی نمگهی دیعنی با خودش برده، شویمتی قيزای مزی چي همه یوقت_
 ؟یکجا فرار کرده؟ کِ-
 !گهی فرار کرده دشبی حتما همون د؟یپرسی منی اصول ددونم،یچم_
 ده؟ی هنوز نفهمزیپرو -
 .  بود که االن خون به پا کرده بوددهیاگه فهم_

 ...ادی منیی داد و عربده از پايصدا
 .دیبفرما ، فکر کنم فهم_
 .می ببره مراتویمرده شور اون سقّ س-
 ... تو پاگردنیی پامیند تا پله اومد دزدا چنی انیمنم دنبالش، آروم آروم ع... در و باز کردمیمر

***** 
 ... چه سرد شدي رو بازوهام، ووکشمی مدستامو

 محله، نی اي خروسادمی آواز، شاری مالحظه زده زی زده به سرش که بی خوابی ام انگار بهی خروس همسانیا
 الی فکر و خشبوی دی خوابی برم بخوابم، بدی باگهی صبح شده، منم انگار دي دم دماگهی محلن،دیخروس ب
 خاطرات واسم نی اگهی ال اقل دخوابم، برمیخدا کنه حاال که با هزار مکافات دارم م!  واسم نا نذاشتهگهیامشب،د

 ! بخوابمخوادی دلم نمگهی که از ترس کابـ ـوس، درسهی مییکارم داره به جا! کابـ ـوس درست نکنه
 
 

 دی آی لرز و تب منی ست که بیخواب
 دی آیبر به لب م ست که از صیجان

  خواندی می خروس لعنتهودهیب
 ...دی آی رود و دوباره شب می مشب
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 .ای خسته بودی جون بلند شو، معلومه حسابيپر_
 .نمیبی نمي نورچی که هدهی چه فایکنم،ولی گوهر، چشمامو باز مي صدابا
 .ریسالم، گوهر خانوم،صبح بخ-
 .ومدی که دلم ني بوددهی آروم خـ ـوابنقدی ای کنم، ولدارتی بخوامی می از کر،یصبح تو ام بخ_
 .دمی وقت خوابری دشبیآره ، د-
 برد؟یچرا؟ خوابت نم_
 . بد خواب شدمينجوری خوابم عوض شده بود، اي چِم شده بود؟ فکر کنم چون جادونمینه نم-
 ! نکردهفی تو حوضو آبشو کثدهی دوباره نپردی به دستو صورتت بزن، پاشو مادر تا سعی آبهیپاشو ، _
 !  واقعاهی خالاری تو باغ شهری آدمنی همچهی ي جاره،یگی دوباره خندم مفتمی که مدی سعروزی کار دادی
 !  تو شکمم،آخخورهی توپ منی عزی چهی هوی به صورتم، هنوز نرفتم تو اطاق که زنمی لب حوضو آب مرمیم

. رونی خونه ببرن بنی نعشمو از ادی بمونم، باشتری کم بهی چرا قصد جون منو کرده؟ گهی بچه دنی ادونمی من نمحاال
 چشم و ی بنقدی که اي پری خفه بشیعنی. رونیبزنم ب(!!)  کشتارگاهنیزود برم صبحونمو کوفت کنم و از ا

 !علومه که کال حالو روزش مچارهی بچه بنی هم قد ايخودتو کرد...ییرو
  بپزم؟ی جون واسه ناهار چيپر_
 .می گوهر خانوم، بعد صبحونه برگهینه د-
 ؟یدونی نکنه قابل نم،ی ناهار بموندی با؟ي ناهار نخورده برذارمی جون، مگه من ميپر! وا _
 .شهی دلواپس ممی نباشان،ی وقت آقا مهی ه؟ی حرفا چنیا-
 داشیبعد پ تا چند ماه ره،ی االن مگه،اونی دشناسمشی من مان،ی که آقا حاال حاال نم،یگیاگه به خاطر آقا م_
 . بزنه خبر بده از حالو روزشی تلفنهی بشه که ی چشه،ینم
 .پرهی ام که داشتم، ميدیام(!!)  ارزنهی همون گهی گوهر دي حرفانی ابا
 .دونمی و فکر کنه واقعا خونشو قابل نمشهی ناراحت مم،ی اصرار کنم برشتری اگه بدمید
 !مای بری حتمگهی بعد ناهار دیباشه، ول-
 . بخور، بعد واسه ناهار چونه بزنتوییباشه، حاال ناشتا_

 ی ندارم باهاش راهي کاردمی منم که د،ي بازاطی تو حمی بهم که اال و بِال پاشو برکنهی ملهی پدی صبحونه، سعبعد
 .شمیم

 روزش  از کجا بدونه که من روز ِچارهی دستم که براش شکار کنم، اون بدهی و مگفتی که گوهر می کمونری تاون
 ! کنم، چه برسه به شب کورشيری نشونه گتونستم،ینم
 ،  جوندی کمونتو سعریبده من اون ت-
 : کف دستمذارهی کمونو مریت
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 ،  نگهش دارمرسهیمن زورم نم...ای هستي قویلیدخی سعنه،یچه سنگ-
منم که تجربه بچه . هی بذار دلش خوش باشه که قوی نداره، ولی وزنگهی چوب و چند سانت کِش که دکهی تهی حاال
 ! خانم، حرف ندارهی پسر طوب،ی به برکت وجود علمیدار

 .نی رو زممی لحظه واسه درمون بتمرگهی نذاشت دی سعنی تا خود ظهر، اخالصه
 دی تا از آقا سعنجای بمونم ادی بادوی عهی بره بقشی پنجوری کرده، ادای واسه بچش پی گوهرم، لَله مفتو مجاننیا

 .مواظبت کنم
 شکم مبارك بمونه تا نی که خدا حاضرم دستو پا و همه وجودمو بدم، فقط اي وا،ی گذاشته با ترشی استامبولناهار

 !امی از خجالتش در بیمن حساب
 دبه با هی گفتمی بهش مشدی کاش روم ماس،ی شک ندارم که به خاطر ترشی دستو پنجش حرف نداره، ولیعنی

 .ارمیشو م روزه دخلهیمن .  خونهمیخودمون ببر
 ! رو برنامه اسشمی چه هم چده،ی چرت بعد ناهارو سر مي گوهر داره، زمزمه هايوا
 ،می برنی پاشگهیگوهر خانوم د-
 م؟ی راه نداره عصر که هوا خنک تر شد برگهی دیعنی_
 .ستی گرم نیلی االنشم خنی همگه،یگوهر خانوم هوا خوبه د-
 .نای ادی ببرم خونه ناهدمی سعنیا. می جمع کنم که برزاموی مزیپاشم چ! گهی پا داره دهیباشه، مرغت _
 ؟ی بمونششی پسی حالش خوبه؟ خاطر جمع؟ الزم ندیگوهر خانوم، ناه-
خدا رو شکر .  نداره به حالشيری حالش خوب شده، بود و نبود منم توفگهی گذشته، ددنشیی روز از زا10آره مادر، _

 .رسهی بهش مه،یمادر شوهرش زن خوب
 م؟ی با خودمون ببردوی سعنیخوایم-

 دارم میادیآخه من خودمم ز!  االنِ منهتیحکا))...بستی جارو به دمبش مرفت،یموش که تو لونه نم(( تیحکا
 .کنمیمهمونم دعوت م

 لحظه غافل هی ازش کرد؟ی مکاری چیدونی بار اومده بود خونه آقا ، نمهینه خانوم جون، مگه مغزمو خر گاز گرفته؟ _
 اونجا ارمشی بزنه،ی وسط استخر خونه داره دستو پا ميدیدی مهوی يگردوندی درخت بود، سرتو بر مي باال،يشدیم

 . جنازشو چال کنمدی بادهیبه شب نکش
 .دور از جون-

 تعارف کردن به ي موقع باز شه، اونم برای که بی لعنت به دهنکردم؟ی می شد قبول نکردا، وگرنه من چه غلطخوب
 .هیبق
 .شهیم، که االن شب مپاشم پاش_

 .ی راست گفتنباروی واال، اآره
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 .گردمی بر مي بدم، جلدلی و تحودی جون، من برم سعيپر_
 . خودت باشد،مراقبیمنتظرم، خدافظ آقا سع-

 .. بچه رو از مادرش جدا کردمي چجورنی منو ببخشه، ببخدا
 
 
 ! ام برات برداشتمی دبه ترشهی م،ی جون اماده باش که بريپر_
 واسه من؟-

 . عمرمو گرفتميدی عنی بهتردی با ذوق گفتم که فهمنیچیهم
 دبه رو بخور، هی نیا. ندازمی حتما واست مشه،ی اشتهات باز منای خوشت اومده، اگه با اای چقد از ترشدمیمادر فهم_

 . انداختمی ترشادیامسال ز. ارمیهر دفعه اومدم خونه به بچه ها سر بزنم بازم برات م
  ،کنمیو شاالپ شاالپ بـ ـوسش م.  تو بغـ ـل گوهرپرمی دوس دارم؟ منقدی ايدیهر خانوم، از کجا فهم گويوا-
 ... شدری که دمیبر!  جون؟ نوش جونتي خوشت اومده پرنقدی ایعنی-
 به سر دختره ی االن چیعنی ستم،یمی واه،ی خونه دختر فراره،یروزی در همون خونه دي جلوم،یشی تو کوچه که رد ماز
  شبا؟خوابهی کجا ماد؟یم

  اصال کجا رفت؟خوابه؟یمگه معلوم شد سروناز شبا کجا م! هه
***** 

  چه خبره؟مینی ببمیکشی گردن ممویکنی مزونی خودمونو از پله ها آویی دوتامی مربا
 وی از رادیالله ول هست، کر و ی کال حواسش به همه چنه،یبی اونم ما رو مم،ینیبی رو می از همه شاپور شوتاول

  ،کنهی به ما اشاره ماره،ی مریاخبارو زودتر گ
 گه؟ی می چنی امیمر-
 . باهاشي تو صبح تا شب تو آشپزخونه ادونم،یمن چم_
 ؟ی چیعنی که دهی دست تکون ممیمر

 ! نهیعنی که دهی دستشو انگشتاشو تکون میواشکی...  زنهی بال بال ماونم
 .نیی پادیای نگهی فکر کنم ممیمر-
 مسار؟ی چشم تي جلونیی پامی حد تخـ ـتمون کمه که برنیواقعا فکر کرده تا ا_
 : بکشهشی کافه رو به آتا،ی نمونده بود که با همون زهر ماريزی چی مـ ـستوفمساریت

 تو ی بگيخوای جفتک انداختنا رو نداشت، منی اون سروناز عرضه افهمم،ی من خرم؟ نمي فکر کردز؛ی پرونیبب_
 ؟يبودهمدستش ن

 ! کجا رفتهدونمی نمغمبری به پری به پدم،ی االن فهمنینه منم هم_
 .  بزنه به کمـ ـرتغمبری پخدا
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 االن تا سه روز ، نیاز هم. خوامی من خود سرونازو مخوام،ی که ازم کش رفته رو نمییمن اصال اون پول و طالها_
 نجای که؟ خراب کردن ایدونی مکنم،ی رو رو سرت خراب منجایوگرنه ا. ی کنداشی پدمیفقط سه روز ، بهت وقت م

 و آسمون به حالت زار نی زمي که مرغاارمیسرت م یی کنم، وگرنه بالداشیبرو دعا کن پ... ساعته؟2واسه من کار 
 (!!)  من مرد عملمکنم،ی نمدی که تهدیدونیخودتم خوب م. بزنن

 .کنمی جبران میول!  کجاسدونمی منم نممساریت_
 ؟ي جا بدهی همه خسارت منو يخوای م؟ي کرددای نکنه گنج پ؟يچجور_
 ...ینه ول_
 !گهی بکَن د؟جونی چیول_
  سروناز بهت بدم؟ي رو به جاگهی دیکی حاضرم یول_
 :خارونهی چونشو ممساریت

  اونوقت؟یک_
 ...چهریپر_
 بغـ ـلمو ری از من هول کرد؟ دست انداخت زشتری که بدی دی تو صورتم چمی مردونمی نمفهمم،ی نمیچی هگهید

 ...بردم تو اطاق
 هی...يپر...تو رو خدا.... شددای پي تا اون موقع سرودیاصال شا.... گفتيزی چهی زی جون، پرويغصه نخور پر_
 .ارمی آب قند بوانی لهی واست نیی برم از پاتونمینم!... بگويزیچ

 .يشنویصدامو م...ي تو صورتم، تو رو خدا پرزنهی مينطوریهم
  چرا جوابشو ندم؟شنوم،ی کرده؟ من که صداشو می چه گناهچارهی بنیا

   تو سرم کنم؟ی بدبخت شدم؟ حاال چه خاکيدی دمیخوبم، مر-
کاش ... بهم؟ختهی کافه رو رهی ي چجورنیبب.  درد سره، نبودنش هزار تاهی رو، بودنش ي سرونیخدا لعنت کنه ا_

 . واسه خودمونمیکردی مي فکرهی مام ي تو کَلشه، اونجوری چگفتیالاقل م
  مثال؟يچه فکر-
 ...میکردی مام باهاش فرار مدونم،یچم_

 تو مغز نداشتش زنهیم(!!)  فکر بکرهیهر وقت !  کجاسدونمی نقطه که نمهی به زنهی و زل مکنهی تنگ مچشماشو
 !شهی مينجوریا

 ؟یکنی فکر می به چيدار-
 !یچیهان؟ ه_
  کنم؟ی بگو چه غلطمیمر-
 .کنمی جون، خودم حلّش مي پري غم نداريتا منو دار_
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 ... شده مشکل گشاممی به داد من برسه که مرخدا
 
 
 .کشمی به خدا خودمو مکشم،ی خودمو ممساری تشی اگه من برم پمیمر-
 ، بدبخت شد بسهيهمون سرو.  به تو برسهمساری دست تذارمی چرند نگو، نمنقدیا_
 م؟ین ککاریپس چ-
 فرار...میکنی آخر سر کرد، ما همون اول مي که سرويگفتم که، کار_
 فرار کنم خدا مسارن؟ی بهتر از تهی بقیکنی فکر مکنه،ی از من دوا نمي که فرار کنم، فرار دردستمی نيمن مث سرو-
 .فتمی میی چه گرگاری گدونهیم
 .میفتی بی ادم حسابری گمیاری اونجا شانس بدی تنها راهه، الاقل شانیا_
 . نوشته باشهمونی ـشونـی حرف بزن که تو پيزیشانس؟ از چ-
 همه وقت تو کافه نیا. ینی ما خر شانس ترنی ام شانس نداشته باشه، تو بی هر ک؟ي داري چه دردگهیتو د_

 . چپ نگات نکردهی صدق سر شهرام خان، کس،يبود
 . رفت تو فاز حسادتمی مرنی ادوباره

  چه خبره؟نمیبرم بب. دی رفت، سر و صدا ها خوابمساریفکر کنم ت_
  جز بدبخت شدن من؟يچه خبر-
 ... گفتهزی چهی بخوابونه مساروی تشی آتنکهی واسه ادی در چه حاله؟ شازی پرونی انمیبب_
 .ومدی مشی بارم محاالت واسه ما پهی کاش ي ای محاله، ولنکهی با اگمی خودم مشیپ

 ؟یینجای اچهریپر_
 ! ندارم قلـ ـبم کجا افتاد؟ي کارگهی دپرم،ی دفعه از جام مهی زی پروي صدابا

  کنم؛ی باال و نگاش مارمی با ترسو لرز مسرمو
 .ی مـ ـستوفمساری تشی پي روزا باهاس برنی خودتو اماده کن که همگه؟ی ديدیفکر کنم از سر و صدا ها شن_
 ... آخیول-
  حرفم کامل شهذارهینم
 !يری تو جاش منکهی اای سروناز پدر سوخته کجا رفته نیگی بچه آدم منی عایآخه نداره، _
 ! سروناز کجا رفتهدونمی خان، من نمزیبه خدا پرو-
 نی شما رو انم،یی اون پاي فکر کردن،یگفتی به هم منیخوردی شماها آب مگه؟ی باهاس باور کنم دیعنی ؟ يجد_

 . خبر دارم پوکتونکویباال به حال خودتون گذاشتم؟ من از همه ج
 هی رو ی مـ ـستوفمساری شهرامو تنوی عباس و افشي همه جرئتو از کجا اوردم؟ انگار تموم عقده هانی اهوی دونمینم

 :جا جمع کردم واسه االن
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 ! خانزی پرورمی نممساری تشی من پیول-
 : باالندازهی ابرو شو مهی

 ! بگوگهی بار دهی ؟ی گفتیچ _
 .رمینم/ مساریت/ شیپ/من-

 ! کردم تا خر فهم شهی واسش هجقشـــنگ
دو .  کافهنی تو اي اومدی رفته واسه چادتی نکهیمث ا. يندازی شده، جفتک مادی کاه و جوت زنمیبینه، م_

 ؟ي هوا برِت داشته که آدم شد،ي واسه ما مزقون زديروزاومد
 :کنهی مکث کوتاه مهی

 . آدمت کنمدی جونم، خودم با،یشی ادم نمزای چنیبه ا_
 !شهی تمام و کمال متمی آدمی مـ ـستوفشی با رفتن پالبد
 . صورتمي و من فقط دستامو گرفتم جلوکشهی ـربندو مکمـ
 . برسهنی کم از دردام به زمهی دی شان،ی رو زمکنمی که خودمو پرت ماد،ی سگک کمـ ـر بند رو شونم فرود منیاول

 . هست که ناکارم کنهي پهلو اونقد کارنیندارم، هم شی به بقي کارگهید... رو پهلو و کمـ ـرمخورهی مشیدوم
  ،کنمی خودم زبونتو دراز کردم، خودمم واست کوتاهش مام،ی نمگهی اونقد واسه من دم در اورده که محیدختره وق_

 ! زبونمو کوتاه کردهی راستی انگار راستگم،ی نمیچی اصال هزننم،ی مغی فقط جمن
 بار هی یکیهمه ...انی که بعد تو مییچه اونا... که قبل تو بودنییچه اونا... کافه؟نی تو اینیبی دخترا رو منیهمه ا_

 تموم گهی دیول...محض خاطر عباس بوده...اگه تا االنم دست روت بلند نکردم... صابون من خورده به تنشون
 ...نهیروز وضع هم  هرمساری تشی پي بچه آدم برنی عیاز امروز تا وقت...شد

 جلو دستشو ادی می کتک زدن که شاپور شوتدی باال واسه دور جدرهی و دوباره دستش مکشهی مقی نفس عمهی
 رهیگیم
 کنه؟ی واسه من زر زر می چینیبیولم کن شاپور برو کنار، نم_

 ...،مالهی کنار و آروم شونه هاشو مکشتشی مزه،ی پروي دوتاکلشی هکنه،ی ولش نمشاپور
  ،ارهی آب بوانی لهی که بره می به مرکنهی ماشاره

 . شهی آرومتر مخورهی آبو که مزی دست شاپور؛ پرودهی و آبو مپرهی مي جلدمیمر
 ! ومدی بهم فشار نادمی خونم، وگرنه که زی منم به خاطر سرخاد؛ی مث من سرخ شده، اون از فشار زاونم

 مساری به کار تگهی و دکنهی داره ناکارم مزی که پرورسهیعقلش م.... شه،ی آروم مزی شاپور، پرویونی با پادر مباالخره
  طرفمدارهی برمزی دوباره خزیپرو.امینم

 : تو انبارکنهی و پرتم مکنهیدرو باز م... ته راهروي تا انباربرهی کشون منو مکشون
 !...برمشی خودم مادیصداتم در ب.ی بدونتوی تا قدر عافیمونی منجایا_
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زخم پهلومه که افتاده سر . مونهی منیرد خون رو زم...واری کنار دکنمی و خودمو جمع منی رو زمکشمی مموی خونتن
 ...يزیخونر

 ...،بندمی چشمامو آروم مشه،ی انگار، پشتم که قرص مکنمی مدای گاه خوب پهی تکهی برم،ی که پناه مواری دبه
 
  بـ ـوس؟ینی مای می بری جون، با تاکسيپر_

 .دمیخوابی مابونی وسط خنی اونروز همادی گفت وگرنه فکر کنم در حال راه رفتن به زی چهی شد گوهر خوب
 !نی خودتون راحتتریفرق نداره، با هرچ-
 .شهی دلمون وا ممینیبی راحتتره، تازه چار تا آدم مالمی بـ ـوس خینی من با مم،ی بـ ـوس برینیخب پس با م_

 .شهی راحت دلش باز مچقد
 رهیگی من قلـ ـبم من،ی جون تو سر بشيپر.  کنار پنجرهکنهی گوهر خودشو پرت ممیشیم بـ ـوس که ینی مسوار

 . نباشمشهیکنار ش
 .باشه-

 (!!) فعال دهنم بسته اسی دبه ترشهی اون يمحض گل رو.امروز دور دورِ تو اِ گوهر خانوم... هم واسه توشهی شکنار
 دارمی آخر بستگاهیا. زدی ونگ می هدی نتونستم راحت بخوابم، بچه ناهشبی چرت بخوابم، دهی جون؛ من يپر_

 . محله اقاسگهیکن، اونجا د
 ی ولیکنی مادهی شده راننده رو پ،ی شادهی پي ندتی نشو، فکر نکنم اونجام رضاداری آخرم بستگاهی تو رو خدا، انه

 . که من از تو سراغ دارمیی رونیبا ا... چرتت پاره نشه
 واسه طوی شرای نگو داشت؟يدی تو که از همون اولش خواب،ینی که چار تا آدم ببی بـ ـوس گرفتینی می واسه چآخه

 !يکردیخوابت آماده م
 نی داشتن اي برخوردهی باال، فکر کنم معده و قلـ ـبم باهم پرنی دست انداز، همه مهی تو فتهی بـ ـوس مینی مهوی

 (!!)وسط، اونقد که جرقه زدن
 هی شب موندن تو خونه گوهر، بساط هی با دونستمیاگه م. زی پروي اونروز انباري درد رفتم تو حالو هوانی با ادوباره

 ... محال بود برم خونه ششه،ی و خاطره واسم فراهم مالیماه فکر و خ
 

***** 
مام خبر ندارم  زخهیاز حال بق... خدا رو شکر خونش بند اومده...کشهی مریپهلوم ت... پاهامو تکون بدمکنم،ی نمجرئت

 ... زخم پهلوم بود که اونم اول کار سر باز کردو شروع کرد به خون اومدننی همنشیبدتر...
 ی از ده فرسخکنهی رغبت نمگهی دمساری مطمئنم تگهیاالن د... کارستوني کردي کارزخان،ی درد نکنه پرودستت

 . ام داشته باشهیکی بخواد بهم دست بزنه و نزدنکهیمن رد شه، چه برسه به ا
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 نشون مساری به تیختی رنی منو اي جرئت نداردونمیم...يناخواسته به نفع من کار کرد... کارت درست بودندفعهیا
 رو از دست داده، اون وقت ي مث سرویآخه اون لعبت.ارهی اول از همه دمار از روزگار خودت در مياونجور! يبد

 ز من؟ مونده ای چگهی بهش؟ دي بديخوایعوضش منو م
 که ی به فکر مال و اموالمساریت... که در کردهی به فکر کافه و اسم و رسمزی به فکر خودشه، پروی هرکنجایا

 من االن اسمم ؟یکه چ. شمی دست به اون دست منی و از ایسروناز ازش بلند کرده، فقط من شدم گوشت قربون
 ... رو خوابوندفه قال کالویمعامله من فقط ق(!!) من اسمم قال بسه!  خون بس؟ نهه؟یچ
 

  باشدادتانی دی دوباره شکستمرا
  اگر زمان باشدرمی انتقام بگکه
 به خاك افتادم... دنی به جرم پرمرا
 ! آسمان شما باز، آسمان باشدکه
  زمانه، آدم به مرگ محکوم استنی ادر
 ... قلب مهربان باشدکی که صاحب اگر
 الـ ـکلش نداشته باشه؟ چقد ي هاشهی به کافه و شي باشه، کاری ازش راضمساری که تختی خون منو رزیپرو

 !گهیبسه د.  دارمی خوب ارزشدن،ی سر قمار و الـ ـکل مشونوی جماعت که همه زندگنیواسه ا! باارزشم من
 بکشه؟ نه اون هوش به دردم خورد نه اون همه سواد و نجای باهوش کارش به اچهری اون پرکرد،ی فکرشو میک

 ازش يزی خان، چزی مه، اونم که با شاهکار پروافهی فقط قخورهی که به دردم ميزیاالن فقط تنها چ ...استعداد
 ندازتمی مپای تهی خودش با نه،ی حالو روز ببنی ابا  منوزیمطمئنم فردا پرو... دود شد رفت هواممیتنها سرما... نموند

 کردم، دای که من پی وضعنی ، اونم با اخوادی که نمی نگهم داره؟ نون خور اضافی واسه چگهیآخه االن د... رونیب
 .شمی سر پا نمگهیحاال حاال د

 غذا ینی سهی با یشاپور شوت. شکنهی تو انبار و ظلماتشو مزنهی راسته نور مهی اد،ی تو قفل مدی چرخوندن کليصدا
 .گهیشته باشم واسه دو روز د کنه نا داتمی تقوخوادی مدمی بده، شای نخواسته بهم گشنگزیباز خوبه پرو... توادیم
 که به جز اون به زی پرواره،ی واسم غذا مدی شاپور باگهی سمت من، معلومه دکشهی و منی رو زمذارهی رو مینیس

 قرصو هی کنه،ی کف دستشو باز مهی سمتو رهیگی آبو موانیل.  انبارشو بسپره بهشيدای اعتماد نداره که کلیکس
 . دستش درد نکنهه؟ قرص خالصم کننی بهم لطف کنه و با اخوادی نکنه مده،ینشونم م

 دستمو نی واسه همشم،ی من مطمئن نمی ولزنه،ی لبخند مطمئن بهم مهی نویی پاارهی سرشو آروم مکنم؛ی منگاش
 یعنی که فهممی مبنده،ی و چشماشو مکنهی رو گونشو سرشو خم مذارهیبعدم دستو م... توشذارهی و قرصو مرهیگیم

 تو ذارمیقرصو م...شهی مسکنّا خوب منی ابا  خودش درد منالی به خچارهی ببره،ی خوابت م،ي قرصو بخورنیاگه ا
 وانوی خودش لرسه،ی آبم نموانی لهی به ی جون ندارم ببرم سمت دهنم، زورم حتی ولرمیگی آبو ازش موانیدهنمو ل
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بعدم بلند .  بخوریعنیکه ... جلوترکشهی رو مینیدوباره س. زنمی پس موانوی لخورموی قُلُپ مهی سمت دهنم، رهیگیم
 ...رونیب رهی و مشهیم

 ...ی کسی و بییدوباره تنها...دوباره درد و سوزش...یکیدوباره ظلماتو تار... تموم شدن،یهم
 ازم ،ی خان شوتزش؛شاپوری عزي پادوقیحاال داره از طر!  کردهی خان تازه ملتفت شده که چه غلطزیپرو!هه

 ! که به آب دادهی دست گلنی تا ماله بکشه رو اکنهی ميپرستار
 
 کنم؛ی تو صورتم چشمامو باز مزنهی که داره آروم ممی مري صدابا
 ؟يشنوی صدامو ميپر_

 :شهی نالم بلند مي صدافقط
 هـــــوم-
 .میپاشو دختر، وقت ندار...يپـــــر!...بلند شو... جان يپر_
 کجا؟-
 .رونی بمیباهاس بزن پاشو ست،یبلند شو، االن وقت خواب ن_
  کجا؟-
 ... تو صورتمپاشهی کم آب مهی

 .شهی آبش سرده، تموم تنم مور مور مدم،ی تکون مسرمو
 ! بگو المصبيزی چهی دِ ؟ی لعنتيشنوی شو، صدامو ماری هوشيپر_
 آره-
 گم؟ی می چيشنویم_

  ،دمی تکون منیی به پاسرمو
 .می فرار کندی بام،ی وقت ندار،ي پرنیبب_
 کجا؟-
 . هر جا شدم،ی برنجای از ادی فقط بادونم،یچم_
  تو؟ي اومديچطور... يچطور...چ-
  ، پاشــــو... کش رفتمداشوی نبود، رفتم تو اطاقش، کلشی تا خرخره خورده،حالزیپرو_

 . باالرهی آخم مي بغـ ـلم که صداری زندازهی مدست
 : باالبرهی مدستاشو

 .ای خب، خودت بیلیخ_
 .تونمینم-
 . ی بتوندی باست،یاالن وقت نتوستن ن...یتونیچرا م_
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 .می مرتونمیبه خدا نم-
 ،ي در برمساری و تزی از چنگ پرویتونی وقت نمچی هگهی دی بلند شو، اگه االن نتونيپر_

 ناله می نکبتی واسه زندگدی تا آخر عمر باگهی ناله کنم، دنمی اگه االن بشست،ی االن وقت آخ و ناله نگه،ی مراست
 .کنم
 . خودت کمکم کنــــا،یاخد

 شد،دست قی از بدنم، بهم تزررونی بیی جاهی از ی جون اضافهیم، انگار  "کادیو ان " رو پالكدمی کشدستمو
 ... باالدمی و خودمو کشواریگرفتم به د

 ! دستتو بده به من؟یتونی ميدی دن،یآفر_
 جونم از داره،ی که بر می با هر قدمبره،یاونم کشون کشون منو تا دم در با خودش م... تو دستشذارمی مدستمو
 ...رونی بشهی مزی تنم سرريزخما

 ،  چاره ندارمی ولادی دردت مدونمی جون، مي پردیببخش... دم دست گذاشته بودداشوی کلزی معجزه بود که پروا،یب_
 ...نی رو زمکشمی پاهامو مدارم،ی من که قدم بر نمدارم،یتند تر قدم بر م... بغـ ـلمری زندازهی مدستشو

 :کنهی منو از خودش جدا ممی مرم،یرسی در کافه که ميجلو
قبول ! می با هم باشمیتونی نمگهی دی ولکنم،ی منم تا صبح خودمو گم و گور م،ي خودت بردی به بعد بانجای از ايپر_

 یول... نی کنریستگ درجا دنیدی دو تا دخترو دسپرهی به همه پاسگاها مکنن؛ی مدامونی پم،راحتتریکن اگه با هم باش
 .کننی مدامونی تر پری دينطوریا

  حالم تنها کجا برم؟نی با ام،منیآخه مر... آخیول-
 ! نشدنداری بهی برو تا بقست،ی شاپور ني واسه چونه زدن، شانس اوردمی وقت نداريپر_

 توقع دی نباگهی داده؛ دي نکرده و قبل از خودش منو فراري بوده که تک خوري کاریلی خنجاشمی تا همگهی مراست
 :رمیگی اونم مي دستو پاي حالو روزم جلونیداشته باشم که وبال گردنشم بشم، من با ا

 .کنمی وقت فراموشت نمچیه. ي رفاقتو تموم کردره،ی نمادمی کارتو نی وقت اچی هم،یمر-
 ، جوني طور پرنیمنم هم_

 ... توشذارهی مشت اسکناس مچاله مهی و رهیگی مدستمو
 .شهی با خودت ببر ، الزمت می ولست،ی نادی زونمدیم_

 :دمی پشت دستشو آروم فشار مذارمی که خون روش خشک شده، مدستمو
 ... به خدای ماهیلیخ-
 . مواظب خودت باش،يبرو پر_
 خودمو با هر قدم تونم،ی تو پاهامو تا اونجا که مزمیری چند سال داشتمو منی که تو اي همه زوررون،ی بزنمی کافه ماز

 ... کنمیبه جلو پرت م
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  پام؛ي جلوفتهی از پشت سر منی ماشهینور ...شمی متر که از کافه دور مچند
 .شهی نمدهی سوراخ دو بار گزهیآدم عاقل از ... بکشهنجای که کار به ازدمیحدس م!  خانومچهریپر! به به_

 ...خوامی میی ماورايروی نهی االن گردم،یاصال بر نم...مسارهی تيصدا...شمی منجمد مهمونجا
 !!دومی بهشو مزنمیبود، چنگ م " کادیو ان " که اون لحظه دم دستم بود، همون پالكيزی چتنها
 :نی ایعنی من معجزه ي تو اون لحظه فقط و فقط معجزه بود، برادنیدو

 زودتر از ی سرم به کجا خورد؟ ولدونمی نمن،ی کرد که با سر خوردم زمری پام به کجا گدونمی نممیدوی که مهمونطور
 ... خونو رو صورتم حس کردمیاونچه که فکرشو کنم داغ

 ... که دوباره بلند شمنی گذاشتم کف زمدست
 ... نویسرمو گذاشتم رو زم!...ه؟ی وقت شبو سانیا! هیتو سا... دمی شبح دهی مث مساروی برق افتاده شوفر تيکفشا

 
 "اریشهر"
 

 هستن ، بایهمه تقر! فتهی امشب مفتهی قراره بی هر اتفاقگفتنی شده امشب، بچه ها حق داشتن که می شبعجب
حاال ! نجانی رفته اونور؟ همه که االتی واسه تعطی پس کم،ی نوروزالتی وسط تعطیانگار نه انگار که االن ناسالمت

 .نجایشب رسوندن ا امشونو کش، خارج از تهرونم نرفتن، اگرم رفتن خودشیخارج از کشور پ
 که از اون ی خالي پريجا...خورنی بخوان راجبه مسائل مهم و به درد بخور حرف بزنن، فقط منکهی از اشتریب

 . خونه هاشون کنهی خشنود راهوی خوشمزه درست کنه و همه رو راضيغذاها
 شناسم،ی مشتریاونو از خودش ب من کنه،ی ميزی دوباره داره نا پرهپرهی فاز باال مشهی که هموونهی پسره داروی اون

اونم !  و رفته باالختهی واسه خودش رزی رهی از سر شب که اومده کنه،ی مي روادهی کارا رو نداره، داره زنیجنم ا
 !هیادی ام زیلیخ! هیادیواسه اون ز!  نصف نصفقتی درصد، دق50 با خلوص ؟یچ
به قول اهل کافه، واسه خودش ... دستش، اما االنرهی ـگارم بلد نبود بگـی اومده بود، سمساری اون اوال که با تادمهی

 ...کشهی نمگهی معلومه که درون،ی بزنهی داره از حدقه مگهیچشماش د(!!)  شدهيمرد
 االناس کافه رو به کثافت بکشه؛اون وقته که نی که همدونمی تا االن چشم ازش بر نداشتم، مشی ساعت پمی ناز

 سگ در ي جلوفتهی پاش بزیپرو! هی نباشه تو گردان مـ ـستوفی آخه هر چاره،ی، خم به ابرو ن خان صالبت زیپرو
 ...  مقدم بچهنی چه برسه به اشه،ی ام دوال راست میخونه مـ ـستوف

اون !  امشب همه به اصطالح متمدنا و روشن فکراشم غالف کردنگه،ی کوته فکره دده،ی تازه به دوران رسکهیمرت
 .کنهی می داره چه غلطستی نشی اصال حالوونهی دنیوقت ا

 گنی مدن؟ی چه خبره که همه اوضاع رو قمر در عقرب دستی امشب دوباره برنامه ها شروع شده، امسال معلوم ناز
 . هستی ترسهی ته ته چشماشون یی جوراهیهمه ...هییامسال غلط نکنم خبرا! داسی که نکوست از بهارش پیسال
 ؟ي کردرکای شد پسر؟ چیاِ چ _
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!  وقتش بود از خودش واکنش نشون بدهگهی دد؛ی طول نکشادی مقدم جمع شدن، ززیهمه دور م...گردونمی بر مسرمو
 توجه به اطرافم رفتم جلو، ی شده بودم، بی که شرطیی جوراهیمنم دست خودم نبود، .  شده بودری االنشم دنیتا هم

 یلی خیلیخ... که نهدمی جلوش فهمزی افتاده رو مت حرکی که بدمی دی وقتیاولش فکر کردم مقدم باال اورده، ول
 ! تو اوجه االنیی جوراهی...  رفته باالتشی از ظرفشیب

 چرخوندم سمت خودم، هر آن ي برهی سرو دادم عقبتر از گردنو ن،ی رفتم طرف مقدمو خوابوندمش رو زمعیسر
 ! رهیمی می از خفگرهی ام نمی قلبستیز ا بره تو حلقش، اون وقت اگه ای و همه چارهیممکن بود باال ب

 :زنهی از اون ته مها داد میکی
 !(*)ادی، االن اورژانس م123زنگ زدم _

 نمیبی آب موانی لهی هوی! کنهی خفش مشتری بزی االن از همه چنی ادم،ی لباسشو جر مقهی و بعدم کنمی باز مکرواتشو
 آب از هر نیاالن هم... زنمی پس موانویهر جور شده ل...  بهش آب بدهخوادی اومده جلومو می نفهمتیکه در نها

 ! براش سم ترهیسم
 ...رسنی اورژانس مي تو کار ماساژ قلبش بودم که ماموراهنوز
 ! هی مـ ـستوفمساری تنم،یبی که مي اافهی قنی اولشموی اون موقع از باال سر مقدم بلند متازه

 اشتباه عمرمو کردم، نجات جون مقدم نی االنشم پر واضحه که من بزرگترنی همست،ی به فکر کردن نيازی ناصال
   کمک داشت؟اقتی اصال مقدم ل؟یمتیبه چه ق

 ی که رو به موت افتاده کینی نه؟اای داره اقتی لنمی کنم که بقراط و قسم طبابتش نذاشت اصال فکر کنم ببچه
 !دهی نمصی بدبخت ننه مرده که دست چپو راستشم از هم تشخهی ای هی خور مـ ـستوفرهیهست؟ ج

 بردم،حاال یی بونیکتری که من، از طبابت کوچدیفهمی مدی نبای احدالناسچیه(!!) ... تعهدمری که من زدم زنهی امهم
 شی راهو پنی تری منطقنوی تری کافه واسه نجات مقدم، اصولي اون همه اظهار نظر آدمانی بوی ناجهی شدم نجایا

 ! يوا!  انجام بدمهی اوليکمکها. گرفتم
 ول کن اره،یتا ته و توه ماجرا رو در ن.  باشه و ساده ازش بگذرهدهی نفهمی رو مـ ـستوفی بزرگنی اشتباه به امحاله

 .ستین
 

(*) 
 
 ي هاتی فورستمی مجهز به سرانی که در فرودگاه مهر آباد اتفاق افتاد،اي و به دنبال حادثه ا52 بعد از سال از

 اورژانس اون یشماره سه رقم....شهی تر مشرفتهی پ54و در سال !!)  نظرنی از اای کشور دننیچهارم(شهی میپزشک
 .شدی ون استفاده مي بود واز آمبوالنسها123دوران 

 
 "چهریپر"
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 . سالم رسوندمیلی زنگ زد، خدی جون ، امروز ناهيپر_
 سالمت باشه، حالش خوب بود؟ کوچولوش؟ شوهرش؟-
 ! تو باغ پدر شوهرشمی بدر برزدهی خوب بودن مادر، دعوتمون کرد واسه سمهه
 ،دستش درد نکنه-
 .من بهش قول ندادم، گفتم از تو بپرسم_
 . خودت بروی گوهر خانوم، ولي کرديخوب کار-
 ...رپاتاالی بدر مال شما جووناس، نه ما پزدهی من کجا برم مادر؟ سيایتو ن_
  نم؟ی نبیچی هاموی بی وقتدهیچه فا. امی بتونمیگوهر خانوم، من نم-
 چند بار گفته ی که دکتر ناظميدیتازه د. تو هنوز دستو پات سالمه. رهیگی جان، خدا قهرش مي حرفو نزن پرنیا_

 .یشی نباش، خوب مدیکه ناام
 .دنی می الکدی من امی و آقا واسه دلخوشیدکتر ناظم-
من .  امامزاده صالحمی با خودت بر،ي کردم هر وقت تو خوب شدنذر.  مادر، من دلم روشنهدنی نمی الکدیام_

 ! گوشههی ی غمبرك نزنينجوریا... ي که تو خودتم بخوایبه شرط. یشیمطمئنم خوب م
 : بهونهنی کنم؟ دم دست تری گوهرو راضی سخنراننی بعد اي چجورحاال

 .شهی دلواپس ممی آقا اومدن، نباشيدی وقت دهی بمونم، دیگوهر خانوم، من با-
 . نشوننمی خط، انی ااد،ی نمگهی ماه دهی جون، اون روزم بهت گفتم، آقا زودتر از يپر_
 .دی که خط و نشونشو کجا کشدمی منم نفهمو
  باغ آقا؟نجا؟ی اانی بگم بچه ها بي نداریاگه تو حرف...ی دوباره کز کنخوادیباشه حاال نم_

 گوهر و ی مزاحم جمع خونوادگخواستمی فقط نماد؟ی بدر خوشش نزدهی که از سهیک... برق چشمامو حس کردمخودم
 .دخترش بشم

 که از همون دم در دیسع!  اوردنری صاحاب گی خونه بگهیخوبه د.  تو باغ آقازهیری لشکر آدم مهی بدر، زدهی سروز
 . سمت استخردارهی برمزیدور خ
لبو گاز . کنهی هممونو به حلوا و خرماش دعوت مدهی روز نکشهی باشه به نجای ادی که سعگفتی گوهر راست مانگار

 .خدا نکنه...رمیگیم
 شتری تو ابو دستو پا بزنه، شانس نجاتش بفتهی بدی سعينطوری باز اگه ام،ی استخر و آب انداختروزی اصرار گوهر، دبه

 ! ازش نمونهیچی هگهی پرت کنه و دی که خودشو تو استخر خالنهیاز ا
 کور یول! گهی دپزمی رقم غذا رو خوب مهی نیچسبه،همی میلی مشت بار گذاشتم، خيو پلای لوبهی از صبح منم

 خواست واسه خودش ی فقط مال خودمه، هرکیاون ترش! ارمی براشون ممویخوندن اگه فکر کردن من دبه ترش
 .ارهیب
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 :چهیپی گوهر دوباره ميصدا
 ارمی تا من خودم باباشو بنیی پاارشی مادر، بنیی پاارشیآقا جمال ب.... پسرنیی پاای خدا ورِت داره، بــــــد،یسع_

 ! کور شدشي چشمايجلو
 ! کنهشترشونیخدا ب!  مادر و پسرنی اکننی که اسباب خنده همه رو فراهم منهی اشیخوب
 .میخوری مبی دکتر، سي باغ آقامیای تابستون مشاالی بخور، اوهی جون ميپر_
   داره؟بی سنجای جان؟ مگه ادی ناهبیس-
 (!!) داره اندازه هندونهبی س؟یدونستیآره نم_

 .نیکنی واسه تابستون خودتونو دعوت منی از االن داردمی بسه بابا، فهمخب
 .ی موقع کنار آقاتون نشسته باشنی سال بعد همشاالی کن، سبزه رو گره بزن، اتی نای جون بيپر_
 "خدا از دهنت بشنوه"گهی ته دلم می ولزنم،ی پوزخند مهی

 که واسه تولدم داشتمو هنوز یتی همون ننم،ی بتونم ببکنم،ی متیبعدم ن. ادی رو سر سبزه، قلقلکم مکشمیم دستمو
 ! گندهونی پاپهی نی همچزنم،ی و گوهر با دوتا انگشتم گره رو مدی ناهیبعدم واسه دلخوش. براورده نشده

 
  ها را گره زدم به غمتسبزه

  شده امشتری ِ از صبر بغم
 چی به هتی ِ زندگلی ِ تحوسال

 ... در به در شده امي هازدهیس
 
 "اریشهر"
 

 کنم،ی خودمم فرار مهی روزا از سانی واسه من که ادمیشا.  شدبهشتی اردری دیلی امسال خش،ی پي ساالبرعکس
 دونمی مدم،ی شنی که من از مـ ـستوفییزای صبر کنم، با اون چتونمی نمنی از اشتری بگهید. دهی طول کشیلیخ

 !شهی سر راهت سبز میکنی که فکرشو نمی که درست موقعنهیشگردش ا
 دفعه اگه نی ایول... خبر باشمی ازش بنموی رو نبي پرتونمی نمگهی داره،ی منه، دل واموندم تاب نمتی حکااالنم

. گذرنی نمیکی نی از اگهیسرهنگو بچه ها د... تو مخمصهندازمی رو هم با خودم مي رفتار کنم، پریبخوام احساس
 . و گوهري طور به پرنی بهشون زنگ بزنم، همدیحتما با

 مگه ست،ی تو کار نی خالصفتم،ی بری اگه گگهی دفعه دنی مطمئنم است،ی نایری از اون تو بمگهی ديری تو بمنیا
 سکی کردم، رسکی ریلی خي پرهیسر قض.  به تخـ ـته بخوره و معجزه بشه تا من دوباره قصر در برمي درنکهیا

 نیهم. رونی بدمی کشری دهن شز رو اي که من کردم ،پري محض کردم، اون کارتیکه چه عرض کنم؟ خر
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 برسونه، اون وقته که ی مـ ـستوفمساری باد به گوش تهی افتاده، فقط کافابی که آبا از آسکنمیاالنشم که فکر م
 !نهیحسابم با کرام الکاتب

 سر راهم، ی تلفن عموموسکی به گوهر زنگ بزنم، با کدیهمه با تلفن بزنم، اول از تونمی راحتم نمی حتگهید
 . مناسبهي تماس با پري براي اگهی که االن بهتر از هر وقت دشمیمطمئن م

 .مونهی قلک منیوسک؛عی تو سوراخ کندازمی و مکنمی مداشی ته مها پگردم،اونی دنبال سکه مبامی جتو
 که تلفن بهم بر گردونده رو ي سکه اکنم،ی تا زنگ خورد،قطع م10 کجان؟ نای ابهیعج...بوق دوم... اولبوق
 :چهیپی گوهر مي دفعه به سرعت باد صدانیا...مونمی منتظر مندازنوی و دوباره مدارمیبرم
 الو؟_
 .ارمیسالم گوهر خانوم، شهر-
 ن؟ی آقا؟ سالمتنی خوبن؟ییشما کجا!سالم آقا_
 ن؟ی نداريه؟ اوضاع رو به راهه؟ کم و کسر خوبي پر؟یشما چ...خوبم گوهر خانوم-
 ...ي خوبه آقا، فقط پرزینه همه چ_

 ...ستادی ـبم واقلـ
  شده؟شی طور؟ی چيپر-
دل ...شهی داره ذره ذره آب می ولارهی خودش نمي به روره،یگی قراره، همش سراغ شما رو می بیلی خینه آقا، ول_

 !نگرونتونه
 . حالو خودمم دارمنی ارون،ی بدمی راحت ول منفسو

 . رو بده بهشیگوش-
 ... آقایگوش_
 : تو گوشمدیچی بود که در جا صداش پسادهی انگار کنار تلفن وايپر
 .سالم آقا_
 گه؟ی می گوهر چ؟یخوب... جانيسالم پر-
 ...فقط! من خوبم آقا_
 ؟یفقط چ-
  آقا؟نیگردی بر میک...یچیه...فقط_
 نکن، يری باشو بهونه گی هم دختر خوبکشه،توی طول مشتری بکردمی که فکر ميزی کارم از اون چست،یمعلوم ن-

 .رمیگی هر وقت خودم تونستم مثل االن باهات تماس م،یزنی به من ابدا زنگ نمگمیبازم بهت م
 شنوم؛ی بغض کردشو ميصدا

 .نی شما بگیبله، هرچ_
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 قطع کنم، تا دی شده و بای که مکالمه طوالندمیوسک،فهمی کرده واسه اومدن سمت کزی نفر که از دور خهی دنی دبا
 !مساریدوباره بهونه ندادم دست ت

  دلم برات تنگ شده...مواظب خودت باش...يپر_
 .کنمی قطع مو

 گهی که دشناسمشی مياونقد "دلم برات تنگ شده". من زدماره،ی تا به زبون بکردی داشت مزه مزه مي که پریحرف
 . کردهری پشت زبونش گيزی چهی هم، گهی نمیچی هی وقتدم،یفهم

 با قلـ ـبم حرف يمن با پر... به چشماشی دارم نه حتیاجی نه به صداش احتي واسه خوندن حرف دل پرگهید
 .مثل خودش! با چشم دل. زنمیم
 

  ماستی تپش از ساعت، پر دلتنگهر
  ماستی بغض دلتنگد،ی سکوت هم شانیا

  نفس همره دوستکی ،ی تب دلتنگدر
 ...(*)خواستی بود که دل من ميزی چنیکمتر

 چند ماهو نی که تموم ایی همون جا،یشگی همي گرفتم تا برم سمت همون جاابونوی خرون،ی در کافه که اومدم باز
 نکهی به ادی نکشیحت.  بودن زود تموم شدچهریدوران با پر.  بودمي که دور از پرییهمون جا.توش سر کردم

 تو ادی میلخی و ی طور الکنی همزای چیبعض. ستی ما نلی طبق برنامه و مزای چیلی خگهید. تموم بشهدی عالتیتعط
 .ادی کوتاه نمی ولشکنهی کمـ ـر آدمو ممیایراه ن. میای باهاش راه بدی که بایزندگ
 با اون پالك انگار شم،ی دارم، هر وقت داغون ماجی احتيپر "کادیوان " به پالكي اگهی از هر وقت دشتری باالن

 .  ندارمی که بهش دسترسستی خودم نلی بازم انداختن به میول.  به خدازنمی معی و سريل قو اتصاهی
 جوره جمع و جورش چی هشدی نمگهید.  قوز باال قوزشدی اون وقت مد،یدی تو کافه اون پالکو تو گردنم می کساگه
 .کرد

 اگه ی اونام منو شناختن، االن حتخوره،ی جور مقدسات نمنی من به ای که گروه خوندنی اون کافه همه فهمتو
 نی اسم اذاره،خبی اثرم منکه،رومی و محالتر اات،ی معنونجوریمادرم زنده بود محال بود باور کنه که من رفتم دنبال ا

 ! ؟"اعتقاد"ذارن؟ی می چرویتاث
 از هر شتری بد،ید و شک و تریتو اوج بدخت!  راحتم نبودانیهمچ... شه؟ی معتقد ميزی آدم به چی راحتنی به همیعنی

 نقدی کار، الاقل انی اادی بر نمیاز هر کس. راحتم نبودنی مطمئن و مصمم کرد،پس همچي اگهی روانشناسانه دهیتوج
 اندازه نی برم، محال بود زودتر از چند جلسه منو تا ايدکار هر دکتر و مدشی پخواستمی االن اگه ماد،ی بر نمعیسر

 . ترسمی نميزی از چگهیحداقل واسه خودم د.ترسمی نمیچی از هگهید. شجاع شدمیلیخ... برسونهی آرامشنیبه همچ
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 که ی، به خصوص واسه من با اون گاف. اسختهی به هم ري اگهی از هر وقت دشتری روزا تو کافه حال و هوا بنیا
 ای مطمئنم گهید! بگذرهی اشتباهنی همچهی که از دهی مث اون بعیاز آدم زرنگ.  دادمی مـ ـستوفمساری تيجلو

 . بگذرهی از من به راحتیـستوف  اس که فکر کنم مـنانهی خوشبیلیخ. سروقتمانی فردا شب مایامشب 
 

 شی و افکار پری خوابی و بی دلتنگحس
 شی از پس و پدی شب شعله کشمهین

  رنجور و پر از افگارمروح
  سرخورده و حال زارمجان
 ...(*)زدی مادمی در کوچه و پس کوچه پرسه

 
 رو دستم؛ هر روز حرفاشو چند بار ختی روی اون روز آب پاکیوقت(!!)  که با شهرام داشتمی خصوص بعد اون تماسبه

 : تا از بهر شمکنمیواسه خودم تکرار م
 چارهی ب؛ی آهان مش مرتضکرد؟یکار م "اریماز" تو دفتر ه؟ی کاروی روزاونی د؟ي کردکاری تو چاری شهرنیبب "
 اری مشکوك اومدنو راجبه مازپی چند نفر با تگفتی خودشو رسوند به من، مي بازسی دنگو فنگو پلی با کلرمردیپ

 "گهی جور سواال دنی از اه؟ سراغشو نگرفتی کسرانن؟ی تو اای از خانوادش کدونمی چمدن،یپرس
اتر غمناك و  تئد؛ی کردن منم،به سر رسي تموم شد؛ نقش بازگهی واضحه که همه شجره نامه منم دراوردن، دپر

 .ی نقش مقابلچی بدون هییاونم تنها... تلخ تر از تئاتره شروع شدیلی که خمی زندگتیحاال واقع! درام تموم شد
نذار آال ...ي آب، باغو بزن به نام پرریشهرام اگه زنده برنگشتمو سرمو کردن ز" گفتم؟ ی تو جواب شهرام چمن

 یحت.. رو قبول کردمی راحت همه چیلی من، خیالی خی بنیچقد شهرام حرص خورد از ا "...خون واالخون شه
 ."اریماز" نیع... کردمتمیوص

 که راه نفسم ستی هوا نی خاطر داغشم،بهی کرده، اصال دارم خفه می گذشته، هوام چه دمدی چار ماهه که از عاالن
 اصال اون شب یعنی کنه؟ی نمي کارچی هی مـ ـستوفمساری چرا تدونمینم.  شدمی عاصیفی بالتکلنیبند اومده، از ا

 شی و باهوشيزی از تیلی گذشته باشه؟ ما که خی مهمنی به اهی از قضی راحتنی به همشهیحواسش نبوده؟مگه م
 بوده، ی الکدی و تمجفی همش تعرفهممی مکنموی به عقلش شک مگهی ام دی روزا نفرسته پنی اگه همم،ی بوددهیشن

 !ستی نی پخچیاسم در کرده، وگرنه ه
  فخار؟اری شهريآقا_

 به عقب برگردمو مطمئن شم نکهی جرئت ایحت.  خشک شدهویاصال تموم بدنم ! نفس منم همراهشساد،ی وازمان
 هی وقتا تا به یشده بعض.  اومدنکردمی که فکرشو ميزیزودتر از اون چ! رو هم ندارمانهی بوده ی صدا واقعنیاصال ا

 ! اون وقتاسزاگه نحس باشه؟االن ا خصوص اد؟بهی سرت مي فور،یکنی فکر ميزیچ
 : رومي جلوادی و مکنهی صدام صبر نمصاحب
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 ...دیای با ما بدی فخار شما بايآقا_
 ) سال قبل4(1352 ماه يد -تهران

 
 "اریماز"
 

 یلی حال هوا خنی که رسما زمـ ـستون شروع شده ، با استی نشتری چند روز بنکهی تنم کردم، با ااهموی سيپالتو
 ازهمه شتری هوا بنیتو ا.  سرمذارمی لبه دارمو مي و کاله شاپودارمی بر منهی اي از جلودامویسرد شده، سوز داره، کل

 .دهی که رو گوشمو بپوشونه مزه میی کاله کامواهی
 های سنی بازم همون ماشکنم،ی ، دو طرف کوچه رو نگاه مستمیمی در که واي جلويرو پله ها. کنمی خونه رو باز مدر
.  کردی طیالی خی بشهی نمنی از اشتری بگهید.پادی نگه داشته و داره خونه منو میشگی تو همون فاصله همیشگیهم
 که دونهی کنه، اونم می خودشو مخفکنهی نمی هم سع من اومده و اصالي ام همپاهی به ساهی که ساشهی مي روز10

 و ی معمولي به کارادی نداشتم، بای مدت کار خاصنیمنم که تو ا.می با هم کنار اومدیی جوراهی. من ازش خبر دارم
 منم دادن،ی خودشونو انجام مفهی بهم نداشت؛ اونا وظي کارنهیپس اون ماش.دادمی می سر و سامونهی دفتر يعاد
 . خودمویصل افهیوظ

 هی م،ی طورنی همشهیهم. کنمی که تو برنامه امروزم گنجوندمو چک میی کاراگهی بار دهی شم،ی که منی ماشسوار
 ماه دور هی بار دفترچه رو گم کردم تا هی ادمهی. سمی روزمره مو توش بنوي برنامه هادیدفترچه دارم که هر روز با

 زی مي تو کشوشمیکی دارم،ی تو خونه نگه مشویکی دارم ، ها  دفترچهنی االنا دو تا از انیواسه هم. زدمی مجیخودم گ
 .محل کارمه

همه . برم بهشت زهرا ، سر خاك آقا جونو مادردی بای قبلي شنبه است، طبق همه پنج شنبه ها امروز که پنجخب
 جمعه؟ ای صبح و بعد از ظهر؟ پنج شنبه کنه،ی میحاال چه فرق.  صبح برمدی امروز بای ولرفتمیپنج شنبه ها عصر م

 شتریاالنم که دلم ب. ام که قاعده و قانون ندارهیدلتنگ.دنشونی دي که هر وقت دلت براشون تنگ شد، برنهیمهم ا
 .  دارماجیچقدم که به دعاشون احت.  براشون تنگهي اگهیاز هر وقت د

 نمی همنم،ی تو رو نمبي دامادرمویمی من مگفتی مشهی همنه،ی منو ببي که داماددیآخرم مادر به آرزوش نرس!هه
 طور بود ، نی همشهیهم. رمیگی آقا جون مي برايگل داوود مادر و چند شاخه ي برامیسر راه چند شاخه گل مر.شد

 شهیمادر هم. رو قانع کنن که کدوم گل بهتره گهی کدوم نتونستن همدچیه. یگرفتی جدا جدا براشون مي گالدیبا
 .  درشت و بزرگ بودنکهی واسه اقای بود، دقي آقا جونم برعکس اون عاشق داوودفه،ی ظرگفتی بود و ممیعاشق مر

با !  طور بودن، کنار همنی همشهیهم.  گذاشته بودم، رفتم سر خاك هردوشوننی گالبم که از قبل تو ماششهی شهی
 شی هفته پنی خاکشون چقد خاك نشسته، هميرو. اخرشم کنار هم شدنی سال از هم رفتن، ول3 با فاصله نکهیا

 که انداختم، ی نگاه به قبر بغـ ـلهی. نداره تعجب نمی باد و بوران بود که همچنقدی هفته که گذشت، انی ایاومدم، ول
 نداشت؟ منم ي کس و کاردونمی بود که نمرمردهی پهی مال يقبر کنار.  وارم شدمدی به قبر اقا جون و مادر امیکل
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 کنم، زی سنگ قبرا رو تمي رودیاول با. نشستم سر خاکشون. دمیکشی به سر و گوشش می دستهی یهر از چند گاه
 که شستی اصال به دلم نمدادم،ی بهشون نمیی صفاهی با گل و گالب کردموی نمزشونیطور بود تا تم نی همشهیهم

 آقا جون ي جلومیخواستی می حساس بود، به خصوص وقتيزی رو تمیلی خامرزمیمادر خدا ب. باهاشون حرف بزنم
 می اقا جون حاضر شي جلومیر بمیخواستی می وقتیاز بچگ. ششی پفرستادی مکی و شزی ما رو تر و تمشهی همم،یبر

. می بار اومدي طورنی اگهیاز همون موقع د.دادی ناظم مدرسه بهمون دست مي جلوسادنی حس و حال واشهیهم
 اومده بود ، رفتم ی بار که شب قبلش ، بارون حسابهی ادمهی. میرفتی آقا جون مي جلودهی و اتو کشی رسمنیهمچ

 که آقا جونم از دمی تو خونه فهمامی بخواستمی شدم، بعد که مي بازل از عزا دراوردو و مشغول گی دل حسابهی
حاال باز خوبه .  کنهزی و منو با خودش ببره حموم تمادی تا مادر باطی بودم تو حسادهی وای تا ککهیحجره برگشته، د

 ي تاشب جلوصبح دی باگهی حموم ، که درونی بمی اگه بنا بود مثل اکثر مردم برمیکه تو خونه خودمون حموم داشت
 .میکردی می زندگیهمون حموم عموم

 رو بذارم رو قبر مادر و ي داوودي گل کرد که گالطنمی لحظه شهی سنگ قبرشونو شستم، ي با گالب رو یوقت
. ارمی نتونستم از دلشون در بگهی ددی چرا دست بذارم رو نقطه ضعفشون؟ شاومد،ی دلم نیول.  رو قبر آقا جونمایمر
 طنتوی شنیواسه هم.  بهشون سر بزنمامی بتونمی نمه ماهی فکر کنم زودتر از نانهی ام که خوشبیلی دفعه خنی ایعنی
 . جبران کنمي که بتونم فوری وقتهی واسه ذارمیم

 گرمش ي بود که فورينجوری بود ، مزاجش ایی آدم گرماشهیمادر هم! چقدر سردن. رو سنگ قبرشونکشمی مدست
 شهیبر عکس من که هم. بپوشهمی ضخیلی خي چله زمـ ـستونم بود، عادت نداشت که لباسای وقتی حتشد،یم

 . رو سنگ قبرشونزنمی زل مکشم،ی پالتومو باالتر مقهی بودم، ییسرما
 ی ولشدمی نگران شما مدی تازه همش باشد،ی سختتر میلی ، دل کندن خنیاگه االن بود! نیستی شد که االن نخوب

.  خونه داشتی ما همه اهالي دعا و ورد براشهیمادر هم. نی که برام دعا کنخوامی فقط ازتون ماالن راحت نشستم و
همون .کردی نگاه مطمئن بهت مهی دویکشی مه آهی شهیآقا جونم که هم.  همون بشهرهی خی هرچگفتی مشهیهم

 .کردیدلمو قرص م
 به دلم راه دی لحظه هم تردهی ی که حتکنهی وقته از اون باال داره بهم مطمئن نگاه میلی شک ندارم که خاالنم
 .  به موقع انجام بدمدی که باختهی کار رو سرم ری بمونم، کلتونمی نمنی از اشتری شرمنده ام که بیلیخ.ندادم

چشمم به .گذرونمی چشمام مری کل قبرستونو از زي فضاگهی بار دهی و شمی از جام بلند مدم،ی مرونی پر صدا بنفسمو
 نمی اي کم گالب مونده بود روهی کاش شه،ی مزی تمي حدهیتا . روشکشمی و دست منمیشی ، مفتهیم یقبر بغـ ـل

اصال . کنمی نثار روحش مامرزی خدا بهی و ستمفری بود مدهی خـ ـوابرشی که زی فاتحه واسه صاحبهی رختم،یم
 نه؟ من به دلم افتاد واسش فاتحه بخونم، ای حقش هس که واسش فاتحه بخونم و طلب بخشش کنم دونمینم

 ! همونم بسه
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مث خودت بجز اون چند . کس و کار بشنی مث خودت بتمی از هفته بعد، دوتا قبر کناردی ، شاگمی دلم متو
 چی و هيدی غصه نخور اگه تو به اونا نرسیلیخ. نهی رو سنگشون بشگهی دهی روت، چند الختنی که ریخروارخاک

 .ادی سراغشون نمی کسسال  سال تاگهی و از حاال به بعد درسنی اونا به تو م،ی نداشتیوقت مالقات
 جز شما ي اگهی دی دلبستگچیامروز نرفته دلم تنگ شده، من ه!  هستمادتونی که من هرجا باشم به نهی امهم

 آخرمه؟دوباره به سنگ ي من دم دمایعنی کنه،ی فکر ماشی به دلبستگشی آدم دم آخر زندگگنیم. نداشتم و ندارم
 بهی غرهی ي روزهیحاال اگه من برم ...خوندمی مي واست فاتحه ابهی باز منه غریتو که رفت! کنمی نگاه میقبر بغـ ـل

 کنمی سرش؟ نگاه آخرمو به قبر پدر و مادرم مادی بی بگه؟ اصال قبر دارم که کسامرزی خدا بهی که بهم شهی مدایپ
 ادی ممی خودمو ودلتنگی کسی بي قطره اشک از روهی...  زدمی مادر میکه واسه دلخوش از همونا زنم،ی لبخند مهیو

 !شهی بخار مکشمی که می با آهومده،ی ننیی که تو همون سرما پامتو چشم
 
 
 گهیشم،دی مادهی در دفتر که پي انجام بدم،جلودی دارم که باي کم خرده کارهی سمت دفتر، امروز رونمی راست مهی

. بنمی رو نماوشی سنیماش.  روز قبل10 نی مث همه انم،ی کجا ببوی قراره چدونمی که مکنم،منیدور و بر و نگاه نم
 سفره باباهه دارن که خوب بخورنو هی پاننینسل بعدشم بش  اون که اگه هفتدونمینم.  بچه پولدارنی اومدهیهنوزم ن

 ي پولدارانی چون از اایالبته س. باشهای سهی که شبینیبی رو مي دوره کمتر پولدارنیتو ا. هیبچه بامعرفت.  بپاشنزنویبر
 و اگه از شم وقت نشده بهش رو انداخته باچیه. ها فرق دارهسهی نو کنی اهی با بقیلی خستی ندهیتازه به دوران رس

 . رو ننداختمي احدچی تا حاال به های که منم بجز سنهیواسه هم... واسم انجام نداده باشهودهیدستش بر م
 دفتر نیاز ا.  که در دفتر باز باشهمی مورد با هم توافق داشتهی نی تو اای چار طاق بازه، من و سشهی دفتر مث همدر

 نجوری تر از اونه که اهل ای م که اکای سنیا. امی نمنجای ایمن که درست و حساب. می هم نداری منشدونمیدار و چم
 ، از اون ادما که که اگه هیآدم مطمئن. ادی برمیاز پس همه چ  که خودشمی دارری پی آبدارچهیفقط ! باشهفاتیتشر

. میکنی صداش میمش مرتض. دی ازش حرف کششهی نمی کنزشمیزری اگه ری نگو، حتيزی چی به کسیبهش بگ
 . رفته باشه اون ور ترمی از امامزاده صالح و شاه عبدالعظدونمی مدی وگرنه اون بنده خدا بعگه،یرسمه د

 گذاشتن واسه دو نفرچقد سر و صدا داره یی بلند شده ، من موندم چای مش مرتضي آبدار خونه دوباره سر وصداتو
 سوت و کوره که ادم خوفش نجای انقدی وقتا مث امروز ایبعض.  سر و صداهانی به امیمگه؟به هر حال من راض

 !مونهی نمنی افتادم مردم، نعشم رو زماالن  اگهنکهیا. دهی می صداها بهم دلگرمنجورسری انی واسه همره،یگیم
 : کوتاه دارمستی اهی در آبدار خونه دم
 ریصبحت بخ...یسالم مش مرتض-
 . دم ظهرهس،ی نگهیسالم اقا صبح که د_
 .ی و خوشری هر حال اوقات به خن،بهیگیراست م-
 .ارمی بلشمهی دیی چاهی که برات نیبرو بش. ممنون بابا جان_
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 .نمیشی جا منیتون درد نکنه، همدست-
  تو ابدار خونه؟نجا؟یا_
  داره؟یاره ، اشکال-
 .شهی براتون بد منهی اگه ارباب رجوع ببیول...اشکال که نه_
 . بخورمیی هر جا دوس دارم چاخوادی دفترمه دلم منجایچرا بد بشه؟ا-
 .نوش جونتون_
 . بدمتوی بنداز دم رفتن بهت امانتادمی ؛ی مشتگمیم-
 .هنوز مونده تا سر برج! اخه االن که زوده؟یامانت_

 ام اضافه يزی چهی وقتا یبعض. دمی تو پاکت و بهش مذارمیحقوق هر ماهشو م..هی چی امانتدونهی مگهی دخودش
 برج نی ادونمیچم... بودم وی راضیلی که از کارش خگمیبعدم بهش م.  دست خوششهی که واسش مدمیبهش م

 . شدهادیمتش زسرمون شلوغ بوده و زح
 . تا حقوقتو بدمستمی سر برج نادی برم سفر، به احتمال زخوامیفردا م-
 .نی بهم بددی آقا، باشه هر وقت برگشتشهی نمرید_

 ! دارهاجی پول احتنی چقد به ادونمی خوب مگهیمن که د... مرد مناعت دارهنی اچقد
 وی ، اومدگهی دزادهیبعدم آدم.  بدهکار باشمی به کسخوادی دلم نمیدونی خودت که م؟ی مشتکنهی میحاال چه فرق-
 . برنگشتمگهی ديدید
 .ری سفرتون بخشاالیا.  آقاهی حرفا چنیا_
 ومده؟ی هنوز ناوشی سنیا!ی مشتریعاقبتت بخ-
 ری امروز که شمام دیحت. انی تر مری از شما دشهی هماوشی آقا سن،یدونیخودتون که بهتر م. ومدنینه آقا هنوز ن_

 .ادی از شما برتری ددی بازم بانیاومد
 ...شهی وقت آدم نمچی هاوشی سگهیراست م.  رو لـ ـبمادی لبخند مهی
 !يدیزحمت کش.  درد نکنهییدستتم بابت چا! من برم، به کارت برسیخب مشت-
 نوشتمی که توش قرارامو میدفتر چه آب.  کردن قرار بعد از ظهرمهکسیواسه امروز از همه مهمتر ف.. تو اطاقمرمیم

 . کنمی امروز رو توش نوشتم،قرار امروزم اضافه مخی که تاري و تو صفحه ادارمیبر م
 : سمت آبدار خونهرمی و مدارمی رو برمی آبدفترچه

 !؟یمشت-
 بله آقا؟_
 ؟یدونی مگهیخودت که د.ری دفتر چه رو ببر مطب دکتر ، ازش داروهامو بگنی زحمت بکش ، اهی-
 .سرم به کار خودم باشه! بله آقا_
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 . عجله دارمیلیخ. ایگردی برميری مي،زودیفقط مشت-
 .سیبار اولم که ن.  راحتالتونیخ...چشم آقا_
 .به سالمت-

 ام به اون دفترچه يازی نگهی دندفعه؟ی ازنهی چرا دلم شور مدونمینم.رونی بدمی نفس صدا دار مهی ره،ی که میمشت
 ... سفر برگشتمندارم تا هر وقت که از

 می با دفتر چه آبشهیمنم که هم. رسوندی رو مغامای وسط که پنی امی رابط داشتهی... بودينطوری همشهی همقرارامون
 بدبخت با رمردی پنی هم نگران بودم که مبادا اشهیهم.کردمی مي آورادی تو همون قرارا رو شهی همشدم،یشناخته م

 بود فقط ی بچه خوباوشیس.  اعتماد کردی به کسشدینم،  کنم ؟ چاره نداشتمکاری چیول. فتهی بری سر عائله گ6
 کردی به سرش ، ول مزدی میی جاهی و يزی چهی سر راه هـ ـوس يدی دهوی.  سهل انگار و سر به هوا بوديادیز
 تو سیعلوم ن کجان؟ مایحاال آقا س.ادی االن مای دل خوش که سهی قرار پا در هوا و هی با موندمیمن م. رفتیم...

 ! شدهفی سرش گرم جنس لطنگی رستوران و دانسای فهکدوم کا
 
 . جلو پاتونمیزدی منی زميزی چ،ي ،شتري گاونیفرمودیبابا م!ایآق س!چه عجب-
 !از هفت دولت آزاد...قی بقِیاره،بی خودش نمي رو به رویچی وقت هچیه. خوشهی خنده، کال الکری ززنهیم
 ؟ي اعصاب شدی دوباره ب؟ي داداش مازهیچ_
 .دلمون واست تنگ شده بود داداش.  خوبممیلی من؟ خی اعصاب؟ کیب-
 .سوراخ دماغ...منم دلم برات شده بود قد سوراخ .دل به دل راه داره_
 س،مردمی نتی چرا حاله،ی دفتره حقوقنجای بابا ان؟یی پايدیباز سرت گرم کجا شده بود که کرکره تو کش.مرض-

 وقتشون واسشون ارزش داره؟
نگو که از صبح تا حاال ارباب ! ، وقتهسی که واسه مردم ما مهم نيزی وقت؟ حالت خوبه داداش؟ تنها چ؟یچ_

 ! بودهدهی صف کشنجایرجوع ا
 .کننی ارباب رجوعاتم شناختنت، خودشونو منتر تو نمگهینه د-
 . دارنییبس که درك و شعور باال_
 ا؟یس...گمیم. زینر مزه نقدریخب حاال، ا-
 ا؟یجان س_
 . داشتم ازتی خواهشهی-
 ! که اطاعت کنه؟هیشما امر کن داداش، ک_
 مسخره، حاال بگم؟-
 گه؟ی دیگیمثال اگه بگم ؛نگو؛نم_
 .گمینم-
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 بابا ناز نکن، جونم بگو داداش؟! ي شدفی چقد لطيپری نمفی تو که با جنس لطيخودتو لوس نکن، ماز_
 .خواستمی منتویماش-
 نبود؟!  بود کهنیی خودت پانی منو؟ چرا؟ ماشنیماش_
 .خوامی تورو منی ماشیچرابود، ول-

 ! باالندازهی ابروشو مهی نیهمچ
 چرا اونوقت؟_
 . تو مدلش باالترهنی قرار مهم، ماشهی برم سر دیبا-
 گه؟ی هس؟ از ما بهترونه دیحاال طرف ک. خوشم اومدن،یآفر. مام راه افتادي کلــــــــک،باالخره داش مازيا_
 .خوامی لباساتم ما،تازهیبس کن س-
  ؟گهی باال؟ سر گردنه اس دیکشی دار و ندار ما رو مي دارمی تو روز روشن تو مِلک شخصا،یدِ ب_
 .گهی خودتو بپوشم دي لباسادی بانی مزخرف نگو،با اون ماشنقدیا-
 گه؟ید !می تو هم فکر کن ما خر شددم،یباشــه داش، لباسارم م_
 
 .نوکرتم به موال...نکهی اگهید-
  گز کنم تا خونه؟ادهی حاال من خودم پشتر،یماب_
 .  اونجا،برو وردارذارمی منتوی خونه،ماشرمیکارم که تموم شد ، م... من برونی با ماشگهینه د-
 . برامارشی ب،فردايمن عجله ندارم ماز_
 .یی جارمی دارم مستم،ینه فردا ن-
 ! چند روزهنی شده اادی تو چه زيرفتنا "ییجا" نی ايماز_
 گه؟ی دمونهی خودمون منیفقط ب.  برگردمی کسی سفر، معلوم نرمیدارم م-
 ! داداش؟ي شده؟ نگرانم کرديزی چيحتما، ماز_
 ! شدهرمی برم دگهیمن د. نگران نباشس،ی نيزینه چ-
 .دمی بهت پسش نمگهیه باشما، د بده به من،فقط گفتاتمیگولی لباس ژنیارم،ایباشه،برم لباسا رو در ب_
 !يادگاری... باشه مال خودت-
 ! هم دلهره خودم بره هم اونزنم،کهی لبخند مهی ندازه،بهشی نگاه نگرون بهم مهی

 ازش تونمی دوسش داشتم،چقد سخته که نمشهیکنه،همی هاج و واج نگام منجوری دم در،همرمیپوشم،می که ملباساشو
 !وردهی وقتم خم به ابرو نچی واسش زحمت داشتم، انصافا هیلی بخوام، ختیحالل
 :کنمی سمتش،بغـ ـلش مگردمی دوباره برماد،ی نمدلم

 .همش دردسر دارم برات...کنمی متتتی اذنقدی ببخش که اایس-
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 با هم ، تنوعم هس می و لباسامونو طاق زدنوی روز ماشهی،یکنی تعارف منقدی ایشی بابا؛سوار خودم که نميا_
 !اشداد
 .ایمراقب خودت باش س-
 ،  نرهادتی ی سفر قندهار؟ سوغاتي بريخوای نکنه ميماز_

 ،ارهی و منو از بغـ ـلش در مدهی هولم مبعدم
 ،دارمی ماچ آبدار از گونه ش برمهی

 ! ، کار دارم، ملت وقتشون ارزش داره واسشونگهیبرو د!  چندشهنقدی خــــاك بر سرت که ابراز احساساتت ايا _
 . بهمزنهی چشمک مهی

 : فرق دارهگهی دي با دفعه هاندفعهی اده،ی انگار اونم فهمرسم،ی راه پله ها که مدم
 .اریتو هم مراقب باش ماز_

  چرا بغض کرده حاال؟نیا... بار اسم منو کامل گفتنی و آخرنی اولواسه
 داشت تی اونقد قصه و حکاشهی همایس...می ندادی آدم بهم سالم و خدافظنی وقت عچی هکنم،ی می لب خدافظریز

 اومدنش ری به خاطر دي چه قصه انمی صبر نکردم ببیامروز حت.منم عادت کرده بودم. سالم کنهکردیکه وقت نم
 . کنهیواسم سر هم م

 ده؛ی بدجور داره گلومو خراش مکنه،ی و مزاحم افاقه نمدهی توده نخراشنی نفسا واسه انی نه اکشم،ی مقی نفس عمهی
 !ه؟ی جنسش از چدهی کس نفهمچیچقدم که سرعت رشدش باالس ناجنس، هنوز ه

 ... داره انگارریواگ "بغض"
 
 

  کنمی ناتمام، خداحافظبگذار
  کنمی دل پرکالم، خداحافظبا

 هاتی مجال نقل،هستی نچون
  کنمی در سالم،خداحافظبگذار

  بدانی مرام ما، ولستی ننیا
 *)...( کنمی مرام،خداحافظی بباعشق

 
 نشوی ماشای سشهی که همي جا،یی سمت کوچه باالرمی دور و برمو نگاه کنم منکهی و بدون انیی پاامی پله ها ماز

 . و دِ بروشمی منی سوار ماشکنه،یپارك م
 ! درست شهای واسه سي چه دردسرنی فکر نکردم که قراره بعد از انی به ایحت
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 آش نخورده و دهن شه،ی متشی ماجرا باز شه، فکر نکردم که حکانی اونم به اي پادی نکردم که ناخواسته شافکر
 . مراقب خودت باش، سر و تهشو هم اوردمهی فکر نکردم و با یچیسوخته،به ه

دوباره رامو ! امن و امانهکنم،ی پشت سرمو نگاه مدارموی گوشه نگه مهی نانی محض اطمرم،ی که باالتر مابونی تا خدو
 ... دور هم جمع شدن منتظر منی حتمگهیدتا االن ! سمت بچه هاکشمیم
 
 ؟ي که همه رو جمع کردي داردی خبر جد؟ي چه کرداریخب؛ماز_
 . برم زاهداندیبا.بله،سرهنگ-
  ؟ي دفعه اهی نقدی حاال اار،چرای مازیکنی مسکی ريدار_
 ی برم اونجا،اگه تونستم کلدی محموله داره تو زاهدان،باهی از همون کله گنده هاش یکیسرهنگ ردشونو زدم، -

 .امی دست پر مرم،بایگیعکس م
 نی کس تا اچی بجز ما سه نفر،هبایتقر!  کمهیلی که تعداد افراد مورد اعتمادمون خیدونی خودت مار،ی مازنیبب_

 ...  که؟یدونی م،یفتی بریاگه گ.  خبر ندارهاتیاندازه از همه جزئ
پس .  بودمدهی رو به تنم مالی همه چی که اومدم تو گروه، پيروز.  من طاقت شکنجه هاشونو دارمدونم؛یآره م-
 . جانی همی تهران، حتنی تو همی حتفته،ی هرکدوم از ما بي اتفاق ممکنه برانیبعدم ا.مونهی سوال نميجا

 :کنهی کارو منی کنه، همشتری کالمشو بری تاثخوادی تو چشمام، هر وقت مزنهی زل مشهرام
  در کاره؟ارزششو داره؟ي محموله انی که همچیحاال واقعا مطمئن_
 .سی جا بند نچی دستمون به هگهیاگه االن نرم د.آره ؛ منبع موثق بوده-

 :کنهی منصرفم کنه، باهام اتمام حجت متونهی نمنهیبی که مسرهنگ
حاال . حفظ بشهدی سه راس مثلث ما بانی ااری مازنی؟ببي مطمئن دارنیگزی بگم، جادی با،ی گرفتمتویحاال که تصم_

 ؟ياری بنیگزی جادی با،يری ميکه خودت دار
 . راحتالتونیبله، ازاون بابت خ-

 : سرمزنهی داد مهی سرهنگ
  تو گروه؟ادی بنیی سرشو بندازه پاد،ی از راه رسی هرکه،ی مگه بچه بازس،ی راحت نالمیدِ خ_
 ، همه برنامه ها هستانیدر جر. م بهش اعتماد دارم از چشماشتریب!  سرهنگسی نی من هرکنیگزیجا-

 :دمی رو توش نوشتم بهش نشون می مدت همه مدارکو و اسامنی که تو ايدفتر
 .رهی اومد، ازتون بگی شما باشه،تا وقتشی دفتر پنیا-
  شرط اولو که داره؟.ينـــــه، ظاهرافکر همه جاشم کرد_
 .شهی تموم مشیمنم که برم تموم وابستگ.  ندارهي احدچی به هی عاطفی وابستگچیبله داره، بجز من ه-
 هی هی نشم، فقط کافونتی بگم که بعدا مدنمی ایول. کنمی قبولش مدهی که بهت دارم ، ندي اعتماديفقط از رو_

 . خودتشی پفرستمشی منم،اونوقتیاشتباه ازش بب
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 ! تر از منهقی دقیلیخ! اون کارش درسته-
 ... ختم جلسهیعنی نیا.شهیند م از جاش بلده،ی تکون مسرشو

 بود، انتظار نطوری همشهیسرهنگ هم. بودکردمی که فکرشو ميزی راحتتر از اون چیلی با سرهنگ خمیخداحافظ
 . وداع پرسوز و گداز باهاش داشته باشمهینداشتم که 

 بعد از من ي چجوردونهی شهرام بگم، اون مهی دی که نتونستم به سرهنگ بزنم بایی حرفاکنم،ی فرصت استفاده ماز
 : نظر داشته باشهری ززویهمه چ

 .فتمی صبح زود راه بدی ندارم، بايادی شهرام، وقت زنیبب-
 .شنومی خب، میلیخ_
 مجبورم، تا آبا از فته،ی مدت ممکنه کارا عقب بهی د،یری بگی واسم مراسم آنچنانخوادی من افتاد، نمي برایاگه اتفاق-
احتماال رابط .  نظرهری تموم مال و امالکم زی مدتهی که اگه من کشته بشم، تا دیدونیم. دی صبر کندی بافتهی بابیآس

 کن،اون ادداشتی که افتاد تو دفتر يدی مدت هر اتفاق جدنیتو ا. هشی چهارماه بعد به گروه ملحق مایمن تا سه 
 با سرهنگ مراوده داشته یلی بده،نذار خادیچم و خم کارم خودت بهش !  کنهکاری چدی بادونهیخودش م

 !گهی بگم، خودت راش بنداز ديچجور....باشه
 .يگردی و سالمم بر محی،صحيری افته،می نمیبعدم اتفاق. هسار،حواسمی راحت مازالتیخ_
 ؟ي نداري برم،کارگهیمن د... کمهیلی احتمالش خی بشه،ولیگی که تو مينطوری همدمیآره شا-
 .اریمراقب خودت باش ماز_
  تا شب تکرار شه؟گهی جمله قراره چند بار دنیا

 : رو شونشذارمی مم،دستیشی جامون بلند ماز
 . جون تو و جون اون..هواشو داشته باش-
 !ار؟یماز_

  که حرفشو بزنه؛دمی تکون مسرمو
 ؟یگی بهم مه؟ی کنتیگزیجا_

 :کشمی آه مدمیرون،شای بدمی منفسمو
 ! کهیداداش کوچ-
 ...."ارمونیدکتر شهر "

  کنم از تـو بـه تــو، به درد شدنی مفرار
  نکرده، به حس مرد شدني هاهی گربه

  مسمومي سه شنبه نی کنم از ای مفرار
  جواب نامعـلـــــومکی کنـــم از ی مفــــــرار
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 .... کهیـــی هالی کردن ِ من از دلسوال
 ... کهیی هالی کنم از مـ ـستطی مفرار
 يــــــــــواری چـهـــاردنی کردن ِ از افرار

 يداری به بزتر،ی جهان غم انگکی به
 1353 نیفرورد-تهران

 
 "اریشهر"
 

  عقبکشتمی سنگ قبر مادر مي رو شونمو از روذارهی مدستشو
 .اری شهرکنمیحالتو درك م_
مادر تمام بعد از رفتن آقاجونو ! ی چیعنی داغ برادر ی بفهمیستی من ني جافهمه،توی کس نمچینه، حال منو ه-
 هیخودمون . اری مازشی پگردمی و برمشهی تموم می درس کوفتنی باالخره اگفتمی خودم مشی بود، پاری به مازدمیام

 بود که پسراش نی ورد زبونش اشهی همکرد؛یم  دعاشهیهمون طور که مادر هم. میشی دو نفره مکیخانواده کوچ
 ي خونسردتی کردم، با نهای پشت برادرمو خالي من چجورنهی تا ببستیخوب شد االن ن. ... باشنگهیپشت همد

 دست رو دست گذاشتم تا خبر مرگشو برام نجوریهم.  بهش نگفتمیچی هی تو دل خطر، ولرهی که داره مدونستمیم
 . قبرم نمونده که الاقل دلمو به اون خوش کنمسنگ هی االن ازش یحت. ارنیب

 گذشت شی واقعا از همه زندگامرزی خدا باری مازم؛ی بودری تقصیب خواست، باور کن مام ينطوری خودش ااریماز_
 تی مامورنی واسه همشوی که آخرشم زندگيدید! شی بود؛ همه زندگاری مازی پرونده همه زندگنیا.  پروندهنیواسه ا

 عمل تشیاگه بر خالف وص.  خوشحالترهیلیخ اری ماز،ی بکنيخوای که تو االن ميمطمئن باش با کار....داد
 راجبه ی اتفاقنجوری بار داشته همهی ی وقتگفتی میاونم نگران تو بود، ول. يکردی همه رشته هاشو پنبه م،يکردیم

 .ي مشتاق نشون دادیلی خودتو خویدی تو شنکردهیپرونده باهات صحبت م
 :کنهی تازه می نفسهی

 که خودش ی حداقل نه تا موقعذاشته،ی نمی گروه، ولنی تو اارهی که تو رو هم بی اصرار داشتیلی خودت خگفتیم_
 ،دهیبهت نگفته و وقتش نرس

گروه .می گروه باشنی کنار هم تو امیتونستیانگار ما دوتا برادر نم.  نباشهگهی که خودش ددی رسیآره، وقتش موقع-
 !رهیرو باهم بپذ "فخار" دو تا تونستیشما نم

 ره،ی باال میلی خسکشی رم،ی از سه نفر بششتری اگه بمونه،ی مثلث مهی ما مث ی گروه اصلار،ی نگو شهرينجوریا_
 شرط یعنی خودمون، ي ؟ جایفهمی مم؟یاری خودمون بي جامیتونی نفرو مهی روز مبادا فقط يهر کدوم از ما برا

 .بشه  بازنی تا راه واسه اومدن جانشمی که خودمون نباشنهی اشیاصل
  خاکسترش؟ی من؟ حتی نمونده واسه دلخوشاری از مازیچی هی از اون تصادف ساختگیعنی-
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 .خالص... نه و یعنی! ستی نتی بله و رضای دفعه سکوت ب معننین،ایی پاندازهی مسرشو
  کنم؟کاری چدیخب حاال من با-
 ... طرفه استا،نه دنده عقب داره،نه جا زدنو بر گشتنهی،يذاری که قدم توش می راهنی اار؟ی شهریمطمئن_
 .دونمیم-
  خاکسترتم باد ببره؟ی حتار؟ی عاقبت تو هم بشه مث مازدی که شایدونی منمیا_

 ونه؟ی ازم می چکنهی می چه فرقگهی سر قبرم، دادی رو ندارم که بی کسیوقت
 دونمی رو منایا... رانی نامو نشون اومدم ای آدم بهی که تا االن پا رو دلم گذشتمو مث دونمی رو منای من همه انیبب_

 دونمیم... مردبی کس و کار، غری بي که برادرم مث آدمادونمی برادرم نکردم، مي براي ناله زاریچیکه تا االن ه
 !نجامیکه ا

 .  باشهنای از اشتری صبرت بدی تو باار،یآروم باش شهر-
  برم از سرهنگتون بپرسم؟ای کنم کاری چدی بایگیحاال م_
 .گمی بهت مزویتو آروم باش، خودم همه چ_
 .من آرومم شهرام-
  واسه رفتن به اصل موضوع الزمهدی شاکشه،ی مقی نفس عمهی

 شده بود، به لی تازه تو رشته حقوق فارغ التحصاری شروع شد، اون وقتا مازشی سال پ3 از بای تقرزی همه چن،یبب_
 . واسه دردسرکردی نام،سرش درد ميای جوون بود و جویقول
 ... اشهیخب بق-
 ی داره و نداره خرج کنه تا معلوم شه، چی دم حاضر بود هرچی ولاروی...نده قتل گرفته بود دستش پروهیاون موقع _

 !به مرگ پسرش مشکوکه... گفتیبه سر پسر جوونش اومده؟ م
 حاال واقعا قتل بود؟-
  تصادف بوده؛هی که گفتی مزیهمه چ_

 :زنمی مپوزخند
 ار؛یمث تصادف ماز-
 نماز شبش تا حاال ترك گفت،پسرشی مرمردهیپ... تصادفهي صحنه سازنین هم راه براشونیآره، انگار راحتتر_

...  از کف بدهاری که از تو خوردن اختشهی مي ـگار نزده، اون وقت چجورـی لب به سحمی واسه تفرینشده، حت
 ، که خودش مرد قانون بودهي شه و تصادف کنه؟ اونــم پسرلیعقلش زا

 مرد قانون؟-
 .کردهی می کله خرا هم بوده که سرشو تو هر سوراخنیظاهرا از ا.  بودسیاوهوم، پسرش افسر پل_
 خب، حاال واقعا خورده بوده؟-
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 سابقه خود ه،ی در و همسارمرده،ی پي حرفایول!  بودهيادی تو خونش الـ ـکل زگفتی که می قانونیگزارش پزشک_
 پسره هم گفت که شب یمی صمي از دوستایکی یحت. ده ادعا بونی خالف اگهی ديپسره تو اداره و جاها

همه رو سرش قسم . بوده دهی هم نه خورده بوده، نه کشیچیه.  اون بوده و حالش کامال خوبشیتصادف،پ
 !خوردنیم
 . تو خونش بوده از رو عمد کردن تو حلقشی اگرم الـ ـکلگه،ی بوده دیخب پس معلومه ساختگ-
 جلو رفت، اولش شک داشت تا نمی نظر و داشت، واسه همنی همامرزمی اون خدا ب،یزنی حرف ماری مازهیچقدر شب_
 .شهی ملی تبدنیقی شکش به بای افتاد که تقری اتفاقهی نکه،یا

 ؟یچه اتفاق!اتفـــاق؟-
 کردن دای داره واسه پزهی اونقد انگگفتی که میی سکته کرده و جابجا مرده؛ اونم بابارمردهی پرسهی خبر منکهیتا ا_

از منو تو ! سر و مر و گنده.  نداشتی مشکلاروی مونه،یقاتل پسرش که اگه صد سالم طول بکشه زنده م
 با سرهنگ اریتو همون پرونده بود که ماز!نه؟یب همه داغ بنی خانواده اهی در عرض دو ماه شهی ميچطور.سالمتر
 ]font.[/ تو گروهادی و مشهیآشنا م

 ؟یشناختیتو سرهنگو م-
 یم،حتیکنی ما سرهنگو عمو صدا م،یمی ام صمیلی بودن، خی پدرم بود؛ هر دو نظامیمیآره، سرهنگ دوست قد_

 هی ما ارمی اون باند بود، تا قبل مازانی در جراری قبلتر از مازیلیسرهنگ خ...بعد فوت پدرمم رابطمون قطع نشد
 و رمردهی پانی تو کنکاش سر جرنکهیتا ا. میونستدی اسم چند تا از اعضا رو مم،ی باند متوجه شدي از آدماییزایچ

 .گروه دونفره مام از اون موقع شد سه نفره. اومد تو گروه... خورد به پست ما و اریپسرش، ماز
 ه؟ی اسمشون چیگی که میی اعضانی اکنن؟ی می چه خالفیگی که مي باندنیحاال ا-
پشتشون .  بدنو دختر و بچه اونوري از قاچاقو وارد کردن مواد گرفته تا صادر کردن اعضاکنن؟ی نمیبگو چه خالف_

 ست،ی ام نی اصلي اعضاکهی با اون همه اِهن و تلپ ، انگشت کوچی مـ ـستوفمساریبه کله گنده ها گرمه؛ ت
 یلیقدرتشون خ. رسهی دربار و اونورتر مبه  کهکشه،اونقدی درجه و اسم و رسمشون سر به فلک میردشون که بزن

 رو ارهی مری وزکنه،نخستی کودتا به پا مش،ینیبی حاال بعدا مرش،ی دست کم نگ،ی مـ ـستوفمساری تنیهم....ادهیز
 . زهی تیلیخ... ری کفتار پداره،یکار، بر م

 فعال دی خوب، باي به جاهامی که اگه قراره برسمیدونستی مم،ی کرده بوددای و پمساری اومد ما پاتوق تاری مازیوقت
 ثابت کافه سوته دالن يای از مشترمیشیمنو سرهنگ م.  تو مشتمون تا از چنگمون در نرهمیری بگمساروی تنیهم

 . خان صالبتزیمتعلق به پرو
 کم که از رفتو امدمون هی یول... کافهرهی می و فوقش سر داغی واسه خوش گذرونمساری که تمیکردی فکر ماولش

واسه .  سگهی دزهی کافه چی کار اصلر،ی نخــــمیدیول معروف بهمون اعتماد کردن، فهمبه کافه گذشتو به ق
 . تو اون کافهکردنی می فروشدویخودشون خر



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 184 

  مواد؟؟ی و فروش چدیخر-
 . بودي اگهی دزهی کافه واسه مواد نبود؛ واسه قاچاق چی که تو کار مواد بود، ولمساریت_
 ؟یزنی چرا نصفه حرف مگه،یجون بکن د-
 تو کل شهر، هر دیچرخی که داشت، دالل دختر بود، مي خان با پولو پله ازی پرونیا.  و فروش و اجاره دختردیخر_

 نی مدت که بهی ایوونیح....ی واسه کار و کاسبکردی که از قضا خوشگلم بود جمع میی نوای و بچارهیدختر بدبخت ب
 کردن،ی رو اقنــــاع نمی داخلنوری ايای مشترگهید. اونور آبشدنی ارسال مشدن،ی کافه دست به دست مایمشتر

 .گهی مشهی همزی که پروهیزی چنیا
  اون دخترا رو؟يدیتو خودت به چشم د-
 .دمی هم شندمیآره، هم د_
 : بهشزنمی چشمک مهی
  تا بحال؟ي شديخودتم مشتر-
 و دنی معامله نکردم، من واقعا واسه خوردنو ونوشزی با پروينجوری که من تابحال اکنمیمن؟ نه،اعتراف م_
 ...ری رفتم تو کافه؛ و ال غيگساریم
  باور کنم؟يخوایواقعا؟ م-
 ،ي وقت فرصتشو نداشتم، خودت که همکارچی هیعنی ستم،ی برنامه ها ننجوری اهل ا،منی ام باور نکنیتونیم_
 رنگاوارنگو ي دخترانی و ادا اصول ایاسه ناز کش وی فرصتگهی که دکنهی سرتو شلوغ می طبابت به قد کافیدونیم

 !المهی حتما عه رو بکشم، شک نکن کي روز بخوام ناز دخترهیاگه . ...ینداشته باش
 .ي گذارریچه جمله تاث...اوو-
 ؟یخودت چ_
 ي حدهی وقت پامو از چی هی داشتم ولییطنتای شي سرهی بگم که من اونور دی بامی صافو صادق باشدیحاال که با-

 هی سر خواستیدلم نم... اری مازشی پرانی برگردم اخواستمی که؟ حوصله دردسر نداشتم، من میدونیم...درازتر نکردم
 . وقت بندو آب ندادمچیه.کنمیم ی که حواسم بود دارم چه غلطنهیا.  اونجا بشمری پاگتیخر
 وقت چی هاریماز. یزنی دم نمینیبی میچ تو اون کافه،هري که با چشم باز برگمی رو دارم بهت منای اار،ی شهرنیبب_
 هی و شهی کافه بندش نمادی که اگه بدونستی کرده بود مدای که سرهنگ ازش پی با شناختیعنی!  تو اون کافهومدین

 .ياری و دم برنی ببنزوی سخته که همه چیلی خدونمیم... ادی در نکشی ساکت بمونه و جتونهی نمکنه،ی ميخرابکار
 کشهی مقی نفس عمهی

   بود؛یرتی غيادی زاریماز_
 :گهی سمتمو بامنظور مکنهی مرو
 .می مشکال ندارنجوری ظاهرا با تو از ایول_
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 ،یرتی غی بزنه تو سرم که تو چون بنجوری بودم، بعد اي اونور بودم چه تحفه انهی که ببدی زبونم کشری از زقشنگ
 . تو اون کافهمتیبری ممیدار

 خواستمی مشی و دلخوشاری من چرا بهم برخورده؟ مگه واسم مهمه؟ من که از اولشم فقط و فقط به خاطر مازحاال
 رقمه نجات دادن جون اون دخترا تو اهدافم چیه.  واسه انتقام گرفتنستی ناری گروه ؛ حاالم که مازنی تو اامیب

 . شمری که بخوام حاال با متلک شهرام دلگدیگنجینم
 نه مث تو و سرهنگ لمی وکاری تا مثلثتون بهم نخوره؟ من نه مث مازرمی بگاروی مازي جادی بايرحاال من چجو-
 !مهی حالاستی از قانونو سيزیچ
. ی کنکی نزدشهی به اون مربوط می هرچوی مـ ـستوفمساری خودتو به تیتونی که تا منهی ایکنی که تو ميکار_
از . کننی جـــوره باز نمچی رو به خونه هاشون هگهی همدي جو بهم اعتماد ندارن،پاهی یاسی رجال سنی که امیدیشن

 ي از قرار مدارایلی بسته اس، خشهیز دهنش واسه همی که پرودوننی آتو دارن، مزی از پروی که به حد کافمییاونجا
اگه از خودت .... بشنوه که بتونهی ام دارن، منتها واسه کسیدنیگپ و گفت شن. ذارنیمهمشونو تو همون کافه م

 گهی،دی وارد شی وقتکنه،ی سرهنگ خودش پاتو به کافه باز مشه،ی مادشی عی زود همه چیلی خ،يجربزه نشون بد
 .رونی بی اطالعاتو ازشون بکشنیشتری زمان ، بنی در کمتری بتوني که چجورگردهی بر مت به خودیهمه چ
 :کنهی ش بهم اشاره مهی و با انگشت سباخارونهی مسرشو

 ؟يزی چهیفقط _
 ؟یچ-
 بفهمن که تو به طب و طبابت دی کافه نباي کدوم از اون آدماچی وجه هچی به هکنم،ی مدی ابدا و ابدا،تاکنکهیا_

 يای آدم عاقل مهی مث ،يدی نمیی سرهنگ آشناای جوره به من چی هي اونجا که اومد؟يدیفهم! ي دارییآشنا
 از تو اسم برد، سرهنگ اری مازی اونقدکه وقتداشت،  اعتماداری به مازیلیسرهنگ خ....،يدی انجام متتویاونجا، مامور

 کرده، ی رو معرفی خوب کساری که مازي نشون بدخوامیم. ي بوداری شده مازدیی چونو چرا قبولت کرد، چون تو تایب
 .ی رشته، تو پنبه کنامرزی تا حاال اون خدابی که هرچی نکنيکار
 : رو شونمذارهی و دست مشهی جاش بلند ماز
 نکهی بود، انی همارمی مازتی نداره، رمز موفقیی جای وجه احساساتو دل بستگچی کار به هنی بگم که تو انمیا_

 . نبودیاحساس
  ،زنمی دلم پوزخند متو
 

 . مردنشبانهی رمز غروالبته
 
 میشی م،ي نه با من نه با سرهنگ نداریی آشناچی اونجا، هيای می کافه،وقتمی که بری اماده شدی کم کم باگهید_

 .بهیدو تا غر
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  برم تو کافه؟دی بایاز ک-
 مو به مو دی شرطو شروط سرهنگ برات داره که باي سرهی م،ی رو بهت بگزای چي سرهی دی باه؟یحاال چه عجله ا_

 ی تو فرودگاه که به مشکلران؟ی اي اومدي اصال مفصل بگو چجور؟ي کردکارایخب تا االن چ....يانجام بد
  ؟ينخورد

 .ومدی نشی پینه، مشکل-
 مسئله به ظاهر ساده بعدا ممکنه نیکتری کوچ،ی بگدی بايدی مورد مشکوکم دهی ی اگه حتاری شهرنیمطمئن؟ بب_

 !مشکل درست کنه ها
وز افتادم من از همون ر.  رفتشی پي بهم گفته بودشی ماه پ2 همونجور که خودت زیگفتم که ، همه چ...نه-

 واسه خودم شناسنامه و پاسپورتو کوفتو زهر مار گرفتم، به اسم ی بدبختهیبه اسم . ی مدارك جعلي سرهیدنبال 
 باغ هی ران،یاز اون روزم که اومدم ا! انهی داره ی اصال وجود خارجدونمی که نمی شدم، ادمرانی وارد اياری بختلیجل

 .کی نزدیلی از کافه دوره نه خیلی نه خ،ياری بختلی بابا، جلنی گرفتم، به نام همهی اقدسيطرفا
 ؟ی به باغت رفتو امد داشته باشیلی خوی گدار به آب بزنی بدی که نبایدونی میول_
 .می کورویری رو داشته باشم واسه پیی جاهی موندگار شدم، رانی تو اوی اومدگه،ی دزادهی آدمدمش،ی روز مبادا خريبرا-
 که نی همده،ی باغو خرنی ارانوی اومده ای ناملی جلهی که فهمنیه باشه، اونا اگه ردشو بزنن، م که سادمیزیهر چ_

 !هی اصل و نسبت چوی که از کجا اومدفهمنی زود میلی خشنوی مریگی پ،یلیباد به گوششون برسونه که تو همون جل
 دمی فخارو بـ ـوسیِلی کردم که کامل فاماطی کردم، احتاطی حال من کامال احتنیبا ا... بفهمن؟خوانیاز کجا م-

 ... کردم كاطی و طبو بذارم کنار، احتی کردم که قراره کامال پزشکاطیگذاشتم کنار، احت
 ... راحت شهالمی خخواستمی فقط مدونم،ی خب، میلیخ_
کرده  نهی خودش تا االن چقد هزست؟ی بجز نظارت بلد ني کارچیحاال راحت شد؟ من موندم اون سرهنگتون ه-

 ده؟یهان؟ سرهنگتونم مث من داغ برادر د
 همه نی اتونستی نماری نبود مطمئن باش مازنجوریاگه ا! هی سرهنگ مرد خوبکنم،ی من حالتو درك ماری شهرنیبب_

.  رفتشی طبق ضوابط پزی نبود، همه چی موندنشون اتفاقی بود، ولی اونا با هم اتفاقییآشنا. سال باهاش کار کنه
 تا از همه گفتی داشت منصرفش کنه، می سعنگ بره، سرهتی اصرار داشت که به اون ماموریلی خودش خاریماز
 منم امرزتش،یخدا ب....ومدی جوره کوتاه نچیه.  بودیکی حرفش اری مازی گدار به آب نزن، ولی بي مطمئن نشدزیچ

 .ادی ازم بر نمي اگهیکار د. اری شهرخوامیفقط واست صبر م
من . ی کنی ازش خدافظی درست حسابوینی بار آخر برادرتو ببي برای نتونستی حتنکهیا. یلیخ... سخته شهرامیلیخ-

 همه پشتوانه ات دود ینی سخته ببیلی پدر بود، پشتوانه بود، خهی برام فقط برادر نبود، اری بودم، مازکهیداداش کوچ
 ... دود شدو رفت هوای واقعيکستر شد، به معنا خاشیتو ات... پشتوانه من دود شد؟یفهمیم...شده رفته هوا

 ... راه خودشو باز کرد و... ومدی کوتاه نگهی دی اشک لعنتنیا
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  پر به پرواز رفتی فانيای دننی ادر
  رفتماری از داغ برادر درمندو ببرادر
  پر از ماتم اوییای مانده ام و دنمن
 ...(*) رفتوار،ی بر سر دامدهی ندمی خورشکه
 

من .  کار سوممی ذره ام شک ندارم به درستهی گهی حاال دن؟یهم...خوامی واست صبر مده،ی می راحت بهم تسلچقد
اعتماد ندارم که بهش نگفتم من بجز رفتن سر قبر .. شهرام نه به اون عمو سرهنگش هنوز اعتماد ندارمنینه به ا

 دونهیم.  برنامه ها خبر دارهنی و امی پوك زندگکوی جهاونم از هم. دمی ام دیدکتر ناظم... باغ دیآقاجونو مادر، خر
 بدونه که منم به دی پدرش اعتماد داره بایمی قدقی اگه شهرام به دوست و رفم؟ی و دنبال چرانی اومدم ایواسه چ

 دکتر خوره،ی روز به دردم مهی که دونمیم.  تخم چشم اعتماد دارمنی عمون،ی دوست و دکتر خانوادگ،یدکتر ناظم
 .زنهی نمی حرفی احدالناسچیسرش بره به ه! نهینیآدم ام یمناظ
 
 . صم بکم بمونمدمی محی ترجششیتو جواب فرما! کلشهی دو برابر خودم هنیهمچ... جلومسادهی که وااروی

  کجا؟پرسمی چرا ونه مپرسمی منه
  داره و نه جواب؟دهی نه فادونمی می بپرسم وقتی چبرا

 دیشا.  کلمههی ی به نفعم باشه که حرف نزنم حتدیاصال شا.. کمتر حرف بزنم بهترهی باهاشون برم و هرچدی بااالن
 . هامهی تو رادی ذره نفسم بهی همون دنی امون نمچسبن،ی دو طرفم مانیدو تا لندهور م! بزننی دستهی خوانیم

 ي بارنی آخردی به سمت باال، شارمیگی سرمو مسم،ی که واکننی منم وادار مستن،یمی وای مشکالكی کادهی يجلو
 رو ذارهی و دستشو مکنهی باز منوی در ماششونیکی... نی ماشنی رنگ همنی ، عاهی آسمونم سنم،یبیباشه که آسمونو م

 نی هنوز ماشنن،یشیاون دوتام دوطرفم م... نیاش تو مرمی و مکنمی سرمو خم مکهی طورده،یسرم و محکم فشار م
 ینه اونا حرف. افتادمری گی راحتنی تموم شد، به همگهید.بندنی چشمامو ماهیال س دستمهیحرکت نکرده که با 

 زور دونمی می وقتدهی چه فان؟ی اتهام کنمی مثال به من تفهاین؟ی گرفتی بگم؟منو واسه چیآخه مثال چ. منزنن،نهیم
 ! کردمی چه غلطدونمی خودم که مازهت.  ؟هیالک
 مو قهی به رهیگی دستشو مام،ی از اون بغـ ـل دستیکی و دارهی نگه منی ماشمویرسی که مکشهی طول نمیلیخ
 کشوننی منو با چشم بسته دنبال خودشون منجوریهم.ارهی دوام منقدریتموم احترام گذاشتنشون هم.رونی بکشدمیم

 پات چاله ي که به من بگن جلوانینم.. کمـ ـرمتا چهیپیدرد م. نی زمخورمی چاله و با زانو مهی تو کنهی مریکه پام گ
 . شنکجه اسیناسالمت! اس حواست باشه

 ازش،اون پشت سر من راه میشی هم راحت رد نمي دو نفرگهی اونقد تنگ هس که دم،یشی راهرو رد مهی ي تواز
 کنهی و با شدت پرتم مکنهی باز مهی اطاقو که معلومه آهنهیدر . جلودهی دستش رو کمـ ـره و هولم مهی و ادیم

 ی چي پرچارهیب.  زورت کم بشهدنقی انهی آدم که نبي چشماکردمیاصال فکرشم نم. نی رو زمفتمیم.توش
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 بهشو زانوهامو تو شکمم جمع دمی مهیتک. واری سمت دکشمی و مکنمی جمع و جور منی؟خودمو از رو زم.کشهیم
 ی راحتنیبه هم.  دست و پا خودمو نشون دادمی بنقدی جماعت انی اي که جلو رهیگیاز خودم حرصم م.. کنمیم

 !شهی بازجوم و مامور شکنجم هم معلوم مه ککشهی نمیطول.  مشتركتهیاوردنم به کم
 نکنه؟... امي نگران پرفقط

 تو خونه من ي تو اون کافه از وجود پری ؛ امکان نداره کسرونی ازش بره بی لعنتي فکرانی که ادمی تکون مسرمو
 چ،ی که نشدم هی دور و بر اون خونه آفتابگهی د،ی که خودم مشکوك شدم به مـ ـستوفیاز وقت .خبر داشته باشه

 و کردمی ماطی احتی ولدمیدی به چشم خودم نمیچی هنکهیبا ا.  بودهی م هم با تلفن عمومی تلفني همه تماسایحت
 کرده بی غزویهمه چ... نبودي هم خبرنمی از ماشگهید. کننی مبمی تعقهی به ساهی که دارن ساذاشتمی منیبنا رو بر ا

پس .دمی اون باغم به نام خودم نخرنکهیبه خصوص ا.  کنهدای ربط پي به پرهی قضنیپس محاله ممکنه ا. بودم
 . بزننو ردمتوننینم

آره؛ .  ام ندارنی مدرك جرمچی از من هیحت. فهمهی نمیچی کس هچی خودم حواسمو بدمو دوباره اشتباه نکنم، هاگه
.  چه برسه به کرده هاشکنهی آدم به نکرده هاشم اعتراف مکننی که مییهرچند با شکنجه ها! زدنی دستهیهمشو 

 . نشمهی سرهنگ و بقشرمنده نی از اشتری و بارمی شکنجه ها طاقت بریفقط خدا کنه که من ز
 کی چيصدا. مکنی شدن دستامو حس می لمس کنه، خاکنوی تا کف زمنیی پاارمی که از پشت بسته شدن مدستامو

 غی آه و ناله و جي سازمان حبس شدم؟چرا صدانی من فقط تو ایعنی! چقد سکوت. شنومی آبو مي قطره هاکیچ
پس .  و دادغیشکنجه باشن و در حال ج ری زدی اونا که االن با؟ی چهی هنوز معلوم نشده، بقفمی من تکلاد؟حاالینم

 کنه؟ی بودمو خودمو براش آماده کرده بودم فرق مدهی که من شنيزی با همه اون چنجایچرا ا
 از جونم ی مشت و لگد، بگن چری زرنی و منو بگانیزودتر ب. اصال طاقتشو ندارم!  قابل تحملهری غیفی بالتکلچقد

من عادت دارم به سکوت کردن و .  من محاله لب باز کنمدونم،ی رو خوب ميزی چهیفقط .  تا جونمو بدمخوانیم
 فاجعه ینی عقب نشنیکوچکتر. زنمی و نمدی باه کیی حرفایعنی زنم،ی حرف نمیطی شراچیالنم تحت ها. دنیفقط شن
 . اونوقت مجبورم تا تهشو برماره،یبه بار م

 س،ی سکوت مطلق ننمی همچکنمیاالن که دقت م. ستمی تنهام نگهیخوبه د. ادی چند تا موشم مسی جسی جيصدا
 که شهی به پا می جنبو جوشنجای بگذره ، اگهی کم دهی موشا بلند شده، ي آب، حاالم که صداي قطره هايصدا

 .کنهیصداش گوش فلکو کر م
تازه بدنشم پر زخم بود و !نهیبی مکی تارشهی که همي به حال پري واکشمی دارم می چنی که هنوز سالمم ببمن

 رو ي پري حال اونروزاتونمینم هنوزم درست تشی واقعیعنی ده،ی کشی اون دختر چکنمیتازه دارم درك م! يکبود
 حال ی داشت، مقصر اصلشی که تو زندگییکسا  کس اعتماد کنه، تنهاچی به هتونهی که نمنهی واسه همدیشا. بفهمم

 دست گُلو اورد نی عي پدرش بود، اونوقت پريعباس آقا مثال جا...االنشن، مقصر کور شدنش،مقصر آواره شدنش
 ! ناموسشون از دم اون کافه رد بشهذاشتنی نمشمی هفت پشت طاغوتیکه حت...تو اون کثافت خونه
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***** 
  چطوره؟ی اوضاع کارو کاسب؟یکنی خان گل با صالبت، چه مزیسالم پرو_

 . بود که پشت سر عباس خودشو مچاله کرده بودي از اونکه حواسش به عباس باشه، به دخترشتری بزیپرو
 تو ارهی بگرفتی دختر بچه رو نمهی که دست شدی سرش متین اگه حما اودم،ی و سرمو تکون مزنمی پوزخند مهی
 ...نیا

 
 
  بد شوم قحط الرجال مردهاستشدی کاش ميا

  بشکستن هم خانه هاستی مردانگي ااندازه
  نفس؟کی ي برای هم نفس حتای هم نمک کو

 ...(*) هاستهی سانی اي اندازه ی ما از زندگکیتشر
 
 کی پهی واسه انی تو کافه مافه نمگهی روزا دنیمردم ا.رهی و مادی هس، مي اکهی آب بارهی. خوبه، عباس جان_

 !ی کام دودکهی و یآبک
 ...زنهی چشمک مهی

 .ازشونهی که نیحاال با هرچ!مام که تو کار خدمت به مردم!  به راههشونی خب همه چیول_
 ؟ي ذوق کردنقدی تو ای حاال واسه چده،ی عباسه قهقهه سر ماروی اون
 ؟یکنی قبول نمدمی کارگر جدی بگيخوای میعنی. شهی رو به راه می همه چی جان، صبر کنزینگران نباش پرو_
 اونم با حقوق م،یکنی چرا که نه؟ کارگرم قبول ماره،ی در نياگه سر به راه باشه و چموش باز. تا کارگرمیکارگر دار_

 !!همه جوره. و انعام
 :گهی و مندازهی دختره مي نگاه به سر تا پاهی

 . رو چند برابر کنهنجای سود انی که همچياری کارگر خوب مهی مطمئنم م،ی که به شما داريکه از رو اعنماد_
 !ي راش بندازدی خودت باسی کاره ننیقابل شما رو نداره، منتها هنوز ا_
 ابزار کارم که داره، از بر و گهید. شهی سال از همه وارد تر مهی سر ندازن،ی راش مینگران اونش نباش، بچه ها آن_

 .سی نیحلّه، مشکل. رو کم نداره
 یخودت بهش حال... خانوموچهری پرنی دست شما امشی ما داد،ي به سر خودت زدي زدی جان هر گلزی پروگهید_

 .کن چه کنه
  خارج؟ي بری نگرفتمی تصمنای عباس جون چرا زودتر از اگمیم_
 . رو دوشتفتادی هم نيزحمت بچه دار جور نشد، واسه شما که بد نشد، گهید_
 ! مادمازل خوبه خوبهنی سن و سال انیتو هم.  من حوصله بچه بزرگ کردن ندارم،یگیآره واال، راست م_
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 دای طرف صاحب پنکهی مگه اداشت،ی موردو نگه نمهی یلی بود، البته خزی پرویشگی کار همنستادم،ی اونجا واگهید
 دست اهل دادی بره، منتها زحمت رد کردنشم با خودش نبود، مکردی زود ردش میلی اگه صاحب نداشت که خکرد،یم

 و کردی جنسش خوب کار میقول خودش تا وقت  بهزیباز خوبه پرو.  اونورکردنی صادرش معیو خبره ش، اونا سر
رج  آفتابه خشدی مگهید(!!)  زدنپی به رکردی که شروع می اما به محضداشت،ی خودش نگه مشی داشت پيمشتر

 !ی دست اجنبدادی و مخوردی به درد نمم،یلح
 دونهی تره، مزی شونم تهی از بقی اومده ولهی ناخواسته تر از بقیی جوراهی فرق داره، یلی شون خهی دختره با بقنیا

 احمقا سرشونو انداخته بودن نی عگهی ددی وعده وعهی و سروناز که اولش با میبر عکس مر. ادی به سرش بیقراره چ
 ! کافهنی و اومده بودن تو انییپا

 اس،ی آدم حسابنی که به گردنش انداخته، از طرز رخت و لباسش معلومه که از ای پالکي روکشهی دست ممداممم
 لحظه هی بکنه، تونهی نمي کاریول.  بزنه خودشویشی که واسه چندرغاز به هر آب و آتسی گدا گدوله ها ننیاز ا

 عباس اروی اون پی باشه،به تي بچه معتقدوردخی نمپشی، به ت "کادیو ان " هی دم،ی که تو گردنش بود و دیپالک
 ...خوردیاقام نم
 کنه دای صاحب پهی ارهی شانس به،ی مث بقیکی کرده؟ اونم ری ذهنمو درگنقدی دختر چرا انی حاال ادم،ی تکون مسرمو

 !...که هر روز دست به دست نشه و بعدم پست شه اونور
 از دنی کشيگاری واسه بکنهی نمغی دری زور و ستمچی که از هزمی پرونیا. بود امشبیعجب شب شلوغ! اووف

 لحظه ام نذاشته به حال خودشون هی و سوندهیمعلومه از کله سحر همه رو سر پا وا! ذره انصاف ندارههیکارگراش، 
 که با هزار ی پول بدبخته، اونوقتيراهمه زحمتش رو دوش کارگ. بی زده به جیباشن، فکر کنم امشب سود خوب

 س،ی کس تو کافه نچی هبای تقرگهید! شهی نمشونمی خرکارنی به اندازه خرج دوا درمون ای حتده،یمنت بهشون م
 گهی کرده من دزی به پروی مـ ـستوفمساری که تیبا سفارشات!  کافهنی تو امی تريکه مام از همه خود! ایبجز خود

 ! بهم زدمیی دارم و قلمرویت واسه خودم، حکومنجایا
 شدی حواسم بهش بود، تا مجبور نمرون،امشبی آشپزخونه دل کند و زد بنی باالخره از اچهری دختره پرنی عجب اچه

 ذاشتی سفارشو مومدی فشنگ منیاونوقت خودش ع! ارهی نبود که سفارشو بی کسنکهی مگه ازد،ی نمرونیاز اون در ب
 داشت نجایتا هم!  نبودییرای اونکه مسئول پذت حقم داشد،شی مبی چشم بهم زدن غهیتو ...  در وي جلوزیرو م

 از پس ی تا به وقتش اصولنهیبی سراغ دارم ، االن داره آموزش مزی که من از پروی با اون روشکرد،ی مياضافه کار
 و جفتک ارهی در بي چموش باززی باشن، اگه به قول پروی ازش راضزی پرويای آماده شه تا مشتردیبا. ادیکار برب

 بودن، ی و راضشدی کوك مفشونی اگه کی ولومد،ی خوش نمزی خاص و ثابت پرويای به مذاق مشترونوقتبندازه؛ ا
 . هم به دخترهدادن؛ی مزی کرده بودن، هم به پروی که از قبل طی انعام جداگونه هم بجز اونهی

 ام اجازه ی راه انداخته، به هرکسییمسرا اون باال واسه خودش حرزیپرو. شهی طبقه باال می راست ، راههی چهریپر
 که يری کردم، امر خطدای ها راه پیی با رده باالمساریمن به جلسات ت! ستمی نی خب من ، هرکسی بره باال، ولدهینم
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 دنبالش روونه باال قهیپس منم بعد چند دق!  کنهدای پست خان با اون همه اهن و تلپ نتونسته بود بهش دزیپرو
 از ادی صدا درمواریاز د!  آروم و سر به راههيادی زارم؟ی سر در بچهری پرنی از کار اخوادی چرا دلم مدونمی ،نمشم،یم
 ! نهچهری پرنیا

 و گردن کنمی آروم سرمو خم مستن،ی کدوم از دخترا نچی امشب هچهری بازه، خب به جز پرمهی اطاق باال ندر
 نبودم، من صد تا ينطوری خاك تو سرم، من که اکنه؟یفکر م در موردم ی چنهی تو اطاق، اگه االن منو ببکشمیم

دوباره سرمو ! ستشیکنم،نی تخـ ـتو نگاه ميرو!  بودم و وا نداده بودم، حاالدهی دچهریخوشگلتر و ماهر تر از پر
 و نشسته ذکر شهی بلند منی از رو زمدی چادر سفهی پشت تخـ ـت که با نمیبی رو میکی دفعه هی که چرخونمیم
 دهی رو نديزی چنی وقت بود که همچیلینماز؟ خ!خونهی که داره نماز مفهممی تازه مکنم،ی خوب که دقت مگه،یم

اما حاال بعد چند .  بودامرزمی مادر خدابدم،ی در حال نماز خوندن ددی که با چادر سفی زننیخر بار ، آنیآخر! بودم
 ! دختر جوونهیسال، 
 دای پی چه سرنوشتدونهی نمیعنی کافه؟ نی اومده تو ای واسه چه؟ی دختر کنیا! رونی بکنمی با فشار پرتاب منفسمو

   از االن در حال استغفاره؟نه؟یمک
مغزم داره منفجر !  برم خونهدیس،بای صبحه، حالم اصال خوش ني دم دماگهید.نیی پاامی سر و صدا از پله ها میب
 خونه صاحباش و بر رهی هر بار که میعنی شه؟ی کارش رسما شروع مگهی اونکه تا چند وقت دچهر؟یپر... شهیم
  و نماز بخونه؟سهی رو به قبله واتونهی هم باز مگردهیم

 وقتم صاحب دختر نشد که چیه!  اعتقاد داشتزای چنیچقد به ا. فتمی مادر مادی دوباره چهر،ی پردنی با دامشب
 نماز هی دختر جوون دور از چشم بقهی کافه، نی ، االن ، تو انهی ببی مادر خاليجا!  بدوزهدی چادر نماز سفهیواسش 

 داره نماز ي زورچی خودش، بدون هلی به من؟اون عبادت مای عبادته کنهی که اون میواقعا عبادت! خونهیم
 ... و ناز و نعمتشی وقت من تو اوج آساخونه،اونیم

 ای راحتنیمحال بود بذاره من به ا تو کافه خبر داشت،ي دخترنی همچهی اگه مادر االن زنده بود و از وجود مطمئنم
 ! کافهي دختراهیبه حال خودش ولش کنم تا سرنوشتش بشه مث بق

 که مادر دونمیم.  مادر و آقا جوندنی وقته که نرفتم دیلی سر بهشون بزنم،خهی باشه حتما ادمی جمعه ست،فردا
 . ندارهدهی فاي کاریپس مخف!  تو کافه خبر دارهي االنشم از وجود پرنیهم

 چی و هيکردی دل مهی دل و گهی که دزدی حرف مي جورشهی که همایمث بچگ!گهی می که مادر چنمی ببرمی مفردا
 که ازت گفتی لحظه هم بهم منی تا آخری حتشهیهم. باشهی مادر ازم ناراضخوادیدلم نم.موندی واست نميدیترد
 . باشهی که خدا ازم راضم شک داری ولهیاالن مادر ازم راض. باشهی خدام ازت راضار،ی شهرمیراض

 که شهیسرمو مث هم!  به طرف خونه، خونه که نه آلونکزنمی مادهی چند ماه، پنی مث تموم ارون،ی بزنمی کافه ماز
 : رو به آسمونرمیگی با مادر و آقا جون حرف بزنم، مخوامیم
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 برام مهم نبود، رو تنها ناموسم که مادرم زای چنی وقت اچی شدم؟ هرتی غی بیلی خرتم؟ی غی جون االن من بآقا
 دست به چادر مادرم بزنه، اون دستو قلم خواستی می چپ نگاش کنه،اگه کسی کسذاشتمیبود، تعصب داشتم،نم

 ...دونمینم! زای جور چنی تو ایول. کردمیم
منم اگه . ستی ني زورچی هیعنی سر پستشون، رنی و سروناز خودشون با خنده و هر هر و کرکر ممی امثال مریوقت

 ی باهاش مشکلیلی راه افتادن،خي زودتر از پریلی خه،ی و سروناز و بقمیمر. تونمیرم،نمیبخوام جلوشونو بگ
 ش فرق هی ماریبه قول مادر، خم. سی ننا مث اويپر...نه!  باشناي و باهوش تر از پرزترینه که ت...نداشتن

 هی بشه واسه دیشا. کنهی نمریی هرچقدم که بگذره و بهت اموزش بدن، تغزای چیبعض.  دارهری با اونا توفکنه،ذاتشیم
 ... به همون شکل اولشگردهی باز برماره،ی دووم نمی داد ولرشییمدت تغ

 چند وقته اونقد نی خودش تو اي سراغم؟پرادی که کمـ ـرنگ شده میرتی بازم اون غیعنی...ي در مورد پرحاال
 زی که پرودی دختر جدنی شده، ايهرچند که همه جا حرف از پر!هی بقدهیر چشم دي جلوادیحواسش بوده که ن

 هی تو شهیاون هم.  بزنندی رو ديپر ری دل سهی کدوم نتونستن چی نرخش چنده؟ هرچند که هرسه؟ی میاورده،به ک
 ! تا حاال گوشه دستش بهش نخوردهزمی پرونی همی حتشه،ی مبیچشم بهم زدن غ

 اشاره هم بهشون هی زی تا حاال پروی همه دختر، اومدن و رفتن، ولنی قاعده داره،اي سرهی واسه خودش زی پروکال
 حرفاس که بخواد نی زرنگ تر از ای از همه پست فطرت تره، ولفتهیپاش ب.  نباشه، نهي ادهینکرده، نه که آدم در

.  واسش بسهشهی مزی سرربشی تو جی سود کالنهی اونا  که با وجودنیدم به تله ناز و کرشمه زن جماعت بده، هم
 . رتی مهمتره،مهمتر از جون،مهمتر از خون،مهمتر از ناموس،مهمتر از غزی واسه پروزیپول از همه چ

 ماهم بفرسته بره خونه هیحاضره دختره رو .  واسه کله گنده هاشی کافه تا دست از پا خطا نکرده، حتنی همتو
 نی همشه،بهی از زرنگنمیا.  برنامه هانجوری که باال رو اجاره بده واسه اسی لحظه حاضر نهی ی حتیطرف،ول

تا ...ری و خواننده بگستیگنده ها رو داره، از آرت  تا االن آدرس همه کلها،ی خونه مشترفرستهیبهونه،همه دخترا رو م
 آتو ،از نی واسه همن؟یاز ا بهتر ی جانانه از همه داره،چي آتوهی.یسی و انگلییکای آمريرای وزریمـ ـستشارا و سف

 . دارهگذره،ارزششویم...  اون بااله؛ی شب واسه بقهیپول اجاره 
 

 :زی سمت پروادی مسهی نو کي هادهی تازه به دوران رسنی از همیکی سادم،ی بار واکنار
 هی سرمای و کی رو چیدونیبس که کارت درسته، م. ایکنی به اعتبار کافه ت اضافه مي خان روز به روز دارزیپرو_

 .ی کنيگذار
 .ي همه کارگر و مشترنیاونم با ا.  سختهیلی خنجایآره خب؛ گردوندن ا_
 !دلبرتر. ترفی زرنگ تر، ،لطیکی از یکی ،ییبله، اونم چه کارگرا_

 وقت گهی کردن، االن دي تا االن بستر سازی هم به سر اومد، بسه هرچي خبر دار شد که دوره استراحت پرشصتم
 !درس پس دادنه

  به ما؟رسهی نوبت میحاال ک_
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 لتونه؟ی میشما جون بخواه، حاال چ_
جنس بنجل و دست دومم راست کارم . ستمی خوام، به کم قانع نادهی کال زز،منی عززی پرویدونیخودت که م_
 .ستین

 ؟يخوای میبرو سر اصل مطلب، چ_
 ؟يخوای رو می کیبهتر بگ_
 !ی وقت رو دل نکنهی.  بگو چشمت اونو گرفتهگه؟یاون دختره که تازه اوردم د_
 .ارمیحواسم هس، دلمو زد، باال م_
  چند؟ستم،ی که، من اهل چونه زدن نیدونیخودت م_
 .شتری کارگرم بهیاز دستمزد ماهانه .تومن 2000_
 ! نبودهنکارهی فرق داره، اهیبه قول خودت طرف با بق.  ارزهی منای از اشتری بیدونیخودتم م...کمه_
 من اهل یدونیچشممو گرفته وگرنه خودت که م.  نرخو نبر باالی تو ام الکگهید.  تومن3000باشه سگ خور، _
 .ستمی پول خرج کردنا ننجوریا

 ! ی دندون گردم هستي بدجورنی همچیول! چکهی انگشتت نمي از الدونم،آبیآره م_
  ؟یک! گه؟یپس حلّه د_
 . اصول دارهس،ی که نيخمه رنگرز. يچقد عجله دار_
 ، خندهری ززنهی می پقاروی

 .کنهیاز اصول و قاعده ت برا من حرف نزن که قاعده تو رو پول معلوم م_
 . نشهدای تا فردا دست و دلباز تر از تو واسش پياریشانس ب. یشناسیخودت که خوب م_
 !گهی نکن دتی اذز،یجان پرو_
 . رو شل کنهسهی سر کشتری که بهی حق با اونه،ی کارم چجوردوننی منجای همه ادم،ی نمی قولچیمن ه_
  دختره بده؟نی اي تومن باال3 ازشتری هس که بی کسی بگيخوای میعنی_
 ! شهرنی و دست به نقد تو اقهی آدم خوش سلادهی که زيزی چس،ی ندیبع_
 رو يزی چ،هریدونیخودتم خوب م. دمیتومن نم3 از شتریمن ب.  نکنی بگو،منم وسوسه الکيخوای میحاال هرچ_
 . واسشزنمی نمیزور الک. شد شد، نشد نشد.  بار اومدم سمتتهی طور، نی معامله با توام همکنم،ی بار امتحان مهی

 !هینجوریمن کارم ا. یخود دان_
 .رهی مکشهی راشو ماروی

 :کنهی لب غر غر مری زگرده،ی برمزیپرو
بپا ورشکست ! تومن3 ؟یاونم چ... رو برگ برنده منذارهی تُمونشو بکشه باال، دست مسی نسناس، بلد نکهیمرت_
 ...شهی شغال مبی سرخ نصبی که سگنیراست م!ینش
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 شهی واسه همزی پرو،ي بدی خوبمتی جلو مطمئن باش اگه قيری مي عادیلیخ.  شهرام، حواستو جمع کننیبب-

 . اون فقط پول واسش مهمه.کنهیروت حساب م
 . برنامه ها نبودمنی دنبال ازی وقت تو کافه پروچیه من ؟یزنی میدِآخه چرا حرف ناحساب_
  مگه؟شهی میخب حاال باش، چ-
 نی تو اي کافه؟ خودتم افتادنی تو امی اومدی رفته ما واسه چادتی نکهی مث اس؟ی نتی حالار،چرای شهرشهینم_

 برنامه ها؟
 . بارهی نی،همیگیتو راست م-

 . نداشتملیبی به سدمی واسش کج کردمو دست کشسرمو
 پا پس شهی نمگهی دزی تازه اول ماجراس؛ برم سراغ پرونیا. رهی مشهی بار،انگار تموم مهی نی همیگی منیهمچ_

 .دیکش
 .مای کار ازت خواستهیحاال -
 وسط ادیقرارنبود احساسات ب. رونی بکنهی به گوش سرهنگ برسه از گروه پرتمون م؟ی چیول. ی کار خواستهیبله _

 .اریشهر
 .هی کار انسانهی. سی در کار نیاالنم احساسات-

 ،زنهی مپوزخند
 ؟ي چطور تا االن انسان نبود؟ي به خرج بدتی و انسانی افتاده انسانادتیتو ام االن _

 . تو موهامکشمی دستمو مکالفه
زت من ا. ی کني اورادی سی ندونم،الزمی گروهو منی من همه قوان؟ی کنحتی نصيخوای بازم مای یحاال هست-

 گهی فکر دهی، اگه نه بگو من "...بسم ا" که یحاال اگه هست!...یمی هم تهینه به عنوان . دوستانه کمک خواستم
 .بکنم واسه مشکلم

 .کار نده دستمون!  شوادهی پطونی از خر شاری شهرگه؟ی دهی جدمتیتصم_
 ؟يباز شروع کرد-
 . که از جام بلند شمشمی مزی خمین

 ! تويچقد دل نازك شد. نی خب بابا ، بشیلیخ_
 گه؟ی دی هستیعنی نیا-
 .خدا رحمتش کنه... گروه نرفتنی قدمم اونورتر از قوانهی وقت چی بودم، هاری همه سال با مازنیا_
 . کلمه اسهی نه؟ ایآره -
  کنم؟کاری چدیحاال با. آره هستم!پــــــــوف_
 .ی کنکاری چگمیبعد بهت م. ی کنی و راضزی پرودیفعال با-
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 ؟ي فکر کردهی ، کار ساده ازی کردن پروی راضنیهم_
 .يای تو از پسش بر می ولس،یساده ن-
 .دونمی و نمزی پرونیمن زبون ا.  بغـ ـلم نذارری هندونه زنقدیا_
 ؟یکنی سختش منقدی چرا اه،یتو ام مث بق-
 شی برم پیحاال من ک... لنگش کنیگی گود مي بااليسادی واست،ی نیگی که تو مامی آسوننی به انکهی ايبرا_

  بگم بهش؟ی چز؟یپرو
 از شتری بدیتو با!  هــاهیلی تومن خ3 تومن بده، واسه اون آدم کِنِس 3000 چهر،ی حاضر شده به خاطر پرارویاون -

 . چک و چونه فسخش کنهی بشه و باروی معاملش با اون الی خی بزی که پروشتریاونقد ب. یاون بگ
 مثال چقد؟_
 ! تومن بگو8 بهتر، تو شتری بی هر چا،ی بذارهی از خودت مايخوایحاال خوبه نم-
 (!!) تو صورتمزنهی مرجهی چشماش شبا
 !کنهی شک مزی خب معلومه پروار؟ی تو حالت خوبه شهر؟یچــــــ _
اصال . میض تومنم من را8 تا کنه،ی مي داره دندون گردزی پرويدی بگو، دشتری تومن ب3 که تو از نهیمنظورم ا-
 .ی کنی راضزوی پرودی هر جور شده باست،ی شد مهم نشترمیب

  بهش بگم؟امی خب؛ امشب بیلیخ_
حالم ....شهی می راضمتمی به نصف اون قزی بشه، پروری دخوامی نماد،ی بابا فردا داره منیا... زودتر بهتریآره، هرچ-

 .ذارمی ممتی قينطوری آدم اهی ي دارم روا،ی مث اون عوضیکی شهرام، منم شدم خورهیداره از خودمو حرفام بهم م
 :کنهی و دوباره شروع مزنهی پوزخند مهی

 .میریگی مفمی تخفمی شياز فردا تازه اگه مشتر... ، تازه اولشه)اریشهر(يبکش داش شهر_
 !ي کم نداريزی وگرنه تو شنا چيدیآب ند! ي شدهیخفه شو شهرام، تو که بدتر از بق-

 ... دو طرف سرشبرهی ممیالت تسل به حدستاشو
 ...کترهی ما گردنمون از مو هم بارم،ی داداش، تسلمیتسل_
 ؟ي باريکار... برمدی باگهیمن د! یکنی مکاری چنمیبرو بب-
 . نه داداش، سرت سالمت_
  روباه؟ای يری شد شهرام، شی چنمیخب بگو بب-
  نباشم؟ری من ششهیمگه م! ایبه، منو دست کم گرفت_
 چند؟-
 حاال مگه مهمه؟_
  نگفت؟یچی هگه؟ینه، خب قبول کرد د-
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 !يکردی که فکر ميزی تر از اون چنیی تومن تموم، پا5! ای هولیلیخ_
 شه؟ی شروع میحاال از ک...دستت درست-
 کل کافه رو تمامو کمال بذاره کف زی که گفتم، کم مونده بود پرومتوی من قم،ی حرف نزدنشی راجبه اگهیواال د_

 .دست ما
 ار؟ی شهرگما،یم_
 هوم؟-
 ام شک نکنه ي که خود پرمی بگدی بازی چهی که نهی منظورم ارون؟ی بارمی از کافه بي به چه بهانه اویحاال من پر_
 .گهید

 .دمی به جواب نرسی بهش فکر کردم ولیلی تا حاال خشبی خودمم از ددم،ی تکون مسرمو
 ! که؟ستی ني عجله ام؛یکنی مدای پی راههی حاال دونم،ینم-
 ي باالي اومدي اقا شما مغز خر خوردگهیبعدش نم!  دو روز صبر کنهیکی فوق فوقش زی پرو؟ی تا کیبله، ول_

 ش؟یدی لحظه ام ندهی تا االن ویدختره پول داد
 : تو سرمکوبهی پتک داره منیاالنم شهرام ع... فکر کردمنای دستام؛ خودم به همه انی برمیگی مسرمو

 .مارستانی بشیبری فکر کردم، فوق فوقش با خودت منای شهرام، به همه ادونمیخودم م-
 :می ـشونـی رو پذارهی جلو و دست مادی دروازه شد؛منی عهوی شهرام با دهنش يچشما

 ؟یگی مياری رو ازکجا در مونای هذنی که، پس ايتبم ندار_
 ! باش شهراميجد-
 . به قراني رو داریلی خ؟یفتی پس نيریگی مشیدست پ_
 :دهی خودم ملی احمقانه مو تحوي حرفاکنه،ی و دوباره شروع مرهیگی ذره نفس مهی

 واسم کنه؟ نکنه طب و یاون چه غلط: بگمينجوری اای کنم؟ ی چه غلطمارستان،یدختره رو وردارم ببرم ب_
 سه طبابت؟ واي دنبال پري آدم قحط بود که اومدپرسهی نمزی پرونیبعد اون وقت هم... بلده؟يپرستار

 فکر کنم ، اونقد که نه ی درستو حسابدیبا...کشهی مغزم نمگهیاالن د.  شهرام، بذار فکر کنمستیحالم خوش ن-
 . بسوزه نه کبابخیس
 عی دست شماس، مام مطیچی قشویفعال که ر))  خسروان دانندشیصالح مملکت خو...((یدونیهرجور خودت م_

 ! یاوامر جنابعال
 ؟ي بريخوای شد نمرتید_
 ، برمدی باگهیچرا د-
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 ام عجله یلی جواب، عجله کردم، خی همه سوال بنی از اکشهی مغزم داره سوت مکنم،ی مي سر سری خدافظهی
 به یحاال چه گل!  وصف حال االن منهقایدق.))  فکر جاشو بکنمنکهی قبل از ادم،یاول منارو دزد(( یبه قول! کردم

 رم؟یسرم بگ
 .حالو روزشم معلوم... بوداروی تو خونه اون ين پر که االکردممی اگه عجله نمآخه
 االن یول... خودم خواستمست،ی سرت نی منتره،ی ختمی من نیدونی روم بذار، خودت که مشی پی راههی خودت ایخدا

 . مغزم کامل قفل کردهگهید
. خورهی بر نمیی ـگار دود کنم به جاـی نخ سهی که واسه خودم گذاشتم، االن ی کافه نشستم، برخالف قانونزی مپشت

 یلیخ! دمی تو جاده دادی گوشه کافه ميانوی پزنمیپک اولو که م. کشمی گوشه لـ ـبمو فندك مذارمی ـگارو مـیس
 .رونی دعواش شدو زد بزی با پروژنی که بی از وقتخوره،یوقته اون گوشه داره خاك م

 بهونه مسخره انداختش هی با زیفه به سر اومده بود که پرو کانی دوره ش تو اگهی دی ولزد،ی قشنگ میلی وکخدا
 . اسگهی دزی چهی کالی به هر حال کافه موززد،ی مبی پول به جی کلزی پروزد،ی مانوی بود که پیکیاگه االنم . رونیب

 . سرفهری دفعه زدم زهیاونقد که !!  ـنهـی ـگارم زدم، نفسم خود به خود موند تو سـی اخرو که به سپک
 ! انو؟یپ! زد؟ی مانوی بود که پیکی

  بوده؟ی شهرام بود پس کگهیآره د! انو؟ی داداش داره استاد پهی بود گفته بود شهرام
 ي شک و شبهه اچی هي جازهی تمیلیاونم درست و مرتب، خ!  شددای جواب سواالم پدهی نوکرتم، به شب نکشایخدا

 . مونهیام نم
 سر جمع سه تا پکم نزدم کنم،ی خاموش مي ـگارـی سری از خاکسترش نمونده تو زیچی هگهی ـگارو که دـیس

 ! نرفتهزادی به آدممیچی هگه،ی دمی مدلنیما ا!  که مغزم روشن شهکنمیبهش، فقط روشن م
 
 
 ی او شده زندان غم ولي براایدن
 کشدی ـگار مـی به زور تو سی خلوتدر

  خود نشسته استي به سوگ آرزوحاال
 ...(*)کشدی ـگار مـی تو سي به سوی ه کهيمرد
 
 . تا خود صبح پلک رو هم نذاشتمشبی دار؟ی آقا شهرییکجا_
 ؟ی واسه چگهیتو د-
 ی چه نوننی ببار،ی خدا ازت نگذره شهرم،ی شما از خواب و خوراك افتادي ، پا به پامیستی راه نمهی نقیخب ما رف_

 ! تو کاسمونیگذاشت
  نه؟ای يدی ام رسیی همه تفکـــر، به جانیحاال بعد ا-
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 ! من همه راها رو تا ته رفتمو برگشتم، همش بن بستهست،ی نی راهچینه به جون تو ه_
 .يدیرسی راه سرراست مهی االن به ،ینداختی کم اون مغزتو به کار مهیاگه ! گهیدِ نه د-
 گه؟ی دنیدی به راه حل رسیمثال جنابعال_
 کنم؟ینم مث تو خودمو مشغول الذمه مغزم م مي کردالیخ... معلومه-
 گه؟ی دنایا... ویپرستار... مارستانوی رو ببر تو بي هـــان؟ پري بکر کرديالبد دوباره از اون فکرا_
 !رسهی فکر که به عقل جنم نمهیر؛ینخ-
 . نکن نابغهی بازار گرمنقدیزود بگو، ا_
 !انویپ-
  جمله بسازم باهاش؟؟یچـــ_
 .انوسی راه حلش پ؟ي حاال تو نابغه ايدید-
  کنه؟کاری قراره چانویپ_
 ! بنوازهانوی خانوم قراره پي کنه، پري کارستی قرار نانویپ-
 مگه بلده؟_
 !اونم به کمک شما.رهی بگادی بناس ینه ول-
 !؟... بلدانویبه کمک من؟ مگه من پ_

 :کنهیم وزغ بازگرد نی دوباره چشماشو عکنه،ی ول ممهی نصفه نجملشو
 ...نکنه منظورت افش_
 . خاننیآره؛ خود افش_
 ؟یشناسی مارو نمنی تو افش؟ی که چنی افششی رو ببرم پي پر؟ي شدوونهیتو د_
 راحته که تو المیخ.  ندارمي اگهی خب؛ راه دیول. گربهي جلوذارمی دارم گوشتو مدونمی مشناسم،یچرا اتفاقا خوبم م-

 .حواست بهشون هست
 :رونی بکنهی و پوفش مکشهی مقی نفس عمهی

 ! ماجرانی تو اانیظاهرا کل خاندان ما دارن م))  قصه سر دراز داردنیا(( کنه، ریخدا عاقبت ما رو بخ_
 :کنمی باهاش اتمام حجت مچسبونمویمنم تا تنور داغه نونو م... قبول کردهیعنی ، زنهی حرف مينطوری ایوقت
 شناسم،ی خـــانتونو منی تو خونه تون، خودم بهتر از تو افشفرستمیو م رو به پشتوانه تي شهرام، من دارم پرنیبب-

 .ارمیپدرشو در م... زوی به همه چزنمی بره تو ذهنش، پشت پا ميادی فکر غلط زیپس تو کله ش فرو کن که اگه حت
 موردداره، درست، چشم نیافش. یزنی راجع به داداش من حرف ميدار! ایری تند مي داریلی داداش، خي هويهو_

 که بخواد نهی از اشتریمناعت طبعش ب.  وقت چشمش دنبال مالو اموال من نبودهچی هیول! چرونه، اونم درست
 ! رو از من بدون اجازه بلند کنهيزیچ
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 : واری به دچسبونمشی مرمویگی مقشوی طرز حرف زدنش؛ نی با ازهیری بهم مروانم
 راحت بذلو نقدی که استی بابات ننی ماش؟یفهمیم! یزنی آدم حرف مهی به  راجعي دارکه،ی مرتستی نيزی چيپر-

 !یبخشش کن
 :نیی پاارهی رو دستامو آروم مذارهی مدستاشو

 ی بتی کبرهی تا من اجازه ندادم مث نی بگم که افشخواستمی نداشتم، فقط ميآروم باش داداش، من منظور_
 گه؟ید.میمخلص شمام هست...میکنی مث تخم چشم مراقبت متونی راحت، از امانتالتیتو هم خ. خطره
 : رو شونشذارمی مدست

 .کنمی می دارم چه غلطدمی لحظه نفهمهیببخش تند رفتم، -
 ... حالتوکنمیدرك م_
 :زنهی چشمک مهی

 !یبسوزه پدر عاشق_
 ... نکنیچرند نگو، ماجرا رو عشقو عاشق-
 .اری آقا شهرمیبه هر حال ما تهش هست_
 . بهتسپارمی دست گلو مي و پرکنمیواسم ثابت شده اس که دارم بهت اعتماد ممرامت _
 
 
   ،چرا؟ي جواب ندادمارستانی تا حاال چند بار زنگ زدم بشبی از د؟یی معلوم هست تو کجاچیالو شهرام؟ ه-
  چطوره؟ی اوضاع کارو کاسب؟يبله منم خوبم به مرحمت شما؟ شما چطور.اریسالم اقا شهر_
 ! حوصله ندارما شهرام؟یتموم شد مزه پرون-
  که گرفته به پر ما؟ندهی پرتو چی باز ک؟ی شده حاال سر صبحیچ_
 گه؟ی داره می چيپر-
 گه؟ی داره می چ؟يپر_
 ؟ی بره مهموننیقراره با افش-
 ن؟یبا افش_
 ! منو با سوال جواب ندهي سواالیه-
 .دمیاالن تازه از تو شن.دونمیچته؟ من نم...خب بابا_
  باور کنم؟دیبا-
  من قطع کنم برم به کارام برسم؟ی حرف بزنيخوای کار دارم،اگه نمیلی خاریشهر.  باور نکنيخوایم_
 . بگردهي دور و بر پردی که نبایکنی می خانتون حالنی خونتوتن ، به اون افشيری االن منیهم-
 ؟ی چیِ مهمون؟یزنی حرف میتو راجع به چ. جمیمن هنوزم گ_
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 . که قراره هفته بعد برگزار شه همراهش برهی خواسته که تو مهموني از پرنی افشنکهیمث ا-
  اشکالش کجاس؟نیخب ا_
  به اون راه؟ي خودتو زدای یشیشهرام واقعا متوجه اشکالش نم-
 وی مهمونرنی شب مهی... دعوت دوستانه بودههی. ومدهی نيری که اسي ، پریخب برن مهمون...نه به جان تو_

 .خالص
 اون همه نقشه و گهی دنی افشيایاشی عي بشه هم پاي پرخواستمی من اگه م؟ی راحتنیخلــــاص؟ به هم-

 . تو همون کافه بمونهذاشتمیم...زی واسه نجاتش از دست پرودمیتراشیدردسر واسه خودم نم
 ی ولکنهی می درسته همه غلطنیافش...؟یدونی میکی زی ما رو با پرونی خان، حاال افشاریدست شما درد نکنه شهر_
 ... رغبت بودهلوی باهاش بوده با می رو نکرده، هرکي وقت به زور کارچیه
 وعده ها نی که بار اولو آخرشه از ایکنی فرو منیتو مغز افش...  خونهيری االن منی همست،ی نمی حالزای چنیمن ا-

 دهی نرسخوامی که مي اجهیالتون اگه به اون نت به حي وامونم،یمن تا خود شبم که بشه منتظر م.... دادهيبه پر
 .یباش

 . شهرامدنی درمی مگهی ساعت دهی... برم کافهدی سر باهی... سر جاشکوبمی رو محکم میگوش
 ؟ي کردکاری شد شهرام؟ چیچ-
  بشه؟یخواستی میچ_
 ؟ی چیعنی نم،یدرست حرف بزن بب-
 .!کردی نمیالبته بازم حضور من فرق... شدهیخواستی که مي همونطورنکهی ایعنی_
  تو کار طرح معما؟یدوباره رفت-
 .می وسط بده شدنیفقط از صدق سر شما ما ا... اصال قصد نداشت قبول کنه باهاش برهيخود پر_
 چرا؟-
 .کنهی می کرد تالفدی شدو تهدیاونم شاک... بار دست رو داداشم بلند کردمنیواسه اول_
 . به ذهنش برسهی اگه فکر تالفی حتترکونمیهارتو پورت کرده، جرئت نداره، مغزشو م-
مگه من مرده ...ی دست رو داداش من بلند کنیکنیبعدم غلط م! ی تو که بدتر از اونیعنی که کنهی نگاه بهم مهی

 .باشم
 تو گهی وضع دنی باشم؛ با اي پر مراقبی چار چشمدیبا... دردسر پشت دردسر؟ی کنه چی واقعا اگه بخواد تالفحاال

 ! ندارهتیخونه شهرامم امن
 

 زنگ گهیاز بس بال استفاده مونده د. کننی دارن بازش می معلومه به بدبختاد،ی میی قفل کشودنی کشيصدا
  رونق داشته باشه؟ای رفتو آمد زنداندی نبانجایچرا بال استفاده مونده؟ مگه ا...زده
 . تموم شدیمهمون...پاشو _
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 .برهی کشون کشون منو مسادم،ی اجازه بده رو پام وانکهی بدون اقموی تو زنهی مچنگ
 :گهی که به دوست و همکارش مشنومی صداشو مم،یشی رد ملی دراز و طوي که از راهرو همونجور

 .درو باز کن_
 .ی رو صندلکوبتمی بعدم محکم مشنموی باز شدن درو ميصدا

 ... تو دماغمچهیپی پترسون مي تنباکويبو
 .نیچشماشو باز کن_

 .رهی فرو مخی نور تا ته چشمم مث سکنن،ی که از رو چشمام باز ماهوی سدستمال
 ؟ینی نظر ببهی مارو يخواینم.  دکتريچشماتو باز کن آقا_

 .نمیبی گوشه لبش مپی پهی با ی ادم معمولهی کنم،ی که باز مچشمامو
 سفارش نکهی که من شدم بازجوت، از اون خوش شانستر ای خوش شانسیلی تو خیدونیم. نجای به ايخوش اومد_

 ...اما...رمی بهت سخت نگیلیکردن خ
  جلوترکشهی مخودشو

 دنبال وی بودای با کیاگه بگ.ي نشون ندی سرسختیلیخ...يای تو هم با ما راه بنکهیا... شرطها و شروطهاهیاما _
 . بهت نخورهامنی کدوم از اچی دست هی که حتدمیبهت قول م...یچ
 .دهی کرده بودنمو نشون منی که سوار ماشی دستش دو نفر قلچماقبا
 ی کيبرا...نجای اي اومدی چي برايدیتا االنم فهم...یینای سراغ سواال، هرجند که باهوش تر از امیریخب رسما م_

 ؟ي بودی و دنبال چیکنیکار م
-... 
 . گفتناگهی دزی چهی به من شنون؟ی نکنه گوشات واقعا نم؟ی حرف بزنيخواینم_

 . تو صورتمکنهی فوت مپوی جلو دود پارهی مسرشو
 با زبون شهی مگفتی مم،ی آقا دکتر فرنگ رفته سرو کار دارهی با گفتی ام موثق نبوده که میلینه انگار منبع من خ_

 . وقت خودشو ما رو هدر بدهنکهی بدون اد،ی رسجهیخوش باهاش مذاکره کرد و به نت
-... 
 ی چچی هگهی بشم دی اگه عصبی هستم ولي که من آدم خونسرددوننی منجایهمه ا...یکنی ممی عصبي دارگهید_

 .ستیجلودارم ن
-... 
 کار آخرو همون اول زنم؟ی با تو حرف میچرا دارم الک...  باشهست،ی نتینچ، انگار تو حرف حساب حال_
 چطوره؟... که تو هم بدنت تازه گرم بشهمیکنی کار سبک شروع مهیمنتها از ...کنمیم
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بعدم قشنگ ... باالرنیگی پاهامو منوی رو زمخوابوننمی مهی ثانهیدر عرض . ی به اون دوتا قلدر بغـ ـلکنهی اشاره مهی
 به کننی با کابل شروع مزننی با ترکه نمیول...  به چوببندنی پاهامو مکردن،ی که تو مدرسه فلکم مایمث بچگ

 ...زدن
  ؟ی حرف بزنيخوایتو نم...  پدر مادریسوخته ، بپدر _

 . نامردا دستامو بستنی ولکنم،ی داغ مارهی پدر مادرمو که ماسم
اون وقت تو ... بلبل برام چه چه زدننی من گنده تر از تو رو هم دو روزه به زبون اوردم، ع؟يتو جوجه دکتر نازناز_
 ؟ي کردي خودت چه فکرشیپ
 که به خوادی دلم مگهی از هر وقت دشتری واسه فلک، االن بفی به ردمیدیخوابی همون موقع ها که تو مدرسه منیع

 .شهی فلک برام راحتتر منیاون روزا فکر کنم، اگه ذهنمو بذارم رو اون روزا، درد ا
 
 

***** 
 .نهی وضع همی تا ادم نشی که باشوالممالکمیچیبچه فالنوالدوله و چ_
 .میغلط کرد...آقا تورو خدا-
 روز هی...؟ي بازبمیهر روز ننه من غر... بهونههی من خرم،هرروز یکنی مالیتو خ....ي خوردزمیچ...يغلطو که کرد_

 .ی مشقاتو جا گذاشتیگی روزم که مهی روز پدرِ پدر جدت مرده، هی بود، ضیمادرت مر
 .می تکرار نکنگهی دمیدیآقا به خدا بار آخرمونه، قول م-
 که ننه باباهاشون عرضه ندارن ییکار من ادم کردن بچه ها. کنمی منم فلکو تکرار می تکرار کنست،ی نيطور_
 . کننتیترب
 . هامومهیهم مشقام هم جر...میسینویبه جون مادرمون م. میسینویم. تورو خدا...ادیآقا درد م-
 .ثر نداره روت ازای چنی اگهی که دي خر کتک شدنقدیا...یگی منویهرروز هم_
 .کنهی فلکم نمگهی و دکنهی دفعه ول مهی

 !تا فردام خدا بزرگه... جون فکرکنم برا امروزم بسهآخ
 قشـــنگ ياون طور...نجای انشیاری بدوه بعد باطی حي رو برفان،یاری نداره، جوراباشو در بدهی فاينجوریا_
 .چسبهیم

 شده معلمشه که از االن بگم حالو تی شده؟ اگه اونم تربينجوری ادب کرده که ای کتوی تربی آقا معلم بنی اموندم
 ! منم معلومهندهیروز آ

 
 !گهی روز دهی واسه می بذاردیبا...کنهی حس نمي دردچی پاهاش سِر شدن، هگهید... ندارهدهیفا
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 هم ی تو اون اطاق اولگهید.  کننی که بخوان خودشونو مخفترسنی نميزی از چبندن،ی چشمامونمگهی دفه دنیا
 حتما تو بغـ ـلم جمعشون دیبا.  پاهامو دراز کنمتونمیکه اندازه طول قبره، اونقدر که نم... اطاقهی تو برنم،ینم

 نباشه جز ي کارو کردن که چاره انیالش شده، ا  کف پام آشودوننی چون مگه،ی از ادامه شکنجه س دنمیا...کنم
با . دی موشو روش دي فضله هاشهی ام میکی تارنی تو ایکه حت.  خاك گرفته و الوده نیتماس کف پام با زم

هر چند که االن لباسمم .  روشذارمی پاهامو منوی کف زمکنمی پهن مارموی لباسمو در مي مترمی تو اون قبر نیبدبخت
 ! هیختی رنی انی بازم بهتر از زمیکم نداره، ول  از کثافتيزیچ
 

  به گوشه زندان سرنوشتدهمی مجان
 !کنمیو خم نم اانهی را به تازسر

 خورمی نمی به دوروزه هستافسوس
 ...کنمی سراچه ماتم نمنی بر ايزار

 !ای سرنوشت مرد نبردت منم بيا
  ام هنوزافتادهی دگر بزن که نیزخم

 غی شکنجه خدا را،مکن درنی از اشادم
 !  خود بسوزدادی مرا در آتش بروح

 
 ي رو داره به مدد سوت زدن تک نوازی آهنگهی آواز؛همزمان ری لذت برده ، زده زی از شکنجه من حساباروی معلومه

 چقد ذوق ی طفلن،ی ِافشی واسه جشن خدافظکردی منی داشت تمري که اونروز پرهی اون آهنگهیچقد شب!کنهیم
 که ی خرکی با اون به اصطالح تالفکنه،  راحت تونست ذوقشو کوروونی حنیداشت برا اون آهنگو چقد اون افش

 .گرفته بودبراش در نظر 
 

  بس دلم تنگ استنجای امن
 ...(*) بد آهنگ استنمی بی که مي هر سازو

***** 
  تو کافه؟یمونی واسه جشن امشب نماریشهر_
 . بهترهامی من نینه، ممنون از دعوتت ول-
 چرا؟_
 . بهترهیلی نباشم خره،ی جوب نمهی آبمون تو یدونی م؟یشناسی مشتریخودت که اخالق منو سرهنگو ب-
 ؟ي در حق تو کرده که به خونش تشنه اي چه بدچارهی سرهنگ بنیمن موندم ا_
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 خواستی کرد، اگه می کوتاهاری در حق مازکنمیهنوزم فکر م. ادی ازش خوشم نمی ولستم،یبه خونش تشنه ن-
 !ی و نذاره بره اون مسافرت کوفترهی جلوشو بگتونستیم
 . ندارمي منم اصراريایب ياگه دوست ندار. یدونی بگم؟ هر جور خودت میچ_
  قراره بره؟ی کنیحاال افش....دهیاز شما به ما رس.قربونت داداش-
 شه؟ی می چي پرفی تکلاری شهریراست...فرداشب پرواز داره_
 خان نی افشنیا.  فکر نکرده باشمهی قضنی لحظه ام نبوده که به اهی شده، ی رفتننی افشدمی شنی وقتدونم،ازینم-

 ! دردسره، نبودنش هزار تاهیشما، بودنش 
  بمونه تو خونه ما؟ي پريذاری چرا نماری شهرگمیخب م_
 :ندازمی بهش مزی نگاه تهی
 ؟ياونوقت به چه بهونه ا-
_... 
  ؟ی واسه چیدونی خودتم نميدید-
  بمونه اونجا؟ی بودو به قول خودت بهونه داشت،نذاشتنیخب چرا اونوقت که افش_
 وونهیتا بره و برگرده د... نی افششی پرفتی ام که میمن همون چند ساعت.  چشم خودم باشهي جلودی بايپر-
 هندستون ادی لشی تا دهنش بسته باشه دوباره فزهی پرونیحاال فعال از طرف من خوب پول برسون به ا...شدمیم

 ! جور کنهي واسش مشتروینکنه بره سراغ پر
 تو هم که ره،یگی نمادی انوی پگهی دختره که دنی اگهی نمزیپرو...زهیانگ خودش شک بر هی قضنی همنکهیباشه، با ا_
 ؟يدی خرجشو می پس واسه چش،یبرینم
 ؟ي نداري برم، کارگهیمن د! گهی بگو ديزی چهی دونمیمن چم.  نکنمی جنی سنقدی شهرام،ايوا-
  خونه؟ي بريخوای ميامشبو به چه بهونه ا_
 :زنمی پوزخند مهی
 نوی افشگه؟ی هست ديحواست امشب به پر!...ضهی زدن داشتم، مادرم مرمی واسه جشهی که هميبه همون بهونه ا-

 دوستاش کار ندن دستش؟
 .دارمی خواهر نداشتم، امشب چشم ازش بر نمي ام جايبرو حواسم بهش هست، پر_
 ؟یکنی مي داری نباشه چه غلطتی حالی نکني روادهیز! خودتم حواست به خودت باشه هــــا-
  مگه بار اولمه؟گه،ی جوش نزن دنقدیا.  خانم شماي خب بابا بزرگ، حواسم هم به خودم هست هم به پریلیخ_
 !ي از کف نداری رفتن داداشت اختی کنم، به سالمتدی حواست هست، خواستم تاکدونمیم-

 .رونی سمت کفشش تا سمتم پرت کنه که خودم جلو جلو خودمو از اطاقش پرت کردم ببرهی مدستشو
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 مجال الی که وسط اون همه فکرو خيزی که اصال تنها چدونستمی مثال رفتم خونه که آرومو آسوده باشم، نمشبید
 . طرفم، همون آرامشهادی بکنهی نمدایپ

رستوران  –کافه " جام تابلو بزرگ نیاز هم. شمی کافه مابونی وارد خکنموی رد مابونوی خچی شُلو ولو آشفته پنیهمچ
 . طرفهی اشمی کافه و مشترنی طرف، اهی ابونی خنیکل ا. معلومه " صالبتزی پرورتیمدبزرگ سوته دالن به 

 مگه ساعت چنده؟ کنه؟ی مکاری چنجای انای راننده شهرام اکنم،ی مزی رشتری چشمامو بشم،ی مکتری به کافه نزدیهرچ
  چه خبره؟نمی ببکشمی کله می هشموی ممی که سر راهمه قای درختنی اومده؟پشت اولیاصال واسه چ

 مگه قرار نبود ؟ی واسه چگهی اومده؟ اون دنی افشدمی پس چرا به من نگفته بود؟ شانجا؟ی شهرام اومده ایعنی
 کنه؟ی مکاری چنجایامشب بره اونور؟ االن چند ساعت مونده به پرواز ا

 خانومه ي پرنی استن،ی ننجایپس برادران شکور ا.  خانوم از در کافه گرفتمي اومدن پررونی همه سواالمو با بجواب
 هم براش ي روز اخرنی همنی افشیعنی مگه کالساش تموم نشده؟ ؟ی آخه واسه چیول!  اوناشی پرهیکه داره م

 .ر کار در برهی بهانه اس از زهی که منتظره ینی افش؟ی گذاشته؟ اونم کسیتدر
 ي با پرتونهی مي چه کاررانهی که اي روزنی آخرنی بده؟ افشخوادی می رو کنایحاال جواب ا...دوباره سواالم شروع شد

 حسابم با هی عقب افتادم بودمو تسوي بود فقط به فکر کارای روز موندنم باقنی روز به آخرهیداشته باشه؟من اگه 
 نیافش...زنهی دفعه خشکم مهیکه بخواد باهاش صاف کنه؟   دارهی حسابي با پرنی افشیعنی حساب؟ هیتسو...هیبق

 هی از قضنقدی من ااره،چرای در مي رو سر پریلی اون سی روز به عمرش مونده باشه تالفهی اگه یگفته بود که حت
 .ساختمی از کاه ، کوه مشهی که همیساده گذشتم؟ من

 با عیسر. یشگی همی تا خودمو برسونم به همون تلفن عمومگردمی سرعت ، راه اومده رو بر منی باآخردوباره
خدا کنه که شهرام تو .  نداشتمی وقت با خونشون تماسچی ههی طورنی همشهی هم،رمیگی شهرام تماس ممارستانیب
 رو ای به شهرام دندهی رو می پرستار گوشیوقت یول.  که تو خونه اسشمی کم آرومتر مهی نباشه، اون وقت مارستانیب

 :شهیسرم آوار م
 ؟ي اومده دنبال پریالو شهرام، رانندت واسه چ-
 ؟ي من از کجا بدونم؟ راننده من اومده دنبال پرار؟ی شهریگی مي داریالو ،چ_
  ؟ی تو خبر نداشتیعنی-
  راننده من بوده؟ینه، حاال مطمئن_
  مگه امشب پرواز نداره؟نیافش...آره، مطمئن مطمئنم-
 !چرا_
  تموم کرده؟سشوی جلسه تدرنی آخرروزی دیمگه نگفت-
 !چرا_
 ا؟ بره خونه شمدی بای واسه چي نگو چرا؟ پس پریه-
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 واسه روز آخر با خودش خوادی مگفتی امروز تو خونه تنهاس، منیآخه افش! يدیاشتباه د... نبودهيبابا حتما پر_
 ! رم صبح فرستاد رفتی بی بیخلوت کنه، حت

 ست؟ی ام تو خونه نی بی بیعنی ؟یگی رو به من منای اي تو چرا االن دار؟یچــــ-
 !خب، نه_
 ! ننه مرده مني با پر،یی نه تنهایشهرام خان کالتو بذار باالتر، اقا داداشتون خلوت کردن ول-
 ؟ی تو مطمئناری شهریگی مي داریچ_
 !رهیگی انتقام مي از پري روزهی رفته باشه که قول داده ادشی نتی داداش افشنکهیمگه ا-
_... 
 به حالت اگه يوا... امی ور منی خونه، منم دارم از هميری االن منیهم.شهی دستته، االن تلفن قطع میشهرام گوش-
 . کم شده باشهي از مو سر پرهی

 دم،ی دست تکون منی ماشنی و واسه اولی اصلابونی به خرسونمی سرعت خودمو منی و با اخرکوبمی رو میگوش
 در ي االن پرنکهیاز فکر ا.  دم خونشونرسمیزودتر از شهرام م.  جلوی رو صندلکنمی خودمو پرت مرمویگیدربست م

 . شدهاموشم فرگهی که صبح داشتم دي سردردده،ی حالت تهوع بهم دست مه،یچه حال
 مومدی اگه شهرام نگهی دقهی دق3فقط تا ... اون خونهی که خودم برم سر وقت اهالرهی بار دستم رفت سمت دستگچند

! هی که مهمه فقط پريزی لحظه تنها چنیاالن تو هم.  گروهيها نقشه و بهم خوردن برنامه ي گور بابارم،یخودم م
 !يپــــر...فقط 

 نمیبی مهوی وسط کوچه که کنمی خودمو پرت مکنم،ی و درو باز مرهی سمت دستگرهی تموم شد،دستم مقهیدق 3
 !ی تاکسی افتاده رو صندلشمی شده، طفلک روپوش دکترادهی پیشهرامم از تاکس

 ؟ی واسه چيتو اومد_
 .ادهیوقت واسه سوال جواب ز...برو تو -
 من د؟یچقد طول کش!  کردم؟نیی چقد قد کوچه رو مث سگ پاسوخته باال پادونمینم.... تورهی تو درو مندازهی مدیکل

 از راه دور اون دمی محیترج... ی سمت تاکسرمی باالس؟ منقدی انی سرعت عمل افشیعنی رسوندم، عیکه خودمو سر
 ی چیعنی!  خـــــداای. رونی بزنهی ازش مونی گري پرو شهی دفعه در خونه باز مهیکه ...نمی شده رو ببنیخونه نفر
 سرعت نیبا آخر. رونی بزنهیشهرامم پشت بندش م...  ای ناراحته که شهرام سر بزنگاه مچشونو گرفته نیشده؟ از ا

 . طرفشدومیم
 :گهی و مبندهی آروم مچشماشو

 .... گذشتریبخ_
حق ... می سجده شکر کنابونی وسط خمیخوای اون لحظه می خوشي از روگنی می وقتای که بعضفهممی متازه

 .  حسو دارمنیمنم هم.دارن
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 .دمیبه موقع رس.نگران نباش_
 ؟... بود کهلی هم ماي پر؟ي پریعنی-
 ...دیکوبی مواری طفلک خودشو به درو دکرد،ی التماس مزدوی مغی جينه، پر_

 . می که آدم شناس خوبفهممی االن میول... اشتباه کردمي ذات پرصیکر کردم در مورد تشخف. ای شکر خدابازم
 گرون نقدی ایلی اون سیعنی کارو کنه؟ نی اخواستی چرا منی افشدونمیبه خدا نم. من شرمنده روتم داداش...من_

 براش تموم شده؟
 ... رو شونشذارمی مدست

 . داشته باشهاقتشوی از اونچه که لادتری زیلیخ! ی داشتنانی به داداشت اطميادی بود که زنیاشتباه تو ا_
 يبه خدا...کنموی فکر ميفقط و فقط االن به پر...دمی و ادرس کافه رو می سمت تاکسرمی مگردونموی برمرومو

 . شکرتایخدا...رونی بدمینفسمو پر صدا م... نکرددمیکه ناام... مهربون منيخدا...يمهربون پر
***** 

 و ی دوراننجوریهم.  رو صورتمفتهی مچرخهی که تو راهرو داره واسه خودش مي پنکه اهی در، ساي سوراخ رواز
 تازه واسم معلوم شهی و قطعو وصل مکنهی که دائم بپر بپر میچه هماهنگ، گردش پنکه با نور مهتاب... چرخان

 کور ي کاش االن مث پريا... کننمی روانيرنجوی اخوانیم... از شکنجه اسی جزئنمیا... چرا چشمامو نبستنکنهیم
 ست،ین(*)  از آپولو يبازم خوبه خبر...بندمی خودم چشمامو من،یشما که چشمامو نبست...بندمیچشمامو م...شده بودم

 ی خودشونو خسته کنن ، دهن باز کنم و هرچادی زنکهی دارن بدون ادیهنوز ام...هنوز مونده تا به اونجا ها برسم
 . واسشون رو کنمو ندارمدارمو

 
  خودی پنکه به دور پوچچرخ
 ی به نور مهتابی و وصلقطع
  مگسي توده هاری تو زمغز
 ی آبیعی ماي من توقلب
 رمیمیم "بود " از درد دارم
 ...یخوابی از فرط مرگ ميدار
 سرش اسمش ریخ...ستای خونه خاله ننجای اگذره،ی داره بهت خوش ميادی معلومه زده،ی شازده گرفته خوابنیبه، بب_

 . استراحت کردندنوی فرصته واسه خوابنی واسه تو که فعال شده هتل، بهتریزندانه، شکنجه گاهه، ول
 رو هم ي بذاری نشوونهی دنکهی چشماتو به خاطر اقهی دقهی متر جا می تو ننکهی دِآخه المصب اگمی خودم مشیپ

 . دنگ مال شماشی هتل شنی ام،ینخواست...ایاسمش هتله؟ ب
  ،گهیتن لشتو تکون بده د_
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 و همون شهی در باز مشونتم،ی ميروزی دی رو همون صندلوی روزی تو همون اطاق دبرنمی کشون کشون مدوباره
 : سراغمادی ميروزی ديبازجو

 ؟ي دکتر جوان؟ بهتري آقايچطور_
 ،ندازهی دربو داغونم مي نگاه به پاهاهی و شهی مدوال

 هی چه به روز جوون مردم اوردن؟ انگار نه انگار که با نی ببن،ی وحشيادی بچه ها زنی اد،یببخش! اوه...اوه...اوه_
 جلودارشون ی کچی اگه افسار پاره کنن، هنای ایدونیم.  نفهمن،شما ببخششونیلیدکتر جامعه سرو کار دارن، خ

 دنبال شرّن ،ی نکني بارری که با دم شی بدون،ین که حواستو جمع کگمی رو بهت منایدارم ا... منی حتست،ین
 از کنه،ی نمی براشون فرقوونی آدمو حگهی باشن ، اون وقته که ددهی رو نشنی باب طبعشون جوابهیفقط کاف...گهید
 تا خوب فکراتو می دادی فرصتم به قد کافم،یدو سه روزه بهت استراحت داد....درنی آدم مشنوی گرگ بدتر مهی

 تی وقت اذهیگفتن !  معذورموی که مامورمی چه کنیول. مای بودومدهی کس راه نچی ه با دلاالتا ح...یبکن
 دنبال ؟يکردی کار مای با کی بگيخوای نه؟ نمای ی حرف بزنی گرفتمی تصمگه؟ی ديخب؛ حاال فکراتو کرد....ینش
 ن؟هــــوم؟ی رفتشی تا کجاها پ؟ي بودیچ
-... 
  نداره، سرك بکشه؟ی که بهش ربطي کنه و بخواد تو کاری ام بوده که فضولي اگهیبجز تو کس د_
-... 
 ي هان؟ هنوز باورت نشده باز؟ی نکنه هنوز تو نقشتنمیبب... با تو حرف زدشهی با زبون خوش نمنکهینه، مث ا_
 احمقتر از خودت بهت وعده ي نکنه همدستا؟ي ما افتادری گوی فخار هستاری تموم شده؟ االن تو دکتر شهرگهید

 دن؟ی نجاتت میفتی برمی گی اگه حتدادن
  تو صورتمکنهی و دودشو فوت مزنهی مشی ـگار اتـی سهی

 نکهی ادی خوردن، بس نشستن به امقاشونی غاز همکارو رفهی صد تا ي گول حرفاایلی خست،ی خبرا ننینه جونم از ا_
 نکهی اای مشت و لگد مث سگ جون دادن، ری زای شده؟ ی چآخرشی نجاتشون بدن، ولانی به تخـ ـته بخوره بيدر 

 !رهی رو داختنی رب همه جدو آبادشونو رو زبون باز کردن و َربی چنی عم؛یآخرش همون شده که ما خواست
 : جلومونزی رو مکوبهی و دستاشو مشهی مزی خمین

 ی حرف نزنیتا وقت! هی خبري کردالی خم،ی به الالت گذاشتی لی ليادی زکنم،ی متی نه؟ باشه حالیزنیحرف نم_
 .امی من کوتاه مي اگه فکر کرديدیبه گور بابات خند!  برسه به نافتشاتی که ردارمی نگهت منجایاونقد ا

 : به اون دوتا لندهورکنهی مرو
 .خورهی برنمیی به جاگهی کم مشتو مال دهی نونا؟ فی حنیسادیچرا وا_
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 چشمم يجلو. نی رو زمشمی پرت می عقب، با صندلکشنمی و می صندلی رو پشتندازنی از پشت ؛ دست مدوباره
 نی اولشه؛ی مادهی بالگد روم پی از تنش در رفت، ولیانگار خستگ...شکنهی جا مهی و رگشون کنهیانگشتاشو خم م

 ، که حامد پسر ناصر خان زده بودیی درست همون جازنه،یلگدو تو شکمم م
 
 

***** 
 ؟يدی که منو با مرجان دی نه؟ تو بهش گفتي راپورت منو به بابام دادیپس تو رفت_
 . نگفتميزینه حامد من نگفتم، به جون تو من چ-
 اون دهن وتنهی مي اگهیجزتو کدوم سگ مصب د...ي زديادی زر ز،ي نون، تو غلط کردفیبه جون خودت ح_
  صاحابش اومد بگه؟ی به زبون بی گاله رو باز کنه و هر حرفنیع
  دارم؟کاری من به تو و مرجان چیه لعنت نگفتم، د آخيزیحامد من چ-
 يزی چی نرفتي حسودي باور کنم که از رويخوای مست،ی مرجان نی نامردت پي اون چشمای بگيخوای میعنی_

 ی کرده بود، بجز نون خالمی زنداننیرزمی روز تو ز2 اقا چقد کتک خوردم، ی به خاطر چغولیدونی م؟یبه بابام بگ
 . بهم ندادنيزیچ
 ... نگفتم حامديزیمن چ-
  ،شهیاالن معلوم م_
 : شرشونشهی همپی اکي به برو بچه هاکنهی مرو
 ناقص شدم ی کشکی کشکنجوری زده داش حامدتونو لو داده، همدینیبی نمن؟یکنی منو برّ و بر نگاه منیسادیچرا وا_

 . آقایواسه دهن لق
 : بزنی مشتو لگد افتادن به جونم، حاال نزنو کبا
 هفته آقا جونتو نیمن اصال ا...  نکردمي نگفتم، همه شاهدن به قرآن، من کاريزینکردم، من چ يحامد من کار-
 . به خدادمیند
 . فقطشهی نه، االن دلم خنک مای يای مغور بکنهی نمی فرقگهیدهنتو ببند، برا من د_
 .میشی که االن بدبخت منی در براد،یبچه ها آقا ناظم داره م_

 ... باالکشمی رو شکممو خودمو مذارمیمنم دستمو م...رنی از دور و برم در مهمه
  بودن؟ی روزت انداخته؟ اونا کنی به ای ک؟یکنی مکاری چنجایفخار تو ا_
 ... آقا، دعوامون شد، تموم شد رفتیچیه-
 ؟یگی و اسمشونو نمیترسی منقدی که اي ازشون داريچه خورده برده ا!  چه به روزت انداختننی بب؟ی بگيخواینم_
 .ادی مشی پگه،ی دمیدوست... دوبارهمیکنی می فردا آشتم،ی آقا، امروز دعوا کردستی نيزیچ-
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 منو بچسبن که چرا تو قهی انیفردا بابا ننه ت ن...یخود دان... واسه منی آدم بزرگا حرف بزننی عخوادی نمگهیتو د_
  شده؟ينجوریمدرسه ا

 . راحتالتونینه آقا، خ-
 همه بچه تو مدرسه، بخواد نیا!  واسه دردسر کهکنهی کرد آقا ناظم ما، معلومه سرش درد نمي چه همدرن،یهم

 ...شهیمشکالت همه رو حل کنه که سنگ رو سنگ بند نم
 زده، اخه مرجان که تو محل ی دستهی آقا ناصر بهش دی مطمئن بود که من لوش دادم؟ شانقدی حامد از کجا احاال

 نه؟ که شکر ای کارس نی شازده پسرشم انهی بزنه به حامد تا ببی دستهیرم البد خواسته آقا ناص...با همه پسرا بود
 ... دخترانی از بیابیخدا شازده ش سردسته ست تو دوس 

 
***** 

 اونا یول...  تا کردمتونستمی خودمو تا اونجا که مدونمی فقط مدم،ی نفهمیچی هگهی که به وسط پام خورد، دي لگدبا
 منم رو هم يدوباره و صدباره اون ضربه ها تکرار شد و چشما...ي تازه گرم شده بودن واسه دور بعدومدن،یکوتاه نم

 ....رفت
 ... تن لششونی انی ببرنیبردار... کلفت شدهيادیپوستت ز...یشینه تو آدم نم_

با اون ...رهیکشتموم بدنم خورد و خا. نمی بشتونمی نمی حتگهیامروز د. يروزی تو همون سلول دبرنمی کشون مکشون
 ... حاال حاال بتونم سرپا شمگهی ددونمی مدی ام که خوردم بعيضربه ا

 ذارنی واسه سگ، مای گفت واسه آدمه شهی لقمه غذا که نمهی! نجام؟ی چند هفته اس که اای اصال چند روز دونمینم
 کنمی هنوزم تعجب مکنم،ی نمي من ناشکریول.... واسه شکنجه هاشونی باشاری و هوشیجلوت که فقط زنده بمون

 اصل يرسه که برن سر شکنجه های وقتش می پس کست،ی شکنجه ساواك نزاتی از اون تجهيکه چرا خبر
  ؟يکار
 . بدتر از خود شکنجه هاسیلی انتظارش خنی ادن؟ی دندون کشدن،ی ناخن کش،ی کردن از سقف، شوك برقزونیآو
 "چهریپر"
 
 

 روز تابستون قد سه روز هی شده ، هر ی تاشب بشه، روزام که اونقد طوالن از شام امشب، هنوز چقد موندهنمی اخب
 اری شهردی شانکهی االی خزنه؟بهی حرف می داره با کیعنی اد،ی حرف زدن گوهر ميصدا.کشهیزمـ ـستون طول م

 تر از ری آ خرم دشه،ی که تنم له و لورده مخورمی مواریو د منم اگه بخوام پا تند کنم، اونقد به در...کنمیباشه، پا تند م
 . تلفن گوهر تموم شدهرسمی مث االن که تا مرسم،ی مشهیهم
  بود گوهر؟یک-
  آقاس؟ي زنگ زد گقت از دوستایکی!  مادردونمینم_
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 دوست؟-
 . واالدونمیگفت هم دوسته هم همکار، چم_
 ست؟ی آقا ندونستی نمزنن؟ی زنگ منجای آقا ايمگه دوستا و همکارا-
 . با خودتون کار دارمگفتی مدونست،ی ام خوب میلیچرا اتفاقا ، خ_

 . گشاد شدتشی نهای تا بچشمام
 دنیحاال دوستاش از کجا فهم!  تا خودش نخواستهمی آقا که گفته بود بهش زنگ نزنشناسه؟یبا ما؟ مگه ما رو م-

 م؟یکنی می زندگنجایما ا
 !  نشده کهيزی چ؟ي هول کردنقدیحاال تو چرا ا_
  واسه آقا افتاده باشه؟ی نکنه اتفاق؟ي تو خودت نگران نشده،ی قضهی جورهیآخه گوهر -
 .انهی ام در جری دکتر ناظمگفتی ماروی!  بد به دلت راه نده مادرست،ی نيزی که چشاالی ار،یزبونتو گاز بگ_
  نکرد؟ی دوست آقا خودشو معرفنیا.  بزنم، از اون بپرسمی زنگ به دکتر ناظمهی پاشم ا،یگیراست م-
 . حرف تو حرف اورد، آخرشم نگفتی هدمی نگفت، چند بار پرسيزینه چ_
  بگم؟ی چی آخه؟ االن من به دکتر ناظمي بهش اعتماد کردي چجور؟يدی گوهر؟ اسمشو نپرسی چیعنی-
 دروغ میدونی مگهیاگرم خبر نداشت که د. گهی خبر داره دی راست گفته باشه که دکتر ناظمارویخب مادر اگه _

 .میکنیگفته، درو روش باز نم
 ؟ي حاال که ادرسو بهش داد؟ی راحتنیبه هم-
 !آدرس نگرفت از من_
  آدرسم نگرفت ازت؟؟یچـــــ-
 . خدمتتونرسمینه مادر، فقط گفت شب م_
  آقا؟نی اهی کیعنی دونست؟ی ادرسم میعنی گوهر خانوم، يوا-
 ی پاشو زنگ بزن دکتر ناظم؟یچرا نشست.  دلم به شور افتاد،ي نکنه، منم نگران کردکارتی دختر، خدا بگم چيوا_
 !گهید

 بود که یی همون صدانیانگار نه انگار ا. شمی تو گوشم آروم مچهیپی صداش که مرم،یگی رو می دکتر ناظمشماره
 .کردی مو به تنم راست منداختوی عباس آقا مادیمنو 

 . دکتر، سالميالو آقا-
 .سالم_
 ن؟ی دکتر شناختي آقاچهرمیمن پر-
 ن؟ی از ما گرفتی چه عجب سراغ؟ي جان چطوريبله پر...آآ _
 .می شما و زحمتاتون هستادی به شهی دکتر، ما هميشرمنده آقا-
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 .نی داراریاخت_
 :امی پاره کردن کوتاه مکهی تو تعارف تگهی دنیواسه هم.  آداب رفتار کنمي مبادخوادی اصال دلم نماالن

 . دکتري آقانیببخش-
 له دخترم؟ب_
البته گفتن که شما . نجای اادی هستن، قراره امشب باری آقا شهري زنگ زدن، گفتن از دوستایی آقاهیراستش، االن -

 .نیخبر دار
 .هی آدم مطمئنن،ینگران نباش. نتتونی ببخوادی قبلش به خودم گفت که مدونم،یبله دخترم، م_

 . راحت شدالمی خش،یآخــــ
  نه؟ای راست گفته نمی ببخواستمی دکتر، نگران نبودم، فقط مي ممنون آقایلیخ-

 چه کنم که روم یول!  که چقد داغونمدهی که من داشتم، شک ندارم که از پشت تلفنم فهمی خودم، با اون حالجون
 ! حرفا بوده و هستنی از اادتری زیلیخ
  دکتر؟يآقا-
  جان؟يجانم پر_
 .نیاری بفی خواهش کنم، شمام امشب تشرشهیم-
 ! دارهي چه خبرنمی ببامی بخوامی می دارم، ولنانی دخترم، هرچند که به اون آقا اطمامیبله، حتما م_
 ؟يخــــــبر؟ چه خبر-
 . حرف بزنهخوادی می دخترم، گفت راجع به مسئله مهمدونمیمنم نم_
 .وی گوشنی انمیبده من بب_
 ،  شدهوونهی گوهر؟ دنی چش شد اوا
 نیاری بفی دکتر شام تشريآقا_
_... 

 نی قلعه جناب دکتر، انی جرئت کنه و پاشو بذاره تو اخوادی مي بشری بنهی ي گوهرم، بعد عمرنی خوشه ادلش
 ! هی کرده مهمونالی همه رو دور هم جمع کنه، خخوادی ها مدهیگوهرم مث آدم ند

 نی بهترنوی آخردیم؟ شا نرفتی مهمونیاز ک.  درستو درمونی مهمونهی چقد خودمم دلم لک زده واسه ؟یمهمون
 که خواهرم قرار بره اون سر کشور، دلم کردمی فکر منی به ای بود، که اونم وقتزادی پری عمرم همون عروسیمهمون

 .اوردی از دماغم در منیهمچ.گرفتیم
 نه؟ رامو ای انی قدم رنجه کنن بالی قبول کرد با اهلو عی اصال دکتر ناظمد،ی شنی گفتو چی گوهر چدمی نفهمگهید
 . سمت اطاق خودم، طبقه باالکشمیم
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 مرموز ژهی مهمون وومدنی کم کم نگران ندی باگهی که ددمی بار تکرار شد فهم8 ساعت که نگی دنگی دي صدابا
 .بشم
 ه؟ی کاری شهرقی رفاروی نی ادونمی الم تا کام حرف نزده، هنوزم نمی که اومده ولشهی می ساعتمی ام نی ناظمدکتر
 دل و گهی که من ددونهی بذار، حاال نمگریدندون رو ج...شهی نمری ، دیفهمی مبگه خودت مپرسمیاز دکتر م ام یهرچ

 ! رو ندارم، که بخوام روش دندون بذارمیچی هریگیج
  نکرده؟ری ديادی دکتر زيآقا-
 !ای اومدای ماهه دنشیش.  شهداشی پگهی جان، االناس دينه پر_
 اد؟ی بستی قرار نگهی نکنه دومد؟ی پس چرا ناد؟ی ب8 قرار بوده ساعت نیآخه مگه نگفت-
 .ادی نشده که، مری جان، دي شده پر8تازه ساعت _

 اریاگه شهر.  وقت نداشتمچی دلشوره رو هنیا.  که لبـ ـام کبود شددمی از ترس، خودم فهمدم،ی درو که شنيصدا
 ! ترس خارج از تحملمهنی واقعا اگهی حاال دی ولکردمی حد هول نمنی تا ادی شاادی ننجای ایاصرار نکرده بود که کس

 ! مهمون خونه خارج شدمي از حالو هوایلی که خدمی تازه فهمی دکتر ناظمي صدابا
 .میشدی کم کم نگران ممی داشتگهی تو جناب دکتر، دنییبفرما_
 ! بشهری مقدار دهی اومد، که باعث شد شی پکی کار کوچهی د،یببخش-

 چی جمله شو هنیکنم،آخری وقت فراموش نمچی صدا رو هنیشک ندارم که ا!  صدا چقد آشناسنی اساد،یم وا ـبقلـ
 " چه خبره؟نجایا"ره؟ی نمادمیوقت 

 ! خانوميسالم پر_
 .سالم...س...س-

 ری زگرفتی منو مزبودیاالن اگه پرو... بلد بودمی اومد که هر درِ دهاتادمی نی همبای زيدی لهی از اون همه اصالت بازم
 .زی پروي کتکاادیدوباره پهلوم درد گرفت از ...باد کتک

 : تو دستشرهیگی مجلسو مگوهر
 منزل خودتونه، راحت نجای اگهی تو رو خدا، ددیی بفرمام،ی دکتر داري دکتر، چه جالب شده، دوتا آقاي آقادییبفرما_

 .ارمی بییمن برم چا... جاني پرنیبش...نیباش
 گه؟ی دیشناسی جان؟ ميون آقاس پر مهمی کيدیحاال فهم_

 ... فقط گفتم بدم،ی صدامو نشني قویی با اون شنواخودمم
 چه خبره؟ همه از هم خبر دارن،همه نجای بفهمم ادیبا. امی بارو کوتاه نمنی اگهی دشناسه؟ی از کجا ماروی شهرشهرام

 نی همادی که بوش منجوری اه؟ی به چی چدونمی برفه و نمری کبک سرم زنیفقط منم که ع. شناسنی مگرویهمد
 !انی از آب در باریهر شي ام ردمو بزننو آشنای مـ ـستوفمساری تای زیروزاس که پرو



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 214 

نکنه؟ نکنه من االن تو خونه مـ . دی کشری آخر پشتم ترهی برقش تا تی مث برق از ذهنم گذشت ولي فکرهی دفعه هی
!  بودی شوفر مـ ـستوفيکفشا...نمی که تونستم ببيزی چنیآخر...دمی که من دي نفرنی ام؟ نکنه ؟؟ آخریـستوف

 ؟؟ چه خبرهنجایا!  نه خدايوا.  کدر و ماتهیاونم تو هاله و سا
 ؟ی گفتيزیبله؟ چ_

 که ی مث همون شبدا،ی کرده بودم که اون سرش ناپدای پیاالن جسارت... به زبون اوردمنباری که فکرمو ادمیفهم
 .مساری تشی پرمی گفتم من نمسادموی وازی پرويجلو

 نی که سرمو بکندهی وقتش رسگهی االن دن؟ی کنوونهی منو دنی کردیکی چه خبره؟ همتون دست به نجای اگمیم-
 بودم، اری همه نگران حال شهرنی بهم رو اورده، منو بگو که ای خوشکردمی آب آره؟ من خر و بگو که فکر مریز

 شمارو مث پدر نداشتم دوست ؟منی ناظمتر چرا دکگهیشما د...... کاسه بودههیحاال نگو که همتون دستتون تو 
 بال ی که آخرشم هرچدونستمی نداشتم، منوی از اشتری من ازش شهرام خان توقع بن؟ی همدستنایشمام با ا... داشتم
 دست از سرم بر ای راحتنی به ادمیفهمی مرونی روز که از خونتون زدم بدهمونیبا. زهی پرونوی سر اری زادیسرم ب

 خدا موش ي دوره محض رضانی تو ايوگرنه کدوم گربه ا...  به کفشتونهیگی رهی که دمیفهمید میبا... نیدارینم
 ن؟یدی مادی هم انوی تازه بهم پن،ی پول داددزی بابت من به پرونی اومدی که واسه چدمیفهمی مدی هان؟ باره؟یگیم
 : تو سرمکوبمی دوتا دستام مبا
 هیچرا فکر کردم که در آسمون باز شده و ... نوشت نحستی ـشونـی پنی خاك بر سر تو و ا؛يخاك بر سرت پر-

 شکورو آقـــــا ي آقاشهی فرق داره؟ چرا هممی زندگي مرداهی با بقاری اومده سراغ من؟ چرا فکر کردم شهریناج
 ن،ی فرق دارهی بازم فکر کردم شما با بقن،یداد نتونی اون روز تو خونتون حقو به داداش افشی وقتی حتدونستم،یم

 .مساری گرفت منو بده به تمی شدو تصمزی لبرزمی ازتون نشد، اونقد که صبر پروي منتظر موندم خبریهرچ
. امی کنار بمساری نداده بود که تا حاال ده تا کفن پوسونده بودم، چون من محال بود با تي منو فرارمی اون شب مراگه

 .امی راه بزی تو اون کافه کثافت خونه که بخوام با دل پروومدمی خودم نيمن با پا.  داشتمری توفیلیخ يمن با سرو
 باره داشتم هی گرفته بود دنموی که سر راه نفس کشیی که بسته بود، دهنمو باز کرده بودمو تموم عقده هاچشمام

 هر دفعه خودم با پشت دستم نکهینم، از ا جواب تو ذهی همه سوال بنی خسته شده بودم از اگهید.رونی برختمیم
 که حاال یی ادماي برا؟ی کي حرمت نگه دارم برایول.  نزنم بد بشه و حرمتا شکسته بشهی تو دهنم که حرفدمیکوب

 . داشتم به گرگ بونشونمانیا
 زای چي سرهی که تو رو از می دور هم جمع شدمیاومد! گهی دنی همي برامیینجای جان، چته تو؟ ما ايآروم باش پر_

 رو واست زای چي سرهی امی خودمون بدیگفته بود اگه سفرش طول کش...  بوداری خواسته خود شهرنیا. میبا خبر کن
 تو دهی وقتش رسگهی چون دمیینجایدکتر شکور ا منو.ی کنری سِي خبری تو بخواستی دلش نمگهید. می بدحیتوض
 . معلوم کنهفتوی برگرده و تکلاری تا خود شهری بموننجای همدی حال بانیبا ا...ی رو بدونزای چي سرهیهم 
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 یکی با همه خونه دهیفهم! می ما راحت باشنکهی رو بهونه کرده واسه ایی کامل معلوم بود چاگهی گوهرم که دنیا
 . بشهمای حري سرهی داره، بازم اجازه نداره وارد تی حرفا محدودي سرهی يبودن با صابخونه، بازم برا

 ومدهی نزی اون موقع شما هنوز تو کافه پروش؛ی به چار سال پگردهی منو شهرام، برمیی خانوم، آشناي پردینیبب_
 . می بزني اگهی دي که دست به کارامی مجبور شداناتی جري سرهی سر ی ولمی هردو پزشکاری منو شهرنینیبب.نیبود

 ... ترنیی پاارهی مصداشو
 که با قانون سروکار داشتن، قانون ییبا کسا. می رابطه داشتیاسی سي جور که با آدم گنده هاهی... جورهی_
 ]font.[/ذاشتنشی مرپای بودن که زی نفراتنی خودشون اولیول...نوشتنیم

هدف منو ... میبگذر.  خودشون دستشون تو کارهیول... داراونم به بهونه قاچاق موادي باالفرستنی چند نفرو ميروز
 مـ مساری تنیاز جمله هم. کردنی مخواستنی مي ادما بود که به اسم قانون هرکارنی از اي ردهی کردن دای پاریشهر

 خودش معلوم ی پرست بود، مدافع حقوق جوانان ولن شناس وطفهی وظمساری تهی تو محل کار شهی که همیـستوف
ازجمله . و آب رزنی دستشو رو کننو پتشو برخواستنی منکهی فقط واسه اخته،ی جوونا رو رنی خون چند تا از اسین

 .اری شهرنیهم
 :دمی کوتاه کشغی جهی حرف، نی ادنی شنبا
 ار؟ی االن شهریعنی ار؟ی شهریعنی-
 .  که حالش خوب باشهدوارمی امیول... ندارمينه ، فعال که ازش خبر_
  کجاس؟نیدونیشما م-

 دنیحاال دارم واسه شن...دوختمی به هم منوی ، آسمونو زمشی پقهی من بودم داشتم تا چند دقنی نه انگار که اانگار
 !زنمیحالش بال بال م

 که دونمی منقدیهم...ی اوردمش ، ولی مرفتمی مکردموی معطل نمدونستمیاگه م!  کجاسدونمی که نمقیراستش دق_
 ... گرفتتشمساریت

  بودم؟اری شهرشی من پدهیبه خاطر من؟ فهم-
 قبل تر یـــلی بوده، خشای وقت پیلی مال خاری شهرسارومی تی نداره، دشمنی به شما اصال ربطهی قضنینه اصال، ا_

 شما رو به من سپرده بود اری خانوم، من واقعا متاسفم، شهري پردینیبب!  بماندشیسر چ... تو کافهدیای شما بنکهیاز ا
 ،  نبودمنرای ای اومد که چندوقتشی برام پی مشکلهی من یول

 رفعو رجوش ،ی رفتی کرده که جنابعالي خرابکارهی خانتون، حتما دوباره نی بزرگتر از افشی چه مشکلگهی دمعلومه
 .یکن
 که اگه تا می کردیی کاراهی دست رو دست نذاشته، ار،ی مدت واسه نجات شهرنی بگم که گروه مام تو انمیالبته ا_

 یانس نجاتش خل گفت ششهی نگفته باشه، ميزی گروه چي و اعضاتای لب باز نکرده باشه و از فعالاریحاال شهر
 .ادهیز
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 ؟ییمثال چه کارا-
. می پست کردمساری واسه تمی که بدست اوردی از اطالعاتی بخشهی زوی آمدی تهدي نامه هاي سرهی نکهیمثال ا_

 بکر و دست اوله، یلیاون اطالعات خ. کشهی آزاد نکنه، کار به روزنامه ها و مطبوعات ماروی که اگه شهرمیبهش گفت
 . اطالعات محرمانه خبر داشته باشننجوریا  که ازیی انگشت شمار باشن کسادی ازش خبر نداره، شایهرکس

 :دهی و فرار از عذاب وجدان مهی توجي از اندازه بوشی حرفاش بزنم،ی مپوزخند
  جناب شکور؟دیی از اون انگشت شمارا شمایکیوالبد -
 . متاسفانه بلهایخوشبختانه _
 از شما ی حتار،یچون من حاضرم واسه نجات جون شهر... شماي متاسفانه براشهی من،ی ند نجاتارویاگه جون شهر-
 من فقط فته،ی کار جون خودمم به خطر منی که با اسی ام برام مهم نگهید.  که بلدممسارمی بذارم، پاتوق تهیما
 . ادا کنماری به شهرنموی دِخوامیم

 خوره،ی بدبخت داره اونجا کتک ماری به خودشون بدن، شهری تکونهی مث خوشون، بلکه گه،ی بلوف زدم دهی منم
 ... کوچه اندهی هنوز اندر خم نایاون وقت ا

   خانــــوم؟ حالتون خوبه؟ي شما پرنیگی میچ_
من ! هه. " خانوميپر" مودب شده؟نقدی که اهی به خاطر مالحظه دکتر ناظمای دمشی چند ماهه که ندنی خاطر ابه
 . بودمی شرقي حالتش، بانونیودم، تو بهتر خانوم نبي وقت پرچیه
 شبه هی تو می مدت رشتنی ما تو ای هرچيخوای م؟یکنی لطف ماری به شهري دارالتی خ؟یگی می چیمتوجه هست_

 ادا کنه، بخواد نشوی نباشه و دی بدهکار کسنکهی دختر بچه سر اهی که میدی همه سال زحمت نکشنی ما ا؟یپنبه کن
 . رو به هم بزنهیهمه چ

 ! بابابزرگ،یدختر بچه هم خودت! ي ادب شدی کردما بازم بفی نشد ازت تعرقهی دقهی ا،یب
 : کردهینی واکنش از طرف من بود که حاال باسکوتم اونم عقب نشهی انگار منتظر شه،ی اروم تر ملحنش

 شما خودتونو به ستی نيازی ندم،ی خودمو لو مفته،خودمی داره به خطر ماری که جون شهرنمی اگه ببن،ینگران نباش_
 ! بار کوتاه اومدم، هنوزم که هنوزه عذاب وجدان ولم نکردههی کنم،ی نمی کوتاهگهی دفعه دنی ان،یزحمت بنداز

 ! وجدانش ناراحتهينجوری شده که ای چدمی منم نپرسگهید
 کرده باشه، دوباره از تو سوراخش در میقا هرجا خودشو مساری شک ندارم االن تم،یدی رسی خوبیلی خيما به جاها_
 مدتم نیتو ا...کنهی مدای تحمل کنه، حتما نجات پگهی کم دهی اری اگه شهرره،ی وقته که کافه نمیلی خگهید. ادیم

 ادی ازم بر بی هرکمکنی ما حق داره، مطمئن باشردن به گنای از اشتری باری شهرن،ی به من بگنی داشتيهرکار
 .کنمی نمیکوتاه

 : گرفت زبون باز کنهمی ام تصمی جناب دکتر ناظمباالخره



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 217 

 اگه بود االن ارمیشک ندارم شهر.  کننانی مطمئنم، بهش اطمزی جان؛ من از دکتر شهرام عزي پرگهیراست م_
 اروی که عواقبش زودتر از همه دامن شهری نکني وقت کار عجوالنه اهی وی صبر کننکهیا...واستی ازت منویهم
 .رهیبگ
 گهیحاال د.  رو بهتون بگم که گفتمزای چي سرهی برم، موظف بودم دی خانوم من باي جناب دکتر، پرگهیدخب _
 . جاني پردنتی خوشحال شدم از دیلیخ... راحتهالمیخ

 و برا ی خودشو بزنه به موش مردگدی که کجابادونهی خوب مشهیهم!  جان، کال شگردشهي واسش شدم پردوباره
 .من مظلوم بشه

 ی رو ندارم، کال خونه بی گوهر و دکتر ناظمي حوصله تعارفامه،ی از رسمو رسوم حالنقدی اگهی دشم،ی جام بلند ماز
 . بدون صابخونهکننیواسه خودشون مهمون دعوت م! گهی اوردن دریصاحب گ

  جان؟يپر_
 :پرمی از جام می دکتر ناظمي صدابا
 بله؟-
  بدرقه مهمونت؟ي بريخواینم_
 .بله-

 بدرقه اومد وسط شد ي صابخونه، حاال که پانی بود شما شده بوديمهمون من؟ تا االن که مهمون باز شد حاال
  خونه نبود؟نیسالمتر از من تو ا! مهمون من

 :کنمی خودم حس مکیحضورشو نزد...اطی تو حرمی شهرام مدنبال
  جان؟ي پريخوایکمک نم_
 .امی خودم بر بي از پس کاراتونمینه، م-
 .رفتی مث تو انتظار نمي از دخترنمی از اریغ_

 راه داد و هم کاسه ش شی منو تو خونه زندگی زمانهی همون گربه کوره بود، به هر حال شهرام تی من حکاتیحکا
 : نمک بخورمو نمکدون بشکنمستیدرست ن. شدم

 .شهیه م من سو استفادي خبریاحساس کردم داره از ب...احساس کردم.  شدمیمن عصب.  دکتري آقادیببخش-
 مدت نیتو ا. ذاشتمی تنهات مدی نبادیببخش. زهی همه ما عزيبرا. ستی نی کم کساریشهر... جاني پرکنمیدرك م_

 .رانیتازه برگشتم ا.  خب نشد بهت سر بزنمی احوالت بودم، وليایدورادور جو
 : وقتشهحاال

 ن؟یکجابود-
  بهت بگه به تو چه؟شهی حاال چه خوب می مگه تو فضولآخه
 . بودمشیاتر_
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 ن؟ی خان بودنی افششی پش؟یاتر-
 .ستی نگهی دست،ی درکار نی خاننیافش...يپر_
 !؟یچـــــــ-
 ... تر از قبل شدمجیمن با اومدن شما گ-
 !يحق دار_
 ! کنه؟ی شعورمم کار نمبنهی چون چشمام نمنی آره؟ واقعا فکر کردن؟ی کنوونهی منو دنیشما واقعا قصد کرد-
 !ي من محترم بودي براشهیتو هم ؟ي پرهی چه حرفنیا_
 نی باهاتون راه اومدم و هروقت خواستنی هر وقت خواستی عروسک کوکهی نی عشهیاونوقت چرا؟ چون هم-
 سادم؟یوا
 .من به خاطر تو دست رو داداشم بلند کردم!  خانومي پريری تند ميدار_
 .به مال شما طمع نکنه... رو حرف شما حرف نزنهنکهیا. تونی فرصت خوب بود واسه اثبات خان داداشهیاونم -

 :دهی و فشار مذارهی محکم رو بازوم مدستشو
 ؟یاشی عي که اون روز جلوتونو گرفتمو نذاشتم باهاش بري شدمونی نکنه پشهیچ! یزنی اونو ميتو هم که حرفا_
 . تو خونه تون داشتمی من چه نقشی وقت نگفتچیه... نبودری تاثی رفتار شما هم بیول... نگفتمنویمن ا-
 !نیهم...نی افشي براي شاگرد بودهیتو فقط _
 نی نگاه تو چشمام خوندهی باور کنم که استعداد و با نیخوای بهونه ها خر شدم؟ واقعا منی من با انیچرا فکر کرد-

 ن؟ی تا تو اون کافه هرز نرفته شکوفاش کننی گرفتمیو تصم
  بدم؟حی بهت توضوی من چي دار؟انتظاري پری بگيخوای میچ_
 . کمو کاستیب. نی بدحی توضقتویحق...نیراستشو بگ-
_... 
 از کجا ارویشما شهر... نه؟نی نگيزی اصال چنیدی محیترج...نی چون خواستم راستشو بگن؟ی شد؟ چرا ساکتیچ_
 ن؟یشناسیم
  تو پات به کافه باز شه؟نکهی قبل تر از ایلیگفتم که خ_
 ن؟یدیهردوتون منو تو کافه د-
 .کنهی مفی برگشت خودش اگه صالح دونست برات تعراریهروقت شهر... از من نخواهنی از اشتری بگهی ديپر_
 شـــــــهرام؟_

 . پروای طلبکار و ب،ينجوری وقت بدون لفظ آقا صداش نکرده بودم، اونم اچیه.... گذاشتم رو دهنمدستمو
 .ادی در نمی بحث نکن چون از من حرف،يشرمنده پر_
 ن؟ی ننه مرده افتادي و پراری شهرادی دفعه هی شد ی چن؟ین کجا بودتا اال-
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 .نی به خاطر مراسم افششی چند وقته رفته بودم اترنیگفتم که ا _
 ؟یمراسم؟ چه مراسم-
 ...نیدفن افش_

 ؟ی دفن واسه چزنه؟ی چرا درست حرف نمنی بشم، ای افقنجای که منم ااالنه
 ؟... خاننیافش... اف یعنی-
 . کردهیخود کش...آره فوت شده_
 آخه چرا؟-
 برد شویی براش نموند، همه دارارانی تو اگهی دیچیه... بره تموم سهم ارثشو از من گرفتنجای از اخواستی میوقت_

 لی مایلیمن خ... برنامه ها بودنی بود دنبال ارانمی ای وقتنیافش.  همه رو تو قمار از دست دادده؟ی چه فایاونور، ول
 آدم پول نی که افشدونستمی،مي به مال و منال پدرزنهی مشیت که آدونستمی جا بهش بدم، مهی همه ارثشو نبودم

 شد که نیعاقبتشم ا... کنهی منای خرج اَتِشتری داشته باشه بيشتری پول بی نداره،هرچي شم اقتصادست،ی نينگهدار
 . واسش نموندگهی دیچیه
  شد؟ينجوری ایک. گمی متیتسل.من واقعا متاسفم-
 ! شهی میدو ماه_

 که از ينجوری نبودم، اونم ای وقت به مرگش راضچی هی با من بد تا کرد، ولنیدرسته افش.  ام متاسف بودمواقعا
 .زنده بودنش ذلّه بشه و خودش، خودشو خالص کنه

 .هر دو مونو. ببخشمون...شی ببخشخوامی ازت ميپر_
 . خانونینه شما، نه افش... شکوري نکردم آقانتونی وقت نفرچیمن ه-
   نکرده بودم؛نی جمله رو به خاله گفتم، واقعا هم نفرنی همنی عی زمانهی... جمله چقد آشناس برامنیا

 
 !واسه تو... آخر نوشتهي کردم، فکر کنم روزادای نامه پهی لشیتو وسا_
 واسه من؟-
 .ي بگذررشی از تقصی راحتتر بتونی نامه رو بخوننی اگه ادیشا. آره واسه تو_
 ذارهی نقص نمنیا.  واسه حالل کردن هم ناتوانمی نامه رو بخونم؟ حتنی اي حاال من چطورکشم،ی از ته دل میآه

 !راحت حالل کنم؛ با چشم باز، آگاهانه
 ... آخه من کهیول-
 .يالبته اگه بهم اعتماد دار...خونمشی واست مي اگه بخوادونم،یم_
 . باهاش رفتار کردمير حق داره بد جورم،یگی ـبمو گاز ملـ
 . دکتري نداشتم آقاي بخدا من منظوره؟ی چه حرفنیا-
 .ی بازم حق داشت،ی داشتمی اگه منظوردونم،یم_
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 د؟ی نامه رو برام بخونشهیحاال م! گمی می دارم چدمی شدم، نفهمی گفتم که من اون موقع عصبن،ی نگينجوریا-
 ...البته_
 اون روزا، از همون روز اول يمنم رفتم تو حالو هوا... اون نامهي رفته تو حالو هوافهممی دست دست کردنش ماز

 ...خواستی که تو خونشون مي تا همون روز آخردمی دنویکه افش
 
 دارم ی از کجا شروع کنم؟ واسه چدونمیاصال،نم!  مزخرفه که با حالو احوال نامه رو شروع کنمیلیبه نظرم خ((
 به سر ی چی اصال تا اخر عمرت بفهمدونمی مدی بعیحت...ینی منو ببگهی دستیتو که قرار ن! مدونی ؟ اونم نمسمینویم

 .یکنیم وقت منو فراموش نچی مطمئنم که هنوی ایول... من اومده
 تو ی که بشناسمت ولزدمی مشی که خودمو به ابو اتي بودي وقت تو رو خوب نشناختم، تنها دخترچی که ههرچند

 دست بزنه چه برسه ی حتيدی که دورت کشي به پوسته ای کسيدادی وقت اجازه نمچیه. ي بودری نفوذ ناپذیلیخ
 ... بخواد اونو بشکنهنکهیبه ا
 هی مث شهیمن هم.  که منو به خودش جذب کرد، چشمات بوديزی چنی اولدمت،ی پله ها دي از باالی اول وقتروز

 همشونم اوردن،ی با اصلو نسبو در ميایدی لي که دور و بر من بودن همه ادای اشرافيدخترا... کردمیجنتلمن رفتار م
 نکهی اونا هميبرا.  کردمی و جنتلمنا باهاشون رفتار مدامنم مث لُر... بودن ي اسم و رسم دارلوی اصياز خونواده ها

 يعاشق رفتارا و حرفا.  بودی کافي کادو بخري سر هر مناسبت مسخره اوی پول واسشون خرج کنگیمث ر
 . بودنکیرمانت

 کمتر از یچیاز نظر مالو منال اونا ه.  مث اونا باهات حرف بزنمکردمی جرئت نمی که من حتي بودي تو دختریول
 ورت داشت اورد تو ي شهرام رو چه اعتباردونمینم... تو ی از منم سر تر بودن ولاشونیلیمن نداشتن، چه بسا خ

 دختر بچه که نصف هی حاال خودش دست یول.. ونه تو خارمی من دوسـ ـت دخترامو بدادیازه نم وقت اجچیخونه؟ ه
 .  بدهادی انوی بهش پ؟یخودش سن داشتوگرفته بود که چ

 همه سال خوب نیمن برادرمو بعد ا.  مسخره قانع کنه منو نتوستهلی دلنی رو تونسته باشه با ایهرک
 تازه کارو اورده و باهاش هم کاسه زهی دوشهیخودش راه بده، حاال برداشته  می رو به حريمحاله دختر...شناسمیم

 ... دهی دل داداش منم لرزیعنی نی ا؟یواسه چ... دهی خونه رو بهش مي اطاقانی از بهتریکیشب ...شده
 مال نای بهترشهی بکر و دست نخورده س واسه شهرام؟ چرا همیچرا هرچ.  کردمي حسوددمی که تو رو دي روزاون

. يدیترسی میبا هر حرف. ي بودی ناشیلیخ.  دلت پاك بودی ولچهری پری نداشتیشهرامه؟ تو پولو پله درست حساب
 .  بشکنتتی کسيدایدر ان واحد اجازه نم. ي شکننده بوديادیز

 دست من اونوقت مث تخم دادنی دزدم نملیتو کل فام.  بودی ادم حسابشهیهم.  شهرام ، جناب دکتربودشهیهم
 بار نشد که پاشو کی ام یاون لعنت.  به شهرامسپاردنی و ناموسشونو میتموم زندگ...چشم به شهرام اعتماد داشتن

 با اون ی شهرام حتی و رو مد بودن داشتم ولن به روز بوديادعا...شدی ممی روشن فکري ادعاشهیمن هم. کج بذاره
 و راننده ی بی واسه ب؟یاونم واسه ک... خاننی بودم؟ فوقش افشیمن چ.  از من محبوب تر بودشیاصول امل
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 بهم ی بزنم وقتششی اتخواستمی که می داده بود؟ تنها کسادتی ی کدونمیتو هم که نم. " خان بودمنیافش"
 .یگی بهم مری تحقيبود که اونم از رو چون معلوم!  خـــــانگفتیم

 به اون، دهی محی مورد عالقش منو ترج کنم دختری به شهرام حالنکهی واسه اي اولش سر لجو لجبازچهریپر
 از اون شتری بیهمونقدر حت... جاذبه داشتم به تو هی. ي هر بار تو از من دورتر شدی شم ولکی بهت نزدخواستمیم

 من ندی که خوشاکنهی رو نمي که شده کاراهرم واسه تظی که حتي دخترنیاول.  نسبت به منیجاذبه، تو دافعه داشت
 .باشه

 که منو پابند ي وقت پا ندادچی تو هیول. رانی بهانه بودم واسه موندن و پابند شدن تو اهی فقط دنبال گهی دبعدها
 حرف از نیا...غی دریول! دی نه استاد نری فقط منتظر بودم بگرمی مرانی بهت گفتم که دارم از ایاونروز وقت. یکن

. ی من بغض کنی کم واسه دلخوشهی... کمهی  که فقطدمی اون شب تو کافه هم ندیحت.  بوددی بعیلیزبون تو خ
 با اون همه ذوق و شوق بهت یوقت.  من برات مهم نبودي وقت کارا و برنامه هاچیتو ه.  که بمونمیتعارف کن

 من دی عایآخرشم چ!  کف دست شهرامی گذاشتی راحت رفتیلی خ؟ي کردکاریتو چ... ی مهمونایگفتم که باهام ب
 ... وقت دستشو رو من بلند نکرده بودچیخان داداشم که تا حاال ه  ازیلی سهیشد؟ 

 نهی کگهی وقت بود که دیلیخ. به ارواح خاك مادرم دروغ گفتم... رمی ازت انتقام بگخوامی آخر دروغ گفتم که مروز
 شده ی راضگهید. رانی باشه که منو پابند کنه تو ايزی چهی خواستمیفقط م... کرده بودمرونی رو از دلم بیلیاون س

 ي بازم اسم شهرامو بردیلحظه اخر وقت.  که کردمی غلطي پانم بمونی شهرام به زور ازم بخواای که تو نیبودم به ا
بازم اعتبار شهرام از من .  شهرام بودتیبازم ناج.ي تو اونو لحظه هام اسم شهرامو بردیحت. چهریپاهام شل شد پر

 گهید اونقد که...چهری دلم شکست پریــلیخ. يدی محی اگه نباشه ام تو اونو واسه کمک به من ترجیحت.  بودشتریب
 . کردنتتی نداشتم واسه اذیرمق

 به نویا. بردمی بود بازم تو رو از چار چوب اون اطاق اونورتر نمدهی اگه اون روز شهرامم سر بزنگاه نرسکنمی ماعتراف
من ادم .ی شتی اذخواستمینم...  تو اطاقبردمتیبه شرف نداشتم قسم که نم. دمیبه خودم قول م... نهگهیتو که د
 به شهرام، تو که یحت.  رو نندازمي احدچی بودم که به هراونقد مغرو. خواستمی نمي زوریچیه.  نبودميکار زور

 ...ی منتتو بکشمو ازت بخوام باهام باشومدمیمعلومه که نم....ي بودی دختر پاپتهی وی خود داشتي جاگهید
 ومدی آخرم نی واسه خدافظیحت. رونی از خونه زد بعی شهرام نموند که بپرسه چرا؟ بعد از تو سری روز حتاون

 اری رفتم دیبی تر از هر غربانهی فرودگاه،من غرومدنی ام نینیری دور شي مگسامم،ی الکيهمه دوستا. فرودگاه
 ران؟ی اری و غرانی اکردی می چه فرقگهید... از تو خونه خودم شروع شد...کشور خودمغربت من از تو ... غربت
همون . می وارم ببخشدیفقط ام...رهی نمرونی از تو کلم بی لعنتي شدم بازم فکر توی که غرق الـ ـکلو بدبختحاالم
 یول... منو رفتنی همه دختر اومدن تو زندگنیا... شده به ذهنمخی جذب کرده بود حاالم مي روزهی که منو ییچشما

تا ... حد پررنگ باشهنی تا امی اخر زندگيروزا... بودتر  از همه کم رنگمی که حضورش تو زندگي دخترکردمیفکر نم
 ...))المی باشه تو خی حد زنده و واقعنیا
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  بستمی بند سفر پاعاقبت
  دلنی روم خنده به لب ،خونیم
 ار روم از دل من دست بدیم
 ...(*) حاصلی عبث بدی اميا

  تو؟يای جان چرا نميپر_
 ي دوباره رفت تو حالو هوایعنی! ی خدافظی رفت؟ اصال چرا رفت؟ اونم بیشهرام ک...امی گوهر به خودم مي صدابا

 . اون روزا؟ حق داره منم رفتم به اون روزا
 .فتهی االن از دهن مدمی تو دختر، شامو کشای بـــــچهر؟ی پر؟يپـــــر_
 . گوهر خانومامیاالن م-
 نی خودمو برسونم تو سالن؟ چرا افشي چجورگهید. ستی تو دستامم نی رمقی تو پاهام نمونده، حتی رمقگهید
 اومده بود سر صحبتو باز کنه و از ای خبر بده؟ اری کرد؟ چرا شهرام اومد؟ اومد که مثال به من از حال شهرينجوریا

 غصه دونمیاصال نم...  حالمو دگرگون کردهاد که به من دییبود هر جفت خبرا که یشاهکار داداشش بگه؟ هرچ
  بخورم؟وی و کیچ

 که ی دارم، به خصوص دکتر ناظمی حالی که چدنی بود همه فهمی هرچیول. دونمی تو سالنو نمدمی رسيچجور
 .دادیبر از همه جا نشون م خی ما خودشو خونسرد و بي و تا االن داشت برادونستی مزویمعلوم بود از اولشم همه چ

 که ی از اونشتری بیلی خی دکتر ناظمنی که ادونستمی مدیاز اولم با.  ازش بپرسماری سر فرصت راجع به شهردیبا
 . و بدونهاری شهري و روری همه زدیشا...دونهی مدهینشون م

 . کنهکاری چدی بادونهی مراقب خودش هست، ماری جان ناراحت نباش، شهريپر_
 ...اون شکنجه ه... دکتري اخه اقایول-
 ؟ي منو قبول ندارگرده،قولی برماری که شهردمی من به تو قول م،ينترس پر_
 .گردهی که بر مدونمیچرا، چرا م-
 . خب پس شامتو بخور_

 .ستی معلوم بود که خودشم حالو روزش بهتر از من نی گفت که اروم باش، ولدکتر
 ام یلی روراستم، خگهی با خودم که دی ولگرده،ی بر ماری نشستم شاممو بخورم، به دکتر گفتم که مطمئنم شهرمنم

 نکهیبه ا...ستمی مطمئن نشی اون شکنجه ها به سرسختری که مطمئنم به شکستنش زي اونقدیعنی...ستمیمطمئن ن
 .ستمی کنن مطمئن نسی راستو راراشو از زندان هواشو داشته باشنو کرونی بشییشهرام و اون گروه کذا

.. نهی بشزی منیسر هم...  خونهنی سر و مر و گنده برگشته باشه تو هماری که شهرشهی راحت مالمی خی فقط وقتمن
 .ذارمیاونوقته که راحت سر رو بالش م...شهی اسوده مالمیاونوقته که خ...  غذا بخورهنی سفره و از همنیسر هم
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 که ییاالی از کابـ ـوسا و فکرو خترسمیم... از خوابشترسمی مومدهی که نیب برسه، شب که شخوادی دلم نماصال
 که منو از کابـ ـوسام جدا ستی نياری شهرگهی که دترسمی م،یی از تنهاترسمی تو مغزم چرخ بخوره، مخوادیم

 چی که هی منيبرا.  رو بهم نشون دادگهی دی زندگهی روز 8-7 بفهمم تو همون نکهی که بدون اياریشهر...کنه
 ... اسگهی دزهی چهی برام اری رو نکرده، شهري توقع کاری برام بي مردچیوقت ه

 تلفن هی اونروز که بهم یحت... همون روز آخر، پشت در خونه گوهرم منتظر بودم خواستشو بگه ی که حتياریشهر
 ن،یهم... من نگرانش نباشمیگفت نگرانمه ول...اقب باشمبازم گفت که مر... کرد و بازم گفت که نگرانمهیهول هول

 .ومدمیمن از پس اجابت درخواستش برن  بود که نگرانش نباشم، اونم کهنی مدت انیتموم خواستش تو ا
 .پاشو برو تو اطاقت... جانيپاشو پر_
 . دکتري آقادیببخش. ریشب بخ...ممنون-

 نشده؟ يزی نشون بدن که چکننی می سعنقدی چرا اکنن؟ی رفتار مالی خی بنقدی شدن، چرا اي طورهی امشب همه
 که فهممی می ولنمیبی باشه؟ درسته که نمگهی نقشه دهی نمی باشه؟ ممکنه ای شهرام الکي ممکنه حرفایعنی

 به یول... اون توکننی تلنبار مدلشونو  توزنیری رو می سربارم که همه چنقدیا... دلشون خونهیی جوراهیهمشون 
 لشونی غاز تحوهی صد تا ي اروم کردنشون دروغا و حرفايشدم مث بچه ها که برا...ارنی رو نميزی من چيرو
 ...حواسمون بهش هست...ای تو نگران نباشی افتاده ولمساری تری گگنیاالنم که م... رفته سفرگفتنیاوال که م...دنیم

 کس اعتماد چی و هی چچی به هگهی دارم؟ی ن کنم و دم باالي صبوریکی تا ده،ی رسنجامی به اگهی دخــــــدا
 راحت الشوی رو رك و راست از دکتر بپرسم، خی پله ها همه چنیی که برم سمت پاشمیدوباره از جام بلند م...ندارم،

 ... نی افتاده به منم بگاری واسه شهریفاقاگه ات...کنمیتحمل م...ادهیصبرم ز...ادهی که طاقتم زکنمیم
 
 با زمی تي گوشانی منم با ای حتزننی اروم حرف میلیخ...شنومی رو می پچ پچ گوهر و دکتر ناظمي پله ها صداتو

 .دمیشنیزور م
  اه؟ی نخود سی که اونقد راحت عذر منو خواستنو فرستادنم پگنی دارن بهم می چیعنی

 
 اونقد همه گردم،یم کف پله ی پکنم،ی به نرده و با اون دست ازادم همونجور که خودمو خم مرمیگی دستمو مهی

 سم؛ی رو پا واتونمی نمگهیحواسمو دادم سمت گوشام که د
 
 خانواده کال سرشون تو خطر بوده، از نی ایدونی تو که م؟یکنی مينجوری چرا اگهیتو د!  نکن گوهر خانومهیگر_

 به کردی مقشونی تشوشهی پشت پسراش بود، همشهی خود فخارم همیحت. اری شهرنی تا همامرزی خداباریاون ماز
 .رنی رو هم بگهی حق بقچ،ی هگرنی حق خودشونو که منکهیا

! رسهی نمی کچی که آزارشون به هنای ااد؟ی خانواده بنی سر ادی بالها بانی اره،چرایگی مشی دلم آتنشیاز هم_
 ...اگه...اگه
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 ؟یاگه چ... ادامه بدهذارهی خفش کنه نمکردی می هق هق گوهر که سعيصدا
 من به درك، بچه هام به م؟ی تو سر کنی اونوقت ما چه خاکفته،ی باری واسه آقا شهریاتفاقاگه زبونم الل، _

خانوم تر از .  خرابهیلی االنم حالش خنی چه کنه؟ همچارهی دختر بنی اگذرونم،ی خودمو اموراتمو میدرك،من با کلفت
 خونه هم نی اومد تو ایلیکه با تنو بدن زخم و ز  همون موقع همیحت...فهممی من می ولارهیاونه که به روش ب

 دلم از ره،ی منیی باال پاشی اسفند رو آتنی همون موقع هم مث مرغ پر کنده نبود، عی بودمش، حتدهی ندينطوریا
 به یلیخ.  باهوشهیلی خیول... گذرهی دورو برش می چدونهی نمنه،یبی نمیچی چون هدهی که نشون نمسوزهی منیا

 . خبر دارهی از همه چفهممیمن م... بروز ندهيزی که چارهیخودش فشار م
 به يزی بذارم شهرام چخواستمیمن نم. ی باشي االن خوددارتر و صبور تر از پردیتو با.  نکن گوهر خانومهیگر_
 بود، اری خواسته شهرنیا. گذرهی دورو برش می حق داره بدونه چي پرگفت،ی خب شهرام راست می بگه، وليپر
 ممکنه هر لحظه به خاطر کارا و م،یبگ ي به پرزوی ازش نشد همه چي مدت خبرهی افتاد و بعد ریگه گ انکهیا

 . کننری خونه همه رو دستگنی تو ازنی براری شهريتایمامور
  دکتر؟ي آقادیگیراست م.  فاطمه زهراای_
 چیاون المروتا به ه... توشزنی خونه لو بره و برنی ادی که هر آن شای بدوندی خود تو هم بایآره گوهر خانوم، حت_

 . دی بموندمیتونیم...دی برنجای از ادیتونی با خودتونه ممیحاال تصم...میگفتی رو به شما منای ادیما با...کننیکس رحم نم
 واسه ی ندارن، کي کاررزنی با من پدونمی من عمر خودمو کردم، مستم،یخدا به سر شاهده، من نگران خودم ن_

   سراغ کلفت خونش؟ادیمغور اومدن آقا م
 !اد؟ی کلفت نوکرو کتک زدن تا ارباب به حرف بخی تاريکجا... گوهرگهی راست منویا

 فهمننیم...خوادی آقا خاطرشو مفهمنی مننی دختر و ببنی و انجای ازنی اگه برزنه،ی دختر شور منی اي دلم برایول_
مث دختر فاطمه ...کننی لحظه ام بهش رحم مهی رنش،یدختره جوونه، برو رو داره، اگه بگ..زهی آقا عزيچقد برا
 کاره س و چی هدنیتازه فهم...ي بعد چقد کتک کارفتن، دختره رو که گرنن،یشی باالتر از ما مابونی خهیخانوم، 

 ... خبرای شد؟ آبستن برش گردوندن تو خونه از خدا بی تو چنتش نداره، آخرش چيزیچ
 ...  گوهر خانومي حرفانی با اکشهی مری تنیی پشتم از گردن تا پامهره
 اگه گوهرم بخواد بره یحت...دمی انجام متونمی که مهی صبر کردن حداقل کاراری شهري براستم،ی نگران خودم نمنم

 که به من داده ی با قولی حتست،ی مطمئن نیلیحاال معلوم شد که دکترم خ... برمکنمی ول نمی خونه رو خالنیمن ا
 تا مونمی جا منی مطمئنم که همگرده،ی بر ماریشهر  مطمئنم، مطمئنم کهگهی االن من دی ولست،یبازم مطمئن ن

 نهی زخم بمدی خونه، اون بانی کردن خودم تو ایشکنجه من تو زندون... تو اون زندانهاری برگرده، شکنجه شهراریشهر
 از از اون شکنجه ها شتری صبر کردنو انتظار اگه دردش بنیبه خدا که ا.  صبر کنم و دم نزنمدیمن با...و دم نزنه

 !ستیکمترم ن...باشهن
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 که دونمینم... راهممهی نقی فکر کنه که رفخوامی دارم، نماری که به شهرهینی بمونم به خاطر دِخوامی اگه ممن
 بود که پناهم اری که بعد فرارم از کافه، فقط وفقط شهردونمی خوب منوی ای ولشناسهی و منو از کجا می کاریشهر
 ! ی شوفر مـ ـستوفیحت... باشهخوادی که میحاال هرک. داد
 
 پس چرا دم از رفاقت ؟یقشی اصال مگه تو رف؟ی که رفاقتو در حقش تموم کننهی واقعا فقط واسه ا؟ي پریگی میچ
 غصه منم نکهی جز اکنه؟ی از اون دوا مي چه درد افتادن توری گ؟ي سرش منت بذاريخوای می چرا الک؟یزنیم

  اد؟ی ام سرم بیی بالهیبه قول گوهر ...بخوره 
اصال ...ی به پاش صبر کنيخوای نمیحداقل پر واضحه که رفاقت! یستی با خودتم رو راست نگهی که دي پرپاشو

 ! واسه خودتهست،یواسه اون ن
 هی ياون برا... جوون مرگم بخورمنمی غصه افشکِشمی نمله،ی تکمتمی واسه امشب ظرفگهید...رونی بدمی منفسمو
 ...گهیوقت د

 
  دل من شکسته و خسته استاکنون

  ها بسته استچهی از دریکی رایز
  مهر فسون، نه ماه جادو کردنه

 ...(*) به سفر که هر چه کرد او کردنینفر
 
 "اریشهر"
 
 ست،یآبش سرد ن...بندمی دوباره مکنموی در جا باز م چشماموشه،ی مدهی که تو صورتم پاشي آب سردادِی حجم زبا
 . تو همه تنمنهیشی لرز مخه،ی

  ؟ی خوشگلت محروم کني چشمادنی ما رو از دادیدلت م...چشماتو نبند شازده، پاشو_
 .فهمی الـ ـکل دهنشو مي بو،ی حواسی و بیهوشی منم با اوج بی حتده،ی قهقه سر مهی

 .ی همش خوابنم،یبلند شو بب_
 هی نیع.  پاره شدهکهی از لباسام نمونده، همش تیچی هگهی تو کل بدنم، دشهی به بازوم، درد پخش مرهیگی مدستشو

 نیکم کتک نخورده از ا(!!)  بدبختمی صندلنیا.یی کذای رو همون صندلشونتمی منوی رو زمکشتمیم(!!) ازی پیگون
 .قوم تاتار

 ... رو شونمفتهی اومده، مدام مای که تازه به دني مث نوزادشه،ی سرم رو گردنم بند نمگهید
 . دکتري نظر به ما بنداز آقاهی_
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 زبونم حرف بکشن، رفتن بزرگترشونو ری از زتوننی نمينجوری ادنی گرفت خودشو نشون بده، دمی باالخره تصمپس
 !"ی مـ ـستوفمساریت"اوردن، 

 ه؟ی بود که نفهمه دکترمو اصلو نسبم چنین مهم ا مي براکنم،ی تعجب نمبره،ی که به کار مي از لفظ دکتراصال
 !کنهی منو متعجب نمیچی هگهی ددهیحاال که فهم

 هوم؟ تو رون؟ی بيای بيخوای بازم از تو جلدت نم؟ی حرف نزني و هنوزم اصرار داریکنی می بد قلقدمی شنه؟یچ_
 کاره چی هزی تو کافه پرو،ي نداری حرفچی که هکنمی من باور ميری اگه روزه سکوت بگيواقعا فکر کرد

 رونی بدمی جوون مرگتو کشاریداداش ماز  اونی نداشتتو حتي خودتو اون ننه بابای و بم زندگریمن تموم ز...؟يبود
 مطمئن باش آب کنه،ی نمی کاسه اس بازم به حال من فرقهی تو ای دستت با کی اگه نگنیبب....که االن در خدمتتم

 تو چنگ ما بوده و کتکشو خورده، بعدم رفته اون ی دکتر نامهی فهمهیصال نم کس اچی هخوره،یاز آب تکون نم
 ... ایدن
 :دهی و ادامه مزنهی مشی ـگار برا خودش اتـی سهی

 ي رو بکشونم به سازمان؟ اصال تو که مثال دکتری سادگنی به اهی قضنی من اونقد احمقم که ايتو فکر کرد_
 ي شکنجه هاي مدرن ساواك برازاتی شد اون همه تجهی سبکه؟ پس چنقدی چرا شکنجه ها ای خودت نگفتشیپ

 ؟یان چنان
 ... نداده بودجهی نتی فکرا کرده بودم، ولنی خودم از اشی پچرا
تو فکر . ستی جاها ننجوری و اتهی اصال اداره ساواك و کمنجای انکهی دکتر، واسه اي آقااری به مغزت فشار نیلیخ_

 ي پای خودم خالصت کنم؟ واسه چتونمی راحت منقدی ای وقتتراشم،ی مي دردسرنی همچهی من واسه خودم يکرد
 ازش خبر ندارن، ایلی که هنوز خي سر مسئله اونما! ی وقت برام دردسر درست کنهی جاها که نجوریتو رو باز کنم ا

 مسئله نی همچهیواسه . ... ازش خبر ندارهی و آدم اسمو رسم دار کسياونقدر محرمانه هست که بجز چند تا دربار
 اونجا مال بچه مچه هاست، که همه خالفشون داشتن کتابو کنم؛ی باز نمی تو رو به ساواك و شهرباني که پایمهم

 که من دنبالشم اطالعات يزی اون چیول.  هستي تو دست هر بچه مدرسه ازای چنجوریاالن ا.  اسهیمکاستو اعال
 . هستم که از همش خبر دارمیتنها کس که خودم فعال هیناب

 : تو صورتمکنهی ـگارو فوت مـی سدود
 ! شناس بد قولفهی شناس، دکتر وظفهیدکتر وظ_
  شناس بدقول؟فهیوظ(!!) کارهی حرفش انصافا شاخ رو سرم منیا

 تی دکتر بازوی شدیجانی هییهوی همون شب که اد؟ی مادتی اون شب تو کافه کار دستت داد تی شناسفهی وظنیا_
 ساده س، ی حال بهم خوردگهی نبود؛ همه فکر کردن که ی عالئم سنکوپ مقدم کار هرکسصیتشخ... گل کرد

 اون روز من رفتم يفردا. داد  تو جون مقدمو نجاتهی اولي اون کمکهایول...  بودننکارهی که ایی اونایحت
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 ی که اگه حتی کسهی جون مقدمو نجات داده ي حرفه اهی گفتی سراغ مقدم، با دکترش که حرف زدم ممارستانیب
 . دارهییدکترم نباشه کامال به طب آشنا

 ...ي که دکتردمی گروهتون، اون شب من فهمنی بر خالف قوان؟ي کردی بد قولیول_
 از همون روز هو؟ی شد داتی از کجا پ؟ی هستی شدم، اصال تو کریگی اکتفا نکردم، رفتم پلی دلهی نی به همبازم

 لی به نام جلی جنابهی ؛ي دراوردزی که تو سر از کافه پرویی همون روزايدرست دم دما. افتادم دنبال کارات
از قضا ...یچی به هیچی اس؟ هکارهی چونده، مرانی ايحاال کجا...شهی مبی غهوی و شهی مرانی وارد اياریبخت

به نظرت ...شهی مبی غسی فخار، تو انگلاری دکتر شهر جنابران،ی به اياری ورود جناب بختخیدرست همون تار
 مارستانی کنه و از بسی دکتر ماهر و حاذق ، تموم کاراشو در عرض سه چار ماه راستو رهی ؟ ستی مسخره نيادیز

 نه ی وجود خارجچی که هياری بختلی جلهی شده، کجا رفته؟ همون موقع هم ی نشه چلومو بعد مع...استعفا بده
 کردم، دای تمام مالو امالکتم با ادرس پیمن حت!...شهی مدی تولرانی نداشته، تو فرودگاه ارانی نه خارج ارانیداخل ا

 ...هیاون باغ تو اقدس
 برام مهم یچی اون لحظه هی ولدی فهمدمید،شای نفهممساری بود که تکی شانس اوردم که اونقد تاری ولپره،ی مرنگم
 ! رفته؟شی تا کجاها پدونه،ی از اون باغ می چگهی بدونم دخواستیدلم م...نبود

 ،یلی نه فام،ي کسو ندارچی های راحت شده که از دار دنالمیمن به مالو امالکت کار ندارم پسر جون، چون قبلش خ_
 بته به عمل اومده ری تو گروهتونه که از زتی ازشروط عضونمینکنه ا.  صفری عاطفیوابستگ...چی ه،ينه نامزد

 خودت داشتن نـ ي که االن اونا جای داشتلیفک و فام اگه.  و البته کارسازهی شرط جالبن؟ی کسو کار باشی بنویباش
 خوب کار یلی چند نفرتون خدونمی اعتراف کنم که گروه نمدیبا....يکردی اون موقع زبون باز مدیشا...شدنیـوازش م

 ي لو رفت، وارد فاز بعدای نگرفت شیکی انایح که اگه ان،ی نقشه زاپاس نداشتیکرده بود، کامال حساب شده، ول
تو !  همه مث خودتون احمقن؟نیکردی فکر من،ی بودختهی نقشه رنانهی خوش بيادیهرچند که ز! نیهاتون ش نقشه

 ارزششو داشت؟! اری شهريزحمات کل گروهتونو سر نجات مقدم به باد داد
 دی شایدونیم.  به کفشت هستیگی رهی دمی فهمي ماهرانه رو که دادی ماساژ قلبي مسلط اومدیلیاون شب خ_
 واسه... واسهیی جوراهی...  خبی اون لحظه ولومدی ام به چشم نمیلیخ

 ! بزرگ بوديادی کارا زنی از،یالل پرو "یکافه چ" ،ی شوتشاپور
 

وب که بچه  آشنام، چقد خمساریچقد خوبه که به شگرد ت!  خودشو بعد چند ماه به ما نشون دادمساری جناب تباالخره
 نجایمحاله که از ا. ي نمونده به آزاديزی راحته که چالمی خگهیاالن د... بهم گفته بودنمساروی پوك تکویها همه ج

 . هی آزادنی من عي براه،ی خالصم کنن برام کافی زندگنی که از انیخالص شم، هم
.  برمتونمی مادر و آقا جونم مشی تازه به جز اون پار،ی مازشی پرمی بود، حاالم که دارم ماری واسه مازرانی به ااومدنم

 ی وقت اعتقادات اونا ، با من هم خونچیه. می من تو اون خانواده وصله ناجورزنن،یهرچند که منو با اونا جمع نم
 . خون برادر جوونمهانتقام.  فقط واسه انتقامهنجامیاگه ا. نداشت
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 دونهینم. ستی نشی حالیچی نوپاست که هي گروهانیوه ما از ا گرالشی زرنگه، به خیلی کرده خالی خمساری تنیا
 سربسته تو نصف مساری اسم ترونیاالن اون ب. ي که تو خودتو به ما نشون دادمیکه مام وارد نقشه زاپاسمون شد

 ! ی قاچاقچهی کشور رفته، به اسم يروزنامه ها
 ومدی نممسارمیالبته اگه ت.  خودشو نشون بدهمساری تا تدمی به سکوتم ادامه ميمن اونقدر... بودنی اولم برنامه هماز

 بودم بس بود، ختهی بچه ها رو به هم ري که نتونستم سر قولم بمونمو نقشه هانیمحال بود که لب باز کنم، هم
 . بود که کردمي و تنها عذاب وجدانم خرابکارهیپر تنها دغدغه من(!!) ی چند وجبيواری چار دنیاالن تو ا

 چون کنم،ی تر از اونه که فکر مختهی بهم ررونی اوضاع اون بیعنی اومده رونی از سوراخش بمساری که تحاال
 که سرشو ی کبکنیع...فتهی بابی تا آبا از آسکردی ، خودشو تا چند ماه گم و گور مفتادی مری از بچه ها گیکیهروقت 

 منو نی عي ها چارهی منو هفت جد و اباد اون بدبخت بادی  که اون کرده محاله ازییتای جنادونهینم.  برفری زکنهیم
 کل محلشون که رو اسم خاندان اونا قسم یحت...سهی پلارویخود ...سهی اون پلي بدبخت بابارمردیاون پ.  برهاریماز

 !خوردیم
 دفعه نی اگه؟ی نقشه به قول خودش زاپاس داره دهی اونم حتما رون؟ی بدهی که خزهی چمساری تي برنامه بعدحاال

 بودو ی فقط واسه باده نوشومدی اگه مای تو کافه ومدی نمای تا چند ماه اری بعد مرگ مازادمهی...دی طول نکشیلیخ
 کردم؛ی جلب مزوی داشتم اعتماد پروتازه  که منیی دختر نو نوار و ترگل ورگل؛ همون روزاهیبردن 

***** 
 از دعوا رفته شتریمن که ب!...؟ی کني نقشتو باز اون همه قشنگی چطور تونستشبید! ي پسر تو معرکه ايوا_

 .ی هستی قابلستیبودم تو بهر تو که چه آرت
 .یرفتی از من تو نقشت فرو مشتری ب،ي من بوديتو هم اگه جا... گهی دمینیما ا-
 چطور؟_
 ...ارهی کافه سرو صدا درننی هوا از خودش و ای بزی پرونی که استی نيروز-
 ؟یواسه چ_
 . نبوديزی که چشبیمعرکه د!  نه؟ای هستم یی واقعا کر و الل خدانهی منو امتحان کنه، ببخوادی مالشیآقا به خ-
من اون موقع فقط ... لحظه همه جا ساکت شدهی... رو شکوندن اون جماعت شهی ششبید. ستی نامینجوری اگهید_

ه تو بود، نگو آقا کال روح از همش چشمم ب.  اونايری سمت درگي و برگردي بودم که نکنه تو بروز بددهیترس
 . چشمش به تو بودمسارمیت...  تو اون کافهشهیکالبدش جدا م

 ی مطمئنپرسهی مزیهمش از پرو.  مني از همه رفته تو کف رفتاراشتریب. آره ناکس، همش چشمش دنبال منه_
 گه؟یکرو الله د

 تو جلسه ی روزاس که بتوننیهم.  شهکی بهت نزدخوادی منکهی ایعنی پرسو جوها نیا...فکر کنم شانست زده پسر_
منم باورم شده بود که کرو ...کارت حرف نداشت... ی گل کاشتگهی که دشبمی ديبا اون بلبشو...ی کندایهاشون راه پ
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کال ملنگ .  جلوی نرفتيدی خودت دعواشونو ندچشم اون وقت تو تا مثال با...همه جمع شده بودن اونور . یالل
 ...ملنگ

 
 

***** 
 فقط منو يرو حساب کر. زی زودتر از اونچه که فکرشو بکنم تونستم بشم چشم پرویلی من خگفتی راست مآره

 کرده بودن واسه دای پاتوق امن و امون پهی کافه ي کله گنده هاگهید. وردی در میلیاز قِبل من خ. اونجا نگه داشت
 نی از ایچ.  برسونمسی به موقع سروتونستمی ممو بودمنم اونجا. یاسیصحبتا و مذاکرات محرمانه و به اصطالح س

 .ساختیبساط نوش و دمشونو م.  الل، تمام قد در خدمتشون بودی کافه چهیبهتر؟ 
 که اونم اگه الل نبودم خودش زبونمو از گفتمی مزیفوقش به پرو.  بگمی به کستونستمی نمدمویدی که ميزی چاون

 .  تا الل شمرونی بدیکشیحلقومم م
 ي هاشهی شدی کافه فهمیشگی همياهوی که تو اون هي نفرنی چرا اونروز بر عکس همه روزا اولدونمی نمیول
 حق داشت لرزه؛ی مدی بنی و عنی که خم شده رو زمدمی رو دي برگشتم پری من بودم؟ وقتنیافتاده زم "رزه"
  نداشت؟...
 

***** 
 جمع کردم نی خورده ها رو از رو زمشهیش. شدی تو خودش جمع مي پرنی ام بود عي اگهی هرکس دزی ترس پرواز

 ها رو صاف بذارم سر جاش، چشماشو از شهی شهی دستمو بردم باال تا بقیوقت. دمی دستمال کشهیو جارو و بعدم 
  ؟ی باششی کنم که تو دومبلند  کافه دست رو زن جماعتنی من تو ايدی دیدِ آخه المصب ک. ترس بست

 
 ي استفاده کنم و بکشمش تو بغـ ـلم و بهش بگ نترس پري بسته پري از چشماخواستمی لحظه فقط ماون

 .ي خود داري جاگهی تو که ددادمی ام بود من راپورت نمي اگهیهر کس د.گمی نمیچی کس هچیمن به ه. کوچولو
مو سرهنگ دادم دستو پامو  که به شهراي که قول و قرارفیح.  اعتماد کنمي احدچی به هنجای اتونمی که نمفیح

 وقت چیاونوقت ه. يشدیاونوقت راحت م. ی الاقل از رازم باخبر بشیکی کافه تو نی تو اذاشتمیوگرنه م! بسته
 .يدیلرزی به خودت نمينجوریا

 کافه و پولشو حساب کردم گذاشتم تو دخل رونی شکسته رو بردم بي هاشهی شعیسر... طبقه باال شدی که راهيپر
 .پاك پاك...فهمهی نمی کچی هگهی دينطوریا.زیپرو
تو . ی کافه بموننی تو اذارمی لحظه ام نمهی اونوقت شک نکن که ؟ی کوفتتی مامورنی بشه تموم شه ای کي پرآخ
 کافه اعتماد نی اي کدوم از ادماچی که به هدونمیم... کافه بمونمنی تو ادیبا.  کثافت خونهنی اي برایفی حيادیز

 ! دونمی نمشوچرا. يبری حساب مي اگهی جور دهیاز من که اصال ...یکنینم
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 راجبه خودشو زای چیلی که خدونهیم. ي پاای معامله پاهی.  منم دارهياونم هوا. دارمزوی پروي هوانکهی به خاطر ادیشا

. ارهی از کنار من پول دربیلی ختونهی منو داشته باشه مي که هوای تا وقتدونهی منمیا...دونمی کافه ش ميایمشتر
اونوقته که بزنه به کله .  طرف توادی به اون روز که بخواد بي وایول.  که پا رو دمم نذارهنهی راه انی بهترنیواسه هم

 ستیناکجا و خودمو خودتو سر به ن... جا که نههی... جا هی بردمت دمیشا...کنمی مکاریخرابمو ندونم دارم چ
 .رسهی بهمون نمي بشری بنچیاونوقته که دست ه...کنم

 کافه نی وقت تو اچیکاش ه... نرفته بوداری وقت مازچیکاش ه... باز نشده بودتی مامورنی وقت پام به اچی هکاش
 ... وقتچیکاش ه...دمتیدینم
 
  همه کارم بوددنشی کاش که ديا
  بودوارمی دي عشق روي نهییآ
  شی کمان ابرویشگی کاش هميا
  اشعارم بودتی دوبنی تروستهیپ
  همه داشته ها هنوزم، تنهامنی ابا
 ...(*) کاش ندارم و همه دارم بوديا

 به جونشون؟ فتهی که می بزنن تو دهن اون فضولقهی دو دقتوننی نمیعنی کنن؟ی مکاری چنجای دو تا انی ايوا
 رم کرده مث خودش، از ي پرنیا...استغفر ال.... می کار اون مراد؟ی خونش در نمی االن کارد بزنمساری تننیبینم

 دق ی جا هرچنی که همنتشونی االن ببمساری تهاگ... پله ها بهشون اشاره کردم برگردن تو اطاقشوننییهمون پا
 ...کنهی می خالنای از سروناز داره سر ایدل
 پرت کنم تو صورت ارمی االن کفشمو دربنی همخوادیدلم م. اسمشه من کرو اللم....شهی نمشونی که زبون حالنامیا

 :کشهی خط و نشون منجوری هممساریت... که سِرتقننقدیهر دوتاشون ا
خودتم خوب .  و آسمون به حالت زار بزنننی زمي که مرغاارمی سرت میی کنم، وگرنه بالداشیبرو دعا کن پ_
 (!!)  من مرد عملمکنم،ی نمدی که تهدیدونیم

 ي چه علم شگنه انی نکنه سروناز، ببکارتیکافه و ادماش؟ خدا بگم چ نی و ازی برا پرودهی دی چه خوابمساری تحاال
 ! تویراه افتاده سر نفهم

 .کنمی جبران میول!  کجاسدونمی منم نممساریت_
 سروناز شانس ز،ی و پرومساری تنیب... بودنی که االن حساب سروناز با کرام الکاتبدونستی اگه مگه،ی راست مزیپرو

 .شترهی کنه، باز شانس زنده موندش بداشی زودتر پمساری که تارهیب
 ؟ي جا بدهی همه خسارت منو يخوای م؟ي کرددای نکنه گنج پ؟يچجور_
 ...ینه ول_
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 !یستی تو اهلش ن؟ي بديخوای پول مول که قطعا نمز؟ی تو سرته پرویچ! يوا
 !گهی بکَن د؟جونی چیول_
  سروناز بهت بدم؟ي رو به جاگهی دیکی حاضرم یول_
 ...چهرهی نفرم صد در صد پرهیو اون ... تا تهشو رفتمگهید... خداای
 :خارونهی چونشو ممساریت

  اونوقت؟یک_
 ...چهریپر_

!  وا رفتهمی تو بغـ ـل مري پردمیسرمو که گرفتم باال د!  نفس محبـ ـوسنی داشتم به اازی ندادم، نرونی بنفسمو
 . و همون جا به رگبار ببندممساری و تزی بزنم پروخواستیهمون موقع دلم م

 رو از ي پرنی ادیهرجور شده با.  خاکستر منو شعله ور کردری زشی آتیول.  بودمساری تشی آب رو آتزی حرف پرونیا
اصال . کنمی رو نمي قول و قرار و نقشه اچی مالحظه هگهیگفته بودم که اگه بزنه به سرم د. رونیتو کافه ببرم ب

 نقشه نی مملکت نبود؟ تف تو انی جوونه اي دختراز بود؟ جی چي کشور نبود؟ پرنی ايمگه هدف ما نجات جوونا
 ...دهی که سرهنگ کشيا

خدا کنه . ي بره سراغ پرخوادی االن منیمعلومه از هم... رو تا دم در بدرقه کنممساری که تکنهی بهم اشاره مزیپرو
 مویمر. ادی بر نمي کارچی کس هچی از دست ههگیاگه خودش پا نده د.  کنهي ام همکاريواسه فرار امشب خود پر

 دلم گهی تو اشپزخونه من درهی راست مهی داره؟ ی چه حالگهی دي پرنیبب. نیی پاادی پکر منی که همچنمیبیم
... دمی رو شني پرغی جي بودم که صدادهیهنوز به پاگرد نرس.  تنهاسزی با پروياالن پر.  دنبالش برمخوادینم
 ...کردمو خودمو رسوندم به اطاق دخترا(!!) یکی پله ها رو سه تا ي چجوردونمینم
 ... با سگک کمـ ـربند افتاده بود به جونشو گرفته بودش به فحشزمی و پرودیکشی مغی فقط جيپر

 واسه راند رهی دست از زدن برداشت تا دوباره نفس بگزی کنم؟پروکاری چدونستمی بسته بود نمخی دست و پام اصال
 تو ی بود ولزی پروي دوتاکلمی هنکهیبا ا.  جلو، جلوشو گرفتمدمیپر(!!) خود آگاه که کامال هم آگاهانه بودنا! يبعد

 بود،کم زی دست و پا و سگک کمـ ـربند پروریکه االن ز ی اونکنیول... بودشتری بیلی زورش از من خطیاون شرا
 . خوردی کتک مزی من بود که با جثه کوچولوش داشت از پرويپر... نبود برا منیکس
 کنه؟ی واسه من زر زر می چینیبیولم کن شاپور برو کنار، نم_

 اشاره زدم بره آب میبه مر! شهی منی ام تضمي پرتیاون که اروم شه امن... برسمزی به پرودی باي از پرشتری باالن
سخت . ه تو کافه بودم کی سه سالنیسخت تر از همه ا... سختهیلی نگه داشتن دستو زبونم خطی شرانی تو ااره،یب

 .صم بکم بودم...زدمی دم نمدمویدی ماشوی دور برزوی پرويای که کثافت کارییتر از همه روزا
 رفتوی نمنیی آب از گلوت راحت پانی کاش که هميا. زی تو حلق پروکنمی می خالزی رهی دستم دهی آبو که ممیمر
منم انگار که افسارم تو ... ي طرف پررهی دوباره مکشهیآبو که سر م. گرفتی نفستو مي تو راه نفست، جلودیپریم
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که ... از خودمشهی عقّم مکشه،ی منی رو زمشغال آسهی کنی و عرهیگی رو ميدست پر...شمی مدهیدستشه دنبالش کش
 و از سرهنگو نقشش کنهی عود ممی سرکشي اگهی از هروقت دشتری بطی شرانجوریتو ا...نمی رو ببنای همه ادیبا

 .شمیمتنفرتر م
 : ي گوشه انبارکنهی پر کاه پرت منی رو عيپر
 !...برمشی خودم مادیصداتم در ب.ی بدونتوی تا قدر عافیمونی منجایا_

 از اون روز يوا.سی ام برام مهم نیچی هگهید.  حروم لقمه نذارممساری م رو دل تو اون تي اگه امشب داغ پرنامردم
 . تماشا کننویبش...ا به دادت برسه جناب صالبتخد... خانزی بشه پروزیکه کاسه صبر منم لبر

 
 ام که واسه يپر! لهی کردنش که کار حضرت فدای بلبشو؟ پنی کنم؟ کجا دنبال سروناز بگردم تو اکاری چیگی مشاپور

 که سر به راه نشه یاز امروز تا وقت "رمی نممساری تشیمن پ"....رهی کفش که نمهیپاشو کرده تو ! من دم دراورده
 ! چشم و رو آدم شده برا منیدختره ب.نهیوضع هم

...  تا اثر کنه خمـ ـار شهکشهیالمصب طول م...  جلوشذارمیو م. کنمی مزی مخصوصشو براش لبرالسی گدوباره
 تونستم اگه. زی به پرويوا...  تندشي از بوسوزهیخودم گلوم داره م...شهی باز نمگهیچشماش د... دم دماشهگهی دیول

 . رو پا کنمزوی پروتا کشهیدوروز طول م...دونمی مدی که بعنجایدوباره بر گردم ا
 احمق تر از منه که زی پروکنم،ی ارومش مای جور زهر مارنیمن احمقم که دارم با ا... رو پا واسهتونهی وقتشه نمگهید

 ی و من با کمال ارامش نقشمو عملشهی هست که فعال کله پا میهرچ! ارهی الـ ـکل صلح و ارامش مکنهیفکر م
 .ي دادن پري همدست واسه فرارهی که شده االاقل واسه م. الـ ـکلنی استی نتی خاصی بنمیهمچ...کنمیم

 کرده که فی واسه خودش ردمهی اطاق نصفه نهی.  باالبرمشی کشون کشون مزوی بغـ ـل پروری زندازمی مدست
 وقتام که یبعض... بره خونه درندشت خودشکشهی نمگهیمشب که د شبا مث ایبعض.  توشمونهی وقتا شبا میبعض

 کنم که من شی حالدی شده باور امشب هر جیول.  که من برم توشدهی مدشوی ، کلشهی میکی با من خونه یلیخ
 به قول گه؛ی رو ببرم براش تا زنده بمونه واسه دو روز دي پريسر شبم که خودش بهم گفت غذا...ستمی نیموندن

 .  ندارهی به ما ربطگهی بده، از اونجاش دمساری تلی رو دو روز زنده نگه داره تا تحويخودش پر
 ای میری منجای هردو از اای بره، دی امشب بايپر... به اون دو روز بکشهذارمی مي خان، اگه فکر کردزی پروي خوندکور

 .ين پرالاقل به مرد.  به مردن فکر کنمخوادیاصال دلم نم...هردو
 کردم؛ قبال هم بهش گفته بودم که امشب ننه م ناخوشه ی اشاره باهاش خدافظمای تخـ ـتش خوابوندمش، با ارو
 .ششی برم پدیبا
 .مای کار داری فردا کل،يای صبح زود بیبرو شاپور، ول_

و  " سمعاز،ی امر امر شماس آقا پرونکهی دوست داشت، ایلی مدلو خنی ازی دستمو گذاشتم رو چشمم ، پروکف
 ! فالن فالن شده رومساری بعدم اون ترم،یگی، االن شما جون بخواه، اول جون تو رو م"طاعتا
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 تر از اون کی تاردم،ی سرك کشهی ي انباري باالشهی راست رفتم از شهی نه؟ ای خوابش برد نم،ی صبر نکردم ببگهید
خدا رو ... شلوارشبی بود و تو جزی پرودیکل تو دست ي انباردیهنوز کل.  دادصی رو توش تشخيزیبود که بشه چ

 از ی حتبش،ی رو جدمیدم اخر دست کش... ارهیب  خوابش ببره، خودم کمک کردم اون تنمونشو درنکهیشکر قبل ا
 واسه ينجوریا.  در بودکی کردم که نزدزنوشی اوواری گل دخویبه م.  و حس کردمدی رو هم دست کلنیهم

 .دمی مدوی کلدنی قاپبی تا ته اطاقو دور بگردم،همون دم در ، ترتامی الزم نبود کامل بدایبرداشتن کل
 شلوارش بود،سگکشو گرفتم کف دستمو فشار ينکای که االن تو بندي خود مختار رفت رو کمـ ـربنددستم
کوچولو درست  سگک فرو رفته بود کف دستم، دو تا چاله ي دندونه ايکف دستمو که باز کردم، جا..شتریدادم،ب

 که به خودم ومدهیباشم بازم دلم ن  من هر چقدم که زور به خرج دادهدونمی منکهیبا ا.  بودادی دردش زیکرده ول
  نشست رو پهلوش تحمل کنه؟ی کمـ ـربندو سگکشو وقتنی تونسته درد اي چطوري پرنیاون وقت بب... بزنمبیآس

 ضارب خودم هستمو یاونم وقت! ي پريدست منو پهلواونم ... باشه کف دست، پوست کلفت تراز پهلوسیهرچ
 .رونی از اطاق زدم بز،ی لباس پروی بي بشمو کمـ ـر بندو بکشم رو پاهاوونهی دنکهیقبل از ا...زیپرو

 سر م،ی که قرار بود واسه فردا آماده کنیی و غذاهالی تو آشپرخونه، خودمو با وسادمی راست چپهی و نیی طبقه پارفتم
 . بشهنی سنگزی بود تا خواب پروی وقت کشنیگرم کردم، همچ

 ی مث شاپور شوتیکی من اگه بودم به رون؟ی بادی با من بشهی حاضر مي پررون،اصالی رو از کافه بردم بي پرحاال
 .فتمی شامو بردم مینی سر شب که براش سادیکردم؟ی اعتماد مزی پرونیکه جانش

 دوزش یلی که خدادمی ميزی چهی دی بخوره،باي قرص مسکن کش رفتم که بدم پرهیز،ی پروي دارو دواهاي تواز
 نجای از ای ولکنمی مهوشی رو بياگه الزم بشه پر... نتونه فرار کنهگهی کرخ نشه که دي نباشه، اونقدرنیسنگ

 .راه نباشه بخواد مقاومت کنه و سر به ه اگره،ی تو دهنش تا خفه خون بگزنمیشده منم دو تا م. رونی ببرمشیم
 وقت شب تو کافه نی تا اگهی ام دی تو، البته کسادی نی وقت کسهی اشپزخونه رو از تو قفل کرده بودم که در
 پا ي که صداکردمیداشتم دسامو با حوله خشک م. دهی کدوم از کارگراش نمچی خواب به هي جازیپرو. مونهینم
 رسوندم، اروم قفلو تو در چرخوندم، با شدیباز م نیی در آشپزخونه که به سالن پاکی از تو پله ها، گوشامو نزدشنومیم

 کنن؟ی مکاری چنجای اناین، ا...دمشوی سر در کافه افتاده بود تو، دي که از چراغاينور
 

 هی ؟ي بغـ ـل پرری دست انداخته زیواسه چ! ي بخوریستی بلد نی پخیچی هي که جز خرابکارمی برسرت مرخاك
 ... خاموش شدي نور تو مغزم جرقه خورد و فورنی عيزی چهیلحظه 
 نی که ایتی و ماموردمی منم کارمو از دست نمگهی به نفع من تموم شد، حاال دمی مريِ بدم نشدا؛ کله خرنیهمچ

 داده و بعدم ي رو فراري ، پرمی مرده،ی به روال خودش ادامه ممیدی واسش زحمت کشهی و بقاریهمه سال منو ماز
 ذارهیخودشم پا م.  کافهرونی بدهیهولش م  وي کف دست پرچپونهی ميزی چهیدم در کافه . خودش زده به چاك

  ؟ي اون ورای هی ورنی اس؟ اکارهی باالخره چمی چه خبره؟ مرنجایا!  فرار کنه؟خواستیمگه نم... طبقه باال
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 البته اگه تا صبح تو کافه بمونه و صد البته اگه کنم،یم م اونو فردا معلوفی نداشتم، تکلموی فکر کردن به مروقت
 ي گلوخی زنگوله که بنی اخوادیآخ که چقد دلم م.  تا برسم دم درکافهرمیآروم رو نوك پا راه م! زنده بذارتشزیپرو

 درو باز کردم، از ي متریلیآروم ، م. ام واسه ما شده قوز باز قوز  زنگولهنیا. نیی سقف افتاده رو خودم بکِشم پانیا
 زنگوله رو ي که صدارونی زد بي چطوريپس پر.  در و باز کنمي فورتونستمی طرفم نمهی طرف عجله داشتم، از هی

 ! ازم ساقط شدهیی فکر کنم واقعا شنوام؟ینشند
 که روشن شده بود، دمی دنوی ماشهی ي که اومدم، سمت چپو نگاه کردم، تو همون ظلمات شب، چراغاابونی ختو

 ي نگاه انداختم، خبرهی خاطر جمع شم، سمت راستم نکهی زده به سرشون؟ واسه ای خوابی شده که مردم بیحاال چ
...  که نرفتم، پرواز کردم سمت چپ کافهاه رگهی د،ي افتاده دنبال پرنینکنه اون ماش...پس کجا.  نبودياز پر
 ي شدم، تومی درخت قاهی داشته باشمو پشت دی دنی ماشي که به جلوي رفتم جلوتر جوري بود، فورسادهی وانهیماش

 اونم که راننده دم،ی نبود دي پري شباهت به لباسای که بکهی تکهی تي جسم با لباساهی نی ماشي جلوينور چراغا
حاال . انگار فعال همونجا براش امن تر بود...  بودومدهی نرونی کردن، کاش از کافه بداشی پ،یلعنت!.. ِ کهیمـ ـستوف

 از پشت ذاره،ی زندش نممساری تکشه،ی حالش به صبح نمنی با اي کنم؟ پردای رو از کجا پیاال خونه مـ ـستوفح...
 قدم رفتم هی... بشهخوادی میهرچ... تنم، بادا باده بوده بدهی رو مالنای همه ایِ من که از اولم پرون،یدرختم اومدم ب

 دمی و شنمساری تي قدم رفت عقب، صداهی ام ی راننده مـ ـستوفابونیجلو که از اون ور خ
  مرده؟... بدو تا شر نشده؟یچرا معطل_
 . سرش پر خونهخوره،یتکون نم!  قرباندونمینم_
 . بدو تا شر نشدهست،ی نگهیزنده ام باشه تا صبح د...گهی دایدِ ب_
 ، الساعه_

 .گازشو گرفت... نوی عقب گرد کرد سمت ماشکامل
 زدن ی راحتنی اروم گرفت؟ حاال به همي نبود که با وعده پرمساری رفتن؟ مگه ت ول کردنی راحتنی به همن،یهم

 ... دختره رو ناکار کردنو
 مگه بار نم؟یبی چرا هول کردم؟ مگه بار اولمه که خون مگهیمن د.  از زمان از مغزم گذشتی آندی تو شانای اهمه

 نم؟یبی ادم غرق تو خون مهی نم،یبی میاولمه که تصادف
   کنم؟کاریحاال چ...نمیبی مينجوری رو ايار اولمه که پرب...آره

 مدل بلند کردن نی شکسته باشه و اشیی جادی فکر نکردم که شانی به ایحت... رو انداختم رو دوشمي فکر، پربدون
 یلی من خنی ادرنالدمیشا...رهی سرعتمو بگيسبکتر از اون بود که جلو...  از استخوناش براش نذارهیچیمن بعدا ه

تا ... نمی ول کنم و برم دنبال ماشنجای رو همي پرتونمینم... رفته بودادمینفسو که کال ...دیچربی به وزن اون میلیخ
خب به ...زدیخدا رو شکر که هنوز نبضش م... برو برگردیب...فتهی شبونه شهر مقلی مـ ـستو الي گرگاریاون موقع گ
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  نهزهی پروي به خاطر کتکافشی احتمالو بدم که نبض ضعنی ا فکر کنم وخواستی که خورده؛ دلم نمییخاطر کتکا
 .شیهوشی خوردنش، نه بنیزم
 محله دور کنم چه نی رو از اي پردی کردنه؟ من بانهیاالن اصال وقت معا...یبافی مهمل بهم مي داراری شهريوا

 ...یزنده چه حت
 سالنو برداشتمو ی تلفن گوشعیسر.  وضعنی تو انهی رو ببي منو پرادی بمی االن مرهیکاف... اون زنگوله کافهدوباره

 بود نمی اگه افشی حتگهی االن دی نداشتم ولي وقت با خونه ش کارچیه.  بار شماره خونه شهرامو گرفتمنی اوليبرا
 ...ستیخدا رو شکر که ن...برام مهم نبود

 بود ومدهی وقت به کارم نچی بود که هییجزء اون شماره ها... چند بود؟ آهاد؟ی مادمی شماره خونه شهرام مگه حاال
 .زدی ام نبض مي پري به جایحت...زدی که حاال چند برابر میی هاقهی رو شقدمیدستمو فشار م... حفظ بودمش یول

حاال امشب ... نبودفتشیدو شنبه ها نوبت ش!  نـــــهرم؟ی نگمارستانوی شهرام تو خونه بود؟ حاال چرا شماره بامشب
به . زنهی مدهی االن سپ،ی دِ بجنب لعنتکار؟یآخه چ... کني کارهی خفت کنم، خوادی دلم ماریهر شيدوشنبه اس؟ وا

 تا صبح خودمو دیبا...ادی حتما ممساریفردا ت... رد شهونابی خنی از اتونهی مگسم نمگهی که هوا روشن شه دیمحض
 .برسونم

 که بهش يواری دي تلفنو از روی دستمو گرفتم به گوششه،ینم...  ترقیعم...قیآهان، نفس عم...اریشهر... باشاروم
 ... شده بود برش داشتمخیم
 
 الو_

   بود اسمش؟ی تو گوشم، همون کلفتشونه، چچهیپی مرزنی پهی يصدا
 الو سالم خانوم، دکتر شهرام هستن؟-
 ! خوابن اقایول...بله هستن_
 !هی و فوتي فوریلی خی ولدونمیم-
 ...  دارن اگه قرار باشه کهیفوت و ي کار فورنجایآقا همه ا_

 ،  زدمداد
 ...ارهیبگو شهر.  اونجاومدمی تا خودم ندیخانوم صداش کن-
_.... 
  دستته؟یالو گوش-
 ...کنمیاالن صداش م_
 ، تا هی کل محله آجودانچی که هزی که من زدم پروي دادنی تا االن با ايوا.  بدبخت قبض روح شد فکر کنمرزنیپ

 ... سکوت شبنی تو ادنی صدامو شنهی و اقدسهیزعفران
 ، بله_
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 زی زود خودتو برسون کافه پروار،یالو شهر-
  وقت شب؟نی شده؟ ایچ_
 .ایاومد... بدو ونهی در مي پري پاگم،یبعد واست م-

 نکهی الزم بود، حداقل واسه ای ولدم،ی گفتن شهرامو شني پريفقط لحظه آخر صدا...  رو گذاشتم سر جاشیگوش
 . شه الزم بوداریبپره و هوشخواب از سرس 

 رییخدا رو شکر که تغ... زنهی رو گردنش، نبضش مذارمی کرده، دوباره دستمو مخی چقد ،ي باال سر پررمی مدوباره
 هی ي تو اشپزخونه کافه، خوبه که قفلش نکردم، فوررمی معیسر.  شکر دارهي خودش جانمی نکرده، همیچندان

 نی و البته بهترس،ی تو دستو بالم ننیبه جز ا یچی زخمشو محکم ببندم، هي رودی االن بادارم،ی بر مزیدستمال تم
 .بندمی و محکم دور سرش مدمی دو دستم تاب منیدستمالو تند ب. نهیراهم هم

 نهی تو بغـ ـلم، تموم حواسم به اکشمی رو کمـ ـرش و مگذارمی دستمم میکی زانوهاشو اون ری زرمیگی دستمو مهی
با .  واسه بلند کردنشدمی به خرج ميشتری باطی دفعه احتنی ای ولهوشهی بنکهیبا ا...خم پهلوشکه دستم نره رو ز

 ...دمی زنگوله رو منی ابی مونده باشه ترتمرم روز از عهی به خدا کنم،ی در کافه رو باز ميپام اروم ال
 طرفم نگرانم هی از رون،ی جستم بی که از اون آشغال دونکنمی متی طرف احساس امنهی از رون،ی بزنمی کافه که ماز

 کامل نم،یشی منیرو زم.  کرده باشننی جاها کمنی تر از خودش، همبی و اون راننده نا نجمساریکه االن ت
 تو گهی دیچی هبای سرده و تقرنکهیبا ا. ادی فشار ميپر  بهن،ی زمنمی اگه رو زانو هام بشن،ی رو زمذارمی منمنگاهوینش

 .  ام بهترهیچی از هی ولسی گرم نیلی دورش، خچمیپی مارمویدر م مو قهیتنش نمونده، جل
 ومد؟ی شهرام ننی اچرا

 بدم، خود صی تشخنوی کردم که که راننده ماشکی چشمامو بارن،ی شدم رو زمخی که افتاد تو چشمم، درجا مي نوربا
 ! خودِ خودشهست،ی رانندشم نیشهرامه، حت

 در س،ی از شواهد واضحه که االن وقت سوالو جواب نگهی درون،ی بپرهی و مکنهی پارك مابونی همون وسط خنویماش
 ... د برونمویشی جلو می روش، خودمم رو صندلخوابونمی رو مي و پرکنهیعقبو باز م

 .يهم من هم پر...میال اقل تا صبح در امنو امان...رونی وقتشه که نفسمو بدم بحاال
 کنه؟ی نمبتی تعقیکس-

 :نی وسط ماشنهیی سمت آگردونهی مسرشو
 ."نه ظاهرا_
 . باغرمیم...هیبرو سمت اقدس-

 :زنهی مداد
 . خودتم زدهوبی به ذهن معگهی دمارستانوی که بکردمیبـــــاغ؟ تو حالت خوبه، فکر م_
  وضع کجاببرمش؟نی با اوبه،یذهن خودت مع-
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.  باغمی برگهیغـ ـلش م رو آشو الش گرفته تو بي پرینصف شب...یکنی موونمی دي دارار؟یحالت خوبه شهر _
 .می ام نپرسیچیانتظار داره ه

 ...برو باغ.  االن نهیبپرس، ول_
 ! دی ام طول کشیلی که شهرام داشت، به نظرم خیبا اون سرعت... میدی رسقهی دق10 عرض کمتر از در
 مث امشب الزم ی شبهی ی حتای ي روزهی که دونستمی ته دلم مشهی همراهم داشتم، انگار همشهی باغو همدیکل
 نگه نویدم پله ها ماش. دمیمنم دنبالشون دو...اطیدر باغو باز کردمو شهرام با همون سرعت باال روند تو ح...شهیم

 :زدمش کنار. داشتو در عقبو باز کرد
 .ارمشیخودم م... در ساختمونو باز کنر،ی بگدویکل_

 : باالندازهی ها مشونه
 ... خب بابایلیخ_

 .خوابونمشی منیی ببرمش باال؛ رو همون مبل پاکشمی نمگهی دشم،ی ساختمون که موارد
 .میاری بند بزشوی خونردی با؟يبا خودت دارو اورد-
 ؟يخوایدارو ام م...نجای اي مارو کشوندی بگنکهی بدون ای نصف شب؟یکنی میشوخ_
 .ی زخمشو باز کن دوباره ببند تا زنگ بزنم دکتر ناظميولش کن، فعال رو...ي سرت دکترریخ-
 ه؟ی کگهی اون د؟یدکتر ناظم_
  االن وقت سوال جوابه؟-

 . خوب از بر شدمیلی رو خیکی نی ارم،یگی مي رو فوری دکتر ناظمشماره
 الو؟_
 ... وقت شبنی ادیارم،ببخشیشهر... دکتريالو سالم آقا-
 ار؟ی افتاده شهریاتفاق_
 ن؟ی باغ من، ادرسو که داردیاری بفی هست تشراگه امکانش-
  شده؟ی چیول...بله دارم_
 دونمی چمای! ونی نادتوی به اضافه فد،یاری بتونمی پزشکفی با خودتون کشهی فقط اگه مد،یشی متوجه منجای ادیایب-

 .نیادرنال
 ؟ي خوردری تار؟ی شده شهریچ_
 .خدافظ...ادی بعتری سرشهینه نه؟ اگه م-
 هوشه؟ی هنوز بارم،ی بنیمن برم با خودم بتاد-
 ؟ي بدحی برام توضدی باویزی که بعدا همه چیدونیآره، م_
  ؟يباز شروع کرد-
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 . رو با خودم اوردمداشتمی نگه مشهی کم پنبه که همهی نویبتاد
 .ارمی تا برم براش لباس بری رو بگنایا-

 ی شلوار گشاد راحتهی که داشتمو با یرهنی پنیکتریکوچ!  براش ببرم؟ی چدونمی طبقه باال، اصال نمرمی ميفور
 .  براشدارمیبرم
 کارت تموم شد؟-
 . بند اومدهبای تقرگهی سرش ديزیآره، خونر_

 ...ادی منی بوق ماشيصدا
 . اومدیفکر کنم دکتر ناظم-

 . توامی با دکتر ماطوی سمت در حدومی ميفور
 ه؟ی کنی شده؟ ایچ_
 .چهریپر-
  شده؟ينطوری اچرا_
 . مفصلهکنم،ی مفیحاال بعدا تعر-

 .می که درست فکر کنمی که منو شهرام هول تر از اون هستدی فهمی دکتر ناظمانگار
 .برو اونور پسر جان؛ بذار کارمو بکنم_
 ،  جلومذارهی مفشویک
 بدبخت نی تا بخواد اثر بذاره که اونی نادتوی فار؟ی تو حالت خوبه شهرست،ی الزم نونی نادتویف...خونش بند اومده_
 ... دور از جونشدهی رحمتو سر کشقیر

 از طب یچی هي پري بود؟ من جلودهیچرا به فکر خودم نرس.کنهیبراش وصل م... رو که با خودش اوردهیسرم
 .ادهی دست و پام برام زی بی همون کافه چست،ی نمیحال
 نی کردیزخماشم که خودتون ضد عفون. شهی بهتر مزنم،ی مهی زخمشو بخست؛ی ندی شدشیزینگران نباش، خونر_
  شده؟ی چی بگيخوایخب حاال نم....گهید
 مساری تای زیاحتماال پرو. یشی نمی خونه آفتابنی مدتم دور و بر من و اهیتا .  خونهيشهرام جان، بهتره شما بر-

 .انیسراغ تو ام ب
 ی نمونده با مشت بکوبه تو دهنم، انگار هرچيزی که چدونمیم.شهی بعدم بلند مره؛ی چشم غرّه بهم مهی شهرام

  که من دادمی رغم قولیعل. شهی مشتری خبر دارن بانی جرنی که از ایی تعداد آدماگذره،یم
خدا رو شکر ...دهی ممساری به تزی که پروي از فرار سروناز و وعده اکنم،ی مفی براش تعرانوی ه،همه جرری که مشهرام

 به ي که سر فرار پری از جمله حماقتاره،ی رو به روم بيزی عاقلتر و محجوب تر از اونه که بخواد چیکه دکتر ناظم
 .خرج دادم
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 . نمونده صبح بشه و همه خبر دار بشنيزی چار،ی شهريبهتره تو بر_
 . تا سرو گوش آب بدهادی مي بهونه اهی شک ندارم که صبح به ی که خبر داره، ولمساریت

 ...  روي آخه پریول_
 . حرفم کامل شهذارهینم
 با خبر ي از فرار پرهی از بقرتری ددمی شاای هی سر کارت تو همون کافه و با بقي بردیاالن تو با.  نباشينگران پر-

 ... نجای اادیبه همون خانومه که م....یبش
 :زنمی مرجهی مث خودش وسط حرفش شمنم

 گوهر؟-
 .... شوکه شدهشتری فکر کنم بست،ی ني کاریلینگران نباش زخمش خ...ي واسه پرستارادیآره همون، زنگ بزن ب_
 . شما دردسر دارمي دکتر، من فقط برايآقا-
 .... پس تعارف نکنس،ی نينطوری که ایدونیبرو پسرم، خودتم م_
 ...خدافظ_

 ی زندگ توشمی که مثال منو ننه ام داشتیی جارفتم،ی مدت منی که همه اي برم تو همون دخمه ادی بااالن
 باز ای و کنهی و با ظرافت کار مقی دقنقدی اشهی همزی پرونیمن موندم ا... اومد سر زد اونجازیچقد پرو. میکردیم

 د؟ی و آسمون تپدیدوباره نوبت به ما رس
خدا کنه ... شهی موونهی دزی پروم؟ی بهش بگی چدی اومد بای کنم؟ االن مـ ـستوفکاری رو چيحاال پر! یهــــــ

 ... نشهداشی خودشو راننده ش حاال حاال پشبی دي از ترس خرابکارمساریت
 رو نذاره ی دکتر ناظمهی نکنه و قضیفقط خدا کنه دهن لق. ستی نای شهرام کوتاه بادی کوتاه بیهرک!  شهراميوا

 .کف دست عمو سرهنگش
 سی الزم نگهی هم دره،کتی تو کافه هم نزدرفتمی االن منی همشدی اگه مما،ی شدابونی چه آواره کوچه خامشب

 . برگردمیستیتا برسم دوباره با. بکوبم برم اون سر شهر
 اریمن االن ... بهترهنی شهر، ااری ای... اریشهرِ ...اریشهر... برازنده منهي اگهی از هر وقت دشتری اسم بنی اامشب

 تو با من چه ،ي پريآ... شهر شدم نی اي کوچه پسکوچه هاقی شفاری و خورهیشهرم که واقعا به حال االنم م
 بود یامشب چه شب... گه تو اون کافه نمونده باشهی دممی که تا صبح مردوارمیفقط ام...ستی سرت نی؟منتيکرد
 . و بازم منزی پروي براشهی مي من و فردا چه روزيبرا
 چند بار تا دم اطاق یحت.  رو وجب کردمي متر9 لحظه پلک رو هم نذاشتم، تا خود صبح اون اطاق هی که شبید

 یلیخ.  به سرشزنهی می خوابی برزنی پدونستمیم.  رفتمکردی مياون حاج خانومه؛ صابخونم که نقش ننه جونمو باز
 تو سر زنهی ممهی که االن داره نصفه نهیاز درد قلب باز درد زانوها بهتر. کنهی ميشبا از درد زانوهاش شب زنده دار
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 زد باال؛ االنم مث جانتی ه؟يزی تو سر خودت بريخوای می چه خاکگهی خودش مشی که االن پیقلب(!!) خودش
 .ی کنکاری چدی باشوی باقیدونی کرده، نمری که تو گل گيخر

 هی به کنار، شهرام خودش نای اون باغ چه کنم؟تازه اوی به بعد با خودمو پرنجای کنم؟ از اکاری چدی باشوی باقواقعا
فقط خدا کنه که .  قصر دربرمتونمی نمی بگذره، سر دکتر ناظمی و هرکیاز هرچ. ادخوی جداگونه میهیبرنامه توج

 . فتهی بابی که آبا از آسیحداقل تا وقت. من  دور و برادیعقل و قلب اون درست کار کنه و پانشه ب
 محض ،ي به خاطر پری ازت بخوام، وليزی ندارم چیی اصال رو،یچی من که هایخدا.  وقت رفتنهگه،ی شد دصبح

 هم حالش خوب بشه اره،ی که برات به جا می محض اون حق بندگخونه،ی مستهیمی که تمام قد جلوت واياون نماز
 .ن کریخودت ختم به خ...بهتر از قبلش... حالو روزش خوب بشه... هم روزش

 زی پروسیمعلوم ن. شدهي انگار نه انگار که طور،ي عاديِعاد. لباس بپوشمي عادیلی خکنم،ی می تو خونه و سعرمیم
 تر برسم، فکر کنم نصف راهو ری ددمی محی بر سرش شده؟ ترجی چه خاکدهی هنوز نفهمای شده داریخان تا االن ب

 ! ندارهونه زن صابخي از زانوهای منم دست کمي زانوهاگهی رفتم، دادهیپ
 ه،ی بد پدر سوخته اهی اون مـ ـستوفی جدا کنه، ولتونهی دست چپو راستشم از هم نمگهی االن دیچی که هزیپرو

 تر از ی گل نکرده باشه و با اون شوفر عوضشی زرنگ بازشبیفقط خدا کنه د!  شدهی چفهمهی مینفس بکش
شب .  تمومهی همه چگهیباشن، د دهی کرده باشنو منو دنیخودش، زده باشن به چاك؛که اگه اون دور و بر کم

 . ـنه هامونـیس رو سر و ته گذاشته رو ينشده سرمنو پر
 اونجا، میری االن مار،ی شهرشهی نمیچیه. کنهی مخی مو به تنم س،ی لعنتي کافه و بازم اون تابلوابونی تو خچمیپیم

آبم از آب تکون . ی راحتنیبه هم.  تو سوراخ موشدهی از ترسش خزمسارمی و تزنهی دوتا عربده مزیفوقش پرو
دست که چه عرض کنم؟ همه وجودمو ...یشت دست داي که تو فرار پرفهمهی هم نمي جنبنده اچیه. خورهینم
 . گرفتم به کارشبید

 ي االن آرامش قبل از طوفانه؟ چرا خبرکنم،ی خوف مدهیچی که تو کافه پی از سکوتکنم،ی کافه رو که باز مدر
  بعد ما فرار کرده؟می مرای شده داری بزی باز بود، پرومهی کافه همون جور نس؟درین

 که من فهمهی منه،ی شده باشه و در باز اشپزخونه رو ببداری بزی اگه پروي واشه،ی سمت آشپزخونه، درش پکنمی مرومو
از همه زودتر . سی ني تو آشپزخونه، خبردمی فِر مهی سرمو يفور...شهی فکر دستام سِر منیاز ا.  بودمنجایتا بعد فرار ا

 ریی فصلش تغنی از امروز اشم،ی طبقه باال می و راهکنمیو قفل م در.  لفتش بدمیلی کردم خی سعنکهی با ادمیرس
 . همه دادادی رفته؟ اون بود که فرار و ادتیسرونازو ! هه. گهی رفتن دي و پرمیچقد سوتو کور شده، فقط مر. کنهیم

ارطاق  توش حبس بودم که چي که پريدر انبار. مث خرس، دمر افتاده رو تخـ ـتش. کنمی باز مزوی اطاق پرودر
 معلوم يزی اطاق درهم برهم چنی اگرم باشه با ایعنی ست،ی توش نی تو اطاق دخترا، کسکشمی کله مهیبازه، 

 . سوزن تو انبار کاهشهیم.شهینم
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 باال سرشو شونه هاشو رمی جن منیع. زی تو اطاق پروکنمی خودمو هل هل پرت مشه،ی االن نقش من شروع ماز
 :دی جا از سرش پرهی خورده بود یبدبخت هرچ. دمیمحکم تکون م

   شده شاپور؟یچ_
 هنوز خواب الوده نکهی از اونه، چه برسه به اشتری من زورم بشمینجوری تخـ ـت، همرونی بکشمی و مرمیگی مدستشو
 . نشدهاریو هوش

 ، تامبونو بپوشمنیصبر کن پسر، بذار ا_
 ي به انبارفتهی راست چشمش مهی رون،ی بزنهیاز اطاقش که م. دارهی برمخی و شلوارشو از گل مستهیمی در وادم
 ! زورشم چند برابر من شده بودد،یکشی اون بود که منو دنبال خودش مگهید...
 .کشهی مشی جا به آتهیکافه رو با خودم ...بدبخت شدم شاپور_

 تخـ ریتو کمدا، ز...کنهیو نگاه م که باورش بشه، تو اطاق دخترا رخواستی نمدمی شاای انگار باورش نشده بود هنوزم
 (!!) نگاه کنهرشوی برداره زنمی که افتاده بود رو زمیی لباساکهیـتا، کم مونده بود ت

  خبر داره؟یکس_
 رهی مي و فورشهی سر و کلّه زدن با من مالی خیب. شنومی رفته من مثال نمادشی هول کرده که نقدی بدبخت انیا

(!!) ندازهی اونجا مي هم تو کاسه بشقابای نگاههی کنه،ی خودش، در اشپزخونه رو باز مدی دسته کلي از تون،ییطبقه پا
 دستشو رمی که باورش شد دخترا فرار کردن؟ مرش اخشه؟ی می آخرش چنمی ببخوامی مره،ی حوصلم سر مگهید
 . سدهی فای بیعنی که دمی و سرمو به دو طرف تکون مرمیگیم
 بودم، کف همون اشپزخونه زانو زد و چنگ زد تو دهیوا و مـ ـستاصل ند پا در هينطوری و ازی وقت پروچیه

 .موهاش
 :  به اختالطکنهی و با خودش شروع منیی پاندازهی مسرشو

 . زودتر اون معامله رو جوش بدمدی سروناز و نداره، باگهی اون که ددونمی ببندم، چممساروی دهن تي جورهی دیبا_
  ؟زنهی کدوم معامله داره حرف ماز
 سمت تلفن و مشغول رهی راست مهی و رونی سمت بدوهی و مشهی بزنه درجا بلند مششی دفعه انگار که عقرب نهی

  شه؛ی ميریشماره گ
 ؟يشنویالو نادر صدامو م...الو _
براش ...زهی نادر کار چاق کن پرونی ایی جوراهی...رمی تا ته ماجرا و به قول خودش معامله رو مگهی دگهی که منویا

 ...دهیامله جوش ممع
 تو راهه يگروه بعد...گهی گروه رفت، دوره ش تموم شده بود دنی اخوره،ی کافه بر نمنی اي جاچی فرار دخترا به هبا

 . بشه به عنوان حق السکوتمساری جناب تشکشیکه پ
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 از کارا و حرفا و یلی خي که به لبـ ـام دوخته بودم، جلوي بکنم جز سکوتو تماشا؟ اون مهر اجبارتونستمی مکاریچ
 ...گرفتیاعتراضا رو م

 
  تا ابدمی و پشت تو هستاری گفتند

 ! قوم لوط بودي معامله مقصودشان
  شدرهی خدی انتظار مرگ به خورشدر

  که داخل تارعنکبوت بودي اپروانه
  باغ واضح استنی بلبل ای خودکشاز

  سوت بود که آواز سوت بودآواز
  رد شدندغی بود و تا سحر همه از تشب
 ... ما سکوت بودی جواب واقعتنها

  شده؟ی دکتر چيآقا-
 . ام ندارهيزیخونر. به هوش اومد خدا رو شکر_
 کنه؟ی نمي قراریب-
 . کبوده شدهیهمه تنش مث چادر مشک.  سالم تو تنش نموندهي پسر خوب؟ درد داره، جاشهیمگه م_
 .مساری تشی پرهی گفت که نمی روزش انداخته، روز اخر وقتنی شرف به ای بزیاون پرو-
 .فقط.... گذشتهریحاال که فعال به خ_
 ... داشتم، دود کرد رفتي که تا االن از خوب شدن حال پری راحتالی فقط دکتر همه تموم خنیا

 ؟یفقط چ-
 .دهیفقط نسبت به نور واکنش نشون نم_
  دکتر؟ی چیعنی-
 دمیشا...کیستری جور ههی همه ش شوك باشه، دیشا. ستمیهنوز مطمئن ن...اری شهردونمینم_
 ؟ی چدمیشا... خداای-
 . کرده باشهدای مشکل پشیینای که به سرش خورده، عصب بي به خاطر ضربه ادمیشا_
 !فهممی من نم؟ی چـــــیعنی-
 گفت، يزی ساده چنهی معاهی با شهی نمينجوریا. مارستانی بره بدی باس،ی معلوم نیچیآروم باش پسرم، گفتم که ه_

 شانسشو ی خودش کلنی همده،ی نرسیبیمردمکا، ظاهرا که به چشماش آس... هاهی چشماش سالمه، قرننکهیفقط ا
 . باشنیخوش ب.... باالبرهیم
  کور شده؟نکهی باشم؟ به انی خوش بیبه چ_
 .شه بادهی به عصبش رسبی آستشی نهاای... باشهکیستری هدونمیچم... باشهدهی ندیبی چشماش آسنکهیبه ا_



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 243 

 !ه؟ی کمزِی چنیا-
 نباش دیناام... برسهبی که به خود چشماش آسی از زمانشتری بیلی احتمال خوب شدن خی نگفتم، ولنویمن ا_

 ! هسي شانس بهبودی که با عمل جراحیدونی م،ی کرده فرنگلی مثال تحص،یدونی تو که خودت بهتر مارویشهر
 نی با چند تا از همکار و دوستام که تو کارشون واردن و ادیبا. گهیراست م...رونی بدمی که حبس کرده بودم مینفس

 .کاره ان صحبت کنم
 که زنده نهی که مهمه ايزیاالن چ...رونی از خونه ببرمش بتونمی وجه نمچی که االن به هدیدونی دکتر، ميآقا-

 .شیینای مهمتر از بیحت. بمونه
 ام ينگران پر!یکنی مکاری چي داریفهمی نمی االن اگه هول کنده،ی کارا از تو بعنیا. آروم باش. اری شهردونم،یم_

 شدی نمگهیخودش هنوز خبر نداره وگرنه د... کنهدای بهبود پشی که وضع جسمنهینباش، به قول خودت االن مهم ا
 .ارومش کرد

 . ادی مگهیبه گوهر خانومم خبر دادم، امروز د-
 گه؟یمطمئنه د_
 .کردهی واسه خودمون کار ممیاز قد. زنهی بره الم تا کام حرف نمسرش... بله دکتر، دهنش قرصه قرصه-
به خاطر ...ای ورا ننی اگهی دی هست ولی که خودت حواست به همه چدونمی ماریشهر. ادی می گفتگهیاونم که د_

 . کننبی تو رو هم تعقدیشا. گمیخودت م
 که دونمی می بسته، ولي جورهی رو ی دهن مـ ـستوفزیپرو... به من ندارهي کاریفعال که کس. حواسم هست دکتر-

 ومده؟ی دو رو بر ننیشهرام که ا...دونمی نمیحاال کِ. زهی کرده تا زهرشو برنیکم
 راحت التیخ. زنمی بهش سر مامی مرتب میول.  باشمنجای تمام وقت اتونمینم.  برم سر کارمدیمنم از فردا با...نه_

 ی گوهر خانومنیارش نرماله، زخماشم که خدا رو شکر عفونت نکرده، که اگه افش.  ندارهی مشکلگهیاالن د. باشه
 . نداشته خدا رو شکریشکستگ. شهیزود رو پا م.  حواسشو جمع کنه و مرتب بهش برسهیگیکه م

 لطف و محبتتون رو جبران نی همه اي روزهی شاالیا.  من شرمنده شما شدمشهی دکترو مث همنی لطف کردیلیخ-
 ...کنمیم
 . من مردم تو رتق و فتق اموراتو بکنیوقت...شاالیا_
 .چه از مرگ خودش خوشحال شده.... خندهری ززنهیم
 . شماهی ساریمام ز..نی سال زنده باش100 شاالیا.  دکتريخدا نکنه اقا-
 ... ساله شم100 که من ارهیخدا اون روزو ن. آفته... بالسادیپسر جان عمر ز_

 خوب ي اگه پرکنه؛ی مغزم داره ورجه وورجه مي اون ته مهايزی چهی هنوزم ی ولکنهی آروممم میلی دکتر خيحرفا
 ...ادی کنار بشیینای اگه نتونه با نابنه؟ی وقت ببچی هگهینشه؟ اگه نتونه د
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اون که تا حاال از . که بخواد ازم بترسهبنهی منو نمي پرنکهی شانسه؟ اهی ؟ي فرصته که به من دادهی االن نی اایخدا
 .نتمیبیاونم که نم... باره نی اولي براشنوهیحاالم که صدامو م. دهی نشنییمن صدا

 
 . سوء استفادهشهی منیگفتم نه شهرام، ا-
 ؟ی بزندشی تو خونه تو دي بری دزدکيخوای می پسر؟ تا کيچه سوء استفاده ا_
 که منم به شهی نملی دلنهیبیداره سوء استفاده کنم؟ حاال چون منو نم که ی صاف صاف برم جلو از ضعفیپس چ-
 . نمیبیمن که اونو م...ارمی مبارك خودم نيرو
 حد نیسرهنگ بفهمه تا ا. اری شهري سرِخود شدیلیتو خ.  که من راحت قبولش کنمسی نيزی چنیدر هر حال ا_

 .کنهی بارون مری جفتمونو تیکنی مي خرابکاريخود مختار دار
 .فهمهی جا نمچی از ه؛ی نکنیتو دهن لق-
 .رسهی نمي بشری بنچی که به عقل هیکنی میی و البته کارایکنی کار مزی تمیلیبلـــــــه، ماشاال شما خ_
  کنه؟زی همه چی بمساری تمی رو تقدي پری دودستزی پروذاشتمی میگیم-
 به می که آخرشم برگردمیخودمونو تو دردسر ننداخت همه نیما ا.  کار بودنی بهتري دادن پري نگفتم، فرارنویمن ا_

 !اری شهرگمیم...  ام عاقالنه بودیلی کارت خهی نی اتی عقلیبا همه ب...همون خونه اول
 !هوم؟-
 . ام هس مراقبشهی بی خونه من؟ هوم ؟ چطوره؟بياری رو بي پریتونیم_
 . رو بفرستم لونه زنبوريپر.  مغر خر خورده باشمنکهیمگه ا...چرند نگو-
 که نی چه مرگته؟ افشگهی زنبور و خونمون شد کندو؟ االن دمیحاال ما شد.  خاناریدست شما درد نکنه شهر_
 !ستی نگهید
 يمن دارم پر... کارنی استی اصال درست نگمیمن م! ي اگهی دزی بدوش؟ بابا حرف من چیگی نره، تو مگمیمن م-

 .گمیبهش دروغ م. دمی مبیرو فر
 .ی معروفی کف دستش که همون شاپور شوتيذاری برادر من؟ تو فقط نمیچه دروغ_
  س؟ی االن دروغ ننیخب ا-
 تا بهتر بشناستت، آخه از راه دور و يدی فرصت مي به پري که تو دارمی نگاه کنهی زاونی از اای بنی ببس،ینه که ن_

 .رسهی به شناخت نمی زدن که کسدی دیدزدک
  شناخت واجبه؟نیحاال ا-
  نه؟ای به تو اعتماد کنه تا بتونه تو خونه ت بمونه دیاون با...از اوجب واجباته! بـــــه،آقا رو_
 ،خب آره-
 اون کافه بد ي آشنا بشه، بفهمه همه ادماتتی با شخصدیاون با. شهی که نمينطوریخب هم... بر پدرت صلواتيآ_
 . خودشنیع...ستنین
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 . بودمزیمن چشم پرو!  اون کافه فرق دارمای معموليمن با همه ادما-
 ينجوریا. ي شانس بزرگه که تو اوردهی نیبه نظر من ا...ي چشمشو کور کردي زدي دادن پريکه خب با فرار_
 .شهی ت مفتهی بعدم شکنه،ی کم کم بهت عادت مشت،ی پمونهیم.  بذاره در برهکنهی نمی ام کله خرابيپر
 . شمی پمونهی و فالکت می بدبختي از رودمی شاای ؟ی راحتنیبه هم-
 . بمونهشتی که پنهی مهم ایحاال هرچ_
 .ی و درموندگی بدبختيمخصوصا از رو. شمی بمونه پیمتی به هر قي پرخوامینم. خوامی نمنویمن ا. دِ نه دِ-
البته اگه تا االن گوهر لوت نداده ...میکنی مدای بعدا پشوی خودت نگه داره، واسه چشی جور پهی رو يحاال فعال پر_

 .باشه
 .دونهی از کافه نميزیگوهر چ-
 !مطمئن؟_
  شهرام؟یزنی مهیکنا-
 االنم فکر کنم نصف تهرون نیتا هم. یمونی کدوم از قول و قرارات نمچیبه هر حال تجربه ثابت کرده که تو رو ه_

 .هی قضنیخبر دارن از ا
 ي خدشه انیکتری عمو سرهنگتون کوچیی کذاي کردم به نقشه هاير کار ندارم، تا االنم هی ترسیمن از کس-

 .نهیاصلم هم...وارد نشده که
 شه وسط، اون وقته که دهی کشهی بقي وسط لو بره و پانی ایکی ی تا وقت؟یمنتها تا کِ. نهیآره خب؛ اصلم هم_

 ...دمیدهن قرصو بهت نشون م
 .ستی نریاقل گ الیکی تو ي کس از تو خبر نداره، پاچینترس، ه_

 .ي بزدلت کنن که فقط ادعا داريخاك بر سر ترسو! پـــــوف
 کنمی بهش محبت مي شهرام، سر فرصت،اونقدرگهی راست مدارم،ی خودم نگه مشی رو هر جور که شده پي پرمن

 بدون ،ي بخوانکهی بدون اي چطورنی خانوم، ببي پرنیبش.  نزنههیمنو با چوب بق.  فرق دارمهیکه بفهمه من با بق
 ...یمونی من مشی با دلت پي زور و اجبارچیه
 
 

   دلت را بدون دام و تفنگمن
  شکار خواهم کرداهوی هیب

  ادمی که صنی از آن هم از ابعد
 ...(*) خودم افتخار خواهم کردبه
 الو گوهر؟-
  د؟یسالم آقا خوب_
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  خوبه؟ي پر؟یشما خوب...سالم-
 . ام االن خوبهيپر...من خوبم؛پ_
  بد بوده؟یعنی! ؟االن-
 . بهتره، رفت بخوابهگهی االن دست؛ی نينه آقا، طور_

 . کردن آدم خوب تبحر دارهی گوهرم تو رواننی اایخدا
 کاری چ؟ي داشته؟مگه مراقبش نبوديزی چش شده بود؟ درد داشته؟ خونر؛یزنی حرف مينطوریگوهر خانوم؛ چرا ا-

 ن؟یکرده؟ خورده زم
 .گهی دادی مشی پس،ی نينه آقا طور.  من جواب بدميدیماشاال آقا، شما که امون نم_
 مگه نگفتم ازش چشم ؟ي سرت گرم کجابوده که ازش غافل شداد؟ی مشی پیگی مي مراقبش نبود؟ی چیعنی-

 !برندار
 .گهی سراغش دادی دردا منی از اگه،ی دي ام مثل دختراي منه، خب پرریوا آقا؟ مگه تقص_

 مرگ نرفتنو ی قدمهی کدوم تا چی رو نداشتن، هي پرطی کدوم شراچی هگهی دي خفت نکنه گوهر، دختراخدا
 اونو قت مثال دونه،ی ممی هر عقب افتاده اگهی دنوی اار،یخاك تو سرت شهر!  دردا؟نیاز ا... ای دردا منیاز ا.... برگردن
 ! کهي مملکت طبابت نکردنی اي براخوره؛یم  که تو مغزم تابی تو حرفدی پريزی چهی.  مملکتهنیدکتر ا

  درد نداره؟گهیاالن بهتره؟ د-
 .گهی درد نداره که رفته بخوابه دیبهتره؛ حتم-
 ! بخش گوهرنانی از جواب اطمنمیا

 . دادم خوب شدنی دارچیی بهش چاد،یآقا نگران نباش_
 . به من خبر بدهن،ی با من داشتي خب، اگه کاریلیخ-
 ن؟ی نداريکار. چشم آقا_
 .نینه، مراقب خودتون باش-

 که دادم؟ اصال ی به من زنگ بزنه، به همون شماره الکي حاال گوهر چجورگمی با خودم مذارم،ی رو که میگوش
 ه؟ی خاصياون شماره وجود داره؟ شماره جا

زم من دلم  بای ولکنهی راحت مالموی گوهر خنکهیبا ا.  دارهی خودش عالمي ام براي سر دوشم، شبگردندازمی مکتمو
 گوش االن زبون ي اگه به جای تلفن عمومنی ام تا باغ نمونده، ای راهکنم؛ی رو گز مابونایمن که دارم خ. ارهیتاب نم

 که باهاش به ي روزام تا تمام اطالعات بکرنیحال ا از حس و. دادیداشت، چه شهادت ها که در مورد من نم
 . منو بفرسته گل دارنکهی واسه اهی و قواره درازش کاف با اون قدي مترمی نوسکی کنیهم...شهرام رسوندم
 راجع به ی کیراست... حدنیاما نه تا ا(!!)  حافظهتی خوبه واسه تقوي پردازالی خگنی درسته مگهید! پــــــــــف

 اریمن تا االن شهر... ام؟ معلومه که نهی رو داده؟ ولش کن، خودم مگه کم کسي اهی نظرنی همچي پردازالیخ
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 از پسش بر ایلی که خي من تنها جمع شده، کارتو تی همه شخصنیا. بودمی بودم، شاپور شوتياری بختلیبودم، جل
 تو رفاقت واسم کم يزی چیلی کنه، هرچند که تا االن خدا وکي مث من نقش بازتونستیحداقل شهرام نم. انینم

 ...نذاشته
 تلنگر بودم که هی ذره، انگار امشب منتظر هی ی حتست،ی ن راحتالمی خی که برات قائلم، ولی با همه احترامگوهر
 ادی فاصله دوشب زدای جدنقدیپس چرا ا...شبیپر!  چند وقته؟قایدق! دنشی وقته که نرفتم دیلی خ،ي پردنیبرم د

 !شده؟ انگار که دوشبو سه چار روز بوده
 میوونگی دیلی خودم سوخت، من خي لحظه دلم براهی امشب دن،ی به دوکنمی و شروع مکنمی آدم تنم منی عکُتو

چه ... عاقالنهی حرف بزنم، حتی با کستونمی که نمنهی ایبدبخت...زنمی مادی زی خُل خُلي روزا حرفانیزده باالو ا
 . مجنون وارانَمي دردالي براارمیربی گوش مفت گنکهیبرسه به ا

.  تا مغزم کمتر قفل کنهارمی سر خودم بیی بالهانی همچهی دی بازم خوبه، بادم؟ی نفس دوهیچند تا کوچه رو ..ه...ه
 یجوابش برام از هر عذاب... دم؟یخودم دارم خودمو شکنجه م...  که خودمو شکنجه بدمنهی مغز قفل شده من، ادیکل

.  باشهدهی منو دنکهیبدون ا.  مورد فقط اون مقصرهنیتو ا. دونمی من فقط اونو مقصر مه،یبدتره، شکنجه گر من پر
 .کنهی ممیره روانخوب دا

 
  نسپردمي که هرگز به دلبرستی دلمرا
  ی خرابه ندانم چگونه خانه گرفتنی ادر

  ام که رام نبودمي آن کبوتر پروازمن
 ...(*)ی به آب و دانه گرفتيدی به دام کشمرا
 
 فتم،ی مامرزی حرف آقا جون خدابادی که ندازم؛ی مدی وارد سالن بشم، کلخوامی میوقت. اطی تو حرمی و مندازمی مدیکل
در . بمی ته جندازمی مارمی در مدویکل))... تويکراهت داره بر "ااهللای" زن نامحرم هس، بدون ي تو خونه ایوقت((
 :،زنمیم
 . گوهر خانومیهست... اهللاای-
 ! خبری چه بن؟یکنی مکاری چنجای قرآن محمد؛ آقا شما اایوا _
 . خبر بدمیستیه خودم با خونامی بنکهی واسه ادونستمینم-
 .نییبفرما... نبودنینه خدا مرگم بده آقا، من منظورم ا_
 .نی کردم به الهی حاال پچاره،ی برزنیپ

 داره؟ی بي گوهر خانوم، پرسی نيطور-
 .نه آقا خوابه خوابه، شما که تلفنت تموم شد دوباره بهش سر زدم، حالش بهتره_

 . طرف پله هارمی مدم،ی تکون مسرمو
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  براتون؟زمی برییآقا چا_
 .خورمی مزی کمـ ـرنگ برهی... دستت درد نکنه-

 فاصله از من بوده و االن نیکتری که تو نزدي دختري مسخره س برای دوباره حرف آقا جون، ولي در اطاق پرپشت
 حاال قانون آقا جونه؟.  نانوشته آقا جوننی قواننیخوابه ، ا

 .دوباره شروع کردم... تکون دادمسرمو
 . دري لوالنی داره ایی چه صدادم،ی چشمامو محکم رو هم فشار مکنم؛ی باز مدرو

 عادت یکی تا چشمام به تارستمیمی واي اونقدس،ی معلوم نيزی چیلی خکهیتار... توبرمی در؛ سرمو مي همون الاز
   نوازنده س؟ي کوچولوي همون پرنی انم،یبی جسم کوچولو که خودشو رو تخـ ـت گولّه کرده مهیحاال ...کنه
 . ندارمشی من کاردیببخش... برم تو اطاقخوامی االن مچیکه نگفتم ه " اهللاای" ؛ دی جون ببخشآقا

 .  سرشری زانوهاشو جمع کرده تو شکمش، دستاشم گذاشته رو بالش زنم،یشی رو تخـ ـت مکنارش
زانو هاشو آروم . کنهیت گِز گِز م و اونوقرهی هم دستات خواب مره،یگی تا صبح هم زانوهات درد مي طورنی ادختر

 نی موقع ها بهترنجوری طب واسه ايتو کتابا. کنمیپتوشو روش مرتب م.  بهتر شدي طورنیآهان ا... کنمیصاف م
 .  شکمی و دورانی بود؟ ماشاژ چرخشیدرمان چ

 که آره زنهی مزاحم مغزم داد ميدوباره اون صدا. ی نکني اگهی وقت فکر دهی... ام هاي جون من االن دکتر پرآقا
 !یگیتو که راست م! جون خودت

 دوست و ضی دکتر مريآقا... بفرما پرم،ی از جا مخوره،ی که به در مي تقه ايباصدا...  و کنهی کار خودشو مدستم
 ! بودم؟ومدهیمگه واسه معالجه ن! آخه ترس داره؟!  شناسفهیوظ

 .  کرد دکِتي جورچی هشهی روانت شاد گوهر که نميا
   اماده شد گوهر؟ییچا-
 .بله آقا_

 ."سیه" اشارمو گذاشتم رو دماغم انگشت
 !یلعنت.  چه زود آماده شدیی چانی افته،ی جلوتر از من راه مگوهر

 
  بود؟یخبر دست اولت چ.  ما سراپا گوش، بفرماار،یخب آقا شهر _
 . بشهرانی محموله قراره وارد اهی خوب، يعرضم به حضورت که خبرا-
 از کجا؟_
 .از مرز کردستان-
_... 
 ؟ی کِ؟ی محموله چیپرسینم-
 مواده؟...کننیمعموال موادو از اونجا رد م_
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 .ادی قراره بگهی ماهه دکی قهیدق. آره ... تو خاليزد-
  هس؟یحاال چ_
 ! وارد کننیقراره تُن. نیهروئ-
تازه اکثرا ...خوادی مواد نمينقدی ام،یری چهل سال کشورم در نظر بگي باالتی ما اگه تموم جمعشه؟یمگه م! تُن؟_

 !نی نه هروئاکنیطالب تـ ـر
 . چهل سال ندارني به کار بااليکار...گهی دنجاسیدِ نکته هم-
 !نمی واضح بگو ببار؟ی شهریعنی_
 مملکتو دارن نی اي جووناي هوانقدیا. گهی دارنی جوونا مي جوون پسنده، خب اونام برانی برادر من، هروئنیبب-
 . بزرگواراننیا

 ... قراره كیعنیجوونا؟ _
 ری زي جوونایحت.  دِمده شدهگهی داكی جنس توپ، جوون پسند، تـ ـرهی.  جوونا رو جذب کنننباریآره، قراره که ا-

 . سال18
 .دهی مری شي سال که دهنش بو18 ریز!  بگو جون منار؟ی شهریکنی میشوخ_
 ؟ي کاريکجا...  داداش مننهی همنسیزیاصل ب. کننی جذب مي مشترفروشن،یارزون م. ادهی زتشیعوضش جمع -
  تو کاره؟مساری کنن؟ دست تکاری چخوانی منایپروردگارا، ا_
 تُنو 3 که کال شهینم... خرده پاي نداره، واسطه ها رو جور کرده و البته فروشنده های دخالتمای مـ ـستقمساریت-

 از ی محموله اولشون فقط ضرر بده، ولدیشا...فتهی به زحمت ني خرد خرد بفروشن تا مشتردیبا...عمده بفروشن که
 پاشو برو به زی به می زل بزننجای انکهی عوض احاال...ونی آقابی تو جشهی مزی سوده که سرري بعديمحموله ها

 . کنهي تونست کاردیشا...عمو سرهنگتون بگو
  که؟دنیفهم نيزیچ. ي لطف کردیلیقربونت داداش، خ_
 مجلس شدن ی ساقگهید. تاشو خودم براشون پر کردم6تا .(*) نه، ماشاال همه به تکاپو افتادن هفت خطو پر کنن-
 ...گهی داره دنشونی شان و منزلتو بنیا

 گه؟ی ماه دهی یگفت. ي کمک کردیلینوکرتم،خ_
 روزم واسه من هی یحت...نی گفتری عمو سرهنگتون بهونه نداشته باشه که به من دنیفردا ا. گهیپاشو برو د...اوهوم-

 !شدهیمعجزه م
 ن؟یزنی مری همو با تهیسا!  کردمری شما دو تا گنی کنه که بری خدا عاقبت منو به خيا_
  داداش ناکامم واسش کم نذاشت، ازی ولیچی من هم؟ی مگه واسش کم گذاشت؟ی واسه چگهیسرهنگ د! اوهو-

 . وسطذاشتهی باالتر نداشته که بده، وگرنه شک نکن که مگهیجون د



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 250 

 ي کاری ولمی حاال حاال بدهکاراری که ما به مازگمی ام مگهی گفتم، صدو ده بار دار،صدباریدوباره شروع نکن شهر_
 . کنهدای راه ادامه پنی انکهی داداش؛ مگه اادیازمون بر نم

 اری روح مازدیشا. راهو ادامه بدمنی اشهی که باعث میلیتنها دل. دادمی ميدواری به خودم امنای که خودمم با هميزیچ
 نق زدم،شب اخمالو اومده به اریهربار که به جون شهر.  به خوابمادی بام که شده خندون بهی کنه و واسه دایارامش پ

 . از اون شباسبمالبد امش... دراوردهقشوی شفقی رفیخوابمو تالف
 ومده؟یه خبر؟ دور و بر خونه ت ن چمساری از تیراست-
 ي خبرمسارمیاز ت. فعال که خونه من امنو امانه!  خونه منادی رو بفرست بي پريخوای م؟ی م انداختادیخوب شد _
 . ماهه گذشته2 داداش، سین

 . راحتترهالمی خودم خشیپ... اونجاادی بزنهیدلم شور م-
همون موقع که تو کافه ام بود .  تخـ ـت بشهالتی سر خودت باشه تا خری زدی باي پر؛ي بودي طورنی همشهیهم_

 ! چشمت جم بخورهي از جلوینذاشت
 خودن جاش شیبه هر حال تجربه ثابت کرده پ... وجوی شب تو کافه نبودم اون داداش بهی شد؟ ی که چيدید-

 .امن تره و البته راحتتر
 دت؟یهنوز ند_
کافه که خلوته، منم چند ...ششی پرمی مي چند روزدی عالتی واسه تعطشش؛ی روزاس برم پنی همینه هنوز، ول-

  واسه تو دارم؟ی زحمتهی مراتب يمنتها. گرمی می مرخصزی از پرويروز
 !هی واسه پرکنمی مي که، هرکارسی داداش واسه تو نهیزحمت چ_

 چپ نگاه ي اگه بخواد به پرشکنمیگردنشو م! شهرام؟ ... ؟يپر... شنفمی نمی خوبي بوهاان،ی به جنبش در مشاخکام
 .بندازه
من ادم .  دستشسپردمی همه مدت نمنی رو اي که اگه بود من پرس،ی نی ادمنی شهرام همچدم،ی تکون مسرمو

 . امیشناس خوب
 . عرضتو بفرما؟ییکجـــــا_

 :رمی بهش مي غره اچشم
 قراره دور هم ی کنی بباری ، سر در بینیشی تو کافه بس ميری مستمی مدت که من ننیامر کنم به حضورت که، ا-

 بی عيکار از محکم کار... خبی ولسی نی دارن، حرف خاصی شب دور همهی نوروز امیمعموال تو ا! جمع شن
 . توام حواست باشهی ولکنهی خودشم خبرم مزیحاال پرو. کنهینم
 .منم...شهی جاش بلند ماز

 : رو شونمذارهی مدست
 .  لذت ببرالتتی نباشه، برو از تعطزای چنی به اتیتو کار.حواسم هس، خودم واردم_
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 مشتمو گرفتم که يهمونقد جلو.  من با منظور گرفتمی منظور بوده ولی بدیشا...کنهی حرفش می چشمکم چاشنهی
 .نکوبم تو فکّش

 ؟ي باريکار_
 . جلو جلو مباركدتیع-
 !شهی ممونی و م برات مباركامیاون ا.... نبوددمی تو ام مبارك، هرچند که اگه عدیع_

 ... نگویچی هيخوای میحاال هرچ!...کنهی می مباالتی داره بدوباره
 قهی دقهی ام قهی دقهی تای جور مامورنیتو ا(( که؛ یدونی نشده، مری سرهنگ تا دشیبرو پ...شهی مرتیبرو شهرام، د-

 .دهیبرو تا کار صدباره به نطق نکش.)) مبارزه سس،ی که نيس، باز
 .یاعلی_
 .ارتی یعل-
 "چهریپر"
 
 !کنمی ساعته دارم صدات مهی تو دختر؟ ییکجا! ؟يپـــــــــــر_
  باشم؟یخواستی گوهر خانوم،کجا مگهی دنجامیهم-
 ! حواس ندارم که... واالدونمیچم_
 ؟ی هولنقدی شده گوهر خانوم؟ چرا ایحاال چ-
 . افتاده دستش شکستهدی سع؟ی االن زنگ زده که چدی ناهد،ی شده سعلی پسره ذلنیاز دست ا_
 حاال بردنش دکتر؟!  يوا-
 .دستش شفاس... اونشی پرنی شکسته بند تو محل هس، همه مدی سینعلیدکتر؟ نه مادر حس_
 !مارستانی نشه؟ ببرش بشیطور-
 ینعلیحس! گهی دسته دهی...  نشده کهيطور! شهی حالشتری بضخونهی از صد تا دکتر و مرینعلی حسنینه مادر، هم-

 .سی نيزی دست و پا که چندازه،ی جا مکمـ ـر
 .الی خی از مادرش بخورم، چه بشتری بچه رو بنی حرص ادیمن با...  واالخوبه

 . تا شبم برنگردمدی برم، شادی جان من بايپر_
 منو تنها بذاره؟ خوادی میعنی اده،ی ام از سرش زینعلی همون حسنمیبی مکنمی گوهر حاال که فکر مي واپره،ی مرنگم

 (!!) دی کنه سعلتی گوهر، خدا ذلگهیراست م
 هرچقد اره،یدلش تاب نم. مادرشه ... ی خودخواهنقدی که اي بر روح و روانت صلوات پریعنی رم،یگی ـبمو گاز ملـ

 .دهی محی سالم ترجيکه قربون صدقت بره بازم بچه منگل خودشو به تو
  گوهر خانوم؟ي بريخوایخب نم-
 .کشهیمن برم بچه ام االن داره درد م...شتی پادی بسپرمی رو داره بهش منجای ادی کلیدر، دکتر ناظمچرا ما_
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 . بهتر شهشاالیباشه، ا-
 گه؟ی ديخوری ميزی چهیخودت ... وقت ندارم برات شام درست کنمگهید.  جان، مراقب خودت باشيخدافظ پر_
 .سالم منم برسون.شما برو...بله-
 .خدافظ... مادریسالمت باش_

 نکرد که ی تعارفهی یحت.  بچه خودش که اومد وسط، بالـ ـکل منو فراموش کردیضی درد و مري که مادره، پاالحق
 ي که گوهر داشت، منو کجا دنبال خودش وبال کنه ببره؟ استخون الي عجله انیآخه با ا.  تو رم با خودم ببرمایب

 .رمیگی دستو پاشو مي فقط جلوادی که ازم برنميکار. زخمم براش
.  منشی صبح که الاقل گوهر وقت داشته باشه برگرده پذاشتی مجبور بود االن دستشو بشکنه؟ خب مدمی سعحاال

 . تا برسه اونجا شب شدهروقته،ی دگهیاالن د
 تو زنمی نرو ماده مدهی دو تا کشنجای که خدا شاهده همیکی اگه بگم از تارترسم؟ی می چيمن موندم برا! پــــوف

... اون موقع هم چشم داشتم هم ناز خر.  ترسهي برالی دلنی و مسخره ترنی واسه من تنها تریکیتار! گوش خودم
 واسه رفتن ی لوس بودم که حتي اونقدرادمهی. دنیخری نازمو مشهی همزادی بود که نازمو بخره، خاله جونم و پریکس

 تا شازده سنی پشت در توالت واومدنی مدی خاله باای زادی پریحتم.  کردمی می بود قشون کشاطیبه توالت که ته ح
 !دست به آب شن

 بدبختم زابه راه رمردیاون پ. دهی خبر می گوهر به دکتر ناظمزم؟مطمئنمی تو سرم بری شب بشه من چه خاکحاال
 بچه عقب هی یعنی کنه؟ی نمیطونی بچه ام شگفتیمن موندم گوهر چرا م. ي شرنقدی که ادیخدا نکشتت سع. کردم

 شتر؟ی بنی بگرده؟ از ارش و مامان جونش دوادی کنه که خدا رو خوش بکاری چدی باگهیمونده د
 نی ببی وجبمی ندی سعنیحاال ا. ارنی درش بتوننی تو چاه، صدتا عاقل نمندازهی سنگ مهی وونهی دهی گنی که مراسته

 چه به روز چند تا ادم اورده؟
 همون ی ام باشی کسي وسط اگه بخوانیتو ا! ؟يخودتو جزء عاقال حساب کرد نگو که تو يپر...مای خودمونحاال

. ارنتینه باال ب...  فرو بدنتتوننی بدبختا که نه منی اي لقمه تو گلويشد.  تو چاهی که سنگ انداختي اوونهید
 .یرو گرفت... وسط، نفس خلق انی ايموند
. خورمی مث قبل غذا نمگهی رفته داری که شهریاز وقت...خورمی مری لقمه نون و پنهی ندارم، ی شام که مشکلواسه

 اونم ادیموندم تو کار شب، اسم شب که م.خوردمی گنجشک منی عشهیهم.  نبودميهرچند که قبلشم ادم پرخور
 محاله ی خودم، ولشی پارمی رو بیکی ابونی تو خاز شده برم...  رو بزنمی همه نجابتو خانومدی قدی من باگهی دییتنها
 . بمونمتنها

 . بگردمدی کلیپاشم خودم پِ... رفت که درو قفل کنهادشی ی حتگوهر
 و دی بگردم رو همون در گذاشته، کلدی کلی که پسی اصال الزم نگهی فهم، دزی سمت در، آ قربون آدم چرمی ماول

با خودم .  رو در نباشه بهترهدی که کلکنمی عقب، دوباره با خودم فکر مرمیدو قدم م. دارمی تو قفلو برش مچرخونمیم
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 هی اگه رو در باشه ی درو باز کنم ولعید دستم باشه و سری اومد، من کليزی چیی لولوی اگه جنّدی شادارم،یبرش م
 سکته کامل منو بی و ترتادی همون که قراره امشب بدونمی نمه؟یخودش کِ! خودش؟.  خودش برداشتيدیوقت د

 .بده
 خوادیدلم م.  که درست شده نجاتم بدهی سکوتنیون برام دِلِنگ دلنگ کرد و از ا ادی شاکنمی رو روشن مویراد
 دیشا...انوی سمت پرمی منم مکنهی داره کار خودشو مویراد. ارمی مسخره رو خودم بلند بلند به زبون بي فکرانیهم

 ي گوهر حوصله صداهاگهی ديروزا.  تا بنوازمارمیر بی خونه ساکتو اروم گهی نکهی فرصت باشه واسه انیاالن بهتر
 جان تموم نشد؟ سرم رفت ي پرگهی بار مهی قهی و نداره، هر چند دقادی مرونی دستگاه بنی که از ایبی غربیعج

 . ي نوازنده س ببری هرچي و آبروي بنوازخوادی گوش خراشه، نمیلی خیعنی نیا. دختر 
 هنوزم نیافش...  شاگردشو به حال خودش گذاشتمهی بود که کارشو کامل نکرد و نصفه ننی افشری من چه؟ تقصبه
 یلی بعد از اون نامه خی متجـ ـاوز بود ولهی من استاده، دروغ چرا؟ بعد از اون روز آخر برام فقط و فقط معادل يبرا

 و شنی مری ادما بعد مرگشون حقی بعضگنیم... حفظ کرد  روي استادگاهی دوباره جانکهیبرام فرق کرده، حداقل ا
 ي که چه ادمامیفهمی تازه مشن،ی مزتری بعد مرگشون عزامی بعضشه،ی که کردن معلوم مییایند کثافت کارتازه گ

 دله دزدم که ی ادم عوضهی در حد گهی با اون نامه دی خودش واال و بزرگ نشد ولیافشن با خودکش.  بودنیبزرگ
 . ستی مردم باشه نناموس چشمش به

 تعصب داشته رتوی که روت غي رو داریکدوم مردم؟ تو ک...م؟ کدوم ناموس ناموس مرد؟ي پریگی شِرّ و ور مچرا
  خان صالبت؟ شهرام؟زی ناموسش؟ عباس اقا؟ پرویباشه و بش

 ي و طرف توکنهی بازم داداششو ول نمی ولسادی واکهی داداش کوچي شهرام جلوی اون مهمونهی که سر قضهرچند
 ی معرفته ولی بزادی درسته پر؟يدادی محی ترجزادی رو به پری کيتو بود! ای داریتوقعات...رهی رو بگبهیهفت پشت غر

 !... هست خواهرمهیهرچ...کشهیبازم خون خونو م
 خروار هی ری که االن زنیافش.  شهرام توقع داشته باشمنوی از افشتونمینم... بودهی تر از هرچي خون قوشهیهم

 دونمی مدی که خودش واسه خودش خواست بعی هرچند که با اون مرگامرزتشیخداب...بیاونم تو بالد غر...خاکه
 .االن تو ارامش باشه

 .ای رفت، نه تو اون دننیی اب خوش از گلوش پاای دننی خودش درست کرد که نه تو اي برای چه زندگنیبب
 ری لقمه نونو پنهیپاشم برم واسه خودم . ي اوردرونی ترس بيمنو از اون حالو هوا...نی دستت درد نکنه افشبازم
 . بخورمرم،یبگ

 شبه، ساعتم گهی باشه االن دی هرچقدم که روزا طوالنگهید.  شده که گوهر رفتهی چار پنج ساعتهی فکر کنم االن
 م اگه فک چارهی مغز بنیا.  ندارهدهیهر چقد که با خودم حرف بزنم فا.  کردنگی دنگی بار د10 بار نیکه اخر
 . با خودم اختالط کردميادیامشب ز . بوددهیاال ساب(!!) داشت 
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 عادت دارن که همه رو شهی دکتر جماعت همنیا. دوئونهی داره منو سر مقشی شفقی ام مث رفی دکتر ناظمنیا
 ی حتگهی امپول ساده، دهی مسکنو هی واسه سادنی لنگه پا واهیپشت در مطبشون ...  که خلق انقدیا. منتظر بذارن

 ارمیشهر. ذارنی و صابخونه رو منتظر منهکی ولشون نمی پزشکژی بازم اون پرستیاگه قرار باشه برن خونه کس
 که یاالتی اون شبم مث امشب چه فکر و خادی تنهام و منتظرشم چقد منو حرص داد تا بدونستی که میهمون شب

االنم .  سراغم جورواجور اومديهمه مدل فکرا.  قالم بذاره نکهی رفته باشه تا اادشی منو نکهیبه سرم نزد، از ا
 اونقد واسه خودش دغدغه داشته باشه که منو کال فراموش دی شای ولذاره،ی منو قال نمی که دکتر ناظمدونمیم

 . به منی خدمت رساني باشن براراقی حاضر به شهی همستنی نکاریمردم که ب. کرده باشه
از اون بدتر ... بدهیلی خيبه خدا چشم انتظار! انه؟ی ادی می که دکتر ناظمکردی راحت مالموی اقال گوهر خکاش

پس حاضرم . کنمی نمیاز ترس قالب ته. ادی دارم که مدی حداقل امی به انتظار دکتر ولنمیشی مي طورنیا. هیدیناام
 .رم اومدن دکتر به جون بخدی امینیری انتظار و به شنی ایتلخ
 کردم، کاش ی عقلی باز دوباره بيتو اشپزخونه اومد؟ وا صدا از ایخدا... رو قلـ ـبمذارمی بود؟ دستمو می چيصدا

 با اون دزد در به در رخ به رخ شم تا دیهرچند که واسه دفاع از خودم با. داشتمی کارد برمهیالاقل از تو اشپزخونه 
 مگه من چقد تجربه اره؟ی فرود بدی که بایی درست چاقو رو جانهتوی مث من منای ادم نابهیاونم اگه . بتونم بزنمش

 دارم؟
 اد؟ی باد بشهی االن که هنوز تابستونه، مگه تابستونا نم؟ی واسه چگهیباد د... بادم بهش اضافه شدي هوهويصدا

 ؟ی منو از ترس بکشي تو خودت دست به کار شدایخدا. ... بهم خوردن پنجره به چارچوبش اومديدوباره صدا
 کارو واسه اون ينطوری اکنمیفکر م.  جرئت ندارم غش کنمی حتی وللرزه،یدستو پام داره م...کَرمتو شکر

 چرا نوی ایآخ لعنت... به ستون وسط خونهخورهیپهلوم م. کنمی که قراره امشب منو عذاب بده راحتتر ميخبریخداب
 . رفتادمی

 خرابترم چ،ی هکنهی رو درست که نمیچیعجله ه. ی اروم باشدی بازم بایهرچقدم که هول کرده باش..ي باش پرآروم
 کل تنم از فرق سر تا وار،ی شدن ناخونم رو ددهی کار و کشنی با اشهیهم. واری به دزنمیبا انگشتام چنگ م. کنهیم

 گاهت هیچقد سخته که تنها تک.  پناه بردمواریاز ترس به د...ی کسیاز ب...یی االن از تنهای ولشهینوك پا مور مور م
 !واریبشه د

چشمامو تا اونجا که . کنمی دارم احساس ضعف می به اندازه کافست،یاشکا االن وقتش ن نیا... نه تورو خدايوا
 که یی اشک از اونانیا. رونی بزنهی اشکم مفتهی دفعه اگه پلکام رو هم بنی ادونمی چون مدارم،ی باز نگه متومیم

 به لبه پنجره، رسونمیخودمو کشون کشون م. دمی نموندی من بهش میول... رونی بزنهیاز راه درز چشم م...هیخجالت
تنهام نذار، ...نه...دست از سرم بردار!  قسمتی خدا تو رو به بزرگای...ادی مغی جي صداده،ی نرسرهی هنوز به دستگیول
 رن دای طوفاني هوانی که از اادی دو تا گربه مغی جيصدا. حاال بهتره. بندمیپنجره رو م.  فقط تمومش کندونمینم

 ! و افتادن به جون همکننیده ماستفا
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 ی وقتشهیهم. دمی کوبنیاونقد که محکم رو زم.  تو پاهام نموندهی جونگهید... سمت مبالرمی سالنه سالنه مدوباره
 . باالرهی پاهام مي و فشار رو شهی مشتری بزنهی ضربه مواریسرعت دستام که به در و د. شمی مينطوریعجله دارم ا

 برم تو نکهیجرئت ا.  مبلي جانی به گوشه ترکشونمی رو مبلو مکنمیخودمو پرت م.  پاهام درد گرفتهنیی مچ به پااز
 نیی طبقه پانیهم. گذرهی می چنیی پانی داره افهممی نمگهید... شمی جدا مایاگه برم اونجا از دن... اطاق خودمو ندارم

 بفهمم دیبا... خوامی سکوتو منی ای ولهی جور خود ازارهی نکهیبا ا. ادی صدا بخوادی دلم نمی حتگهیاالن د. باشم بهتره
من اون دزد ... برفهری همون کبکه س که سرش زتی به پا کنم حکايادی زياگه سر و صدا...ادی به سرم میداره چ

 .نهیبی اونکه منو منمیبی خبرو نمیاز خدا ب
 شده رو بهم ی تو کوچه پشتشی که دو هفته پيِ دزدتی خب اگه گوهر حکاکنم؟ی به دزد فکر منقدی چرا احاال

حتما خونه ما رو ... محلنی تو اانیاگه دزدا بعد دو هفته دوباره هـ ـوس کردن ب. شدمی نمينطوری االن اگفتینم
 .کننینشون م

بلند ...سی نالی خگهی دنیبه روح مادرم قسم ا... باالادی خونه رو مي جلوي که داره پله هاادی کفش ميصدا
گوشه ... دورتر بهتریهرچ... برم تو اطاق خودمدیاالن با...اشپزخونه که نه... جونو از کجا اوردمنی ادونمینم...شمیم

 ...زنهیاصال دستام داره هوا رو چنگ م....دومی میعنی... هاه سمت پلرمیم...دونمینم...هی به پاکنهی مریانگشت پام گ
 دوباره ی ولشمی پله، روش خم منی به لبه اولخورهیپام م. گمیم "...بسم ا" ی لب هریز....خدا جون... تو رو خدا يوا

 که با دی کليصدا. شنمی نمیچی هگهید... نیفقط هم...شنومی در و مرهی کردن دستگنیی باال پايصدا. شمیسرپا م
 تو دی چرخوندن کليداحاال ص... باالرمی زدن به نرده ها مچنگ دو تا پله رو به مدد...زنهینوکش داره به در ضربه م

 گهید...شهیدر باز م...دو تا پله باالتر...  بزنمغی جتونمی نمگهی دیحت. خودت به دادم برس))... فاطمه زهراای...((قفل
 ی ها ولردهچنگ زدم به ن...پام روش قرص نشد... شدی پام خالری خودم، پله زیکی شد؟ تو همون تاری چدونمینم

 .... تو گوشموی سوت بلند و طوالنهی يصدا...ارویپله هام منو رسوندن به کام همون ...و ...نشد
 چهر؟ی؟پريشنوی صدامو م؟يپر!  جانيپر_

 .ادی که داره رو صورتم فرود مییزودتر از ضربه ها...دمی رو زودتر شنصدا
 ؟ي شدينطوریتو چرا ا. زمی جان چشماتو باز کن عزيپر_
پاهامو رو ...کنمی حس منیشکممو رو زم. دمیدمر خواب...ادینفسم باال نم.کنمی حس ممی ـشونـیرو رو پ پارچه نمداهی

 !هوا
 :گمیاروم م.سوزهی مگلوم

 آب-
 ...چشماتو باز کن! جان؟ي پريبهوش اومد...خدا رو شکر_
 :خوامی من آب میول
 آب-
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 .  دستمو فشار بدهيشنوی اگه م؟يشنوی منو ميصدا...یچشماتو باز کن خانوم_
 .ارمی به دسته مکی فشار کوچهی نیواسه هم...شنمیمن صداشو م. کنمی که تو دستمه رو حس میدست
 ؟یکنیچشماتو باز م. نیآفر...آهان _

 اون یِسیدوباره خ.  چشمام باز بشهخوادی که دلم نمکنهیهرچند که سرم اونقد درد م...کنمی براش باز مچشمامم
 .کنمی و گونه هام حس میون ـشـیپارچه رو رو پ

  جان؟ي پريحالت تهوع ندار_
 ! نهیعنی که دمی به دو طرف تکون مسرمو

 . بهشکی نزدیلیخ...  به سمت باال کشتمیم...ینیبذار کمکت کنم بش_
 ...خوامیآب م-
  درد نمکنه؟تیی جا؟یتو خوب. دمیآبم بهت م_
 .کمـ ـرم...چرا-

 ... ذارهینم...شهی نمی جلوتر که ازش جداشم ولکشمی مخودمو
 . بذار کمکت کنم_

 و به سمت مبل رهیگیدستمو م... سی ندی که باي نکرد چون هنوزم فاصله ایبازم فرق...ستهیمی پشت سرم واخودش
 .برتمیم
 ؟یسی رو پات وایتونیم_
 .تونمیم...اره-
 .هرچند که همه وزنم رو اون بدبخته... ستمیمی گاه االنم واهی به مدد تکی پاهام جون نداره ولنکهی ابا
 . روششونتمی سمت مبال و مبرتمی مکی کوچي قدمابا
 .ارمیبرم برات اب ب_

 .کنهی درد میلیکمـ ـرم خ...دمی تکون مسرمو
  منو بزنه کجا رفت؟خواستی که می شد؟ اونیچ

   عصر 12:02 6-5-93
سپاس ها     کاربرنی کاربر  دادن اعتبار به انی ايها  ارسالی تمامافتنی کاربر  نی به ای خصوصامی پکیارسال  

 ری ارسال به مدنیگزارش ا
  ی برفملکه

  بازنشستهریمد
 
 !ي ترسوندی خانوم؟ شما که ما رو حسابي شد پریچ_
 !مـــــــن؟-
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  گرفتهشوی واال دست پخوبه
 کشمی و مکنمویصورتمو جمع م...دهی و فشار مرهیگیبا دوتا انگشتش نوك دماغمو م... خانوميبله خود شما پر_

 :عقب
  دختر تنها توشه؟هی نیدونی که مي چه وضع خونه اومدنه؟ اونم تو خونه انی ان؟ی شما منو ترسوندی ولدایببخش-
 ! بهتر از منیحت...  راحت شد که حالت خوب شدهالمینه خ.  خانوميآروم باش پر...اوه...اوه_
 .من حالم بد نبود-
 !ي نبودیتو که غش...ي که غش کرده بودشدی می ساعتمیقط نف! اونکه صد البته_
 .خندهی و مگهیبازم خودش م...یامشب از اون شباس که افتاده رو دور مزه پرون.  خندهری ززنهیم
 کردمی تا خود االن داشتم مدام صدات ماطی حياز تو... توومدمی نينجوری من هميپر_
 ...شهیچشمام تا آخرِ آخرش باز م-
 !ن؟یدصدام کر-
 ؟يدینگو که نشن...اوهوم_
 ...دمینه نشن-
 . خوب بودتییتو که شنوا.  صدات کردمشتری بار ب20 من تو رو يپر...جلل الخالق_
 .دمی درو شنرهی دستگيفقط صدا... شما رو نهي صدای ولدمیشن...نگفتم که کر شدم-
. میخب بگذر...يدی مرموز و مشکوکو نشني بجز صداهایچی هگهی که ديدیالبد اون لحظه اونقد ترس!  بگم؟یچ_

 ؟ياالن بهتر
 . که حالم از شمام بهترهنی گفتشی پقهیخودتون دو دق-
 . مطمئن شمخواستمیم. بله...اوه _
 ن؟یچرا شما اومد-
 .یستی تو اصال مهمون نواز ني پریدونی مته؟ییعوض خوش امد گو! به_

 . نبودمي وقت اهل مهمون بازچیمن ه. گهی راست منوی ازنم،ی لبخند مهی...؟يدی فهمتازه
 .ادی بی که قرار بود دکتر ناظمنهیمنظورم ا-
 . حد تو لفافه بفهممنی ندارم منظورتو اونم تا ابیمن که علم غ...يدیپرسیخب از اول م_

 .شدی وقتم ادعاش نمچیه...دیفهمی من نگفته ماری شهریول... تو لفافه نبودنمیهمچ
 شی دنبالت تو رو ببرم خونش، پامیاز من خواست ب... سر بزنهضاشی از مریکی به نیه ورام قرار بود بریدکتر ناظم_

 امی ازش گرفتم خودم بدوی که رفتم کلنهیا.  اونجاي بری راحت نباشدی خودم گفتم شاشیپ...زنو بچه ش
 . قباشون بر خوردهچیخانوم به تر.  کردمي انگار بد کاریول...شتیپ

 !! کج فهم؟يدیمی کج فهای يدیبه من چه که تو منظورمو نفهم.  شروع کرده به سرکوفت زدنباز
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 ؟ي خانوم شام خورديپر_
 .بله-
 ؟ياری تو بساطت مونده واسه مام بيزیاز اون شامت چ...نوش جون_
 .دم خورری خودم نون پن؟ی نصف شبارمیحاال من شام از کجا ب... خاك دو عالم تو فرق سر خودت دکتريا

 .کنمیاالن براتون اماده م-
 م؟ی داریاِ، چ _
 !  چه پرروم؟یدار
 .کنمیاالن براتون درست م...نی دوست داریچ-
 ؟ي بپزيخوایتازه م_
 ...رمیگی گاز ملبو
 ؟ي هان؟ شام نخوردیدروغ گفت!  لبتوينکن اونطور_
 . خوردمری نون پنیول...ول...چرا خوردم-
 .اریهمونو ب...خب همون خوبه_
 ... کهينجوریآخه ا-
 نی ادب شده ایچه ب... حرفم کامل شهذارهینم
 . راحت شه که باهات راحتمالتی کمکت که خامیاصال خودم م. گفتم که همون خوبه...سی ني جورچیه-

 يادی شما داره منو زی راحتيادی زنیفقط ا. خوابهی زده باال حاال حاالهام نمتیکامال مشخصه که رگ راحت...بله
 از ی دلنجای شده که اومده ای حاال چخوره؟ی شام نمنی نگفته بود که اامرزی خدابنیاصال مگه افش. کنهی مناراحت

 کنهی مطنتی تو مغزم شيزی چهی... شام خورد ی چنیع ، خونشونمی ما که اون شبم که بار اول رفتاره؟یعزا در ب
 یلیالبته من خ... گنجشک غذا خوردنیواقعا اون شب ع... گنجشک خوردنی ع؟ی چنیع...واسه اقرار گرفتن از من

 .بهش دقت نکردم
 .کنمیمن خودم اماده م... خانومي پرنجای انی بشایاصال شما ب_
 ... اخهیول_
 نونم که خچاله،ی که تو ریپن. کنمی مدای جاشو پگردمیخودم م. من راحتم...یکنیتو هم که همش تعارف م... بابايا_

 !نجای انیتو فقط بش! نداره کهی اما و ولنقدی اگهی دنیا. یتو جانون
 ؟ی که چنجای کاره کشونده اهی کمـ ـر درد نیمنو با ا.  بشرنی کرده ادای پیبی مرض عجامشب
 .  وقت به زور از من شام نخواستچی هاریشهر

 ؟یکنی تو چقد با خودت خلوت ميپر_
 !بله؟-
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 تو يهمش دار...ي حرف ناگفته داری کليدیانگار چند ساله که خودتو ند!  دختر؟ي چقد با خودت حرف دارگمیم_
 !یکنی منو مبتی غي داری معلومم هست که حساب؟یزنیذهنت با خودت حرف م

 ...دی االن که بای به نفهمزنهی بفهمه خودشو مدیحاال واسه من ذهن خون شده، اون موقع که با...يری بميا
 . حرفا بودنیصبور تر از ا...اوردی به روم نمی ولزنمی با خودم حرف منی از اشتری باری شهري جلونم
 !شهی اشتهام باز می باششمیتو که پ_
 دارم کم کم زنه؟ی حرف مينطوری نگران کننده س وضعش، چرا ایلی شده؟ بابا خينطوری چرا انی خدا، اای
 .سازمی و واسه خودم شاهنامه مرمیگی رو با منظور میمن برعکس اون هر حرف. ترسمایم
 !  ور شکست نشهارتونیحواسم هست که آقا شهر. خورمی نمیلی خانوم، خينترس پر_

   چش شده؟زنه،یانگار که داره با حرص حرف م.  خنده نبودهی ام شبیلی که خشنومی خنده کوتاهشو مي صدابعدم
 اونم شام نخورده و گرنه حتما دیای که شما مدونستمی من نمگهی ددیخشبب. ناقابله.  نوش جونتونه؟ی چه حرفنیا-
 .کردمی درست ميزی چهی
 . پررو نبوده که خودشو سر خود دعوت کنه خونهنقدی وقت اچی هی نگفتم که دکتر ناظمگهید
 . بخوابمی برکنه،ی کمـ ـرت درد مدونمیم.  تو اطاقمی خانوم، پاشو بريخب پر_
 که تو ی وضعنیبا ا! حتما! بخوابم؟...کشمیصورتمو تو هم م! شهی مشتری سر جام که درد کمـ ـرم بنمیشی مخیس

 ! واقعا هم وقت خوابهيامشب دار
 که دستشو رو هون دست به کمـ ـر زدم حس رم؛ی دستمو به کمـ ـر گرفتم، اروم اروم راه مهی جور که همون

 .کنمیدرجا استُپ م. کنمیم
 .تونمیخودم م-
 .اری و البته با درد بسی به سختی ولیتونی که مدونمیم_
 .سی نمیزینه من خوبم، چ-
 ای اون کوتاه بنباری ایول.  که دست خودمم رو از کمـ ـرم بردارمرمیگی ممی تصمسی نمیزی باورش بشه چنکهی ايبرا

 .دهی رو دستم فشار مس،دستشوین
پس باهاش ...امی فعال مقاوت نکنم و باهاش راه بدمی محیترج.نشی شده داداش افشنمیا...سپرمی خودمو به تو مایخدا

  طرف مبالوفتمیراه م
  تو اطاقت؟يرینم_
 .مونمی منجاینه هم-
 .یباشه هر جور راحت_

  رو شونم؛ذارهی دستشو منم؛بعدمی دوباره رو مبل بشکنهی مکمک
 .کنهی متتی اذشتری نشستن ب،یبهتره دراز بکش_
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 .راحتم-
 .دراز بکش...ي نکن پريلجباز_

 . رو مبلکشمی مدراز
  نگاه به کمـ ـرت بندازمهیبذار _

 . رو لباسم تا نزنه باالرهی به خود دستم مخود
 ؟یپس ترس واسه چ...ی منضی من االن دکترم و توام مر،ينترس پر_

 .امی کوتاه نمبازم
 .شهی کم بخوابم خوب مهی شم،ینه خوب م-
 که ی هستي دخترنی اولیکنی فکر م؟ي فرض کردی تو منو چ؟یترسی میدختر خوب از چ... نکني لجبازيپر_
 . راحت شهالمی خدی بای نشده وليزی چدونمی درمونش کنم؟ منم مخوامیم

 .دارمیاز رو لباسم برش م... شهی شل مدستام
 .به پهلو بخواب_
 گه؟ید...خوابمی پهلو مرو
 

 شهی مشتری بیلی که دردش خیی تا جادارهی و بر مذارهی جا دستشو اروم مچند
 آخ؛-
 کنه؟ی درد منجایا_
 ،بله-
 .ارمی پماد مهی برات نی از تو ماشرمیاالن م... کم کوفته شدههی فقط ست،ی نيزیخدارو شکر چ_
  تحمل کنم؟ي قلمو چجورهی نی حاال ايوا
 
 ...دمی رفت رو کمـ ـرم از خواب پری دستنکهی حس ابا
 ن؟یکنی کار می چنیدار-
 . ببرمت تو اطاقتخواستمی خوابت برده بود منجایا... دیش کردم؟ ببخدارتیب-

 نکرد ی وقت سعچی هاریشهر... فرصت طلب؟ی داره از خواب بودن من استفاده کنیچه معن. کشمی تو هم مابروهامو
 .دی دکتر شهرام پريادیکه اونم به لطف محبت ز...من االن فقط استراحت الزم دارم.  مسخره کنهي لطفانیاز ا
 .امیخودم م-
 .بذار کمکت کنم...ي پرکنهیخودت کمـ ـرت درد م_
 .ممنون...تونمینه م-
 .ی کننیی پله ها رو باال پانی ایلی خدی نباطی شرانی با امینجوری خاصه، همیلی خطتتی تو شراي پرنیبب_
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 تو حرف یکه حت اری برعکس شهره؟ی سواد مث گوهر چی ادم بهی فرق دکتر شهرام که ضعفمو زد تو سرم با حاال
 خودمو به خودم بسپره تا ي داشت کارایاتفاقا تو همون چند روزم سع... دست نذاشتبمی عنی وقت رو اچیزدنشم ه

 ...نی ای ولامی بار نلیوابسته و ذل
اما دلم . کنمیهرچند که حضورشو کنار خودم حس م... پله هاي سمت باالرمیگی رامو می و سرتقي با قُد بازخودم

 ری شهرام خان داشته باشه رو محبت تعبنی که ایمن االن هر حرکت... بپادی منو چار چشمينجوری اخوادینم
 !شهیتازه دود از کنده بلند م...گهی دنهیبه هر حال اونم داداش افش. دونمیس م*و* فقط ه...کنمینم
 ! خانوميبفرما تو پر_
 ...ممنون-
  شد حتما صدام کن باشه؟ادیاگه دردت ز.  صدام کنی داشتيکار.  هستمنییمنم طبقه پا_

 . برم تو اطاقينطوری حال زشته همنی بره؟با اکنهیچرا ول نم...دمی تکون مسرمو
 .ریشب بخ-
 . ریشب توام بخ_

 . شده حتماشیزی چهی امشب نیا. باالخره رفت! پف
 راحت جولون بده واسه نقدی اسی ناریحق نداره حاال که شهر... تازونهی خوب داره ماری در نبود شهرکنمی محس

 . بگه من راحتمیتازه ه...خودش
.  معذب نبودمنقدی اگهید. کردمی به عالمو ادم شک نمينجوری من االن اياگه تو بود! ؟يای می پس تو کاریشهر

 کردمی م از اولشم فکرفتم؟ی تو مادی نمیبی شهرامو میچرا وقت! قرص و محکم ، راحت بود.  تو راحت بودشی پالمیخ
نه تو اخالق، نه تو . نی به هم شباهت ندارگهی دزی چچی که جز شغلتون تو هفهممی االن می ولیکه تو شهرام
 . کردنی تو شوخینه حت.برخورد با من

 .  صداتم خوب تو ذهنم نموندهی که حتی رفتوی زود اومدنقدیا
 . کرددارمی خاله خرسش از خواب بی بودم که با دوستدهی به هزار مکافات خـ ـواببره؟ی خوابم مگهی مگه دحاال

 ي صبح تو ذهنم شب زنده داري تا دم دمای خوابم برد ولی کدونمینم...کنمی چشمامو باز مي تق تق در الي صدابا
 .داشتم

 .شمی از جام بلند مکشموی تو موهام که تو صورتم پخش و پال شده می دستهی
 !بله؟-

 در زد چارهیب! وا... خبری بکنهی درو باز مينجوری ها وگرنه شهرام که همهی نعمتطیرا شنی درم تو اژی قژی قيصدا
 !که
 . جاني پرریصبح بخ...سالم-
 .ریصبح شمام بخ...سالم-
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 ؟ی که نداشت؟درديدی خوب خوابشبید_
 .نه راحت بودم...بله،ممنون-
 ؟يدی مگهی صبحونه که دهی،ي که به ما شام ندادشبی خانوم،ديخب پر_
 .نیی پاامیاالن م-
 . منتظرما،ی نکنرید_
.  بار خودش زود پاشد که خودشم صبحونه آماده کرد،خوردهی.  وقت صبحونه ندادمچی هار،ی اون بچه،شهر،بهیاله

 . نکردداری خب به هرحال منو از خواب ناز صبح بی انداخت، ولدنیهرچند که منو تو دردسر نون خر
 بودم که دهی شننیاز افش.  زدممروی براش نیهرچند که سختم بود ول رو براش مفصل درست کرده، صبحونه

 .کردی ممیداشت کم کم عصب..دیچرخی دور برم میشهرامم که ه. خورهیصبحونه رو مفصل م
 . رونی تشکر کرد و رفت بهی کردن، لی رو که مصبحونه
 نباشه اون یهرچ.  بشورهذاشتمی بازم نمکردی اگه تعارفم می حتدم،یسرمو تکون م.  بود اری ظرفا با شهرشستن

 .شنفمی نمی خوبي بوهای راحتنیتو ا.  داشته باشهنجای رو ازنهی که دم می اون راحتخوادیمهمونه و اصال دلم نم
 . جمع و جور کنه بره سر کارشگهیاالناس که د. شورمی ظرفا رو بعدا مذارمی ممنم

 ور رفت، فکر کنم کوکش بهم انوی من، چقد با اون پشی پادی و مکنهی دل ماونی اونم از کنار پنم،یشی رو مبل مرمیم
 .خورد

 .می بودداریدلم ، دلم برات تنگ شده بود، مشتاق د...می حرف بزنمی که نتونستشبی خانوم؟ ديخب چه خبرا پر_
  تو خونه؟یکنی مچه

 .  نگاه کنمتونمیتازه اونم نم! کنمی نگاه مواروی در و دیچی هکنم؟ی من تو خونه چه مواقعا
 .گذرونمی میچیه-
 گه؟ی کنار دی گذاشتيدی رو بـ ـوسانوی پن،یهم_
 .دلو دماغ ندارم بزنم-
 ی آهنگهی ،باالخرهيدی پشتشو انگشتاتو رو شحرکت منهیشی می که،هر وقت فرصت داشتخوادیدلو دماغ نم_

 .گهی دشهیدرست م
حس .  فقط حس و حاله که مهمهگفتی فرق داره، اون برعکس شهرام منی صد و هشتاد درجه با افشحرفاش

 !ار؟ی بهتر از شهری موضوعو عوض کنم، چدمی محیترج.  سر و تهِی حرفاش بکنمیم
 ار؟یچه خبر از آقا شهر-
 ! ندارميخبر_

 .کنمی افتاده رو حس منشونی که بی کامال چروککشم،ی تو هم مابروهامو
 ! خبر نداشته باشه؟شهی ممگه
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 :گمی بلند منی تو جملم نبود واسه همی ادبی بچی نظرم هبه
 .نیکنی مشی واسه آزادیی کاراهی نی دارن،یستی خبر نی ازش بنیشما که گفت! ن؟ی خبر نداشته باششهیمگه م-
 . بودمساری که تی تا موقعیآره گفتم، ول_

  بود؟
 ست؟ی نگهی دمساریمگه ت-
 .نی شده رفته تو زمست،آبی ازش ني خبرینه که نباشه، ول_
 ،کنهی مانی صبرم طغگهید
  بدن؟لتونی تا جنازشو تحونی دست رو دست گذاشتينجوری هم؟ی چـــــیعنی-

 .خدا نکنه! ي پری الل شگمی و تو دلم مرمیگی گاز مزبونمو
  م؟ی بکنمیتونی مکاری ما چستی نمساری از تي خبری جان؟ وقتي پریکنیچرا شلوغش م_
 و کجا بردن،شما اری بگه شهرادی خودش نممساریمعلومه که ت.  تا خبرش رو برسونندینی بشينجوری ، همیچیه-
 .نی دنبالش بگرددیبا
 !نیگی می شما چمینی ببمی اصال منتظر بودم،ی امر شما هستعی خانوم، ما مطيچشم پر_
 .ندازهی داره بهم متلک مشعوریب

 د؟ی کنکاری چدیخوایحاال م... نبودنیمن منظورم ا-
 )).هی خوش خبري خبریب(( فعال ،یچیفعال ه_

 د؛ی کنم تعجبو خودش تو نگاهم دفکر
 قی حتما از طرفتاد،ی براش می به زنده بودنش، اگه اتفاقمیدواری هنوز امیعنی ازش نشده ي که خبریتا موقع_

 از ي خوشبختانه خبری ولم،یزنی سر می قانونی هر روز به پزشکبای مدت تقرنی تو ام،مایشدیسرهنگ متوجه م
 . نبودهاریشهر

 .زنهی حرف ماری تو گلوم، چقد راحت راجبه جنازه شهرنهیشی مبغض
 که بتونم تالشمو یی من تا جام،البتهی کنرشی خودمونو درگمیتونی مبارزه س، ما نمهی نی ای جان، وليمتاسفم پر_

 .دمی بهت نمی قولچی هی ولکنم،ی ماری از شهري ردهی ای مساری کردن تدایواسه پ
 ... كدی بگدیخوای میعنی-
 جا هی هرروز ؟ینیبی اومده، اوضاع کشور و که ماری به سر شهری که چمی خودمونم موندگهی دگم،ی نمیچیمن ه_

 رنیهمه کله گنده ها دو تا پا داشتن، دو تام قرض کردن دارن م... کشتار،ییمای جا اعدام، راهپهیترور، هر روز 
 .ستی واسشون امن نگهی دنجایا. اونور

  رفته؟مسارمی تیعنی شکور، يآقا-
 . رفته باشهدی شا،يممکنه پر_
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  اونم بردن اونور؟یعنی شه،ی می چاری شهرفیپس تکل-
 به ی هنوز نرفته باشه، ولدمی رفته باشه،شامساری تدیمن گفتم شا. خورهی اونور به چه دردشون ماری شهر،ينه پر_

 رو به خودش هی که توجه بقکنهی نمي که فعال کارنهیحداقلش ا!  تو سوراخدهیشدت احساس خطر کرده که خز
 ای و کثافت کارای ام تو خرابکاری مـ ـستوفارمسی باد به گوششون برسونه که تهی کافینیبیجلب کنه، مردمو که م

.  دعا کرددی جان، االن فقط بايبراش دعا کن پر...کننی براش قدغن مدنمی لحظه نفس کشهینقش داشته،اونوقت 
 . رحم کنهاری خدا خودش به شهرنکهی مگه اادی بر نمي کارچی هی از دست کسگهید
 گفتی صالح ندوسته خودشو نشون بده، گوهر ماری شهردیشا...گردهی برماریمن دلم روشنه، مطمئنم که شهر-

 خبر از شما فرستادتش ی سرهنگ بدیشا.  رفته سفرنبارمی ادیشا... سفررفتهی منطوری اکثر اوقات هماریشهر
 ،تیمامور

مو بهش داده  "کادیوان " که دلم روشنه، من پالكگفتمی دروغ نمی ولدم،ی می الکدی که دارم به خودم امدونستمیم
 مساری تي مجوز عبورم ازجلورون،ی بدی کشزی سر بزنگاه از کافه پرور،یبودم، اون خودش حافظشه، منو از تو دهن ش

 ه،یکی " کادیوان " صاحب اون ی ولم،ی فرق داشته باشرای منو شهردی مراقبشه، شانبارمیپس ا... بودهیمـ ـستوف
 .  خودشم مراقبشهه،یکی که حافظمونه یاون

 خاطر منو گوهر، به خاطر هی به خاطر ما، گرده،اونی هر جا باشه بر مکنه،ی منو فراموش نماری شهردونمی ممن
 گردونه،ی مردم برش منیمملکتش خودشو انداخته تو مخمصه، پس خدا به خاطر من، به خاطر گوهر، به خاطر ا

 ! و سالمحیصح
 ،زننیانگار دارن در م_

 دای پبیانگار گوشام ع... بده، خالصم کرد از دستشرشی آره انگارو فکر کنم گوهر اومد، خدا خکنم،ی مزی تگوشامو
 !گهی از پاقدم نحس شهرامه دنمی خب اشنوه،ی رو نمزای چی بعضگهیکرده د

 ؟ي بودیمن برم درو باز کنم، منتظر کس_
بلند شو !  که من منتظر باشم تو رو سنَنه؟میری نه؟ حاال گای گوشش ری بخوابونم زیکی خدا ، من االن حق دارم يا

 !گهیبرو د
 .رهی جوابشو بگستهینمی واپرسه،ی ادب سوال میب

 ... دکتري تو آقانییبفرما_
 . کنمی خانوم خدافظياومدم با پر... رفع زحمت کنمدی باگهی ممنون گوهر خانوم، من دیلیخ_
 .کنهی خانوم صدام مهی بقي ناکس، تو رويا

 .نیدی دکتر، واقعا زحمت کشي ممنون آقایلیخ-
 .ادی به کارت بدیاشه شا بشتی پماد پنیا...دنتی خوشحال شدم از دکنم،یخواهش م_

 :چهیپی گوهر ميصدا
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 ؟ي دستو پاتو شکوندي شده مگه؟نکنه توهم زدیوا خاك به سرم چ_
.  دارنفتی پرستارا برنامه و شضخونشمیواال تو مر.  کنهي ما کدومو پرستارنی گوهر،مونده بی طفلره،یگی م مخنده

 . کنهي پرستاردی باي گوهر شبانه روزنجایا
 پماد زدن، خوبِ دنی دکتر زحمت کشي مقدار کمـ ـرم درد گرفت، آقاهی شبی دس،ی نينه گوهر خانوم طور-

 . درد ندارهگهیاالنم د...خوب شده
 ! بعدا دوباره به کارت اومددی شاکنه،ی نمبی عي من الزمش ندارم، کار از محکم کارشت،یباشه پ_
واقعا راسته که . ی پمادا داشته باشنی از اشهی همدی بایت دستو پا چلفي بهم فهموند که تومی مـ ـستقریغ
. کنهی گفته که دهنش گالب، در مورد شهرام کامال صدق می گفته؟ هرکنوی ایحاال ک))! ارهیسواد شعور نم((گنیم

 !کنه؟ی مری رو تحقضای البد همه مره؟یکتر چجور دنیا...ی که نقص نداشته باشذارهی عزت احترام میفقط زمان
 .خدانگهدار گوهر خانوم...خدانگهدار. دی داشته باشیروز خوب... خانوم مراقب خودت باشي پرگهیخب د_

 .نیسالم برسون... جناب دکترخدافظ
 نیفعال ب. ستاره کم نورم ندارههی بدبختم مث من تو هفت اسمون نی سالم برسونه، ایبه ک! دلت خوشه گوهرا! هه

 .سی نبی غرس،ی کس و کار نی بهتره، بشیهر با همه ندار شهر انگار وضع گونی ايتموم ادما
 

 ی کسی باورم کـه شهر بشده
 ی غصه و دلواپســای دنهی با
 ی هرکسبی عاقبت نصشهیم

  نداره مثل مــن همنفسیکه
 ی شهر بــزرگ لعنتنی ايتو

 دنی و غصه پاشیی تنهاخاك
  آشنای بنی ســرزمنی ايتو

 دنی لباس حسرت پوشآدما
  و درازکی تـاري کوچــههايتـو
 ههاستی جشن سکوت ساشهیهم
  تمــوم خونـه هاــــواری ديرو

 ...(*) تنهام نذار فقـط به جاستي جمله
 ؟ي پرکردی مکاری چنجای انیا_
 
  نه؟ای رفته نیگوهر زشته بب! سیهـــ-
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 ! وقت ناراحت شههی که دی دکترتون نشني راحت آقاالتیآره رفت؛خ_
 

  شهرام برام مهمه؟ی و ناراحتی خوشحالکنهی فکر مزنه؟ی حرف ميورنطی چرا اگوهر
 
 . اومدی دکتر ناظمي به جاشبید...یچیه-
 
 فرسته؟ی نوچه شو میدکتر ناظم_
 
 .شمی به شهرام گفته، اون اومد پادی نتوست بی نوچه کدومه؟ دکتر ناظمه؟ی چه حرفنیاِ گوهر ا-
 
  موند؟نجای اشبویکل د_
 

  حساس شده؟نقدی به کجا برسه؟ چرا اخوادی مگوهر
 
 .گهیمثال اومده بود که من تنها نمونم د...بله موند-
 
 ؟ي تو کجا بودد؟یکجا خواب_
 
 :رمی سوال گوهر از کوره در منی ابا
 
 سواال رو نی بود، چرا انیی پانی من تو اطاق خودم بودم اونم هم؟یگی مي داریمعلوم هس چ! گوهـــــر-
 ؟ي مگه به من اعتماد ندار؟یپرسیم
 
 پنبه و تی حکاشهی منجا،ی اادی شب ببهی جوون عذب غرهی که شهینم. به تو اعتماد دارم، به اون اعتماد ندارم_
 .شیات
 
 ؟ي حرفو نزدنی آقام موندم، چرا اون موقع اشی من رو ز پیول-
 

 : دستشیکی پشت اون دمی رو صورتش، شادی فکر کنم کوبدستشو
 
 ؟یکنی میکی جوونک نیتو آقا رو با ا...ي شدای حی بیلیخ...يخدا مرگم بده پر_
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 . نشدن که نشدنیکی به قول تو یول...سهی تا حاال همه ش کارم شده مقاشبی گوهر خانوم که از دییکجا
 
 . خبرمی بدونه که من ازش بيزی چهی حاال گوهر دیشا
 
  رو دنده لج؟ي بنده خدا افتادنی با انقدیگوهر حاال چرا ا-
 
 . شازده ها بکنمنی از من گذشته که خودمو هم قدو قواره امثال اگهید! ایزنی حرفا ميپر! وا_
 
 .یستی ام نی ازش راضنی همچیول-
 
 .نهیشی به دلم نمیول...شورمایگناهشو نم... باشهی باشم؟ خدا راضی باشم که ازش راضیمن ک_
 

 .رهیگی مخندم
 
  کجاش خنده داشت؟؟يخندیچرا م_
 
 نه؟ی به دل شما بشدیمگه با-
 
 .يدی ملمی روش تحويذاری بگم چار تا میمن هرچ... تا حاالشبی از دي مادر؟ تو خل شددونمیچم_
 

 منم که از همه کوتاهتره، اصال واری دکنه؟ی می گوهرم دلش از کجا پره که داره سر من بدبخت خالنی اسی نمعلوم
 !نهی که پرچسی نوارید
 

 بودم که دهی ترسنی بود که من خودمم همچي رفتاراش جورشبی گوهر خانوم، از شما چه پنهون، دراستش
 ! کنمسی خودمو خنکهی نمونده بود به ايزیچ...نگو
 
 روان منو به خطر بندازه انجام تی که امني کارچی هشبی که شهرام دنمیبی مکنمی حاال که درست فکر مدونمینم

   داشته؛شهی همطتنوی شنیا.  بازم حد خودشو نگه داشتی ولزدی تر حرف مطونی کم شهی...نداد
 

 ی مشکلچی هنمیبی مکنم،ی مسهی مقاشی سال پهی که با شهرام شبوی نکرده،شهرام دی فرقچیشهرام ه! پـــــف
 که خب اونم کردمی ماسی قاری داشتم با شهرشبوی که شهرام دنهیمشکل من ا. خودِ خودش...نداشته، خودش بوده

  دو تا ادم؟. شنی هم نمنی وقت عچیمعلومه دو تا ادم ه
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 که یتنها کس.  که با خاطره خوش ازش جدا شدمی توقع من بود، تنها کسی بی تنها ناجاری شهردم،ی تکون مسرمو

 . اوردی ازش جدا شدم، اشک چشممو در نیوقت
 

 خاله یوقت.... کردمهی گرانهیش، فرامرزو فحش دادم،مخف هفته بعدهی هفته قبلش تا هی رفت، از زادی پریوقت
 خواستی منی افشیوقت... کردمهیو گرفتم، زجه زدم به خاله و دوباره گر "کادیوان " بره، التماسش کردم،خواستیم

 و ی بهش چنگ زدم تا با چنگو دندون از پاکم، باهام رفتار کرد، ازش خواهش کردم،قسمش دادوونی حهیبره،مث 
 . کردمهیقداستم محافظت کنم،با اومدن شهرام ،سر آخر گر

 
 از همه مظلومانه یول... به گردنم حق داشتشتری همه بختم،ازی اشک نری که به خاطرش حتی کسنی و اخرنیاول

 خواهش یبغض کرد ول... التماس نکردی اون بغض کرد ولدم،ی دفعه اون بود که بغض تو صداشو شننیا. تر رفت
 کدوم چی که من به هیحرف.  باشخودت  بود که مراقبنی که زد ای حرفنیآخر.  قسمم ندادیغض کرد ولب. نکرد
 . که ترکم کردن، نزده بودمییاز اونا

 
 سهی دو تا ادمو مقاشهی اشتباه کردم که گفتم نمی کردم، من حتسهی من اشتباه کردم که شهرامو باهات مقااریشهر
 .ي من فقط و فقط فرشته نجات بودي حداقل برا،یستیتو آدم ن. کرد

  کردمی که فکر می مهربانتر از آنتو
  کردمی که فکر می مثل هماندرست

 ستی نهتی شبی کسمیساده بگو...هیشب
  کردمی که فکر می هم تو چنانهنوز

  و جهان چشمانمی جان شعر منتو
 ...(*) کردمی که فکر می تو جهانی بمباد
 تونمی نمیمن حت. ي اگهی دزی چهی من ي تو هنوزم برااریشهر! ی هست؟ي بودیگیچرا همه ش م...ي پری شالل

 از تی اون امنینیری اروم بودم که هنوز ششتی ، اونقد پي که بودي همونقدی ول،ي موندشمی روز کامل پهیبگم 
 ... دندونم نرفتهریز
 

 که یی از کسایکی نم،ی سال دعا کردم که بتونم ببلی واسه تولدم، واسه تحوادمهی خوام،ی نمیچی هگهی داالن
زنده بودنتو ... بودنتو حس کنم...ی که باشخوامیفقط م.نمی ببخوامی نمگهی االن دیول...ي تو بودنمشی ببخواستمیم

 ي روزهی که يبا من قرار نذاشته بود...يگردی که برنمي نکردی اون روز آخر با من طاریشهر...حس کنم
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فقط سالم ... اری فقط باش شهر؟ی هان؟ سر قولو قرارت که هست،يای بوده که منیرت بر اپس قرا...ياینم
 .فقط نفس بکش...فقط زنده باش...باش
 "اریشهر

 
 رو هم خالص کردم، اونام نتونستن منو تعفن وجودمو تاب نجای اي موشاگهی که دبارهی کثافت از سرو روم ماونقد

 هی تا شدی برام رد می از هفت خوان آبکشدی بازی که همه چیمن. کنهی که با ادم نميایواقعا که روزگار چه باز. ارنیب
. کنمی می زندگی خودم به راحتي فالکت و منجالب برانیا  راحت دارم تویلی حاال خفته،ی مقبول بشیزیذره تم

 زنده از دی داشتم که شــــادیماون موقع هنوز ا...لی البته اوافته،ی تا الاقل پاهام از کار نشدمی از جام بلند ملیاوا
. کنن  خالصمی شک دارم حتگهی االن دیول. رونیبرم ب...  سالم و زندهخواستمی منی واسه همرون،ی برم بنجایا

 جهنم تنگ و نی گوشه همی حتتونهیبهشت م! ی جور خوشبختهی جور سعادته، هی مرگ هم یواقعا راسته که گاه
 طنتی زبون بسته شي موشانیگمونم ا... ارهی که هرروز به اصطالح غذامو ماروی نی ای برام رقم بخوره، وقتکیتار

 (!!)دنیش من ناخونک زدن ؛ بعدم واسه بار آخر نفس کيکردنو به غذا
 خرده مشت و لگده که به هی روزانم رهیهر روز ج!  بنده خداهام از دست من سگ جون به تنگ اومدننی اگهید

 . نوش جون کنمدی بای دون سگنی تو ای سگي غذانیاضافه ا
 پامو کوتاه و نیمث من که از روز اول ا. اوردنی ساخته شده واسه عادت کردن، واسه کوتاه اومدنو دم برنزادیادم

. .. سمی رو دو پا وانکهی لحظه درازش کنم چه برسه به اهی واسه ی حتتونمی نمگهیتا االن که د. کوتاه تر کردم
 االن ورزش ی بکنم ولي روادهی بودم ورزش و پجبور واسه نگه داشتن وزنم مشهی همنکهیبا ا.  الغر شدمبیعج

 نبودم، االن به نفعم تموم یاز اولشم ادم پرخوراک. شمی مری سخورمیهمون کتک م.ندارم، در عوضش غذام ندارم
 .شده
نشست جلوم برام  که تو ذهنش ساخت و باظرافتم ی بعد اون پاذلمساری تکنن؟ی موندم اونا چرا خالصم نمحاال

 همه دغدغه ش شده بود پرده ای هوش و نوابغشو به رخ من بکشه خواستیساختش، کجا گذاشت رفت؟فقط م
 .ت شوی کافه چاری دکتر شهردمی شاای ار،ی دکتر شهر،ی از راز شاپور شوتيبردار

 دای پی دلخوشهی مخمصه هم نی تو بدتری بگرد که حتشهیهم...ینی ببوانوی پر لمهی نشهی کن همی سعگفتی مییبابا
 از همون روز نیواسه هم. کردمی گوشم مزهی رو اوتای وصحتی نصنجوری حرف گوش بودمو اشهیمنم که هم. یکن

 که فقط ارومم ی کردم اون دلخوشدایپس پ. است ابندهی هم که ندهیجو! ی قبر خالنی پر گشتم، تو امهیاول دنبال ن
 ي پستش،اخبارضی و هر روز موقع تعونهیشیتو راهرو م. به حال خودم ول کنه منو ادی نگهبانه دلش نمنیا. کردیم

 ناخود اگاهشو ایحاال خود اگاه . کنهی مفی واسه همکارش تعرریکه روزنامه خونده رو مفصل تر از خود سردب
 . رسونهی به سمع ما مقی اخبار رو دقنیهمچ.  ما بدم نشدهه واسی ولدونمینم
 کردن ی که االن فقط تو کار خالگهی ديایلیمث خ. و زده به چاكطهی اوضاع خدهی فهممسارمی تدی که شانیهم

 فی هارم بالتکلچارهی بنیا "اعلم...ا" کجا گذاشته رفته؟مساریحاال ت!  اونجاني و پرکردن حسابانجای ايحسابا
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 بارون خودمو امضا ریکم ت تا االن صد بار حردنبیواال اگه از من فرمون م. شینه راه پس دارن نه راه پ. گذاشته
 سی قتل ثواب داره ، معلوم ننیا. می داده بودم، بلکه از دست هم راحت شمتی به چند برابر قرممیکرده بودم، حق ت

 .مسارهی که از قضا تی ناراضي گور بابا،ی اون راضیواال من راض. شهیبه قول آقا جون چند حسنه براشون نوشته م
 ام ی خرجهی شدم،ی نفله می و تشنگی از گشنگرفتی مادشونیاگه .رهی نمادشونی وسط بدبختم که منو نی من احاال

 مساری کنم اخرم بدهکار تمی کارنا،هری گوشت ايمنم شدم استخون ال. "عای جممیداشتی برممساریاز رو دست ت
 . طلبکارهشهی هممساری تستا،ی مادر مرده ها ننی اری تقصشن،یم
! ده؟ی؟ نکنه به طلبش رس...نکنه!!  به کمـ ـرم زنهی شوکش مگذره،کهی برق منی از تو مغزم عيکر فهی دفعه هی

 رو داشت، االنم ي پري ارزوشهیهم.  هم به مراد دلدهیاالن که هم به طلبش رس! طلب داشتزی رو از پروياون پر
 !حتما رفته سراغش که ارزو به دل نمونه

 باالخره ی و زود داشت ولرید.  شد عاقبتشنمی که اي کور خونده و منم زدمساری تیاونقد گفت. شهرام خانبفرما
حاالم .  ببره شهراماتویمردشور اون سق س.باالخره مزدشم گرفت.  بودهادی صبرش زشهی که هممسارمیت.  دادجهینت

 اموی که اگه بنروی بامی ننجای من از اياری بس تو شانیعنی ؟یکنی می چه غلطرونی اون بي دارسیکه معلوم ن
 که خوب اریبه ارواح خاك ماز...ای اون دندمی هردومونو پر میعنی. ذارمی کم شده، زنده ت نمي مو از سر پرهیبفهمم 

 .ستمی نای مورد کوتاه بهی نی تو اشیشناسیم
 رو گهی که همدي همون بار آخری ما، حتمی کردي انگار که حاال چه نامرد،ی و گرفتمساری تو از اولشم طرف تاصال

 .)) خاناری که عوض داره، گله نداره شهريزیچ.(( جمله مزخرف ورد زبونت بودنی تو بازم ام،یدید
 
 . خاناری که عوض داره، گله نداره شهريزیچ_
 ؟ی چیعنی-
 ؟ي رو به دست اوردي پري رفته تو خودت چجورادتی...آقا رو! به_
 !چقدم که االنم تو دسته! هه-
 !حاال_
 . ندارم جون شهرامي کبري ؟ اصال حوصله صغری بگيخوای میچ...لُپ کلوم-
 ؟يدی خانومو چند خري پرنی شما اگمی م؟ی حوصله داشتیخب داداش،تو ک_

 نی رو سپردم دست اي اعتماد کردم پريمن چجور!  از جاششهی تا پرت کنم سمتش که درجا پا مارمی در مکفشمو
 شد؟ی آقا و جنتلمن منقدی اي پري جلويرموندم چجو! نسناس هنوز در عجبم

 ؟ي شدیچته داداش؟ چرا جن_
 . درمونی و درد بيدیخر! و مرضيدیخر!حرف دهنتو بفهم-
 ؟ی خالصش کنزی تا از چنگ پرويچند داد...خب حاال_
 ؟یکه چ...تومن5000-
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 ؟ي پري چند بده باالخواستی قبل از تو مارویخب اون _
 ه؟ی سوالسیشهرام ب...تومن 3-
 .ياری درمي خنگ بازي داريادینه جون داداش، تو ز_
 . غازِ تو رم ندارمهی صد من ي حوصله حرفااد،ی مادمیاالن اسم خودمم به زور -
 دهی از تو زودتر باهاش به توافق رسهی عوضاروی اون نکهی رو داد دست تو، با اي به خاطر دو تومن پرزیبابا پرو _

 نزن که معامله بهم ی پس حرص الک،ي به نفع خودت استفاده کردزی پرويار نقطه ضعف طمعکنیبود، تو هم از ا
 حق داره که به هر یی جوراهیپس ... و کافه شزهی طرف معامله خود پروهی ندفعهیا... شدهی مدعمسارینخورده ت

 . مننی عي دلخور شدنو از دست دادن مشترمتی به قی حفظش کنه حتیقیطر
 ی بوی از عالمو ادم طلب داري پري که جلویی تونیا.  خودشیشگی مرام همنی رو منطق خودش بوده، عزی پروکار

 سو تی نهایعنی. ي تموم کردزی رو در حق پرويهرچند که الحق و االنصاف تو نامرد. منطقیغُد و ب. یشیمنطق م
 .ياستفاده رو از اعتمادش کرد

 زی پروشکشی رو بذارم تو طَبق پي پری باهاس خودم دو دستنمی بشنجای اگهی دقهی دقهیپاشم برم که اگه ...پاشم-
 ... داستاني هیمنم عوض... شد آدم خوبه قصهزی وسط انگار پرونیا.کنم

 
 ... هاشهی ولش کن، شر م؟يری ميکجا دار_
 .می تا خالص شمیکردی خالصش منایباهاس زودتر از ا... االنشم شر شدهنیهم_
 .رهیگی مشوی سراغ امانترسهی ممساری امروز تنی که اَد هممیشانس ندار! يشجاع شد_
 .ریهمه رو گذاشته سر کار سگ پ. سر کار داداش منیرفت...  تا االن اومده بودادی بخواستی اگه ممساریت_
 .کننی منمونی کنن، چوب تو آستدای فردا جنازشو پم،ی کلکشو کندویحاال اومد_
 گهی من تا سه روز درسه؛ی تخـ ـت؛به اونجا ها نمالتیخ!...ی مترسک در هر صورتکنه؟ی می تو چه فرقيبرا_

 ری هنوزم دی ولم،ی دست دست کرديادیز. میکردی که باهاس تا االن ميکار.  اونوررمیم. يمسافر ابد. مسافرم
 دی بردیزودتر جل و پالستونو جمع کن  شماهامدیشنویاز من م... تازه سيری رو هر وقت از اب بگینشده، ماه

 . به چاكدی و بزنفتهی بابیتا آبا از آس... در و دهاتانی تو ادیخودتونو موقتا گم و گور کن
.  از اطاقاش حبسمیکی که من تو یی وسط راهرودهی محرمانه شون رسي سر و صداها و جلسه هاگهی دفعه دنیا
 به خودم نجایرام بکشنو هم بخوانی که ميهر نقشه ا(!!)  شدمیکی باهاشون خونه گهی موندم که دنجای انقدیا

 .دنیاطالع م
به هر حال ... معلوم بود که شدم وبال گردنشون. کننی دارن خالصم مدهی روز نکشهیبه . زود آرزوم براورده شدچه

 . خود دارمي جاگهی تحمل خودشونم ندارن من که دنایاالن ا. و خرج دارهتی ام مسئولیزندان
 برام ی بفهمم چه خوابدیبه هر حال با... دم درچهی گرفتم تا به کمکشون خودمو بلند کنم و برسونم به دردستامو

 گوشت کهی دو تا تنیع. ستی با من نارشونی اختگهی حرفا شدن، دنی المصب پاهام سرخود تر از ای نه؟ولای دنید
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 سر ي چجورلی علي پاهانی من با اایاال اون دنح. مای خودمونو فلج کردی الکیالک. تنه م شدننیی پازونیاضافه،آو
 !ندم؟یپل صراط فلنگو بب

 قراره خالص شم؟ ظاهرا که ی که کفهممی زود مای رید. زنمی دوباره دستامو دور زانوهام گره مرونوی بدمی منفسمو
 . آب کننری سر منو زنکهی سر ادنیبه توافق رس

 روزانه رهی جرونوی چند ماهه هرروز منو اوردن بنی که انقدیا...ادی روون شده مگهی که االن دیی قفل کشويصدا
 صدق سر منم که شه،ی راحت باز و بسته مگهی قفلم دنیا.ی سگ دوننیشکنجمو دادنو دوباره برم گردوندن تو هم

 .می دادمساری دخمه تنی به ای رونقهیشده 
 .رونی بایپاشو ب_

 . قدم از قدم بردارمتونمی که نمدهی د خوبه خودش صد بار تا حاالست،ی حواسش نمعلومه
 . اخرمهي دم دماگهید. شتری دفعه با مالطفت بنیا. بغـ ـلمری زندازهی تو دست مادیم

.  تو پاهامزهی کم قوت برهی تا کشمی مواریدست رو د. وارهی م دگهی و طرف داروسی نی طرفم اهی کشون کشون
 به من بدن تا ی ورزش حسابهی دی مالئکه باایاون دن.نمیبی رفتنو الغر شدن پاهامو دارم ملیخودم با چشم تحل

 (!!)دوباره رو پا شم
 .دهی چقد حوصله به خرج ماروی که نهی از اتعجبم

 میری شب میما همه موروث. نمی ببزموی عزدی نکردن الاقل لحظه آخر خورشی الکردارا حتبرتم؛ی می دم در خروجتا
 ی کسشناستشوی داره که فقط خود شب می قداست و حرمتهی داره، ي اگهی ارج دهیتو دل شب رجعت ... ایاون دن

 یاله.  زدهدهی کنن سحر شده و سپستمی نربه که راحت بشه سیی جامیتا برس.  به مسلخبرنشی من که دارن منیع
 روشن خودش قراره روح منو تو کی سحر تو تارنیحاال هم... عاشق سحر بودمشهیهم. شکر که آرزو به دل نموندم

 ی تَرَکهی واست ی اگه عاشق سنگم بشیحت. رهیگی فکر کنه حتما جواب ميزی چهی به زادیاگه ادم. رهیبغـ ـلش بگ
 .ی و سحر گاههی عشق آسمونگهی دنکهیا...ی توقّهی ی تقّهی... خورهیم
 
 

  روز و شبمي لحظه هانیبهتر
  شکفتن سحر استي هالحظه

 زی شکسته پا به گریاهی سکه
 ...(*)  گشوده بال و پر استییروشنا

 
 

 .بندمشونی مي فورزنه،ی چشمامو منی ماشنور
 . عقبی رو صندلنشی بذارنیدستو پاشو چشماشو ببند_
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 چقد گذشته که نیبب.  بودی غار مـ ـستوفارِی شهی که همییایهمون با!  مقــــــــــدمکنم؛ی چشمامو باز مآروم
 دوره نیروزگار بب! یهــــ. دهی منو داره اُرد مي جلوسادهی که رو به قبله شده بود، االن سر و مر و گنده وایمقدم

 .کنهی میاون وقت واسه من امر و نه ، بکشه باالسی دماغشو بلد ناروی ا؟یافتاده دست ک
 .نی تو ماشکننی دوباره کلمو فرو مبندنوی مچشمامو

 .یبخواب رو صندل_
 ياالن دارم با پا.  ام داشتمیبتیاون شب دو تا اسکورت ه...نجای که اوردنم اهی تنها فرق امشب با اون شبنیا

البته خودمم تو .  خودم اومدم، االن همونا رم ازم گرفتنياون شب با پاها... ام دارهگهی فرق دهی!  خودم؟يپا...خودم
 که شهی منی به خودم ندادم همی تکونچی پرت کردمو هوودم جا خهی چند ماه یوقت.  کمکشون کردمیلی روند خنیا
 موقع خواستی دلم مشهیهم. خدا کنه موقع مرگم چشمام باز باشه.  دمدهی سپیحت. نمیبی نمیچینه االن ه...نمیبیم

 البته اگه اونقد انصاف داشته... خودش بعد مرگم چشمامو ببندهسادهی که باال سرم وایاون. مرگم چشمام باز باشه
 . جون به سرم نکنهمهیشه که خالصم کنه و نصفه و نبا

 .ای گلوله بفرستم اون دنهی با راحت
 اد؟ی از ما باهات بیکی يخواینم_
 . کمتر بهتر، شلوغ شه مشکوکهینه، هرچ_
 . هارهیگی شه؛ حاال حاال شرّش دامنمونو مدای کن، پسیجنازشو سر به ن_
 .تو نگران نباش، من فکر اونجاهاشم کردم،قبرشو جلو جلو کندم_
 ؟يگردی برنمی دست خاليپس مطمئن بود_
 .اوردهی شکنجه دووم نری زدی بهش بگشه،ی شد که نمداشی پمساری اگه ت؛یی جوراهیآره _
 .می ما هم فلنگو بستي برنجای تو که از انیبرو، همچ_
 ؟ي باريکار_
 .ننه، خوش بگذره فرنگستو_
 .خدافظ_

 .رهی خودش ميپس قبرمم کندن، مونده فقط جنازه که اونم داره با پا...ی نه آهی راحت، نه اشکچه
 برم ادی زي برسم که با صبورنجای برنامه داشتم االن به امی زندگقهی به دققهی که واسه دقی منکردی فکرشو میک

من اون شب واسه خاطر نجات مقدم .  دردسرا شدنی همه ای که نجاتش باعث و بانی با کس؟یقتلگاهم؟ اونم با ک
 ... دست که نمک ندارهنیبشکنه ا!  ببرهفسمو زودتر نزنهیحاال خود نامردش داره زور م...افتادم تو هچل

 خواستهی همه خاطرتو منیحاال بده ا... که خالصت کنهیخواستی از خدا می امروز داشتنیهم! اری نکن شهريناشکر
، !  به بعدشم با خودتهنجای با خودت بوده، از انجاشی تا ام،ی نداریه؟ باشه خدا جون، ما که حرفو حاجت روات کرد

 ... خواسته تو س، همون بشهیهرچ
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  دار مصلوب استي بر روگرچه
  استوبی انگار صبر اصبرش
 : به مردمان گفتهنکهی اجرمش

  چوب استيتکه ا! ستی خدا ننیا
  نوشدی را مثل شهد مدرد

 ... رسد خوب استی از دوست مهرچه
 .ی رو صندلنیبلند شو بش. آخرشهگهی دنجایا... بابا تموم شد؟یهنوزم تو نقش خودت... دکتري آقایساکت_
-... 
 ! پسر؟ی اللینکنه وجدان...یدکتر شاپور شوت. صداتو بشنومي دم آخرنی اخواستی دلم مف،یح_

 زنه؛ی مقهقهه
 ...به شرفم قسم.  بهش عمل کنمدمیول م ق؟ي نداری حرف،یحتی نص،یتی وصنیبب_
 :ی رو صندلنمیشی برم؛ مای دننی حرف اخرمو بزنمو از اي بذار دم آخرگهی راست مزنم،ی پوزخند مهی

 !يبهتره رو داشته هات قسم بخور: حتیاز من به تو نص...باشه_
 داشتم االن فکّم رو یکی جلو، اگه باال تنه کوچی به صندلخورهی ـنم مـی جلو، سشمی رو ترمز، پرت مکوبهی ممحکم
 ! شده بودادهی پیصندل
 ،نیی پاکشهی رو چشممو محکم مپارچه

 (!!)دی گوشم؛ تا چند لحظه فقط تو گوشم زوزه کشری زخوابونهی که شـــق میلیس
 ؛"تو" تا حاال حق نداشته به من بگه ي پدر مادری بچی شازده، هنیبب_

 به ي چجوردونمی خوب مگهی ندونه من که دیهرک...ادی داره واسمون الف ميزوریه مقدم پ کدهی ما به کجا رسکار
 .دادی به وقتش واسش دم تکون مي و چجورشدی انتر ممساریوقتش واسه ت

 ."تو" خودت بگه نی عي پدر مادری فقط حق داشت به بی مـ ـستوفنی عي پدر مادریمعلومه، ب_
 . مقهی به زنهی جلو و چنگ مارهی مدستشو

 سگ مصب که اگه بود تو االن دهن گشادتو باز مساری دکتر، اون تي آقاي رو اشتباه کردنجای ؛ اگهیدِ نه د _
 .ی الل ِالل بمونگهی تا درونی بدیکشی زبونتو از حلقوم مشهی واسه هم،ی واسه من نطق کنيکردینم

 .نمی ببرونوی بي حد تاتونمی دقته و می رو چشمام، هرچند که بکشهی چشم بندمو مدوباره
 .یبخواب رو صندل_

 یلی ها خهی ثاننی شدم، برام ای عجب بچه سر به راهات،ی اخر حي لحظه هانی ا،ی رو صندلخوابمی مدوباره
 که به ی و لجنهی کرافهیبا ابن ق. اریماز...آقا جون... فکر کنم، مادرمی به مقدسات زندگخوامی مقدسن، میلیخ...نابن

 روحم چقد چرك ره؟ی روح آدمه که ما،ی تو اون دننگی منکهی نه؟ مگه نه اای شناسنی منو مسیهم زدم معلوم ن
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! نبوده...  اللی سبی فتمی مادر؟ نینیبیم... بودهاری کردم واسه خاطر مازي من هرکاری ولس،ی نی سر کسیشده؟ منت
 حاال حکم سن،ینوی واست صوابشو می داشته باشتشوی که ننی هم،ی بکنی رو نتونستیکی اگه کار نیگفتی مشهیهم

 یتی حس حماار؟ی مازتی نداشتم، انتقام خون داداشم؟ عمل کردن به وصتی نی رو انجام دادم ولیکی نکار ه؟یمن چ
  داشتم؟يکه به پر

 نی بي ارزشمندم، اومدي مقدسات و باورانی بي تو ذهنم، اومدي اخر اومدي دم دمانیتو هم ا! ي پــــــــرآخ
 تو دیاری بدیری رو نگی دست هرکسگفتی آقا جون مادمهی...ي حرمت داریعنیپس ... تو خونه ميم؛ تو اومدخانواده 

  خونه م؟می تو حري اومدیتو ک... خونتونمیحر
 قلـ ـبم؟...جونم... خونَ اممی تو حري اومدی داره وقتی چه ارزشخونه
 بخواد یخدا جونم؟ اگه کس... نداشتمی از مرگ باکگهی بخدا اگه دغدغه اونو نداشتم دشه؟ی می چي االن پرمادر؟

 جونم تموم متی که به قسی ننی جون کفاره داره؟ مطمئنم کفاره ش اونقد سنگه؟آقای حکمش چرهیدعاشو پس بگ
  عوضش بدم؟دی بایچ...بشه
به خاطر خودم  بهانه س، من ي،پر...االن...خواستمیصبح از خدا مرگمو م...خوادی می چدونهی خودشم نمی حتزادیادم
 اریدر مورد ماز... معرفتمی بیلی که خدونمی مد؟ی کني برام کاردیتونی شما نمار؟یآقا جون؟ مادر؟ ماز... باشمخوامیم

 شهی داداش مث همار،ی مازیول...دی به خاکسترشم نرسم دستی پشت گوش انداختم، تا آخرش حتدنشوی دیکه ه
واس ... اشتباه کوچولوهیبرنامه هاتو بهم زدم واسه ...ری رو بگکهیدست داداش کوچ... رو در حقم تموم کنيبرادر
 .دمیحاال دارم تاوانشو پس م... که خورده بودمیقسم
 احساساتش ي رغم نقشه پای علی کسی وقته؟ی نقشه زاپاس چمساری به قول ته؟ی به بعد نقشه چنجای از اار؟یماز

 مجنون نیهمه رو ع...ن؟ی واسش گذاشتینیجازات سنگ مرگ؟ چه م؟ي فراق؟ دوره؟ی چي وسط ؛ ترفند بعدادیب
 ن؟یکنی ش میلی از لي و دوريریوادار به عشق اساط

مرور خاطرات و گذشته ...ي فقط تو بودي مترمی چند ماه، تو اون سلول ننی ارامش من تو اهیتموم ما! ي پرآخ
 همه عاجزم؟خودت به وقتش درمان نی تو؟ من چرا از درکت اي داريچه اثر...یی تومی قراری بهیحاال ما...تو
 عقلم شهی که همی قلبنیهم. سرکش شده یلی قلب وامونده، خنی واسه ایشی درد مشهی وقت تر از همیب...یشیم
 رو ی طاقت خفه خون گرفتنو نداره و چه بد موقعگهی کرد، دانی شد و طغزی تو دهنش، باالخره صبرش لبرزدیم

 همه شکنجه اعتراف نی اریمن ز... دستم از همه جا کوتاههیآخر، وقتلحظه .  انتخاب کردهي گریاغی يبرا
 ! رسمشه با مرام؟نیآخه ا(!!) يزیبدون درد و خونر...کنهی داره رسوام مال قلب سرکش حانیاونوقت ا...نکردم

 
  دوستي درد من درمان کن ابگفتم
  درد تو درمان نداردبگفتا

 ... درد درماني باشد برااگر
 ...(*)  درد تو ، درد است و درد استيدوا
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 اسمشم که اومد تو خفه مساریت)). شهیدود از کنده بلند م...((نه خوشم اومد...ایواقعا الل شد(!!) ی دکتر شوتیه_

 . مـــَردنتی از وجود نازنمی شدضی بار مـ ـستفنی و آخرنیبذار واسه اول...ی بحثهی ، ی حرفهیبابا ...یخون گرفت
 کاش ي ا،یدوختی لب مویشدی برش نداره که اگه داشت تو االن خفه ممساری حرف تنمی همچگم،ی خودم مشیپ

 فکر مییای روي راحت به پرالیاون وقت با خ...دمیشنی مقدمو نمنی عی مزاحمياالن کر بودم و الل، تا صدا
 .))لی ما کوتاه و خرما بر نخستد((نکهی و افسوس از اخوردمیغصه م...خوردمی غصه مکردمویفکر م...کردمیم
 
 .ستمی نی ادبیمن آدم ب...ریشازده پاشو حاال،به دل نگ_

 . شدهزی ام معلوم بود، اصال ادب و اصالت ازت سرریگفتی نمآره
 مشت آدم نفهم و از هی همه استعداد واسه نی با امی دارنکهی ام،مثالی اشتراکات داري سرهیمنو تو ... دکترگمایم_

 با اون همه ادعاش از همه زودتر از سر و صداها یاون مـ ـستوف...میکنی ارباب قدرنشناس کار مهیهمه مهمتر 
* ب گ. رمیگی مخی به وقتش از برمی حاال اون کفتار پنم؛ بدهکار بموی من عادت ندارم به کسیول... و الفراردیترس

 .يدیدی مویکاش بود... ندازمشیخوردن م
 . اونم جونشوونه،ی به من بدهکار که چه عرصضکنم، مدی ولست،ی سرش نیمنت
 از وجود میخوای آخر، ما مي تو لحظه هام،ی بلند بگو مام بشنو؟یکنی مزی وزی واسه خودت وی چيدکتر دار_

 .می کمال استفاده رو ببرنتینازن
 ؟ی صاف نکرده باشتوی بدهی شده تا بحال با کسکنم؛واقعای دارم فکر میچیه-
 .ي داري منظورهی یاز هر حرف...یستی نی شاپور شوتگهی ددونمی م؟یبگ يخوای میچ_
 م؟ی نرفترونیاز شهر ب! یچیه_
  دکتر؟نی داري شهر امررونیب_
 !؟ی کنستمی وسط شهر سر به نيخوای که می بگيخواینم-
 . وسط شهرمی وقتشه برگردگهیم،دی ما تا االن خارج شهر بودی دکتر، ولی باهوشیلیخ_

 نترس شده که نقدی اگه؟ی میداره چ.  دست منم بستهنیبودم،حاال ا... کردن خلق اجی تو کار گي عمرهی خودم من
 . تو شهر واسه خالص کردنمبرتمیم
 به اون راه؟ يچرا خودتو زد... حالو دوس دارمنیا...خرمیحالتو م. کنمی حس مدهی ندی حتتویجیدکتر جون، گ_

 ؟ي شد؟ هنوز کجه اون دوزاری چینکته رو نگرفت. بدهکار بمونمي االن گفتم دوس ندارم به احدنیهم
 !گزه؟ی که کَکِشم نمهی حرفه ای چه خوشه، مگه چقد تو آدم کشرخنده،ی ززنهیم
 نتتی خانوم نوازنده ببچهری پرينجوریا...ای شدی هپلیلی به سر و روت بکش، خی دستهی حتما گمیدکتر جون، م_

 !زنهی اونشب من سکته رو منیحتما ع
 . رو با هم رد کردمي و مغزی االن دوتا سکته قلبنی منه؟ خودم همشی پي پردونهی از کجا منیا!  خـــــــداای
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 یشگی هميرای و اون تحقمساری مورد فقط خواستم از تنی تو ای من بهت بدهکار نموندم، ول؟يدید...دکتر جون_
 س،ی خبرا ننیاز ا!  از مالو امالك تو گذشت؟ نه جـــــونمای راحتنی به هممساری تیکنی فکر مرم،یش انتقام بگ

 خانومم مالحظه چهری تو چوب بزنم، از قضا پرونه ِ خاهیخودم مامور شدم زاغ س! عاشق چشمو ابروت نشده بود که
 یچه کنم که آقام بهم گفته بود بدهکار کس. مث االن...  باد کرده بودمیصری خب فکر کنم اون موقع رگ قیشد ول
 خودش مساریت....  عمل کردمتشی مورد وصهی نیمنم به ا... نی زمي سرتو شب راحت بذاري حق نداريموند

 اری قراره آخرش به شهردونستمی موقع نمارم،اونی در بویاری بختلی به اسم جلیی پوك باباکویج منوفرستاد تا تموم
. ادی فرستادن ته دره از اب در مشی که چار سال پیلی همون وکاری خان برادر مازاری شهرنیفخار ختم بشه، بعدم ا

 بود، دهیچی دلخراشش همه جا پادف آوازه مرگش و تصادمهی ی نبودم، ولاری پرونده مازانیاون موقع من درجر
 ي اهن پاره هاياز رو.  ذره بدنش خاکستر شدهنی خوب سوخته و روغنش دراومده تا اخرنکهی طرف بعد اگفتنیم

به ...خدا بده شانس...ي خانوم کردي پرنیخونه باغتم که به نام هم.من واقعا متاسفم... دشو بزنن تونستن رنشیماش
 ... داره هاي اقهی ام خوب سلی خودش، شاپور شوتواسه ي اههی خوب وجيچشم خواهر

 ام چارهی بنیا... اورده واسه درد دلری جفت گوش مفت گهی...شهی بندش نمی ولرهیگی زبون به دهن مقهی دقدو
 که به نفع نجای امساری مقدم از تی الاقل تالفستا،ی ام بد نشهی کردن همی تالفمسار،ی داشته از تيعجب دل پر

 . تموم شديپر
 ...تی چون حقت بود به خاطر اون زبون درازکنمی نمی ام شرمنده، عذرخواهیلیبابت اون س_
 . زدنشی عقرب تو ذاتته ننی عدونم،یم_
 .يکردی نمی کم لطفينطوری ادهی برات دی رنگيذات چه خوابا آدم بدنی ایاگه بدون_

 من چقد عاشق حل یدونی سر راه ما؟ تو که مومدی همه معما منی ادی باي شب آخرنی اَد همم؟ی جون داشتخدا
 ي دوس دارا؟ی اون دنامی با ذهن پر عالمت سوال بيخوای واسه دوتادوتا چار تا ندارم؟می وقتگهیحاال که د...معمام

 االن نیهم(!!)  و منکر و بدماری باش که جواب نکنداشته  از من انتظارای پاچ کرده؟اون دنری بنده که کال مغزش گهی
 .رسهی نمتی آسموني سوال طرح کرده، نوبت به فرشته های برام به قدر کافتینی زمطانی شنیهم
 نوی دور، دورتا دور ماشهی. کنمیس م حنی پاشو رو زميصدا.هی عوضی کني هر کاریآدم عوض...دارهی نگه منویماش

 .کنهیطواف م
 . باالکشتمی فشار مهی با کنم،ی بغـ ـلم، حس مری زندازهیدستشو که م...کنهی باز منوی ماشدر
 فه،یمن قلـ ـبم ضع.  برسون ي مددهی بلندت کنم، خودتم رسهیزورم نم...زندون بهت ساخته ها...دکتر جون_

 .یدونیخودت که بهتر م
 .نمیشی می خودمو رو صندلشم،ی مقدم نمی منتظر روضه خونگهید

 ...کنهی پس کلّم، گره چشم بندو باز مبرهی دفعه دستشو منی امقدم
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 يای که مال کثافت کارمی دخمه خارج شهر بودهی تو شهر، تا االن تو می برگشتینیبیم...دوباره سالم دکتر جون_
 که نصف شبه، همه جا فی حم؟ی باورت شد وسط شهر؟ینیبیخوب دور و برتو نگاه کن، مغازه ها رو م.  بودمساریت

 .خاموشه
  تو شهر؟می چرا االن برگشتادیفقط با باورام جور در نم...می باورم شد وسط شهردم،ی تکون مسرمو

 !چهیپی مابونی تو خي خنده، تو سکوت نصف شب صداش بدجورری ززنهی مپق
 و ریسر به ز "یکافه چ"همون ...زی خودمون تو کافه پروی همون شاپور شوتنهوی عي دکتر االن شدياو_

 .پشتتو کن به من...يای در میجیعب نداره ، صبر کن از گ. ي و منگ شدجیمشخصه که پاك گ...آروم
 .ندازمی نگاه سراسر سوال بهش مهی دوباره

 .نم پسر دستتو باز کخوامیم...کنهی مگایباز داره ن_
  ا؟ی اون دنمی بفرستيخوایبا دست باز م-
 ! مگه؟شهی می چای اون دني حاال ازاد بر،ي بودری همه مدت اسنیخب اره، ا_

 نی درست پشت ماشذاره،ی باز منوی همونجور در ماشرون،ی بکشتمی مو مقهی به ندازهی چنگ مکنهی که باز مدستامو
 ،شونهی دو زانو ميمنو رو
 دستامو نهیبی نمی بره اروم باشم، معلومه که لزومهی مث ی وقتکنم،ی که دارم، تعجب می همه ارامشنی از اخودمم

 .ببنده
 ؟ینی با چشم خودت مرگ خودتو ببي دارگرشوی چشماتو ببندم،جتونمی مياگه دوست دار_

 .دمی رسنکهیالاقل به ا. رمی از ارزوهام بوده که با چشم باز بمیکی نی ادم،ی تکون مسرمو
 هی قاچاقو کثافت کارمی پرونده عظنی تو ادی شاجه،ی هم صنفاش رانی که بی هموناره،ی معروفشو درم45 کلت

 ... و تصادف نشون بدنی ندارن خودکشی باشم که با اسلحه کشته شدم و سعی من تنها کسمسار،یت
 . منقهی رو شقنذارهی مییشویلی ککی وزن کنم،تمامی سرم حس مي روشوینیی و سنگيسرد
 باش، حاال که دارن يقو... تو همرهی کالمون مي و بلرزی اگه بترساریشهر... تو تنمنهیشی مشی از سردي بدلرز

 .ی لرزشچی بدون ه،ی ترسچی بدون هن،ی پس شجاع باش و محکم سر جات بشدن،یکشته شدنتو قتل نشون م
 فقط نم،ی بی نمیچی لحظه آخر هنی ایگفتم چشمامو نبنده ول. شهی ضامن اسلحه کنار گوشم، چند برابر ميصدا

 وارد خلوت ی تا کسذارمی که به خودم داده بودم، رو هم میچشمامو برخالف قول. يمث پر...کنمی و لمس مشنومیم
 ! نشه و تقدسشو بهم نزنهيذهنم با پر

نهات  که تيببخش پر.نتونستم آزادت کنم...ينتونستم چشماتو بهت برگردونم، منو ببخش پر...ي ببخش پرمنو
 هیمبادا واسم گر.شهی با هم صاف مای بدهکار موندم؛ حساب ما اون دنیکی نگاه کنم ؛ من به تو يگذاشتم، هرجور

 چه به روزشون دمیدی من می وليدیدیخودت نم...شهی داغون میلی قطره اشکم خهی با ی آخه چشمات حت،یکن
 .ومدیم
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  خسته و افسرده و زاررومیم
 شی خوي رانهی منزلگه ويسو

  از شهر شمابرمی مبخدا
 شی خوي وانهی و ددهی شوردل

  دوري تا که در آن نقطه برمیم
  دهم از رنگ گناهشیشستشو
  عشقي دهم از لکه شیشستشو

  و تباهجای همه خواهش بنیز
  برم تا ز تو دورش سازمیم
  محالدی امي جلوه ي تو از
  برم زنده به گورش سازمیم
 ...(*) وصالادی پس نکند نی ازتا
 ! اخر دکتر؟تیوص_
 

 ...ادی می تَق ارومي صدادم،ی چشمامو محکم رو هم فشار مچکونه،ی رو مماشه
 . بودیخشابش خال... بودیخال! یلعنت

مگه چقد وزن داشت که نفسامو تا ...شهی و راه نفسم باز مدارهی م برمقهی کلتشو از رو شقکنم،ی چشمامو باز مدوباره
 ! بود؟ کردهنی حد سنگنیا

 !یتو در امان. نترسگهید...نترس! ایدی ترسیدکتر جون حساب_
 !زدی هم معلوم بود، چون داد میکی تو همون تاری متعجب من حتافهیق

 ! که درد نداشت هان؟ششیچطور بود دکتر جون؟ ن... رو بهت نشون بدمی که گفتی عقربشیخواستم ن_
 : کنهحی با من تفری روانوونی حنی دستو پا و پخمه ساکت بمونم تا ای آدم بهی مث تونمی نمگهید
  مقدم؟ی کنی چه غلطيخوایم_
  ادابم؟ي من چقد مبادیدونیخودت که م... دکترگهی ادب نشو دیآ ب...آ_

مقدم با (( گه،ی ممکنو گفته بود دفهی لطنی خنده، مسخره ترری ززنهی چون مگه،ی که چقد داره چرند مدی فهمخودش
 !))ادب است

 رو ی بدهنی که اسی حاال قرار نمونم،ی نمی شد؟ بهت گفتم که بدهکار کسی چی دکتر جون، نکته رو نگرفتنیبب_
حاالم ...نی دِي جور اداهی ک،ی به شکل پاداش داد، پاداش کار ندی بادی شای بدم که، گاهی به شکل تالفشهیهم

 امشب جونتو نجات دادم چون ،يبود  بلد،یتونستی چون م،ياون شب جونمو نجات داد... حسابیحساب ب
 ای دننی اي هرجاگهی بار دهیچون اگه .مینی رو نببگهی وقت همدچی هگهی ددوارمی ام؟ینیبیم.  بلد بودمتونستم،یم
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 هستم؟ واسه ی شناسفهی که چقد آدم وظیدونیم... بوده که بکشمتنی من افهیوظ. ذارمی زنده ت نمگهی دنمت،یبب
 ياون شب تو منو نجات داد.  م عمل کردمفهیاالنم برخالف وظ... پام، لب دارهه هس کممیشناس فهی وظنیهم

عب ! ؟ی بدهکار منشتری بیلی تو خ؟ینیبی من نبود که زنده بذارمت، مفی امشب جزو وظایول... ات بودفهیچون وظ
  ازواجت چطوره؟ياصال بشه کادو... از ما داشته باشيادگاری هی نمینداره، ا
  باالرمیگی دفعه مهی سرمو

اون دختر تو . هواشو داشته باش... براتشهی می خانوم، خانوم خوبچهریپر...ی بخت شدی سفشاالیبه قول ننه م ا_
 کار و تو نی بهترمسار،ی تي و تو دست و پازی تو کافه پروشدی مفی ح،ي داراقتشویتو ل.  بودگهی دزی چهی زیکافه پرو

 ...نی تلفن، ببوسکی کهی نمیا... يکرد
 ! بودم چرا؟دهی خودم ندگهی راست مده،ی سرمو نشون مپشت
 ... توشذارهی مارهی درمبشی و چند تا سکه از جرهیگی دست راستمو مزنه،ی پام زانو ميجلو
 کس و ی بنقدرامی ادونمیم... دنبالتانی شدا دکتر جون، تلفن کن بنی سنگیلیحساب خ... از ما داشته باشنامیا_

 خبر ای روزا نیمنتظر باش هم... شدهری دیلی برم تا االنم خیستی باگهی من د؟ي باري کارگه،یخب د.یستیکار ن
 از امروز ینوشتی متی واسه خودت وصدی تو باروزی دا شده؟ تکی چقد کوچای دن؟ینیبیم. خبر مرگموای يفرارمو بشنو

  از جات؟ی بلند شیتونیم!  بابا، پاهاتم که آش و الشهي دنبال کفن بگردم واسه خودم؟ ادیمن با
 .  پاهام از کار افتادنشه،ی نمیول... کنده شم نی تا با فشار به اونا بتونم از زمنی کف زمذارمی مدستامو
 ،  باالکشتمی می فشار آنهی بغـ ـلمو با ری زندازهی مدستشو

 هی تکوارشی به دوسک،ی تو اطاقک کمیریکشون کشون م. باشهمساری تي همون مقدم، سگ باوفانی اشهی نمباورم
 تلفن وشماره رو ی تو سوراخندازمی رو دستم، سکه رو مذارمی ذره شم مهی تو پاهام، کنمی همه جونمو جمع مدم،یم
 !رونی بکشتمی متالق از تو باادی مشهی و صاحبش همادمهی که ي تنها شماره ارم،یگیم

 زنه؛ی اولو مبوق
 :ارهی و چار سانت جلوتر مشی ـشونـی کنار پرهیگیا انگشت وسط و اشارشو م دوتمقدم

 .امتی به قداریخدافظ دکتر جون، د_
 ی منو، مقدم جواب کرد، کلیعزرائ...،رفتی راحتنی همنش؛بهی سمت ماشگردهی که اومده و برمی همون راهبعدم

 کرد؟یفکرشو م
 .نییبله بفرما_

 که زنده ام، که برگشت خوردم از اون شهی تو گوشم، تازه باورم مچهیپی م که میشگی همبانی و پشتی ناجيصدا
 نظر ه،ی عجب دختر خوش شانسيپر... برم گردوندي به خاطر خودم که نه، به خاطر پرگهی بار دهی که خدا ا،یدن

 !کرده خداست، انگار
 اریمنم، شهر...ی دکتر ناظميالو، آقا_
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 ؟يدیچرا جواب نم...الو... الو؟یی توار؟یالو شهر_
 .ارمی دکتر، خودمم، شهريبله آقا-
  تو پسر؟ حالت خوبه؟ییکجا_

 ؟یپرسی سواله منامی اآخه
  ،ابونی خی حوالزنم،ی زنگ می تلفن عموموسکی کهیبله خوبم، از _

  کرده؟ریی تغنقدی مدت انی ایعنی چرا؟ ادی نمادمی ابانوی کجاس؟ اسم خنجای اایخدا! پــــف
 ي عجله اچیه... خوب فکر کنار،ی مادام هلن معلومه، آروم باش شهریاطی خي تابلوندازم،ی مغازه روبروم نگاه مبه
 . تموم شدزی همه چست،ین

 د؟یشناسیم...زرگنده... ابونی مادام هلن، تو خیاطی خيروبرو -
 .امیاالن م...ای نریی اومدم، جاي جلدست،ی دور نادی خدا رو شکر زشناسم،ی ماریاره شهر_
 .منتظرم-

 زابه راش رمرد،ی پچارهیب. رمی دادم؛ وا مهی تکوسکی کوارهی که به دیی جون تو پام تموم شد، روهمون پاهاتموم
 بعد مقدم، حاالم ،ي زده باال، اول پرامی مزاحمش بودم، چقد امشب حساب بدهکارشهیمن هم. یکردم نصف شب

 ! یدکتر ناظم
 مث ی من واست بنده پاک،ی هستي پريتو خدا.دیشا... بتونم جبران کنمدی شا،يداد شکرت که بهم فرصت ایخدا
 زهی براش عزي اونقد هواشو داره، اونقد پري پري خدانی همدونمی می داشتم، ولادی زمی نبودم، اشتباه تو زندگيپر

 بهم جون گهی کم دهی. ذارهی شده تنهام نمکه  از دست داده همي که پری پاکيکه به حرمت قلب شکسته و چشما
 چی چه کنم که من هی انتظاراتم رفته باال ولیلی خدونمی منم،ی رو ببي پرگهی بار دهی که بتونم یبده حداقل تا وقت

 معجزه نی من عي دل رحم شدن مقدم برا،ي که برام معجزه فرستادیکسو بجز تو ندارم، اونم درست امشب
 مرده مییحای نبودم که دم مسیسی برام بشکافه، عای نبودم که دریمن موس... حد همون کسهرمعجزه هرکس د...بود

 کنم، اونم دای از مهلکه نجات پیعنی بودم و هستم که معجزه م يری بنده سراپا تقص،ي فخاراریزنده کنه، من شهر
 ی کسکرد،ی مدای پی تجلم مث مقدیطانی در قالب شدی فرشته نجاتم بای حتدیشا...ی و منطقهی توجچیبدون ه

 طانمیش... لحظه تو وجود مقدم حلول کرد، اونم فقط به اندازه نجات منهی ي فقط برایی روح خدادیشا! دونه؟یچم
 هی ياونم فقط برا... مث مقدم فرشته شدیطانیحاال ش... لحظههی شد؛ فقط سی لحظه ابلهی فرشته بود که در هی

 ... حسابهیبه بهانه تسو...لحظه
 خوابم گرفته به خاطر آرامش بعد از دونمی گرفته، نمي ازم انرژیلی و برگشتن خایون دن توك پا رفتن تا اهی انگار

 پاشو ،ي نبودي ناز نازنقدی تو که اار،ی به خاطر شوك اون کلت سرد؟ خجالت بکش شهررمی دارم از حال مایطوفان 
 مرده ی هرچيپاشو که ابرو.  غش و ضعف نکناین دختر غشی پاشو مث اگفتیاگه آقاجون االن بود بهم مِِ...سرپا

 باشه و ای تنها اوالدتون تو اون دندی بااریظاهرا حاالحاالها ماز... بازم عقب افتاددارمونیآقا جون د.يبری ميدار
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 اجی که بهم احتیاون زمان... موقع، به موقع نبودمچی وقت ، هچیمن ه. شهیمث هم... کنهيبراتون تک فرزند
 ... نبودمنیشتدا

 عمر دوباره دارم به تک تک نی انگار با ادم،یباالخره به ارزوم رس...دهی شفق داره کم کم خودشو نشون میسرخ
سالم ...((سالم به صبح.. .  شفق، شکافته شدن آسمون تو دل فجری سرخنیاول... سحردهی سپدنی درسم،یآرزوهام م

 که ی سنت شکننی به خاطر ابخشتم،ی ممهی خدا کردم،بنی چشمامو می ولکنمیمن سالم م))  مطلَعِ الفَجری حتّیهِ
 ...کنمی سالم مدنیموقع خواب

 
***** 

 ؟يشنویصدامو م...پسرم...اریشهر_
 که باز شده، وگرنه اونا رم بسته نگه ستی باز شدن ندارن، گوشامم به اراده خودم ني چشمام نای ولشنمی رو مصدا

 .دارمیم
 . چشماتو باز کنار؟یشهر_
 نکهی اي باز کردم و دوباره بستم، فقط برامهی چشمام نصفه و نهی ثانهی کمتر از ي که بود فقط برای هر مکافاتبا

 .دمینشون بدم صداشو شن
 .چشماتو باز کن... پسر؟ آهــــــانیخوابیچقد م_

 يبه پلکا گهی فشار دهی نی وقت رو حرفش حرف نزدم، واسه همچی صدا احترام قائل بودمو هنی واسه اشهیهم
 از پس دو تا کلی هنی من با افتن،ی تا دوباره رو هم نکنمی تقلّا میلی دفعه خنیا...کنمی بازشون مارموی منمیسنگ
 ...امی پلک برنمی زِپرتچهیماه
 ...اریشهر_

 : ازش خارج کنـمیی تو حنجره مو صدازمی همه جونمو برشهی دکتر دوباره باعث ميصدا
 !هـــــوم؟-
 تا االن یبسه هرچ...هیداری االن وقت بگهید... تخـ ـتنی رو ايدی خوابیدو روزه تخـ ـت گرفت...پاشو پسر_

 .ی حرف بزندی سکوتت باي سالهانیپاشو که قَد تموم ا...ي و سکوت کرديدیخواب
 به اندازه همون دی شاکنم،ی خشکم از هم جدا شه، به زور لبـ ـامو از هم باز مي لبای حتمذارهی که دارم نیعطش

 شه،ی لـ ـبم کنده مي پوستادم،ی لبـ ـامو از هم فاصله مادی سوزش زهیبا ... باز کردن پلکام زدمي که برايزور
 ،کنمی که طعم خون رو حس ميجور

 آب-
 ... تو فعال چشماتو باز کندم،یباشه آبم بهت م_
 ! ما شدهي اورده ها، حاال عاشق چشم و ابروری دکترم وقت گنیا
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 چهره درهم برهم و مات دم،ی دهی تو زاوادی که ميزی چنی اولنم،ی نورو ببتونمی تازه مکنمی چشمامو که باز منباریا
 ...دکتره

 .يخوش اومد...سالم پسرم_
  شد؟ی آب چنیپس ا...کنمی منیی اروم باال پاسرمو

 دم لـ ذارهی موانی باال و لارهیکم م هیبعدم سرم ...وانی لهی تو زهیری کنار تخـ ـتم مزی مقدار آب از پارچ رو مهی
 ...رهیگی از دهنم موانوی لکنهی چند قطره آب دهنمو تَر منکهیهم...ـبم
االن ...يخدا رو شکر که بهوش اومد...کنهی مکشی آب تحره،ی معده ت خالس،ی برات خوب نشیادیشرمنده ز_
 ...ارنی گرم بقی سوپ رقهی واست گمیم

 ...فکر نکنم امروز بتونم سوپ بخورم... روهمرهیچشمام دوباره داره م! پوف! س؟ی نی مگه سوپ آبکحاال
 
 .اری شهرشتری کم بهی...شتری بکمیآهان ؛ _
 .تونمی نمگهید... دکترتونمی نمگهید-
 .شتریچند تا قدم ب...ي بهشون استراحت داديادی مدت زنی ا،ی از پاهات کار بکشدیبا...اری شهرمی ندارتونمینم_
 . تُن شدههی وزن هرکدوم از پاهام شه،یدکتر نم-
 . شدهکتری کوچیلی در ظاهر خیول_
 .برا امروز بسه...دونمیآره م-
 ياونم مرد. خوادی نملی گاه علهی تکهی که داره ی با ضعفيپر.ی باشي گاه پرهی تکیتونی وضع نمنی تو با ااریشهر_

 ! باد و هرچه بادابادرین پاهاشو گذاشته تو مس تو زندايدی به خاطر ناامی راه بره ولتونستهیکه م
 و ارمیدست چپمو که تو دست دکتر بود در م. کنهی محرکه رو بهم وارد مشتری تلخش بي دکتر با حرفاشهی هممث

 واسه واریچنگ زدن به د.  بودهنی همي سال پرهی حال وار،ی چنگ زدن به دوار،ی به دزنمیبا هردو تا دستم چنگ م
 شهی مواری دنیم،ایکنی مدای هرکدوم نقص عضو پار،وی دنی داره ای چه نقششم،ی متوسل مواری حاال من به ددن،یند

 . مني دست براي و عصاي پري برادی سفيعصا... يعصا
 ـی وزن زانوهام رو سنی کم از اهی بار قدم اره،یزانوهام تاب بدن خودمو نم...رمی بود مي تا قدمو با هر ضربو زورپنج
 .)) آراسته شدزیگل بود به سبزه ن. ((ادینفسمم باال نم...کنهی مینیم سنگـنه 

 . تو اطاقت پسرممی برایب...اری شهرگهیبسه د_
. کنمی منی و خودمو پهن زمخورمی سر مواری همون ديرو.  بود تا مث برنج شفته شده وا برمی حرف دکتر کافنیهم

 از پس رسهی زورش نمرمردیپ... سوام کنهنی داره بکشتم باال و از زمی بغـ ـلمو سعری زندازهی دستشو میدکتر ناظم
. بانمی مهربون پشترمردیپ... مهربون هستمرمردی پنیبرابر ا  بازم دوی نصف شده ولکلمی هنکهیهنوزم با ا.ادیمن برب

ر عوضش؟ جز  کردم دکاریمن براش چ... برام کم نذاشتیچیه.  مدت برام تموم کردنی رو تو اي پدریدکتر ناظم
 .  حالوتو ازش گرفتمشوی وقت آسایوقتو ب.  براش دردسر درست کردمنکهیا
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 چکی و مث پواری به درمیگی خاطر، براش بار خاطر نباشم، دوباره دستمو ماری که االن اگه واسم شده نهی احداقلش
 .یاز سردرگم...از درد... چمیپی دور خودم می ولرمی باال، ازش باال مچهیپی مواریکه از قد د

 چند ماه کجا بودم؟ شهرامم که حتما بهش گفته که نی دارم که بگم؟ ای بگم؟ چیچ...ي پرشی که برگردم پحاال
 ...میآشنا بود

 بفهمه زوی اگه بخواد همه چ؟ی کنه چي کنجکاويادی زياگه پر...کشهی مری مهره کمـ ـرم تفتم،ی که مزای چنی اادی
 و حی که چشماش خوب بشه و صحیالبته تا موقع... کنمی رو ازش مخفيزی نداره چی لزومگهید... البته حقشه؟یچ

من .  شرعایقانونا و حت.  خونه خودشگهیاالن د... نهکه البته خونه من...رونیسالم بتونه پاشو از خونه من بذاره ب
 نامیزتریاز پول عز...مهی حق آبا اجدادنیا. راش حالل تره مادرم بریاز ش...  هی خونه مال پرنی ندارم ، ايکه ورثه ا

  خاك؟ي رونمیزتری بهتر از عزیپس ک... خروار خاکنهی ریحاال که اونا هرکدوم ز...دهیبهم رس
 که ي همون خراب شده ارمیم... موندننجای ندارم واسه اییجا... از خجالت بذاره و بره منمدی که اول و اخر بایاون

 به زنمی رو مي خونه به اضافه تموم مال و امالك پدرنیا... بخواد بمونه که چه بهترياگرم پر...بودم همه وقت نیا
 از چنگم ي مورد با ناجوانمردنیتو ا...واسه خودش کرده  وقتهیلی خانوم خياصل خونه دل بوده که پر...نامش

 کجا رو دارم که برم؟ اصال ست؟ی که توش ني و قلب تپنده ای ـنه خالـی سنیحاال من کجا برم با ا...درش اورده
 ارم؟یدووم م
 گهی دينجوریا.  بالکُل منو فراموش کردهی حتي نکرده، پرریی تغیچی همه مدت هنی بعد انمی برمو ببشهی مجالب

اون .  ثبت بشهخی اسم مام تو تاري اونجوردی شايدیخدا رو چه د...شمی و برزن مي کوی نشون راهی دل و بیب
 ! یمن شوت...دمجنون بو

 وقت چی دکتر هي جلوشم،ی مزی خمی جام نرون،توی بارمی سرَم مریدستمو که گذاشته بودم ز...کنهی درو باز مدکتر
 که االن ی از خجالتیچی هنی ای خاصه ولطمی درسته شرادم،ی ، اون وقت االن دراز به دراز خوابکردمیپامو دراز نم

 .کنهی کم نمکشمیدارم م
 .يدی از خودت کار کشیلیامروز خ... دراز بکشار،یراحت باش شهر_
 . کنمسشونی ماه دوباره راستو رهی کمتر از دی بای روز افتادن، ولنی پاها تو چند ماه به انی خسته شدم، اگهید-
 .یشینگران نباش خوب م_
 چه خبرا؟-
 ؟يخوای و کجا می تو خبر از کاده،یخبر که ز_
 ...از بچه ها، شهرام، خونه، گوهر...از همه کس....از همه جا-
 ؟يخوای خبر نمی از کسگهی دنا؟یهم_

 ! خاناری شهری خودتگفتی که انگار مکردهی نگاهم مي جورهی کنم،ی دکتر نگاه مي باال و تو چشمارمیگی مسرمو
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 به می مـ ـستقيزی چهی ی وقتیدونیم...یشناسیاخه تو که منو م...نیی دوباره سرمو انداختم پاموی ازش دزدچشمامو
 !اوردمی که به زبون نمهی مـ ـستقری در واقع منظورم همون غارم،یزبون م

 حالشون چطوره؟. ياز پر... از خونه، از گوهر، از شتریخبر از همه، ب-
رده و تموم  به سرت خويزی چي ضربه اهی واقعا فکر کردم که تو زندان يدی روز سوال نپرس8-7 نیاونقد تو ا_

 .ياون قسمت مغزت که مربوط به خاطرات خونه بوده رو فراموش کرد
 دونن؟ی من مهی ام از قضيزیحالشون چطوره؟ چ-
 ای ؟ي کجا بودوی کردکاری چنکهیکدومش منظورته، ا...ي کردي کاری هم مخفی کل،یی ت؟ تو پر معماهیکدوم قض_
 !؟ي شدی و کي بودی کنکهیا

 ! صفر مطلقد،ی به صفر رسقی ضربانش دقساد،ی لحظه قلـ ـبم واهی دم،ی رنگمو خودم فهمدنیپر
 . بدهحی تر توضقی از دکتر بخوام دقنکهی دهنمو باز کنم چه برسه به اکنمی جرئت نمی حتدم،ی دهنمو قورت مآب

 گرفت که می کال تصمای گردنش جوابمو داد فتهی خونم ننکهی واسه ادونمی نمد،ی حرفش نفسمو برنی با ادی فهمانگار
  نکنه؛تمی اذنی از اشتریب

 رو هنوز ي بودی کنکهی ایول...ي اورده،گفته که تو کار مبارزه بودرتی گی مـ ـستوفمساریشهرام گفت که ت_
 .ي که آزاد شدی وقتينگفته، گذاشته بود برا

  من کردن؟ي هم براي شدم؟ اونا مگه کارآزاد
 کال فراموش نکهی اای مونده بود، ادشی همه مدت نی که منو بعد ادی بگدیاخوی اصال مشم؟ی آزاد مدونستیمگه م-

 کرد؟
 يای جوشهی مدت همنیتو ا.  طورنی ام همي نکرد، در حق پری اون در حق تو کوتاهار،ی نکن شهری انصافیب_

 فهمه،ی خب گرفتار بود، اون االن حال تو رو میدرسته اون چند ماه اول نبود، ول...زدیبهش سر م...  بودهيحال پر
 .دهیاونم داغ برادر د

   چند ماه؟نی همه اتفاق افتاده تو انی اگه؟ی داره می چدکتر
 ن؟یداغ برادر؟ افش-
 خاك نوی افشنهیبی مرسهی می طفلک وقتدن،ی و بعد چند وقت به شهرام خبر مکنهی می خودکششیآره، تو اتر_

 .دیرادرشم نرس به جنازه بیکردن و حت
 .دمی به خاك و خاکستر برادرم نرسی من حترسه،ی من نمي بازم به پای من، ولهی شبچقد

 . وقتشه خبر ازاد شدنتو بهشون بگمگهید_
 شوی االن اصال آمادگی ولفتهی اتفاق منی زود اای ری ددونستمی منکهی با اپرم،ی ، دوباره سر جام مگهی شوك دهی

همون که ...خود ِ خودش "بهشِ" که برام مهمه؛ خبر دادن يزی االن چس،یبرام مهم ن "بهشون"ندارم، خبر دادن 
 کردمی که بهش فکر نمیی که تنها وقتانجاسی االبج... چند ماه شب و روز، رو ز و شب باهام بودنیتموم مدت ا



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 286 

 لحظه ي ارامشم بود، تموم ارام من براي هاتموم دغدغه من تو لحظه "يپر" شکنجه بودم، ری بود که زییوقتا
 !می بعد شکنجه، مرهم روح و جسم زخمي قراری بيها
 
  که دلم لک زده لبخندش رای همانتو
  همانندش راافتی که هرگز نتوان او

  آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کردمنم
 ...(*) و عاطفه و روح هنرمندش راغزل

 "چهریپر"
 
 .زی بذار رو مری رو بگوهی ظرف منی اای مادر، بيپر_
  بودمکاری من که ب؟ي چرا زودتر صدام نکرد؟یکنی خودت مي همه کارا داريگوهر خانوم چرا پاشد-
 يشنوی نمیچی هگهی تو حس و حال زدن ديری که ممی وقت،ياری اون سازو دوباره درمي صداي داردمیمادر د_

  خودمو سبک کنم؟ی واسه چگهی دشد،ی نمدمی عايزی چکردمیکه، منم صدات م
 کال همه زنم،ی آهنگو هر وقت منی مخصوصا اشم؟ی مينجوری چرا ادونمی گوهر خانوم؛ خودمم هنوز نميحق دار-

 دوس دارم، از شتری از همه بنوی داد، منم اادی بهم نی بود که افشی اهنگنی آخه اولدم،یهوش و حواسمو از دست م
 .زنمیهمه هم بهتر م

 خوشم اومده، یلیخ(!!)  اون ماسماسک ي ، از صداومدی سرو صدا ها خوشم نمنی مادر، منم که از ایگیراست م_
 .ایزنی خوب میلیتو هم ماشاال خ

اصال .ي آلــ ـت لهو و لعب کنار اومدنیخب خدا رو شکر که شمام خوشت اومد، باالخره به قول خودت با ا-
  بدم؟ادی بهت يخوایم
  نه؟یستی آخه دختر جان؟ تو فکر آبرو و سن و سال من نیزنیو م تهی حرفا چنیا! يوا پر_
 دور کنم، ناموفق تر ادی که قراره بی جور حرفا ذهنمو از امشبو مهموننی که با اکنمی می سعی خنده، هرچری ززنمیم
 ی خودشو خونه کسلی دلی موقع بچی اون هدونمی تا اونجا که ماد؟ی داره می چي برای دکتر ناظمیعنی شم،یم

 که دهی اجازه رو نمنیخانوم تنها هستن به خودش ا  که دو تاي تو خونه اه،ی کال آدم با مالحظه اکنه،یدعوت نم
 ! پدرمهي جانکهیبا ا. ری به اصطالح خي بهانه هاای تی به نی رفت و امد کنه، حتادیز
 اد؟ی بخوادی می چي نگفت برایگوهرخانوم دکتر ناظم-
 .گهی دادی بخوادی داره که می حتما خبر مهمشهی مث همیول...نه مادر_
 هی چجور دکتردونمی ام نمی دکتر ناظمنیا! ه؟ی که معلوم بود، اون خبر مهمه چنی اگه،ی مبی که چشم بسته غنمیا

 . خبر بد هستمهی من منتظر ادیاسمش که م...کنهیکه فقط به آدم اضطراب وارد م
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با اومدن اسم ! اری جز شهرمی نداررونی رو اون بی ماکه کسفته،ی داره میی اتفاقاهی رونی اون بیعنی خبر داره، یوقت
((  ی نباشه، به قولاری نشده باشه، اصال خبر راجع به شهرشیچیه...ایخدا. دنی کوبي برارهیگی قلـ ـبم دور ماریشهر

 نوی خبر بود ای باری از شهری وقتقایاونم دق!  گفت؟ شهرام ار بنی جمله رو آخرنی ایک)) هی خوش خبر،ي خبریب
 .گفته بود

 ؟يخوایگوهر خانوم کمک نم-
 . شب بره خونهدی اصرارش کردم، قبول نکرد، گفت مهمون داره بایهرچ. مونهیدکتر شام نم...نه مادر_
 بازم ی مهمونم داره ولنکهی بگه؟ با اادی واجب بوده که بنقدی ایعنی کنه،ی مشتری دلشوره منو بی گوهرم که ه،يوا
 نجا؟ی اادی اول بدیبا
 . جان فکر کنم دکتر اومديپر_

قلـ ـبم . چند برابر شده... که کم نشده یچی دلشوره من ازش هی ولد،ی انتظار به سر رسنی رو شکر، باالخره اخدا
 .رونی بزنهیداره از دهنم م

تازه ...دادی بهم ارامش میم بود، کل "کادیوان  " االن اگه گردنبند ایخدا... به صلوات فرستادنکنمی لب شروع مریز
 .شهیمث هم. شهی مری ختم به خهی قضنی که اشدمی مطمئن میی جوراهی

 .اریسالم بر اهل منزل دکتر شهر_
 .کنمی ول مچونمدمی که چند بار دور انگشتم پموی روسرنیی پاشم،ی جام بلند ماز
 ن؟ی دکتر، خوش اومديسالم آقا-
 وبه؟ خانوم گل، حالت خيسالم پر_

 . ساده اومدهی احوالپرسهی واسه دی نداره، شاي رو شکر، از طرز حرف زدنش معلومه که خبر بدخدا
  نه؟ای رمی بگی ازتون مژدگوندی بادونمی من مزاحم شدم، راستش نمدیببخش_

 حرفش زد و تا ابد تو نی که دکتر با ای تموم حس خوبخوامی مدم،ی نمرونشی بی تو دماغم ولکشمی با ولع منفسمو
 . هام نگه دارمهیر

 خونه نی ااری شده بده، شهررانی شهر ونی ااری اومده خبر از برگشتن شهردی خبر خوش در راه است، شا؟یمژدگون
 ! سزاوارشهياری ملک الحق شهرنی ايکه برا

 . برگشت، آزاد شداری داد، شهرجهی جان، باالخره دعاهاتون نتيگوهر خانوم، پر_
 .کنمی از چشمام آزاد مار،ی شهري نگه داشته پشت پلکمو با آزاداشک

  دکتر؟ سالمه؟ي آزاد شد آقایک... صد هزار مرتبه شکری شکر، الهیاله_
 .شهی مي روز12-10آره سالمه، حدود _
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چشممون به در خشک شد، . میشی زنده ممویریمی هرروز صدبار منجای ما انیگی نمن؟ی خبر دادری دنقدیپس چرا ا_
 نی عاریبه خدا که شهر. ستادیمی ما قلـ ـبمون وانیومدی شما و دکتر شهرام مای ومد،ی زنگ تلفن ميهر بار که صدا

 . خوشگلموي پرنیبعدم ا... کردمی اونو دعا مهمه  نمازم اول ازکردم،سری براش دعا ممونه،هرشبیپسر خودم م
 گوهر با بغض و پر رون،ی بزنهی از چشمه چشمام مشتری اشکم بيقطره ها گه،منمی که گوهر مي هر جمله ابا

 .  ندارمیتی گله و شکاچیه... من اماکنه،ی متیگوهر شکوه و شکا...کنمی مهی صدا گری من بزنه،یصداحرف م
 که بعد رفتن ی همون شبخوام،ی ازت چشمم نمگهی دی وقته که حتیلی خخوام،ی ازت نمیچی هگهی شکرت، دایخدا

 برام نی و سالم زنده باشه، همحی اگه برنگشت باز هم صحی زنده بمونه، حتاریشهرام، ازت خواستم که شهر
 !ادهیز  از سرممکشهی نفس مای دننی تو ایی جاهی که بدونم داره نیهم...هیکاف

 اقتم،ی از لشتری بیلی خ،يد از خواسته م بهم داشتری که چقد بنمیبی و سالم برگشته، محی صحگهی که دکتر محاال
 .ي رو برگردونداری و شهري دل گوهر نگاه کردی به پاکنباری ادمیشا

 که داشتمو يزی چنیزتری دادن ندارم، عزی مژدگوني برايزی خدا بهت بده، من چيخوای می که هرچی الهدکتر
. م ؛ همون حفظش کرده "کادیو ان  " که امروز برگشت، پالك اری دادم به شهرار،یهمون روز آخر دادم به شهر

 . دوباره برگردونداریشهر
 که ي از همون روزقیدق.  هام حبس شده بودهی تو رشهی چند ماه همنیتو ا...  رونی بدمی می راحتي از رونفسو

 . حبس شده، نفس خودمو محبـ ـوس نگه داشتماری شهردمیشن
 داره ی برگرده خونه؟ چه لزومی قراره کاری که شهردمی نپرسی گفت؟ حتی رفت؟ چی که دکتر کدکهی نفهماصال

 ...کشهی سالمه و هنوز داره نفس منکهیبپرسم؟ مهم ا
 .می کار داری پاشو که کل،يپر_

 هی خبرو تخلنی ای و سرخوشي انرژتونمیانگار منتظر بودم، االن با کار کردن م.شمی چک و چونه درجا بلند می بمنم
 .کنم

 گفتی دکتر من،یی پامیاری از اطاق باال بلشوی وسادی برق بزنه، بايزیمه جا از تم هدی باد،یایآقا تا آخر هفته م_
 .نیی پاادی نتونسته رو پاهاش درست راه بره، بهتره بیحداقل تا وقت

 !راه بره؟-
 !  هاهی رنی شدن ای شناسفهی وظي چه زندانباناشه،ی هام حبس مهی تو رگهی نفس دهی خبر، نی ادنی شنبا
 کم ورزش هی دی شدن، باهی بنی کم بهی که پاهاش نهی اده،ی شکنجه دادی آقا تو زندان زگفتیآره مادر، دکتر م_

 .شهینگران نباش، خوب م... کنه تا دوباره خوب بشه
 منه؟ نکنه اونم مث من ي مث خوب شدن چشماارمی شهري نگران نبود؟ نکنه خوب شدن پاهاشهی مگه میول
  شد؟لیعل
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 زنده باشه و اری که شهرنی که همفهممیحاال م...  حدا نکنهرم،یگی گاز مده،یتا اونجا که آستانه دردم اجازه م ـامو لبـ
 با دی بااری من شهريبرا.  بدوهی دو پا حتي بتونه رودیبا.  سالمِ سالم باشهدی اون باس،ی نینفس بکشه برام کاف

 . باشهر با اقتداشهی همدیبا.  باشهبتیصالبت و با ه
 بعد از چند ماه ی باشه، حتهی بنی و بفی من، حق نداره لنگ بزنه، حق نداره ضعی و حامیناج... گاه من هیتک

 !دنیشکنجه د
 
 کمک، اصال آقا جمال ادی بمی کارگر خبر کنمیتونستی اومده؟ ما خودمون وقش می واسه چگهی دنی ادونمینم_

 .ادی بمیگفتی مدویشوهر ناه
 میاری بنوی اون تخـ ـت سنگمیتونستیما که نم!  نداره کهيکار... بابا اومده کمک ،شنوهیزشته گوهر م! سیه-
 .نییپا
 .ادی اونم مشهی می هرچره،یگیآخه مادر لجم م_
 گفتی دکتر ميدی مگه نداره،ی آخه؟ دوست شهري شهرام بدبخت دارنی با ایگوهر خانوم؛ شما چه پدر کشتگ-
 . خوشحال باشهنقدی دوستش اي در اون در زده؟ حاال حقشه که بعد آزادنی آقا به اي واسه آزادیلیخ

 :رونی بدهی پر صدا منفسشو
شهرام تو رو از ...یگی نمیچی تو هم که هشناسن؟ی مي رو چجورگهی دو تا همدنی امیدیما که نفهم!  بگم واالیچ_

 شناسه؟ی آقا تو رو از کجا مشناخت؟یکجا م
 دای و پدیشهرام که منو تو کافه د.  نکردمدای پی سواال فکرکردم و جوابنی وقته به ایلیخودمم خ... گوهریی سواالچه

 . دونمی منم میدونی که اگه تو مارمی که بهم داد قانعم نکرد، شهری وقت جوابچیکرده، هرچند که ه
 ... خانوميپر_
 . انصافی رو قلـ ـبم، ترسوند منو بذارمی دستمو مپرم،ی شهرام از جام مي صدابا
  نه؟یکنی فکر ماری به شهري تو فکر؟ حتما داری رفتيبدجور...ی بترسخواستمی نمدی ببخش؟يدیترس_

  فکر خودمم ندارم؟اریاخت!  به تو چه؟آخه
 بله؛-
 . خودش کردهری که فکر و ذهن تو رو درگاریخوش به حال شهر_
حاال تو چرا . يدادی تو ذهنم جوالن میداشت دفعه تو هم خوب نی فکر و ذهن من؟ ايایری از درگي چه خبر دارتو
  ؟یکنی جِلِز ولز ميدار
 که ارمی نمونده، شهري کارگهی دن،یی پامیتخـ ـتو اورد!  چشمت روشناد،ی فکر نکن، باالخره منقدی خانوم، ايپر_
 .ی همه بهش فکر کننی اسی الزم نش،ینیبی مگهی اون موقع داد؛ی تا فردا مگهید

 نداره، ي چهره اچی قهرمان من تو ذهنم هارم،ی بادی به افشوی تو ذهنم قتونمی نمی حتنمش،ی ببتونمی نمی حتمن
 ده،ی من تو ذهنم سفاریشهر.  بدمتی جسم تو ذهنم بهش هوهیاونقد برام مقدس هست که نخوام فقط با ساختن 
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 منه، من حق ندارم ی؟اون فقط ناج"من اریشهر" بهش گفتم ی به چه حقکشم،یاز خودم خجالت م. دی سفدِیسف
 اری شهرهی.  ملکه سالمهی اری دختر سالمه، شهرهی اری من؟ اون شهراری چه برسه به شهرار،ی بهش بگم شهریحت

 ! مث مني نه دختر الجون و کورخواد؛ی مبای و زي ملکه سالمو قوهی يسالمو قو
 جور حس هی فقط اری شهر که احساس تو بهیدونیخودتم خوب م! يریگی خودتو دست باال مي داریلی خيپر

 ،  حق دارهیلی اون به گردن تو خه،یقدرشناس
تو که دختر !  براش بزرگهيادی لقمه ها زنیا!  غلطا نکنهنی از اگهی دی بهش بفهمونوی کن ذهنتو خفه کنی سعپس

 بشه که با ي صاحب دختردی بااریشهر.  پس االنم عاقل باش،يکردی عاقالنه فکر مشهیهم...ي نبودي پردازالیخ
 .ش خودنی دکتر عهی لکرده،یاصل و نسب باشه، خوشگل و سالم و تحص

 .می شام در خدمت باشمیشدیخوشحال م... دیدی زحمت کشیلی دکتر؛ خيدست شما درد نکنه آقا_
تو .گهی درهی رو کولشو مذارهی دمشو مگهی بمونه هم دخواستی بدبخت اگه مي که تو زدی حرفنی گوهر ناقال، ايا

 !ي مهمون نواز بودکه
 تونمی خانوم ميپر. من با اجازه مرخص شم... اومدناری که آقا شهری وقتي باشه برااره،ی خانوما، وقت بسگهینه د_

 رم؟یچند لحظه وقتتونو بگ
 .کنمیبله، خواهش م-
 . منتظرتماطیپس تو ح_
 مونده که ی من باقی ام تو زندگي اگهی مگه کس د؟ی از کگهی دفعه دنی اگه؟ی خبر دهی داره؟ بازم کارمی چیعنی

 نای نکنه تا حاال همه اس؟ی حالش خوب ناری نکنه شهراره؟ی در مورد شهردمی سره بشه؟ شاهی فشیاالن بخواد تکل
 ؟ منو گوهر گفتن؟ اصال نکنه آزاد نشده باشهیرو واسه دلخوش

 به خونش، گردهی معلومه که نه؟ اون االن آزاده و فردا برمرون؛ی بزهی چرند ازش بري فکرانی تا ادمی تکون مسرمو
 . کنندشی شاد کنن و دوباره نااميخودیآزار که ندارن دل آدمو ب

  جان؟ي پرياومد_
 .کنهیصدا م"خانوم " و منو شهی گوهر مالحظه کار مي فقط جلوانگار

  افتاده؟ی اتفاقن؟ی داشتيبا من کار-
 تو شدی رو مي امروز کامال برق شادد،یاستم بگم که انتظارت به سر رس فقط خوس،ی نی جان، مشکلينه پر_

 .چشمات خوند
 . کنهی گرفته واسه ما ذهن خونادی نمی کم بود؟ حاال ااریشهر

 . نگرانش بودمیلی مدت خنی به گردن من حق دارن، تو ایلی ، اقا خدیدونیبله، خب م-
  به خاطر خودت؟ای يبه خاطر خودش نگران بود_
 کنه؟ی می چه فرقه؟یمغلطه ها چ نیا
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 کنه؟ی میچه فرق-
 . جواب منو بدهپرسم،ی که مکنهیدِ فرق م_
 ینی از ا؟یی تنهاکردمی مکاری من چفتادی ماری آقا شهري برایخب به خاطر هر جفتمون، به خاطر خودم؛ اگه اتفاق_

 .شدمی کس تر میکه هستم تنها تر و ب
 ؟يشدی نگرانش نمگهی اون وقت د؟ی نداشتی مشکلگهی ددادی نجاتت میی که از تنهاشدی مدای پی اگه کسیعنی_
 ه؟ی منظورتون چه؟ی سواال برا چنیا-
 دم؟ی ، فقط پرسي پریشی میچرا عصب_
 . به خاطر خودش بودمی نگرانشتریخب معلومه که نه؟ ب-

 چند ماه که نبود، من دغدغه جا و مکان و خوردو نی به خاطر خودش بود، مگه تو امی گفتم بهش، همه نگراندروغ
 کردنو ی و زندگدنی نفس کشموی و پر عظمت آرامش افتاده بود رو زندگنی سنگهی ساهی نکهیخوراك داشتم؟ جز ا

  پر کاه راحت و سبک کرده بود؟نیبرام ع
نه واسه ... دوباره بره میزندگ مهم ي از آدمایکی نکهی وقت بر نگرده، اهی نکهی فقط و فقط نگران خودش بودم، امن
 !به خاطر خود من، به خاطر دلم.  دادن به منی من، نه واسه خرجییتنها
 به خاطر ی حتدن،ی کشی و تشنگی بودم نه به خاطر جسمم و ترس از گشنگاریدلِ من، من نگران شهر... منبازم

 وزنه ده هی قلـ ـبم انگار يآ. ر قلـ ـبمبه خاط...به خاطر .  بودم به خاطر روحماریچشمامم نبود، من نگران شهر
 !  ساده نبودنمی وزن داشت؟ همچنقدی ساده اف اعتراهی یعنی ار؟ی شهري از روش برداشتن، چه کرده بودیمن
 

  مني دهی از آسمان دامشب
  باردی شعرم ستاره ميرو
  کاغذ هادی سکوت سپدر

  کاردی جرقه ممی هاپنجه
  دوست داشتن است،آغازيآر

 داستی راه ناپانی پاگرچه
 شمیندی دگر نانی به پامن
 ... (*) باستی دوست داشتن زنی همکه
 

 بود، چه اون موقع که اومد و ومدهی خونه بوده و هست، چه اون موقع که هنوز ننی وقته که تو ایلی خاری شهرروح
 .چند روز موند، چه االن که اومده اونم بعد چند ماه
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بهار امسالم با !  فصل برگشتو وصالهزیی من پاي و فراقه؟ براي فصل دورزیی پاگهی می شد، کیدنی امسال چه دزییپا
 خلق گهی نوروز دهی بهار و هی دوباره برام زیی شد، حاال حقمه که پای زود دوباره سرد و زمـ ـستونیلی خاریرفتن شهر

 س؟یحقم ن! کنه
  ،سی تو االن اصال حواست ن،ي پرمیکنیبعدا راجع بهش صحبت م_

 ! بود کمـ ـرم خم بشهکی که نزدي رو شونم، جورذارهی منی سنگدستشو
 ،ي غاز بگردهی صدتا يالی و دلی الکهی نکن دنبال توجی پس سع،ی به من دروغ بگیتونی باشه که نمادتیفقط _

 !ی شرقیروز خوش بانون...کنمی راحت باهات برخورد نمنقدی اگهیاونوقته که د
 االن چش شده بود؟ االن نه، امروز، امروزم نه، منظورم نی اشه،ی باال، گردنم رگ به رگ مرمیگی دفعه مهی سرمو

 که ی اونيزی دوس داره از هرچسازه،یاز کاه ، کوه م... شدهنی افشهی چند ماهه؟ چقد شبنیا...  چند وقته سنیا
 !می جنیس  و بشنوه و دست بذاره روش واسه سوال و جوابوخوادیدلش م

 
 "اریشهر"
 
 ،ی به خودت مسلط بشی تا بتوننجای بمون اشتری خرده بهی بازم بمون، یکنی اگه فکر م؟ي اارآمادهی شهرگمیم_
 !هی واسه کنار اومدن با قضمی وقت بدنای از اشتری ام بي به پردی بادیشا

  کنه؟ی کار می من خبر دار بشه چی اگه از راز واقعي پرس،ی نمعلوم
 تونهی منهی ببره،ی بگمی تصمنکهی، چند ماه وقت داشته واسه فکر کردن، واسه ا. بهش فرصت دادمینه ، بسه هرچ-

  بمونه تو اون خونه؟ایتنها باشه 
 . پسریگی پرت و پال مي که دارمی برایب_
 روز از باخبر شدن 20 من و ي ماه از آزاد1 حدود نش،ی به سمت ماشمیفتی کمک دکتر که دستمو گرفته، راه مبا
 به ومدی چرا ندونمی تا جمله هم نگفته، نم5 مدت چند بار با خونه دکتر تماس گرفته و سرجمع نی گذشته، تو ايپر
 ای نهی منو ببتونهی چون نمکنه؟ی صدق ميدر مورد پر ي جمله چجورنی؟ واقعا ا)) نداشتهدنمویچون چشم د(( دنم؟ید

 دنم؟ی دومدهیه نواقعا از من متنفر بوده ک
 کامل عقلم پاره سنگ بر داشته، یعنی کرده، وونمی نداشته باشه، خوب دیچی زندان برا من هگه،ی راست مدکتر

از جسم که !  سرم اوردنیی بالهی ایهوشی بنی ، تو اشدمی مهوشی شکنجه ها بری که زی موقعدیشا...  دونمینم
 ! پفـــــ....گهی برام نمونده، از عقلم که ديزیچ
 گه؟ی دي خودتو اماده کردار،یشهر_
 ؟ی چيبرا-
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 ي از همون روز اول که پر؟ی کنفی رو براش تعری داشتي که با پریی از اول تا اخر ماجراهانکهی ا؟ی همه چيبرا_
 سر از ي االن که چجورنیهم.... تاي که پاشو به خونه شهرام باز کردی تا اون موقعيدیرو همراه شوهر خاله ش د

 خونه تو دراورده؟
اگه ول کنه و بره ... یلی دکتر، خترسمیاز واکنشش م!  از کجا شروع کنمدونمی فکر کردم، اصال نمنایبه همه ا-
 ؟یچ
 . و جهالت خودش بمونهي خبری تو بي که تا ابد بذارشهی؟نمیباالخره که چ_
 ی داره تو خونه من زندگنکهیا... ای بمونه؟ نایاب نشهی همي قراره براي پریعنی! ومدی خوشم نچی حرف دکتر هنی ااز
 ؟ی جهالت و نادونیعنی کنهیم
 .سی که االن وقتش ندونمی منویا...ینه ول-
 . کم حال خودت بهتر بشه بعدهیسر فرصت، بذار ... کهی خونه بهش بگی امروز که رفتنیخب منم نگفتم هم_

 10 دمی سال بعد، شاهیحاال امروز نشد فردا، فردا نشد . گهی بهش دگمی دکتر، خب منی داره اي چه عجله احاال
 (!!)سال بعد

 .گمیباشه دکتر، بهش م_
  من بهش بگم؟يخوایم_
 نگم، يزی چدمی من دارم جون میه... بار کنی و باقالاریاون وقت خر ب! گمای بهت ميزی چهیدکتر  "...ال اله اال ا"
 .ي زودتر بذارم کف دست پری هرچزوی تا من همه چيریگی جونمو مي تو داریه

 . رو بهش برگردونمي پری که امانتنهی که مهمه ايزی چاالن
 . سمت خونه تو راه اهندی برشه،ی دکتر اگه ميآقا_
  ؟ی شاپور شوتــــــي نقشتو هنوزم ادامه بديخوای نکنه م؟یاونجا واسه چ_
 ! گذاشتننی که انگار فاز دوم شکنجه ها رو به عهده ارهی دکترو بگنی اادی بیکی نه
 . برش گردونمي به پردی دارم که بای امانتهینه -

 .  باالندازهی شونه ها شو مدکتر
 .ارمی درمي دارم خُل خُل بازيادی داره خب، من زحق
 .شهی نداشته باشه الاقل دکتر ساکت مدهی که فایچی چشمامو بذارم رو هم، هدمی محیترج

دلشوره اس ...دونمی نمجانهیمن االن از شدت ه.  انتخاب کردهتی وصحتی رو واسه نصی بد وقترمرد،ی پچارهیب
  ارم؟ی باال بزوی همه چي نکنه منم مث شب آخر پرخوره،ی که هست حالم داره بهم میهرچ...دونمینم
 .گهی دنی همشهی ش مجهی نت،ی فکر کنزای چنی به ای معلومه که وقتاری شهريوا

 .بردیکم کم داشت خوابم م. کنمی دکتر چشمامو باز ميباصدا
 . شمایمی از خونه قدنمیبفرما ا_
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 به یلی که دکتر باهام داشته خي فشرده اناتی تمرنی شم، اادهی پنی از ماشکنهی کمکم منوی از ماشنیی پاادی معیسر
 ونمی اون شب نمس،یالاقل مث اون شب که با مقدم بودم ن.  راه برمتونمی راحتتر میلی خگهیاالن د. نفعم تموم شد

 که ی هرچی شده بود؟ ولدمی اون چند ماه تو زندان عاو که تيادی به خاطر ضعف زایبه خاطر ترس از مرگ بود 
 .بود فقط به خاطر شکنجه نبوده

 نداشته تی محله هرجاشم که امننیا تو کشم،ی از کنار چارچوب در خونه ننه خاور رد شده بود و مشهی که همینخ
 . که آه در بساط ندارهدوننی کل محل مرزنی پچارهیباشه، خونه ننه خاور امن و امانه، ب

.  همه باز بودي در خونه ش به روشهی همشد،ی چون اگه بود اصال اون در بسته نمس،ی که ننه خاور خونه ندونمیم
 ای قابله محل بود، هنوزم بعضیی جوراهی! زدی کس نمچی ـنه هـی بود، دست رد به سادلی دریدستش تنگ بود ول

 پا ي واسه اون زناسوختی وقتا واقعا دلم میبعض.  اون بزائونهدادنیاعتقاد داشتن که دستش خوبه و بچه هاشونو م
 دستش خوبه؛ ؟ی بره که چای تا ننه خاور بچه رو به دندنیکشی درد می بود، کلدهی رسدنوشنیی که وقت زایبه ماه
 بشه، دی نداشته که ساقتیل. سی ندی خودش بارها و بارها گفته بود که سی ولده،ی ننه سگفتنی بهش مایبعض. تبرکه

 !رهیگی خدا قهرش مد،ی بهش نگن سیپس الک
 اطاقم نگه دارم، من که نی حرمت اسی الزم نگهی درم،ی سمت اطاق خودم، با همون کفش مرمی کمک دکتر مبا
 فکر کردن بهشم واسم ی که حتی اومدم، هموني پری االنم فقط به خاطر امانتستم،ی موندگار ننجای اگهی ددونمیم

 !ــــــبی بس عجوردی میآرامش
 کف دستمو بر ی اون قد محکم که وقتدم،ی مشتم فشار مي تودارم،ی طاقچه برميشو از رو "کادیو ان  " گردنبند

. یلی برا من مقدسه، خیلی ـوسم، خبـی سمت لبـ ـامو مبرمیپالکو م... دستم رد انداختهي به قاعده پالکش رودارمیم
 !ی بند انگشتهی ي طالنی کرد همداری منو بته خفمانی ایی جوراهی اونو بهم داده، زی عزهی نکهی ايسوا
 دن،ی رو که پس نمهی هدش؟ی ندادهی پالکو بهت برگردونم، مگه تو به من هدنی محاله ای ولهی اسمش امانتيپر

 ...رمیگی طال بگذر، من سر تا پاتو طال مکهی تهی نیپس مال خودمه، تو از ا
 سال قبله؟ کی ارهی همون شهرنی منم؟ انی طاقچه، اي ترك خورده رونهی تو آفتهی باال، چشمم مرمیگی مسرمو
 رو درست کردم، همون نهی آنی خودم ترك رو اادمهی به اسم قلب نداشتم، يزی که چی مننجا؟ی به ادمی رسيچجور

 ی ولکنهی مدایفقط با چشماشه که معنا پ ي پرکردمی اون موقع فکر منه،ی ببتونهی نمگهی دي پردمیشب که فهم
 اگه دی رو طاقچه، شاخوابونمی رو منهیآ... پرمعنا تر شده، چه با چشم قلب، چه با چشم سرشهی برام از هميپر...االن

 !ارهی مادمی نوی ظاهر باری شهرخوره،ی حالم ازش بهم مکردم،ی مری رو خرد و خاکشنهی آنی اشهی هميدکتر نبود برا
 
 
   چون شکستنهییآ

  ی و خالاهی سیقاب
   ماندي او به جااز
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   بودي انهی دل که آادی با
  ستمی خود گردر
 ...(*)ستم؟ی قاب زنی چگونه درنهی آیب
 "چهریپر"
 
 .  خودشونندن،ی جان رسيپر_
. کنمی مشی منم همراهاد،ی صلواتاش مي صدای لب هری تو دماغم، زچهیپی مکنهی که گوهر داره دود مي اسفنديبو

 . می داراروی دعاهاس که شهرنیباالخره از هم
 قرص نی ته دلم در عشهی که همدمی داشتم، االن تازه فهمدی به اومدنش امشهی که همیمن.  برگشتشه،ی نمباورم

 .خوردهی هم داشتم که وول مي ترس موذهی یی جوراهیبودن بازم 
 

  استکی نزدداری دي لحظه
  ام، مـ ـستموانهی من دباز
  لرزد دلم، دستمی مباز
  هستميگری در جهان دیی گوباز
 غی به غفلت گونه ام را تینخراش!يها
  زلفکم را دستي صفایرشی نپيها
  ،دليزی را نرمی آبروو
  نخورده مـ ـستيا

 ...(*) استکی نزدداری دي لحظه
 
 

 چرا مبل وسط سالنو فراموش دونمی بار نمهی منم دنبالش، هرچند که رون؛ی به سمت بدوهی از همه زودتر مگوهر
 بود ؛ هم به خاطر نیری شیلی درد برام خنی االن ای زانوهام درد گرفت ولن،ی شو خوردم زمهی به پاریکردم؟ پام گ

 که االن تو ي کم از دردهی تونستمی منم منکهی اطر شده بود ؛ هم به خاينجوری ااری به شهردنی رسي برانکهیا
 .میشی واقعا هم درد مينجوریا.  و درك کنماربودی شهريپاها

 
 .نییشهرام خان شمام بفرما... دکتري اقانیی بفرمان،ی خوش اومدیلی خن،یی تو آقا، بفرمانییبفرما_
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 چیه. نمشی بتونم ببهی فقط چند ثانی دستو و هر دو پامو بدم، ول االن حاضرم هر دونمش،ی ببتونمی بد که نمچقد
 یی صداهی چرا الل شدم؟ از ته گلوم دونمی نمس،ی نی هر کساری شهریول.  نشده بودمی حد دلتنگ کسنیوقت تا ا

 :گرفته از کنار بغضم رد شد
 
 . آقانیسالم، خوش اومد-
 

 . همه ادمنی بودم، اونم با وجود ادهی نچي برنامه ادنشی اومدن روز دي من اصال بران؟یهم
 
 .سالم؛ ممنون_
 

.  بستخی تو صداش، بغض تو گلومو منجمد کردو اشکام همونجور گوشه چشمام يسرما...  از منم سردتر بوداون
 .کردیداشت گلومو پاره م.  زده، سفت تر شده بودخیبغضمم مث آب 

 
 اری شهررفت،یگوهر که فقط قربون صدقه م. برداشته بود کل خونه رو ی گوهر، شهرام و دکتر ناظمي صداسرو
 !هی که موقتکردنی ش مهی داشتن نوجی و شهرام و دکتر ناظمنیی بود که چرا اطاقشو اوردن پایشاک

 
 نداشتم، اون بعد چند ماه اومده یمنم توقع.  کس حواسش به من نبودچی شده بود گل سر سبد، هاری وسط شهراون

 چه به روزش اورده ی اون شکنجه ها و اون زندان لعنتدونمی نمی ولکرد،ی صحبت مشهیث همبود، با همه داشت م
 نداره ی فکر کرده بود و نبودش برام فرقاریهر سرد بود که شیلی لحن من خدمی تا کردو شاينجوریبود که با من ا

 و چه بسا از اومدنش ناراحت شدم؟
 

 به کارم یلی خی اخالقم تو زندگنی نبودم خوشحال بودم، ای که آدم احساسنی از اشهیهم! ي بر سرت پرخاك
 کم هی کم فقط هی فقط خوامیاز خدا م...  ناراحتمیلیاما االن خ.  از ضررش بودشتری بیلیاومده بود، منفعتش برام خ

 . کنهیکیحرف دلو زبونمو 
 

 پشت پنجره سنگ صبورم ی ولستمی نی چشم به راه کسگهی دنکهی االن دوباره برم تو اطاق خودم، با ادمی محیترج
 . قاب چشمامو گرفتهي که جلویاهیدوباره زل بزنم به پرده س. باشم

 
 و صداشو زنهی وقته گوهر بهش روغن میلی خکنه،ی نمژی قژی در قنی اگهی بعدم باز شدنش، داد،ی در زدن ميصدا

 . گرفتادی ترفندشو دی شنیگوهرم وقت.  لوالش روغن زدهی دی تو عاری از همون موقع که شهرخوابونه،یم
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 ازت يای منتظر بودن بیلی و اون پسره شهرام خی زشت شد، دکتر ناظمیلی خن؟یی پايومدی جون چرا نيپر_
 .ی باال استراحت کني اومدکردهی من به دروغ گفتم سرت درد می کنن ولیخدافظ

 
 ،شمی کم استراحت کنم، خوب مهی. کنهیدرد م کم سرم هی ، نی اتفاقا دروغم نگفتد،یببخش_
 سوپ قوت دار درست کنم بدم هی کم بخوابه، شده پوستو استخون، برم هی جون، اونام زود رفتن تا آقا يباشه پر _

 .بهش بخوره
 گوهرم به من سوپ ادمهیخوب .  بشمتی آقا سفارش کرده بود که حتما تقوفتم،ی پارسال خودم مادی رهی که مگوهر

 مصون ی روحمم از همه چی بزنه حتبی نتونست به جسمم آسیچی هگهیمن خوب قوت گرفتم، د. قلم داده بود
 . خوره افتاده به جونمنیکه ع یدلتنگ.  که سابقه نداشته بهش گرفتار بشمی درد العالجنیمونده، جز ا

 خودمو از همه دور شهیهم.  باشمی وقت دلم نخواسته بود تو توجه کسچی بودم، من که ههی تو حاششهی که هممن
 !؟. بهم توجه کنهخوامی ماری شده که از شهری پس االن چداشتم،ینگه م

 دای اون چرا از تو چشمام نخوند که دلتنگشم؟ خوندن اون تو زندان مشکل پی نخواستم وليزی بازم ازش چیعنی
 زنن؟ی حرف نمگهی مدت دنی من تو اي چشماایکرده 
 اد،ی مرهی می گوهرم راه قرض داره ها، هنی اشه،ی منتظر اجازه من باشه، در باز منکهی بدون ااد،ی در مي صدادوباره
  چرا زانو درد دارم؟گهیبعد م

 . سی گوهر ني هن هن کردناهی شبیول. ادی نفس نفسش مي فقط صداگه؟ی نميزی چچرا
  باال؟ی شده؟ چرا دوباره برگشتيگوهر خانوم، طور-
  داره؟يرادی انم،یاومدم تو رو بب_
 شه؟ نیی اومده باال؟ مگه دکتر نگفت سختشه از پله ها باال پايچطور.ارهی شهري صداستم،یمی سر جام واخیس
  من اومده باال؟دنی فقط واسه دیعنی

  خانوم؟چهری پری خوشیلی خینیما رو نمب_
 . شدهی؟ چرا رسم...؟ خانوم...چهریپر
 . بودی تو خونه جاتون خالن،ی خوش اومدیلی آقا، خهی چه حرفنینه ا...ن-
  بود؟یفقط جام تو خونه خال_

 . بگم ، شرمندهتونمی نمگهی دنوی ایول!  بودی تو خونه قلب منم خالالبته
 . خونه تنگ شده بودنی ايمنم دلم برا_

 درست تو چند که،ی نزدیلی صداش خنباری با تو چه کردن؟ اار،ی شهريم شد رحی چقد ب،ی مقابله به مثلعجب
 . منهیقدم

 دفعه دستمو هی تو هوا هستم که دنی در حال دست کشگردم،ی باالو روبروم دنبالش مارمی ناخود اگاه مدستمو
 رو ذارهی دستشو میکی اون کنه،ی نمتمی دردش اذکنم،ی حس نمي من دردیول.ادی محکم، اونقد که دردم مره،یگیم
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 گرومپ گرومپ يدتم سمت خودش، صدای اون با شدت کشیول. شونم، با خودم گفتم االنه که پرتم کنه عقب
 يمن دلم برا... قلب خوش اهنگ تنگ شده بودنیقلبش تو گوشم چند برابر بلند تر شده بود، چقد دلم واسه ا

 نفساش، با ي زده بود حاال با گرماخی بودن صداش  که با سردیبغض.  تمام وجودش تنگ شده بودي ، برااریشهر
 مدت چه شب نی کردن، تو تموم اهی به گرکنمیشروع م. رونی بزنهی مچشمام  ازشه،یگرما و محبت وجودش، آب م

 نکهیواسه ا.اری شهری خودم، واسه سالمتی کردم، واسه دلتنگهی پنجره نشستمو گرنی که تا صبح پشت همییها
 ! پنجره به حق سزاوار دوست داشتنهنیا... پنجرهنیعد چند ماه درست پشت همو حاال ب...برگرده

 
  می کن پنجره ها را که نسباز
   ها رای اقاقالدی مروز

 ... ردیگی مجشن
   هستادتی چیه

   سوختی وحشی را عطشنی زمکه
   ها پژمردندبرگ
   با جگر خاك چه کردیتشنگ

   هستادتی چیه
   بلندي شب هایکی تاريتو
   سرما با تاك چه کردیلیس
  دی سپي ـنه گلهاـی سرو سبا
   شب باد غضبناك چه کردمهین
   هستادتی چیه

   معجزه باران را باور کنایحال
 ...(*)نی سخاوت را در چشم چمنزار ببو
 
 ! هاشهی سردردت بدتر م؟یکنی مهیچرا گر...کنهی سرت درد مگفتیگوهر م_
 ، م گرفتهی دفعه گرهی س،ی نيزیچ-
  ؟ی کنهی گرينجوری همشهیمگه م_
 و دارهیدستشو از رو چونم برم. باالارهی رو چونمو آروم صورتمو مذارهیدستشو م... رهیگی کوچولو ازم فاصله مهی ه

 ...کنهیاشکامو آروم پاك م
 ؟یهمفی می کنهی گري هم حق ندارگهید. يزی اشک برينجوری ارزششو نداره که ایچی کس، هچی هي پرنیبب_

 زم؟ی به خاطر تو هم اشک نری تو؟ حتی حتدمیچرا ازش نپرس... دمی آروم تکون مسرمو
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 .ادی مينجوری اشکام همس؛یدست خودم ن-
!  جور خشونتهیبه . کنهی رو گونه مو اشکامو پام مکشهی خودمه، دستشو محکم تر مذارم؟دستیمگه من م_
 .زمیری دارم اشک منکهی شده از ای معلومه که عصبانی ولدونمینم
 . اطاق تنگ شده بودنی صاحب ايدلم برا.... نی پنجره، انی اطاق، انی ايدلم برا_

 شهی شنیانگار با سنگ زد ا.  منم پر بکشه و برهيای بودکه تموم دلتنگی جمله کافهی نی حرفش؛ همنی اسوختم،
 .  رو شکستیدلتنگ

 منم؛-
 مدت نی تموم افهممی تازه مداره،یدستشو از پشت کمـ ـرم برم . سه حرف، منم همه حسمو گفتمنی ، تو همنیهم

 ...دهی کشي بوده، طفلک چه دردسادهیرو پاهاش وا
 ! کم درد گرفتههیمنم پاهامو کمـ ـرم . کم بخواب تا سردرت خوب بشههی_

 رم؛یگی مدستشو
 کنم؛یکمکتون م_

  چش شد؟نی وا ازنه،ی مقهقمه
. ی کمک کنخوادی تو نمرم،یخانوم کوچولو ، خودم م...ي قدم راه ببرهی جثه نی منو با ایتونی نمی خانوم، تو حتيپر_
 !یشی متیاذ
 !... نگوگهیقلـ ـبمو که د!  ندارماتی من ظرفار،ی حرفا نزن شهرنی از ا،ي وايا

 
 "اریشهر"
 
 
 .شهیآدم نم جا خونه خود چی که هدونمی خونه خودت؛ می باالخره بعد چند ماه برگشتاریخب آقا شهر_
 . من خونه شمام راحت بودمن،ی تالشتونو کردتی مدت شمام نهانی دکتر؛ البته تو ايبله آقا-
 . کهمی با هم تعارف ندارگهی بارها گفتم تو هم پسر من، دم،ی کردفهی پسر جان؛ ما فقط انجام وظي داراریاخت_

 .کنهی همراهشه، درو باز مشهی که هميدی با کلداره،ی دکتر نگه منکهی در؛ هميجلو
 خودشو شهی پسر همنی اکنه؟ی مکاری چنجای انیا! پرم؛شهرامهی از جام من،ی ماششهی رو شزنهی مدشی نفر با کلهی

 !همه جا رسونده، درست به موقع
 :نیی پادمی رو مشهیش
 .ي به خونه خودت خوش اومدق،یسالم رف_
 ،  پسرییدایبه سالم آقا شهرام، کم پ-
 ! مایدی روزه همو ند4 کجا بود؟ همه ش دایکم پ_
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 ؟ي وقته اومدیلیخ-
 . تومی با هم بر،يایآره، صبرکردم تو ب_
 نوی هرروز ادیبا! ينه خونه پر... خونه خودمي به سوشی پشت فرمون، پادی دکترم منوی عقب ماشی رو صندلپرهیم

 هی ی خبر نداره، ولهی قضنیدکتر از ا کس بجز شهرام و چی هه،یواسه خودم تکرار کنم که اون خونه صاحبش پر
 رو ی جا موندن و آوارگی بي و هول و والاشه راحت بشی مالندهی از بابت آالشی که خگمیبهش م. گمیروز بهش م

 !نداشته باشه ؛ حداقل
 بوش نجایاز هم!  ام راه انداختهي چه کاه دودن،ی طرف ماشدوهی که با اسفند دونش، داره منمیبی دور گوهر و ماز

 .کنهی داره کمکش ممیزیی باد پااد،یداره م
 

  که از فاصــله گفتم نفســــم بـــند آمـدبـــس
  دل تـــــو تا لـــب ارونــد آمــدی من بـــدل

 ابی نایگل اشــک... و بغض و ترانهصورت
  به لبــخنـد آمــدهی غزل گـرــــتی هر بکنج

 م هازائـــــر چشـــم همـــه آد! شــاعـــرم
  چشمان خــــودم آخر اســـــــفند آمـــــدنعش
  شـــد م اما بــــعد شیی با تو هوایساعتـ
  سخنــم با دو ســه تا پــند آمدنیری شـــعقل

 ي ابــــدي هاهی کـــه تکرار نشـــد ثانـــتا
 ...(*) اسپــــند آمـدی دل تـو با کمــــکـــــادی ان و
 

 یلی خرون،ی بارتمی و مکنهیکمک م.کنهی در سمت منو باز منویی پاادی مي شهرام جلداره،دی که نگه منوی ماشدکتر
 . ارزهی دردا منی به تموم اش،ی شوق اومدن به خونه و اهالیسخته ول

 داره یعنی که صورتش تو هم جمع شده، چرا؟ چش شده؟ نمیبی رو مي پرشم،ی وارد سالن مرم،ی پله ها که باال ماز
 اون کنه؟ی پاش درد میعنی کشه،ی منی راستشو رو زمي کم پاهی سمت من، ادی چند قدم مهی ؟ی از چکشهیدرد م

 مدت چه بالها که سر نی تو اسیمعلوم ن! شه انگار نه انگار که قول داده بود مراقب خودش با؟ی واسه چگهید
 !وردهیخودش ن

اخامو تو !  از منهشتری بي پردنی دي انگار اون ذوق و شوقش برانم،یبی باال تا نگاش کنم، که شهرامو مارمی مسرمو
 ي پریینای داره از نابومد،ی شهرام خوشم ني مدت که من نبودم؟ اصال از نگاهانی چه خبر شده تو اکشم،یهم م

داشت  نيازی وقت نچی اون هاره،ی در بي باززی نبود هله شهرام که دیول! زنهی مدشی دی و حسابکنهیسوء استفاده م
 ! بزنهدی دی کنه و ناموس مردمو دزدکيکه دله دزد
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 ! نیسالم آقا خوش اومد_
 زونی کافه بودن االن از سرو کولت آوي با وقار، هر کدوم از دخترانوی سنگشهی مث همام،ی صداش به خودم مبا

 (!!)ومدنی از خجالت سر و صورتت در میشده بودن و حساب
 .سالم، ممنون-

  هنوز تو شوك نگاه بد مدل شهرام بودم؟ای نشون بدم؟ي مثال منم خواستم خودمو جدحاال
 ! و زندان، اصال خوب نبودي مکالمه مون بعد چند ماه دورنی بود اولیهرچ
 کجا ي پرنهی ببکنهیشهرام صبر م. کنهی رو از من انتخاب می صندلنی دورتري رو مبال، پرنیشی باهم میهمگ

 یلی خبرم،ی ناخونامو تو کف دستم فرو مکنمویدستمو مشت م! کنهی رو به اون انتخاب می صندلنیکتری نزدنه،یشیم
آقا جون !  تو خونه م مهمونهنکهی به حرمت افقط ،رمی شو نگقهی به شهرام نگمو يزی تا چکنمیدارم خودمو کنترل م

 خونه حرمت داره، دست گفتی که چرا مفهممیحاال م. داشتی تو خونه حرمتشو نگه مومدی اگه دشمنشم میحت
 ادیآدم چشم ناپاك کراهت داره ب! کنهی می که ناموستون توش زندگي تو خونه ادیاری بدیری رو نگیهرکس و ناکس

 ! توشهي مث پری و خوشگلجوون  که دختريتو خونه ا
 ي از اطاقایکی از اطاق باال اوردن تو توی ضرورلی وساي سرهی جان، آقا شهرام لطف کردن، تخـ ـت و اریشهر_
 .نیی که پاهات خوبِ خوب نشدن، برو تو اطاق پای تا موقعن،ییپا

 ! به شهرامدنی که دنبال بهونه واسه توپمنم
 ! من همون باال راحتمن؟یی پانی اوردیواسه چ-

 جمع کنم، کال شتری حواسمو بدیهرچند که با!  طبقههی به اندازه ی رو ندارم، حتي از پري طاقت دورگهی دقتشیحق
 شده، محاله که دمی که صدق سر شکنجه ها عای نقصنی چشماش با اي بدم، به نفع خودشه، سواهی روریی تغهی

 و سالمو مـ ـستقل حی و صحارهی بدست بشویینایهمون که ب!  بذارم رو دلشگهی حسرت دهی رو بدبخت کنمو يپر
 !هی خودخواهتیازدواج با من نها! شه برام بسه

 ول کرد رفت باال، گمونم ي که پرمی شهرامو دکتر و گوهر بودي درست و بجايهای جرو بحثا و توجنی همتو
 . دونمی اونو خودمم نمارم،ی در ميحقم داره، حاال من چرا دارم بچه باز!  ما سر رفت ی الکيحوصله ش از بحثا

 نیبود باال که گفتم االن با مخ رو زم رو تا راه پله بدرقه کرد، اونقد سرشو گرفته ي دوباره با چشماش پرشهرام
 یقمی رفن،یی پاوردمی تا فکتو نرونیشهرام پاشو برو ب.  اگه کاله سرش بو حتما از سرش افتاده بوداد،یفرود م
 کاری مدت که حبس بودم بازم بنی تو ای درست، حتونم اي و کمکم کردي مرام به خرج دادیلیتا حاال خ... درست

 چشمامو رو ی علي ، به والی خونه داشته باشنی ای چشم به اهالیول...گفتی منطوری دکتر که ام،ی واسه آزادينبود
 .کنمی و دهنمو باز مبندمی حرمته میهرچ

 ي زن جوون دارای که خواهر ي تو خونه ااری بری عذبو نگقی دست رفیگفتی مشهی جون نور به قبرت بباره که همآقا
 زنت نشسته و زنت شده ي پاری زای دامادتون شده، ای دزد ناموس قیاون رف ینیبی ميایچون تا به خودت ب! توش
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 جلز ينجوری پس چرا دارم اه،یه ناموس منتفی پس کال قضس،ی خواهرم هم نس،ی زن من که نيحاال پر! عروسش
  کنم؟یولز م

 . استراحت کننضمونی تا جناب دکتر مرمی کم کم بهتره مرخص شگهیخب آقا شهرام د_
 ! دهی نداره، سرشو دمغ تکون مي اومدن پرنیی به پايدی امگهی که انگار دشهرامم

 ازش نا،ی آقا دکتر ما باشنیگوهر خانوم شمام مراقب ا.  جان خوب استراحت کناریشهر. می برگهیبله، بهتره د_
 .نی کنيخوب پرستار

 ! راحتالتونیخ! رو چِشَم آقا ، حتما_
 ره؛یگی اجازه رو ازم منی رو شونمو اذارهی دست میه که دکتر ناظم بدرقي پاشون بلند شم براری زخوامیم
 .خدافظ گوهر خانوم...خدافظ. می بابا جان، ما راهو بلدنیبش_
 میخوب از امانت.  کردي چند ماه برام مادرنی اچارهی برزنی کار بدرقه رو گوهر با اون زانو دردش انجام بده، پذارمیم

 اونقد مناعت طبع داره، که اگه شی که با دست خالنهی به اشی ازش تشکر کنم، جالبي چجوردونمینم. مراقبت کرد
 کنهیفکر م. کنهی و کال قهر مخورهیل اضافه کنم، بهش برمی دلی کردم بی که از قبل باهاش طی قرون به حقوقهی

 همه گهی االن ده،یقی تشوی حتای به عنوان انعام ی گاهس،ی نينجوری خدا شاهده که ایول! دمیدارم بهش صدقه م
 !سیاما گوهر اهلش ن!  دادن مرسومهیقیجا تشو

 که رفته شهی راحت مالمی خیوقت... سر زد و برگشتهی ي فاصله مهمونا رو بدرقه کرد، رفت باال به پرنی تو اگوهر
 که ي باال، با هر پله اکشمی بغـ ـلم، خودمو کشون کشون مری زيتو آشپزخونه و مشغول غذا پختن شده، با عصا

 !گردهی و برمرونی برهی بار جونم از تنم مهی رم،یباال م
 ! چار تا دونه پلهنی سر جاش، چقد سخت شده همادی تا نفسم بکنمی کم صبر مهی رسمی در اطاقش که مپشت

 پنجره نی چقد با نشستن پشت ادونمینم... زدمی تو اطاقش، پشت پنجره نشسته، حدس مپرمی مي فورزنموی مدر
 ! کردهدای پمانی بهش اي معلومه بدجوریحاجت گرفته؟ ول

 رو تو بغـ ـلش ياون پر.شهی ممی به اون پنجره هم حسودی خونه شدم، حتنی اي که چقد دلتنگ پرفهممی متازه
 که ی بدون برنامه، برخالف قولي دفعه اهی که ی به همون پنجره لعنتي حسودای بود ی دلتنگي از رودونمیداره، نم

 قاب نی که از اکنهی نمیی، اونم تقال! پنجرهن قاب همونیع... خودمي تو قاب دستاکشمشیبه خودم داده بودم م
 ! هی گرری ززنهی و مشکنهی مشی بغض لعنتم،ی رو آروم کنگهی که همدمی داراجی االن هردو احتاد،یدرب
 مگه زنه؟ی مشمی که با اشک چشماش بدتر اتهی دخترنی بعد از مادرم اوليپر! ی نکن لعنتهیگر... نکن دخترهیگر

 مرد مـ ـست از عشقو به هی الـ ـکله که دمی شازنه؟ی مشی آتی مردو گاههی پس چرا س؟یاشک چشم از آب ن
 !کشونهی مشیآت
 

 یستی آنچنــان در نیعنـــی عشــــق
 یــــستی کـه معشـــوقت ندانـــد کتا
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  از چشـمان اوی مـ ـستــیعنی عشق
 ...(*) سبوی بی می جرعه بیو ب لب یب

 
 "چهریپر"
 
 تو اری نه شهردونهی باز چه خبر شده؟ حاال که ماد؟ی بينطوری سابقه نداشته دکتر از؛ی رو مذارمی رو میی چاینیس

 خونه س نه گوهر؛
 ،دست شما درد نکنه دخترم_
 . تا سرد نشدهنیی بفرماکنم،یخواهش م-
 ه؟ی کار ککای کنی جان، اي پريزیری هم می خوش رنگياییباشه، چه چا_
 . خرده کمکش کردمهی رو گوهر خانوم پخته، منم کایک-
 خونه، رسونهی حق داره که هرجا باشه، خودشو موقع غذا ماری که هس، واقعا خوشمزه س، شهریکار هرک_

 ! خونهنی داره ايری نظی بيکدبانوها
 .سی نامینجوری اگهی دکتر، دي آقانیلطف دار-
 . جاني پرهنجوریچرا هم_

 بد درست زی چتونمی اگه بخوامم نمی تو آشپزخونه اون کافه بودم، حتي عمرهی سر اصل مطلب؟ بابا من رهی نمچرا
 !شهی بزنم طال میکنم بدم دست مردم، ذاتا دست به هرچ

  نه؟ي روادهی پرهی موقع منی همشهی هماریشهر_
 .شهی نمتی به اون صورت واسه راه رفتن اذگهی بهش کمک کرده، دیلیبله؛ خ-
  گوهر خانوم کجا رفته؟شه،ی منمیبهتر از ا_
 . سر به بچه هاش بزنههیرفت خونه شون -
 . ام قابل اعتمادهیلی کم از مادر نبود، خاری شهري براه،یزن خوب_
 .ونمی بهش مدیلیمن خ. نطورهیبله؛ هم-

 فقط اومده یعنی... شدهشیی مشغول خوردن چای دکتر ناظممفهمی مادی که می خوردن استکان به نعلبکيصدا
نه به خاطر !  نگرانمس؟ی خونه ننی تو ای قبلش زنگ زد و مطمئن شد کسی اونو بپرسه؟ اونم وقتنوی احوال انجا،یا

 برام، مونهی روزنامه منی عیی جوراهی ی ناظمدکتر...  بهم بگهخوادی می االن چنکهی اه،یفیدکتر، اون واقعا مرد شر
 ! اری خبر دست اول راجع به شهرهی اونم با اد،ی خبر بهی حتما با دی باادی میوقت

 ي تازه واسم خلق کنه؟ اي ماجراهی دوباره قراره یعنی! رونی براش افتاده؟ اون که تازه رفته بی نکنه اتفاقار؟یشهر
 هی که رهیگی توش جا میی ، مگه چقد چاکی استکان کمـ ـر بارهی گهی دشه؟ی تموم می کشیی چانیبابا، حاال ا

 ده؟یساعته داره لفت م
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 !یی باالخره تموم شد اون چاشیآخـــ... بهمی خوردن استکان نعلبکي صدادوباره
 ... جانيپر_
 ،بله-
 کس خبر چیه... کس نباشهچی مسئله باهات حرف بزنم که هنی تو خونه و راجع به اامی بیراستش صبر کردم وقت_

 ! دار نشه
-... 
 ! خودش تو خونه نباشهدمی رو بهت بگم که صالح دییزای چهی اری راجع به شهرخواستمیخب؛ م_

 ؟ي دارارمی بجز شهري اگهیشما مگه موضوع د...ارهی بود که راجع به شهرمعلوم
 چی بدون هم،ی رك و راست حرف بزنهی قضنی راجع به اخوادی جان؛ تو هم مث دختر خودم، دلم مي پرنیبب_

 کس چی هذارمی نمي باش اگه خودت نخوا،مطمئنی ذره مالحظه کنهی خوادی دلم نمیحت! یستی و رودر باخجالت
 . امروز ما با خبر بشهياز صحبتا

 !کشهی جا نمچی اصال مغزم به هکنم،ی من فقط سکوت مو
 !؟ي و دوس داراریتو شهر_

 واضح از تو نقدی ایعنی من دوسش دارم؟ ار؟ی گفت؟ شهری االن چنیا!  سر سرفهفتمی تو گلوم،مپرهی دهنم مآب
 .  کردی مخفاری رو از شهریچی هشهی که نمدمیفهمی مدی واسطه ش کرده، بااری شهردمیصورتم خونده؟ شا

 دیتو هم که االن سرخ و سف))  از سرّ دروندهدیرنگ رخساره خبر م(( هرچند که ؟ي ؟ جوابمو ندادي شد پریچ_
 !يشد

 من اگه ؟یکنی راجع به من مي االن چه فکر؟یی رسوانیمن چه کنم با ا! ای اوردری خنده، دکتر وقت گری ززنهیم
 اگه از عالقه م بو هیادی غلط زدونمی هس که لقمه گنده تر از دهنمه، ممی و دوستم داشته باشم اونقد حالاریشهر
 . خودمي خودمو خدانی رازه بنیا...ببره

 من تو خشت خام نینیبی نمنهی که شما تو آيزیاون چ...نی از من پنهان کنخوادی رو نمزای چنی اگهی د،ي پرنیبب_
 االن ن،یشما همو دوس دار...نمیبی غُد ماری اون شهري تو هم تو چشماي که هم تو چشمايزی مث همون چنم،یبیم
 رهی شنیخوای میچتونه؟ سر ک...نیکنی فرار مم هگهی همدهی از سای شما حتگذره،ی ماری ماهه از اومدن شهر2

 ...رسهی هم باشه، همه ش به خودتون مي وسط اگه نفع و ضررنی ان؟یبمال
 ... دکتري کس ندارم آقاچی از هیمن توقع-
 ؟ی پرتوقعیعنی ی حرف دلتو بزننکهی دختر خوب؟ اهیتوقع چ_
 ...نه ول-
 دی به تو درخواست بده، اون بادیاون با... اون مردهدونم،ی م؟ي دوسش داريدیچرا بهش نشون نم!  ندارهیول_

 . جرئت و جسارتو بهش بدهنی مورد شجاعت نداره، تو اهی نی که داره، تو ای با تموم جسارتاری شهریمطرح کنه ول
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-... 
 ه؟یهوم؟ نظرت چ_
 ... در کار نباشي اصال عالقه ادی دکتر شايآقا-
 ! ی لب تر کنهیتو فقط کاف.زهیشو به پات براون حاضره همه زندگ. من شک ندارم...هست_
 ... که بتونه حدااقیکی زن سالم داشته باشه، هی حقشه که اری دکتر، شهريخب آقا-
خودت ! هی اگهی دزی چکنهی ازت فرار ماری شهرنکهی الیدل...ي پرشناسمیمن هردوتونو م...يادی زاریتو از سر شهر_

 ...یفهمی ميبه زود
 . کنملی تحمي احدچی خودمو به هخوامیمن نم! رهی داره طفره مدی داشته باشه؟ شایتونی میلیچه دل-
  گفته؟يزی چاری انداخته تو مغزت؟ شهری حرفا رو کنی ا؟ي کدومه پرلیتحم_
 . نگفتنيزی چارینه آقا شهر...نه-
 که مطمئن شدم  حاالکنه؟ی میبگی چقد احساس غراره؟ی ماری چه به روز شهریدونی میگی که میی "آقا" نیهم_

  بهت بگمنوی که ادونمی م مفهی در کار هس، وظيعالقه ا
 ! نوبره واالگهی کنه دیبگیصابخونه تو خونه خودش از مهمونش احساس غر... گهی دخوبه

 یی جوراهی! ی و پا پس بکشی از نقصش خبر دار بشنکهی از اترسهیم! ترسهی ماریمن اومدم بهت بگم که شهر_
 .کنهی سرخورده ش میلی خی پسش بزننکهیا

 ... همي اگهی دزی مگه بجز پاهاش چ؟ینقص؟ چه نقص_
 ی قطعیچیالبته هنوز ه... بهت بگم کهنوی که ادونمی م مفهی در کار هس، وظيحاال که مطمئن شدم عالقه ا _
ت  شکنجه، به خاطر شدری زگهی مگه،ی منطوری خودش که ای معلوم نشد وليزی چیلی خناتی تو معایعنی س،ین

 ، خب راستش...ضربه ها
 ...کشهی مقی نفس عمهی

 ... وقت نتونه پدر بشهچی هدیشا...ارهی کم بیی توروابط زناشوندهی در آدی بگم؟ شايخب راستش، چطور_
  بشه؟ينجوری ادی بااریآخه چرا؟ چرا شهر.  کمـ ـرمنیی تا مهره پادی کشری که از گردنم تي از دردبندم،ی مچشمامو

 ، دی شانکهی ا،ی نکته رو هم در نظر داشته باشنی ا،ی راجع بهش فکر کنیمن خواستم بهت بگم که اگه خواست_
 پرده ی بذار ب،ي پریدونی مس،ی معلوم نیچی که هکنمی مدیالبته بازم تاک. ی از مادر شدن محروم بششهی هميبرا

 حلش یمی با چند تا قرصو امپول، اونم رو هوا و دهشی نمگرده،ی به دو طرف برمزی روابط همه چنجوریبهت بگم، تو ا
 که بهم داشتن، هردو ي خب باهاش کنار اومدن، به خاطر عالقه ای دارن ولی مشکلنی هستن که همچایلیخ... کرد

 گهی راحت بشه، دالشی از بابت تو خاریمن مطمئنم اگه شهر... مشکلنی واسه رفع اکننی تالششونو متیدارن نها
 به گهی دیکی نیا. ی بهش ترحم کندی باشه که نباادتیفقط ...کنهی نمدی تهدتونوی جانب اون زندگز ای مشکلچیه
 گهی تو که دخونه،ی آدم مي از چشمازوی همه چزه،ی که چقد تیدونی خودت خوب مره،ی نماری وجه تو کَت شهرچیه
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 سوزهی دلت براش منکهی اه فقط واسدونمی نکن بدون عالقه، چمیپس سع. ی و خلوتش بشی زندگکیقراره شر
 !يبهش جواب مثبت بد

 ی که حتی نقصنیبه خاطر ترس از ا... داشته باشهی مشکلنی همچهی اری شهرکردمی زبونم بند اومده، فکر نماصال
  شده؟ي منزونقدی بوده که انی ايبرا.  بزنه و از همه فرار کنهشیدکترم ازش مطمئن نبود خودشو به آبو آت

 هی قضنی که از اگمی نماریمنم به شهر.  برم، تو هم خوب فکراتو بکندی کم کم باگهی، من د جاني پرگهیخب د_
 خب، مجبور بودم، تو کار ما ی رو به تو نداره، منم نداشتم،ولییزای چنی گفتن همچي خودش اصال رو،يخبر دار

 .رنی بگمی با چشم باز تصمانشیاطراف  وضی مرنکهی رو زد کنار، واسه اای شرم و حي پرده هادی بایگاه
 کنم؛ی تا دم در سالن دکتر و بدرقه مشم،ی جام بلند ماز
 ،يخوری برو تو سرما مس،ی لباست گرم نشه،ی جان، هوا هم کم کم داره سرد ميبرو تو پر_
 گه؟ی دمونهی خودمون منی بمی که زدیی حرفانیخب، ا...زهی دکتر، چيآقا_
 شیضی که از مری بهش بگیتونی میاون وقت اگه خودت خواست! رهیرو بگ "بله" ازت دی خودش بااری، شهر"حتما_

 شدی می حالت هموننی خب تو بدتریول!  سالمه سالمهس،ی نشیچی اون هگمی هرچند که من هنوزم م،يخبر دار
 .که بهت گفتم

 ي باباهی اگه دونمی می کرد، من که پدر نداشتم، وليبرام پدر! هی مرد خوبی چقد دکتر ناظمن،یی پاندازمی مسرمو
 ! دوسش داشتمیخوب و دلسوز داشتم قد دکتر ناظم

 ازش یی جوراهی کنم،ی میمنم دارم خودمو ازش مخف... اومدهاری به سر شهری بهم گفت چی که دکتر ناظمي روزاز
 راحت بشه همه جا جار زد، یلی که خسی نيزی چنیاز دردش خبر دارم، اخه ا... که بفهمه از رازشترسمی مترسم،یم

 . سختشهیلی که خدونمیم!  مردهیاونم واسه 
 که بهش ینی به خاطر احساس دِای به قول دکتر ترحمه؟ دونمی که دارمم شک کردم، نمیی به حساگهی داصال

 من  بود که دکتر انداخت تو دهن ما؟ آخهی چه تخم لقي ترحم و دلسوزنیا! پــــــف.  عالقه اسدمی شاایدارم؟ 
 کنارش شهی همخوادی اومده، دلم مخوشم اری شهرنی اصال من از اشم؟ی فرقم قائل منشونیحس بلدم که دارم ب

 شهی دارمو هماری شهرشی که پی آرامشنی اخوادی خب،دلم می ولگما،یباشم، به خدا به خاطر خورد و خوراکم نم
 یوقت...  مادرهی نی تا خود صبح باالسرم بمونه عشم،ی مضی مری نفر هوامو داشته باشه، وقتهی نکهیداشته باشم، ا

 هی نی کنم و اونم آرومم کنه، عهی دلم گرفته براش گریوقت... پدرهی نی عسه،ی واستم،پشتم خوایبانی پشتتویحما
 هس، همه ش با هم؛ نای من همه اي برااریشهر... برادرهی نی عاد،ی کرد جلوش دربتمی اذی کسیوقت... دوست خوب

 هی تنه برام قد هی خودش اریشهر ،کنهی همه رو برام پر می خالي جاکنه،ی که داشتمو برام جبران مییوداتموم کمب
   ندم؟لی خانواده تشکهیپس چرا باهاش ...خانواده س

 واسم مهم ی کسنکهی مهم و باارزش باشم؟ جز ای واسه کسنکهی جز آرامش؟ جز اخوامی می چی من از زندگمگه
  باشه؟
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 حسا رو فقط و نیمن تموم ا... با خودم روراست باشمخوامی که مي اگهی مث هر وقت دکشم،ی مقی نفس عمهی
 نیحاال بب... حسا رو بهم دادهنی اون دورا دور تموم ای وقت کنارش نبودم، ولچی دارم، هرچند که هاریفقط کنار شهر

 باشه؟ تی مسئولیاد، اون ببهش تعهد د  زنش شد و رسمای کسی وقتشهی مگه مشه؟ی می باشم چکشیاگه نزد
 که می زندگي آدماهی صادقانه و خالصانه بوده، برعکس بقشهیمحبتش هم...دهی بعاری از شهرزای چنی نکنه؟ اتشیحما

 وقت چی محبتش نشدم ، چون هری وقت اسچیه...  مث شهرامفه،ی بود، از سر انجام وظیانگار محبتشونم زورک
دود ! نهی برادر افشکنهی چند وقته هم که الحق خوب داره ثابت منیا... بشهرشی که اسندازهنتونست دل منو به دام ب

 سر حرفو باز کنه و منو قانع کنه از نکهی واسه اکنهی استفاده می از هر فرصتکنه،ی ملهی داره بد پشه،یاز کنده بلند م
 !کنهی منو خودشو بهونه مییهمشم تنها.  خودششی برم، برم پنجایا

 ! پسره اومدهنی ، انیی پاای بيپر_
 کدوم پسره؟-
 ...گهی دکتر شهرام دنیهم_

 داره؟ البد همون کاریحاال چ.  راجع بش فکر کنماقهی دقهینذاشت .چه زود خودشو رسوند... زدنشی موشو آتانگار
 ادی خوشش نماری دست از سرم برداره، شهرنکهی رو دستش، ازمیری رو می آب پاکگهی امروز د،ي تکراريحرفا

 . رفتو آمد داشته باشهنجای اادیشهرام ز
 کجاس گوهر خانوم؟-
 . توومدی اصرار کردم نی مادر، هرچاطهیتو ح_

 ونی مخوادی زده؟ البد مي حرفاش باز چه ابتکارری شدن تاثادی واسه زندفعهی اسی باال، معلوم نندازمی هامو مشونه
 ! بگهدشی جدي خزون برام از حسازونیبرگ ر

 !ته باغ... نقطه از پله هاسنی انگار دورترنیهمچ...ادی امارتم که صداش مي جلويا تو پله ههنوز
 .ي پرهیواقعا لقب برازنده ا...ی شرقي بانوامرزی خدابنی به قول افشبا،ی خانوم زيسالم پر! بـــــه_
 .کنهی مدی برام تقلنوی افشي حرفاگهی نمونش، دهی نمی اایب

  داخل؟نیومدی دکتر، چرا نيسالم آقا-
  تو؟می برادیدلت م! ی خوبنی به ايهوا_

   چرا که نه؟آره،
 گه؟ی دی خوشینیبی خانوم اصل حالت چطوره؟ ما رو نميپر_
 . دی بخورارمی بيزی چهی الاقل من برم دی که بده، بذارينطوریا.  خوبمه؟ی چه حرفنیا-

 : سمت خودشکشهی و مرهیگی مچ دستمو مهوی برم سمت ساختمون، گردونمی رومو برمنکهیهم
 !شهی تو که باشم اشتهام چند برابر مشی خانوم، هرچند پي پرخوامی نميزیمن چ_

 .گهی ؛ مزنهی به ذهن مسمومش می هرچس،ی نشی حالیچیه!  کردهی رو خورده، آبرو رو قای پررو، حبچه
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 ش شونه مو گهی اون با دست دی ولرون،ی بزرگ و پهن مردونه ش بکشم بي دستمو از دستاکنمی می سعیه
 . چقد خشن شده شهرامره،یگیم
 ؟یکنی فرار می از چي داريپر_

 ؟ی فرار کنم لعنتيزی قراره از چمگه
 .کنمینه فرار نم...من-
 ؟یترسی نکنه از من م؟ی دستتو به زور از دستم بکشيخوای چرا م؟يری در ميپس چرا دار_

 وقت گوهر از پنجره نگاه کنه و هی خوامی من نم؟ی چیعنی کارا نی خونه حرمت داره، انی لعنتت کنه شهرام، اخدا
 .فکر ناجور کنه

 :دمی تکون مسرمو
 کنه؟ی مي چه فکرنهی اگه گوهر ببس،ی درست نينجوری ای ولترسم؛ینه نم-
 خونه م، ای نکن پاشو همراه من بیوونگی رو بشنوم، دیشگی همي اون جواباخوامی دوباره نم،ي پرنی خب، ببیلیخ_

 ، آب تو دلت تکون بخورهذارمی نمرم؛یگیتو بله بگو، من سر تا پاتو طال م
 داشی پاری االنه که شهرنه،ی ببادی نیکی خدا يوا... کی از نزدشتری بیلیخ...کنهی مکتری خودشو به من نزدنجوریهم

 .بشه
 ي داشته باشه؟ فکر کردتونهی می چه لذتی زندگنی همچهی راحته؟ می مرد عقهی با ی زندگي فکر کرد،يواقعا پر_

 مسائل نی مملکت هستن که واسه حفظ آبرو راجع به انی تو ای بدبختي چه زنادمی دکترم، دهیراحته؟ من خودم 
 خودتو بدبخت ی دستی دستي دار؟ی تو چصه، که مردشون ناقدونستنی اونا نم،يزی چهی حاال باز زنن،ی نمکیج
 ؟یکنیم
 ! خبر دارهی نکبت از همه چدونه؟ی از کجا منیا

 ،ي که اشتباه کردیفهمی م،ي شدی وارد زندگاری بعدش که با شهری ولی االن نفهمدی خودتو گول نزن، شايپر_
 ...کنهی کس نگاتم نمچی هگهی مطمئن باش که اون موقع د،ي راه برگشت ندارگهیاونوقته که د

  گوشش؛ری جانانه بزنم زیلی سهی باال تا ارمیزادمو م بگم؟ دست آدی بای همه وقاحت چنی اي جلودونمی نمگهید
 ،رهیگی و دستمو تو هوا مداره،ی از رو شونه م برمدستشو

  ؟ی بکنیخواستی بود مي چه کارنیا،ایشی مي دختر بديدار...يآ،پر_
 ... کشهی و رو گونم مکنهی همونجور که گرفته همراه دست خودش بلند مدستمو

 ادی انوی پوی تو خونه ما بمونی گرفتمی بار تصمهی ،يری درستو بگمی که تصمدوارمی امی فکراتو بکن،ولنیبرو بش_
اصال .نهی ت تضمندهی مطمئن باش آ،ی خانوم اون خونه بشيری بگمی که به نفعت تموم شد، االنم اگه تصميریبگ
 هوم چطوره؟...یفتی ناتش خاطرادی و ینی و نباری که شهریی جامیری مم،یری منجایاز ا
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 یکی و با اون رهیگی دستش مهی هر دوتا دستامو با ی تا دستش از رو صورتم سر بخوره، عصبدمی تکون مصورتمو
 ،دهیدستش، چونه مو فشار م

 مدت من نی تموم ا،ی حق من،ی تو سهم من،ی شرقي تو اون کله کوچولوت فرو کن بانو،ي پرامیمن کوتاه نم_
 قدم از قدم برداره، چه برسه تونستی نماری اگه من نبودم شهررون،ی بدمتیتالش کردم، من از تو اون منجالب کش

 .ارهی تو رو از دستم درباری شهری راحتنیهم  بهذارمیمن نم...  خونه و بشه آقــــاتنی تو اارتتی بنکهیبه ا
 ... اومداری شهري وااد،ی ماطی باز شدن در حي موقع صدانیهم

 .رهیگی عقب و ازم فاصله مکشهی خودشو مشهرام
 !؟ییدای ، کم پیستی وقته اومدم، نیلی تو پسر؟ خیی کجاار،یسالم شهر_

 کنه؟ی مي چه فکراریچرا تو صورتش تف ننداختم؟ حاال شهر...خورهی تعفن وقاحت شهرام بهم مي داره از بوحالم
  تو ، حاال چرا دم در؟نیی بد موقع مزاحم شدم؟ بفرمانکهیمث ا_
. مینیبی رو مگهی همدگهی فرصت دهی شاالی باشه ارفتم،ی داشتم مگهی وقته اومدم، دیلی دکتر جون، من خگهینه د_

  با من؟ي نداريکار
 نه، قدم ما سبک بود؟_
 . خانوميخدافظ پر... شده، خدافظرمی دگهی ده؟ی چه حرفنیا_

 ی و بییای حی همه بنی ، نه از ترس، از اادی باال نمگهی نفسم دای خداسته،یمی قلب منم وابنده،ی که در و مشهرام
 باشه که دهی داری کثافت رفتو امد داشتم؟حاال نکنه شهري برادرانی مدت تو خونه اهی ي شهرام، من چطوریرتیغ

 ...شهرام
  کردم؟شی تشتونوی موقع اومدم نه؟ عی خانوم، خوش گذشت؟ بيخب پر_
 ...نه اقا، بخدا من...ن-
 .دمی الزم بود و دیهرچ...ی بگيزی چخوادینم_
 .نیی پاادی و اشکام مسوزهی چشمام مره،یگی کتفم، قلـ ـبم درد مي جاهی ی ولزنه،ی بهم تنه مشهی کنارم که رد ماز

 ... داشتاری اون تو خونه شهررون،ی بنداختمی شهرامو از خونه مدی خودم بود، باری حق داره، تقصاری داره، شهرحق
منم اگه بودم و .  راجع به من کنه، حقشهي هرفکراریرشه.  حرمت صاحب خونه رو نگه نداشتی ، حتی عوضپسره
 . لرزهی پشتم مفتمی که ماری فکر شهرادی. يوا...دمیدی مقمی خونه دور از چشم گوهر با رفاطی و رو وسط حيدختر

 
 
  هایلی دلبخواه خي که شدی آن شباز

  هایلی عوض شده با من نگاه خیکم
  نامربوطي پشت سرم حرفهاچقدر

 ...(*) هایلی حرمتم از افتضاح خشکسته



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 310 

 
 روز نی ندارن؟ اون اگه به ای حق زندگاری امثال شهریعنی. اری رو نقطه ضعف شهرذاشتی داشت دست مشهرام

 . بودیمی هم تاری با شهریی جوراهی حرفو زد؟ اون که نیشهرام چرا ا. به خاطر امثال من...افتاده به خاطر ما بوده
 حرف نزدنش نی ایول... تو دهنمزدیکاش با پشت دست م... بهم نگفتیچی هاری شهر،شهی کمـ ـرم راست نمگهید

 . بدتر بودیاز صدتا فحشو تو دهن
 گهی دفاع کنم، دمیاالن اگه نتونم از خودمو پاک... هستمیی چشم و روی فکر کنه ، دختره قدر نشناسو بخوامینم
 اومده بود، اون موقع هم نتوستم جلوشون شی من پي هم تو خونه شکورا براگهی بار دهی اتفاق نیا.  تونمینم
 به من قشوی رفارم،ی شهریعنی ؟ی چنجای ای ، ولن اون دو تا برادرن، پشت همدونستمی منکهی واسه ادی شاسام،یوا

 ده؟ی محیترج
  ات؟ی چرندنجوری از عشق و دوس داشتنو اگفتی می چی دکتر ناظمپس
 ، سمت ساختمونرمی و مکشمی مرامو

  داشت؟کارتی جان؟ آقا چش شده ؟ اون پسره چي پرياِ اومد _
 ی بزنه، کافدی رو دی که کسدهی اجازه رو نمنی وقت به خودش اچی بازم هی فضوله ولنکهی که گوهر با افهممی متازه

 .شدی واسش روشن می بندازه ، همه چرونی نگاه به بهیبود از پنجره 
 گوهر خانوم،آقا کجا رفتن؟-
 .رفت باال تو اطاقش_
 همه واسه درست نی ایوقت.  کنهنیی پله ها ور باال پاتونهی مگهی پاهاش خوب خوب شده، اونقد که دتی وضعگهید

 حرف زد زای چنی شهرام در مورد انی که انقدیا! پـــف... شک ندارم که واسه داشتن رابطه کنه،یراه رفتن تالش م
 و با تموم اریمن شهر...  بادا بادی هرچس،ی نهم مگهیبرام د. کنمی منم همه ش دارم درموردش فکر مگهیکه د

  و نقصم؟بی عیمگه خودم ب. ضعفا و نقصاش قبول دارم
 دکتر دی شا؟ي از عالقه ش نگفته، تو تقاضا نکرده بهش جوابم دادیچی که هنوز هاریشهر... دلت خوشه هايپر! هه

 . بوده عشق و عالقه نبودهاری شهري که تو چشمای اشتباه کرده، اونیناظم
 وقته که یلیخ! البته من... واری مورد عالقه شهري کل خونه رو برداشته، غذاي قورمه سبزي تو آشپزخونه، بورمیم

 هم نیم ع نه؟ تو اکثر موارد های اون دوس داره نمی ببکنمیاول نگاه م. دمی محی و به خودم ترجاری شهرقیعال
 . می با هم تفاهم دارزای از چیلیخدا رو شکر که تو خ. میهست

 ؟يخوایگوهر خانوم ، کمک نم-
 . آماده شده، برو آقا رو صدا کنگهینه مادر، دستت درد نکنه،د_
... ششی پنجای موندن اي رفتن به اطاق آقا رو دارم، نه پاي که االن اصال نه رودونهیگوهر چم... چشمگمی لب مریز

 شهرام پوست کلفت ؟ی براش مونده؟ برا خودم چیی دعوتش کنم واسه ناهار؟ اصال اشتهایی بگم؟ با پررویبرم چ
 !حی وقکهیکه خوب اشتهاش باز شده بود، مرت
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 دارم خجالت ی مث چی ولترسم،ی چمه؟ من که ازش نمدونمیاصال نم... تا برم باالکشهی پله رو دو روز طول مهر
 گردنبند فتهی مادمی سمت گردنم که تازه برمی دست مکشم،ی مقی نفس عمهی رسم،یطاقش که مپشت در ا. کشمیم
 . نرفتهم عادتم هنوز از سرنی ای وقته که بهش دادم، ولیلیمو خ "کادیوان "
 نکنه، منم تموم جسارتمو به ی بداخالقیلی تو، خدی به امای خداکنم،ی ب خودم فوت مفرستموی صلوات مهی لب ریز

 به هم شک داشته شهی نمم،یکنی می زندگمی خونه دارنیما تو ا.  از خودم دفاع کنمدیبا. خرج بدمو حرفم بهش بزنم
 .میباش
 زنمی اطاقشو اروم مدر
  ،نییبفرما_

 ... نوندی منو بفرسته خرخواستی بود که مدی صحنه ها آشناس، درست عنی اچقد
 که به يجور. ظی غلیلی اونم خده،یچی ـگار تو اطاقش پـی سي بوندفعهی اما اق،ی نفس عمهیازم  بکنم؛ی باز مدرو

 .فتمیسرفه م
 . درم ببندرون،یبرو ب_
 . باشمي به قول شهرام دختر بدخوامی حرف گوش کن باشم، مخوامی نمگهی دندفعهی ایول

 .رونی برمی نمذارموی باز مدرو
 .رونی گفتم برو بستم؟یمگه با تو ن_

 .ازشوی تا پری بهش بگم، از سزوی دارم که همه چمیتصم. سرم داد بکشهتی مونده تا از عصبانهنوز
  باهاتون حرف بزنم؟تونمیآقا م-
 !یکنی کارو منی همياالنم دار _
  ادامه بده؛نکهی ایعنی نیا
 . تو دهنمرهی ـگار مـی سظی که بازم دود غلکشمی مقی نفس عمهی
 يازم خواستگار... ازم یی جوراهی خونه من، ای بگهی همه ش مشه،ی مدته که شهرام مزاحمم مهیراستش -

 ... که باهاشخوادیم...کرده
 ؟یازدواج کن_
 !اوهوم-
 ؟ی نمکننکارویخب چرا ا_

و  که من انتظارشيزی با شهرام ازدواج کن، اصال اون چگهی راحت داره به من منکهیا.  حرفو نداشتمنی انتظار ااصال
 ؟ی لعنتیپس تو چ. داشتم نبود

 . ندارميمن بهش عالقه ا... منیول-
 . خوشبختت کنهتونهیم. هی آل هردختردهیچرا؟ شهرام ا_
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 .شمیمن کنار اون خوشبخت نم-
 .ي شددمی شا؟یدونیاز کجا م_
 همه عالقه نی ارهی بگلی کجاس که تحوی به کجا برسه؟ دکتر ناظمخوادی حرفا منی از اکنه،ی ممی داره عصبگهید

 . ـنه نزنهـی همه سنگشو به سنی اگهی پوکش خبر داره، دکوی اگه بدونه دوستش از همه جدیشا!رو؟
 ...  مردهی با یزندگ...ی ، زندگگفتیاون به من م_
 م؟ی مرد عقهی-

 .زنهی حرفا رو خودش منی سخت ترشهی همارم،ی چقد ممنون شهرن،یی پاارمی مسرمو
  ؟ی گفتیخب، تو چ! ...ف من بخواد استفاده کنه، واسه جلب توجه تو که از نقطه ضعزدمیحدس م_
 دارم یمن هرچ... حرفاش اصال برام ارزش نداره که بخوام جوابشو بدم، من یعنی نگفتم، يزیبخدا من چ...آقا من-

 ! از صدق سر شماسساده،ی شما واي که االن صاف جلويچهری پرنیاز شماس، ا
 ؟ي باهاش نريخوای بوده، م صدق سر مننکهیفقط واسه ا_
 ! معلومه که نه! نـــــــه-
 .کنمی مهی گرزنموی مغی جزنم،ی مغی من جگهی دندفعهیا

 ی ولدم،ی به همه دلبخواهام رسنجای آرامش دارم، من انجای من انکه،ی به خاطر خودمه، به خاطر انجامیمن اگه ا-
 ...اگه
 ،نیی پاارمشی کم مهی لباسم، قهی رو کشمی نفسم بند اومده، دست مراه
 .رمی منجایاز ا... نجایمن از ا...باشه... بمونمنجای که من ادیخوایشما نم...اگه_

 .نی زمخورهی محکم می که صندلشهی از جاش بلند منیهمچ
 ؟ي کرددای بهتر پي جا؟ی کجا به سالمت؟يبر_
 . باشمی مزاحم کسخوادیاما دلم نم! نـــــه، بخدا نه_

 :قمی به ندازهی مچنگ
 نی با ايخوایتو م... مزاحم ، مزاحم؟ی حرفو بشنوم، ملتفتنی اخوادی هم بهت گفته بودم که دلم نمگهی بار دهی_

 ؟یستی راحت ننجای انکهی ا؟یحرفا به کجا برس
 ارم،ی از شدت سرفه دوباره دارم باال ماد،ی زهی دود، هم گري چند بار به سرفه افتادم، هم بواد،ی نفسم باال نمگهید

 ادی لباسم بقهی کنه،یکمک م. کنهی تند رفته؛ دستشو شل میلی که خفهمهیانگار م.اری به دست شهرندازمیچنگ م
  ،زنهی تر، با دستش صورتمو باد منییپا
 ؟يشنویصدامو م...ي پر؟یچت شد دختر؟ خوب!  جانيپر_
 نی رو زمشونتمیم

 شنوم؛ی موانی تو لختنوی آب ريصدا
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 ؟ي شدیچ... کم آب بخورهی ای با،یب_
 ،شهی بلند مي فورشه،ی تازه راه نفسم باز مخورمی که مآبو
  ؟ي شده بودينجوریقبال هم ا...بذار پنجره رو باز کنم_

  کرده بود؟ی رحمی باهام بينطوری عاشق شده بودمو عشقم ای قبال کدم،ی به دو طرف تکون مسرمو
 : کنارزنهی به صورتمو مدهی دور کمـ ـرمو، موهامو که از شدت عرق چسبندازهی دستشو منه،یشی مکنارم

 . شهينطوری اخواستمی نمد،یببخش_
 خونه تونمی که نميزور... از نگه داشتن من به تنگ اومدهگهی صابخونه دای باکنه؟ی می عذرخواهی واسه چاون

 .مردم بمونم
 خونه نی وقت از حضور تو ، تو اچی منم ه،ين نبود وقت مزاحم مچی حرفو نشنوم، تو هنی اگهی د،ي پرنیبب_

 یلی وقت به تو شک نکردم، رفتار شهرام خچی داده، هگهی روح دهی خونه نیناراحت نشدم، برعکس اومدنت به ا
 نگاهش گهی دکنه،ی داره نگات مگهی جور دهی  کهدمی خونه، فهمنی کرده، از همون روز که اومدم تو ارییوقته که تغ

 .سیپاك ن
 با میتونیچقد خوبه که م. شمی من سبک می ولزنه،یاون حرف م...شمی چقد راحت مشنوم،ی حرفا رو ازش منی ایوقت

 .مونهی تو دلمون نمي شک و شبهه اچی هينجوری ام،ی سوءتفاهما رو رفع کنمویهم حرف بزن
 ، سرم به شونه هاش می نشستی وقتی بلند تر از منه، حتیلی به بازوش، قدش خدمی مهی تکذارمی آروم مسرمو

 . کنمهی که بهش تکرسهینم
فقط تو ...برمی خونه باز کردم، خودمم پاشو منی خونه، خودم پاشو به انی تو اادی شهرام بخوادی دلم نمگهید_

 ؟ی با شهرام باشيخوای که نمیمطمئن
 .کنمی و چپ چپ بهش نگاه مدارمی از رو بازوش برمسرمو

 :گهی مطونی شي با صدارخنده،ی ززنهیم
 نگام نکن ياونجور. ي بريخوای که نمدمیفهم! میتسل.... نزدمی نشو، من که حرفرغضبی خب، حاال میلیخ_
 . جونمي باشم پری پسر خوبدمی منم قول مگه،ید
 . تونست حالو هوامونو عوض کنهره،خوبیگی خنده م مطونشی لحن شاز
 .کردمینم مالحظه تو رو م چطور باهاش رفتار کنم، تا االدونمی مادی اگه بندفعهیا-
 ! هنوز آرزوها داره،ی ناکار کنی پسر مردمو نزن،ي به پا کنه، فقط پرخوادی مي خانوم، چه محشريپر_

 دم؟ی عوض شد که خودم نفهمعی سرنقدی حالم اي داشتم؟ چجورشوی پقهی دق10 واقعا حال من
 :کنهی بلندم منی حرکت از رو زمهی و با رهیگی مدستمو

  نه؟سی ناهار ماهار تو بساطتون ننکهیامروز مث ا_
 ! اومده بودمی رفت اصال برا چادمی يوا
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 .آخ چرا، گوهر منو فرستاد واسه ناهار صداتون کنم-
 . باالومدهی به دست نری تا گوهر کفگم،یبزن بر. دونمی گشنمه، تو رو نمیلی من که خ؟یخب پس چرا معطل_

 بدجور رو دلمون م؟ی با گفتنش سبک شدينطوری بود که انی حرفا مگه چقد سنگنی منم اشتهام باز شده، احاال
 .کردی مینیسنگ
 اونو راحت کنم، الی کنه، مثال من اومده بودم حرف بزنم و خکاری چدی بادونهی خوب میلی واقعا محشره، خاریشهر

 . انگار برعکس شد، اون با من حرف زدو منو راحت کردیول
 

 ! صداقت داشتنیعنی یزندگ
 !! به تو عادت داشتنیعنی عشق
 ! احساس تو در مجذور عشقضرب
 !! نور عشقي ناب توی حسدرك

 ! کبوتر بودن و عاشق شدنکی
 !! شدنقی تو را الیعنی یزندگ

 "اریشهر"
 

شم، چه  نفس بکمخواستی هرچند که اولش که پامو گذاشتم تو خونه، اصال دلم ند،ی مدتا ناهار امروز واقعا چسببعد
 غذا خوردم، ناگفته شهی دو برابر همي پرمی ـستقرمـیامروز صدق سر اعتراف غ.  بخورممیزی بخوام چنکهیبرسه به ا

 .نوش جونش باشه.  من خوردي ام پا به پاي بود، پرخته رو پ،ي مورد عالقه م ، قورمه سبزينماند که گوهر غذا
 از قبل شتری بگهی دبته،ی به من تازه اول مصي پری دلباختگدمی شا،ی دلبستگس،ی دوتا نیکی درد من که یول

 غی بارم که شده چشماشو بسپره دست تهی کنم که واسه شی هرجور شده راضدیدنبال؛ دوا درمون چشماشم، با
 !یجراح

ن  هم که اوی به پنجره باز اطاق، چارطاق باز گذاشتمش، صندلفتهی هوا سرد شده، تازه چشمم مرم،ی اطاقم که متو
 . شی ساعت پهی بود یبتی چه مصنه،یوسط پهن زم

  ؟ياری ممی چه به روز زندگي وجدان داری بنی شهرام، ببنیبب
 منم خودشو ي کوچولوي پر،ي که دست گذاشته رو صورت پردمی دزوی همه چی که تو در چرخوندم، شهرام بدویکل

 ببره، حاال یی که دست کم شهرام بوذاشتمی مدی نباشد،ی از درد من خبر دار میاز ترس جمع کرده؛ از اولم هر ک
 ي بازم پریول...ی خاطر جمعم ولي از پرنکهیا  کار کنه، با وجودي رو مغز پرنکهی کرده واسه ايزی دستاونویهم

 .شهی مث هم،يتو رو خدا مراقب خودت باش پر! هیدختر ساده ا
 .ی کنلی تحمي رو به پريزیچ و ی خودخواه باشي باش، تو حق ندارنی آروم باش، واقع باریشهر
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 مونه،ی خودت مشی راحته که پالتی و االن خيدی شني همه اعترافات الزم رو از پرنکهی جون خودت، مفت اآره
 ! جاش رو تخم چشمامه! ن؟ی بهتر از ای خودت بمونه، چشی که پخوادیم

 اون موقع نمی بب،ي و خوب شدي چشماتو عمل کردشاالی که ای خانوم، وقتي پرپرسمی سوالو بعدا ازت منی االبته
اون .  اون وقته که خودم تا ابد نوکرتم،ی بموني نه؟ اگه اون موقع بخواای ی بمونشمی پيخوای منانی اطمنیهم با ا

 من که حسرت پدر شدن ندارم، با ،ي شدنت بگذردر که از حق مای خانوم خونه م، به شرطیشیوقته که خودت م
 وقت بذارم تا تو دی من حاال ها حاالها باکار؟ی چخوامی که بچه مشمی خوشحال و خوشبخت ميونقد به تو ادنیرس

 !رو بزرگ کنم
 فندك برام نی انم،یبی ـگار و فندکمو مـی ته سز،ی مي روبندم،ی پنجره رو هم مدارم،ی برمنی رو از رو زمیصندل

 دارمی ـگار دود کردن فندك خودشو برمـی واسه سیواشکی که دی فهمی وقتر،ی بخادشی اره،ی مازادگاری زه،ی عزیلیخ
تو )) رطب خورده، منع رطب نکند((  گفتم؟ی بهش چنم. وی کوفتنی کردکه نکش احتمیچقدم نص. دی برام خرنویا

 رو تا صبح پشت پنجره یی که دور از چشم آقا جون چه شبايوا.  واسه من دم از دود نکردن نزنیکه خودت اهلش
 . میکردی ـگار دود مـی و سمیدیلرزی مکی لکی لم،یشستی میخونه قبل

 بودمو چشم آقا سی منم نرفتم، چه اون وقت که انگل،ی نرفتی وقت طرف آبکچی تو ها،ی من بودي الگواری مازکال
 مختلف و ي با درصد الـ ـکالی اون همه آبکسادم،ی وازی که پشت بار پروی تموم مدتیجون ازم دور بود، چه حت

 دور و خونم،ی من نماز میگفتی مشهیتو هم. نرفت  کدوم طرف لـ ـبمچی هی دستم، ولری رقم به رقم اومد زيمارکا
 !  وقت نرفتم طرفشچی هخونم،ی منم که نماز نمرم،ی رقم نمهی نیبر ا
 ي بوده که پریتی وقت بود که نرفته بودم، هردفعه رفتم، از شدت عصبانیلی ـگارم خـی سنی طرف ایلی وکخد

 ـگارمو تو دستم ـی غلط بکنم برم طرف دود و دم، پاکت سگهی به چه روز افتاده، ددمی حاالکه دیمسببش بوده، ول
 گهید!  تو سطل کنار اطاقکنمیبعدم پرت م ، ازش نموندهيزی تا مطمئن شم چچونمشیپی چندبار هم مکنم،یله م

  حد دگرگون کنه؟نی مو تا اي قراره حال پری برم وقتیواسه چ...محاله برم طرفش
 و دی که بايزی اون چی ولرون،ی بکشمی اطاق بدم، تموم کمدا و کشوها رو منی به ای تکونهی دارم که می تصمامروز

 که مادر و آقا جون از يا "سجاده ".  بار نرفتمری زاری از مازامی که با تموم الگو برداريزی نکردم، همون چدایپ
 ...ی خودشون من سر به راه بشم، وللای که رفته بودن مشهد برام اورده بودن تا به خيسفر
تا ...ریاز همون اذان و اقامه بگ.  نرفتادمی وقت از چی سالها هنی که تو تموم ابهی خوبه که نماز خوندن بلدم، عجباز

 هی من از بقي رو براي که پريزیها چ تنشه،ی مدای ، حتما تو اطاق اون پرمیگی رو ميراه اطاق پر. تشهد و سالمش
 .  بودنی کافه سوا کرد ؛ هميدخترا

 زنم،یدر م...دمی سر جانماز ددشی اطاق با چادر سفنی رو تو اي هم پرگهی بار دهی...کنمی مکث مهی در اطاقش يجلو
 نی انی عي شدار،ی خجالت بکش شهردم،یسرمو تکون م... که واسه ورود به اطاق مشتركي اون روزدیبه ام
 .دهی تازه به بلوغ رسيپسرا
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 نییبفرما_
 . بزنم به تخـ ـته،ی چه تفاهمن،یی بفرماگهی خودم منیع
 ستم؟ی جان، مزاحم که ني پردیببخش-
 ن؟ی داشتي کارکنم،ینه، خواهش م_

 ،  پشت گردنمذارمی مدستمو
 ؟ي جانماز داريپر. زهیخب چ...خب-
 جانماز؟_
 !اوهوم-
 .ارمی جانماز نو دارم، االن براتون مهیبله دارم، _

 ؟ی نماز بخونيخوای چرا؟ م؟ی بپرسه، واسه چخواستی بود مگهی دی هرککنه،ی نمی که فضولهی خانومچه
 .نییبفرما_

  ،دهی می خوبي چه بورم،یگی از دستش مجانمازو
 . مزاحم شدم، به کارت برسدیببخش...ممنون_
 .کنمیخواهش م_

 یلی خينجوری به خدا زدم، تا االنم خدا ولم نکرده بود، ايانبری که چه راه مفهممی تازه مدم،ی نمازمو که مسالم
مادر کمکم کن باشه؟ برام دعا کن، دعا کن که همه ...نمیبی مهر نماز، چهره خندون مادر و مي شدم، روکترینزد
 هی باشه واسه آرامش بقي ا نماز، مقدمهنی ارامش آرامش بهم برگرده، آگهیدعا کن که د.  شهری ختم به خیچ

 .چه بدون اون...  چهي چه با پرم،یزندگ
 

  را باور نکنریش،زنجی شو از بند خوآزاد
  را باور نکنریست،تاخی زمان زندگاکنون
  ها دم بزنی کم بزن،از آشتاهوی از هحرف

 ...(*) را باور نکنری کن،شمشزی پرهی دشمناز
 "اریشهر"
 
 . رفتجی سرم گار،ی راه نرو شهرنقدریا_
 .تونمی دکتر، نمي آقاتونمینم-
 یکی خارج؟ خب حاال ي رو واسه معالجه ببري پریخواستیمگه نم! ي لحظه بودنیچرا پسر؟ تو که مدتا منتظر ا_

 !اسی نفربرتر دن10 از یکی به جرئت یی پروفسور باکوگرده،ی دکترا داره برمنیاز بهتر
 . ادامه بدهتونهی نمگهی دي کنه پردمی ام ناامییاگه پروفسور باکو.سی ن دست خودمیول... دونمی دکتر، مدونمیم-
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 ي با نقص پریچون هنوزم نتونست... ي ادامه بدیتونی که نمیی تونیا...  همونجور که تا االن تونستهتونه،ی ميپر_
 . چون هنوز عقلت تو چشمتهار،یرك بگم شهر. ...يایکنار ب
 مرد هی که به چشم همه ، ي رفتار کردي که جوراری شهرزادی آدمفی حیعنی.  انتظار و نداشتمنی از دکتر ااصال

 رو به خاطر جسمش ي که پردونهی مدونه،ی ما رو مهی قضازی تا پریاون که س...دونهی مگهیدکتر که د. يظاهر پسند
 خوشگلتر ياز پر.  خودش کردهریعب و ری که منو اسه با روح بزرگش، با قداستش، با نجابتشي پرخوام،ی که مستین

 خودمم ؟يحاال چرا پر. هم خوشگلتر، هم لوند تر، هم سرو زبون دار تر.  بودن که اومدن تو اون کافه و رفتنایلیخ
 اون همه دختر، نی بي پرنکهی بود واسه اياون مقدمه ا... نبودهخونهی که مي رکعت نماز2قطعا به خاطر . دونمینم
 ! نظر کرده بشهیی جوراهی و ادیچشم من ب تو
  خودم؟ای یزنی حرف مي شد؟ خودت با پریچ_
 .گمینه خودم بهش م-
 از یکی قیمن خودم از طر.  تا نرفته معطل نکنمونه،ی نمرانی ایلی خیی که باکویدونیپس هرچه زودتر، خودت م_

 . کارا با توهی بقرم،یگی وقت مهیهمکارام براش 
 .نجای ام شجاعت به خرج داده که اومده ایلی خرانه،ی که تو ایی بلبشونیباشه دکتر؛ حواسم هست، با ا-
 تا بخشم،ی وقت خودمو نمچی هیکی فرصتم از دست بره، الاقل من نی دست بجنبون که اگه اار،یمنتظرم شهر_

 وگرنه از زنهی که دم نمشهی از خانومشه،ی اون بچه داره آب ماد،ی خدا رو خوش نمم،ی دست دست کرديادیاالنم ز
 !هیته چشماش معلومه تو دلش آتشفشان

 ن؟ی با من نداريکار....گمی بهش مانوی که برم جرنجایحواسم هس، از ا_
 .نه-

 با ی فرقچی من هیعنی... بهم نشون بدهانبروی اومدم سمتت، حاال راه مگهی کنم؟ من که دکاری خودت بگو چا،یخدا
  نکردم؟ی فرقچیقبلم ندارم؟ واسه تو ه

  ،ادی دکتر مي در که صدارهی سمت دستگرهی مدستم
 . واسه دوا درمونادی بی کنشی راضدی باس،ی نی حرف زدن کافار،یشهر_

 خودم ی وقتنان؟ی کنم اونم با اطمشی کنم و دلم نلرزه؟ چطور راضشی راضتونمی چطور مدم،ی آروم تکون مسرمو
 اون ؟ی عمل کنه و خوب نشه چي اگه پرخوره،ی خوره داره تو دلم وول منی عيزی چهی س؟یهنوز دلم قرص ن

 مونه،ی ازش نمیچی هگهیاز دست بده د دوی امنی خوبه، اگه ایلی خی داشتن تو زندگدی امشه،ی داغون مگهیوقت د
اون وقته که اگه تو !  اگه عمل کنه و خوب بشه که تازه اول مکافاتهمونه،ی و صبور من نمدواری امي از پریچیه

 سوءاستفاده رو کردم تی که داش نهای نکردم، از نقصي در حق پریصورتم تف بندازه هم حق داره، من کم رذالت
 . بمونهشمیتا پ
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 ي زدی هر گلستن،یتو ن به بعد با نجای از اگهی دکتر دی به حال خودت بکن، که نه شهرام نه حتي فکرهی اریشهر
 که ی حق انتخابنی ای ولس،ی نی عمل بشه و شانسشو امتحان کنه که شکدی باي پرنکهی تو ا،يبه سر خودت زد

 رهی بگمی عمل شه و از االن به بعد تصمدیبا  بهش برگدرونم، اوندیبه لطف نقصش تا االن ازش گرفته بودمو با
 !هیخونه مال پر... منم،هی که رفتنی بمونه اونه و اوندی که بای نه؟ البته کسای من بمونه شیکه پ
 مونی که تا االن کردمو هنوز پشي کارنی بهترنمیبی مگردم،ی به حماقت گذشته هام برمکنمی فکر مشتری بیهرچ

 . آالخون واالخون نشهنکهی بوده؛ اينشدم ، زدن سند خونه به اسم پر
 تا 5 اونورز ادی کرده بودم واسه شکم من نون بخره؟ به ی رو راهي پري روزهی که یی دم همون نونوادمی رسیک

 ي بود اونروز، مردمو زنده شدم تا پريچه روز! یهــــــ... بوددهی خري همون اندازه که پرخرم،ینون سنگک م
 . بودسخت یلی بازم، خی دنبالش بودم ولهی سانی عنکهیرفتو برگشت، با ا

 بودن فکر کنم؛ ي به بدون پرتونمیاصال نم...يمن بدون پر... نگران خودممشهی نگرانشم، بهتره بگم همشهیهم
 شهی؛ باالخره ماه واسه هم... عمل بشه و ي روزاس که پرنی همار،ی آقا شهری کم کم عادت کندی باگهی دیول

 . مونهیپشت ابر نم
 بازش کنه، هرچند که االن ادی بي در بزنمو پرخوادی دلم مرسمی در که منی پشت اشهی تو، همرمی و مندازمی مدویکل

 سر شهی هم که همی پسره کفتر بازه خونه بغـ ـلنی دم در، اادی اگه در بزنم هم گوهر منکهیهم هوا سرده، هم ا
 ش، اون دفعه م پشت پنجره بودم، دهی درياون چشما مخصوصا با!  اطی تو حادی اصال بي پرخوادیبومه، دلم نم

 پر ي خودش دلش داره واسه پری ولدهی وامونده شو پر مي معلوم بود که داره کفترا همون باالاط،ازی ام تو حيپر
 !، نسناسکشه،یم
 ! چه زودن؟یسالم آقا اومد_
 ،اطهی که تو حنیا

 ؟یکنی مکاری چاطیتو تو ح! سالم-
 ! هوا بخورمنمی کم رو تاپ بشهیهوا خوب بود، اومدم _
 !يخوری تو سرما ممیهوا کجاش خوبه؟ بر_
 ! کهستی ام سرد نیلیخ-
 مفت س،ی هوا سرد نزنن،ی حرف تو رو منی هرروز، اونام همادی سرماخورده واسم مضی مرنقدی انم،ی تو ببایچرا ب-

 !نمی تو ببایب! يخوریمفت سرما م
 . هوا تا االن خورده بود و به کامش زهر کردی اونقد قاطع بود که هرچلحنم

 کردم دای که پیلی منی به ای کمکش کنم ولرموی دستشو بگخوادی چرا دلم منمدوی باال، نمادی بخوادی رو پله ها ماز
 ! تا رد بشهدارمی رو باز نگه ميدر ورود!  به نفع هردومونهمی کمتروابسته شیغلبه کردم و دستامو مشت کردم، هرچ

 !برو تو-
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 از شهی مظلوم مينطوری ایچقد وقت!  بالی چشمت بگمیمنم تو دلم م."چشم" یعنی که کنهی اروم کج مسرشو
! هینجوری دست کم برا من که اکنه،ی تر میبرعکس اونو خواستن... از همه وجودم سر تا به پا اد،ی بدم مشتریخودم ب

 ! رو بپرستهگهی دیکیاندازه   و همونادی اندازه بدش بنی نفر از خودش تا اهیچقد فضاحته که 
 

 نهمهی اتی برارمی می به حال من که مخوش
 ...(*) توستي به سمت نوشداروهای امکانمرگ

 
 .ادی بیی استکان چاهی تا با رهی مشهی مث همره،یگی راه آشپزخونه رو منهی بشنکهی ، قبل از امیشی سالن که موارد

 . کارت دارمنجای انی بشقهی دقهی ایب...خوامی نمیی چايپر-
 واس گهی نگرانه؟ تو دنقدی ای برا چدونمی تو چشماش خوند، نمشهی رو می به ترسو نگرانختهی تعجب آمنیهمچ

 .میترسی سگ ازش منی عمی و دارمی کردن داری واسه مخفییزای چهی هم الی خوبه واال، هردو به خ؟ي پریچ
 ! بگه رد خور نداره که همون بشهی کارش حرف نداره، هرچران،ی چشم اومده اي متخصصانی از بهتریکی-

 ! گفت همونه بشه؟یخداس که هرچ "...استغفر ا" لحظه بدم اومد، مگه هی خوبه نزد تو دهنم، خودمم کنه،ی ماخم
 . زای چنجوری و عکسا از اشی ازماي برامیری روزا منی همره،یگی وقت مهی برات ی دکتر ناظم،ی عمل بشدیبا-
 کنه؟ی افاقه مدیکنیفکر م_
 ،ي پری شانستو امتحان کندی روشنه، بایلی من دلم خیول! ی شتیزی حتما ودیالبته با... دوارمی امیلیمن خ_
 !نه-
 چرا نه اونوقت؟! ؟یچــــــــــــ-
  وقتهی وقت، هی...ترسمیم_
 ؟یخوب نش-

 ...نیی پاارهی مسرشو
 .ي که بودیی جانی هميگردی برم،يدی رو از دست نمي چزکنه،ی فرق نميزیخب بازم چ-
 . کنمی زندگکهی تارامی فکر که دننی با اي عمرهی تونمی نمگهیب نشم د اگه خودم،ی از دست مدمویچرا، ام_
 میذاری حاال نه االن، م،یکنی دوباره عمل مي اگه خوب نشد،ی باشدواری امدیتو با...ي نخون پراءسی هی آنقدیا_

 .کننی مدای راه و روش درمون پیواسه چند سال بعد ، تا اون موقع کل
 رو یی نهامی خودش تصمدیاالن با! با خودش تنها بذارمشدمی محیترج! گهی نمیچی هگهی دنویی پاندازهی مسرشو

 . کنهدای راهو پدی که مونده، اول و آخر خودش بای دوراهنیسر ا.رهیبگ
 
 با همه ترسه،ی مي پردم،ی بهش حق مي حدهیتا !  رفته تو اطاقشو بس نشستهمی از مطب دکتر برگشتی وقتاز

به خصوص . زهیری دوباره بهمش مریی تغهی بهش خو گرفته، گهی دی براش داره ولی مدل زندگنی که اییایسخت
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 رو گذاشت يری گمی نداد و تصمیرمون بزرگ هم با اون همه تجربه و سابقه جواب درستو دیی پروفسور باکونکهیا
 !  که مهمههی اولو آخرخود پر،یچیمن که ه. به عهده خودمون و شجاعت خودمون

 داره اعصابمو به تالطم ي بدجورکنه،ی ساعت داره مغزمو سوراخ منی شماطه همنی عییکو پروفسور بايصدا
 ،ارهیدرم
 که به سر وارد شده ي در اثر ضربه اي تا حدیینای که اعصاب بدهی نشون ممیکه ما داشت(*) ی اسکنجینتا_

 ی نسبي هم بهبودگهی ديای کردن؛بعضدای کامال بهبود پای داشتم،بعضادی زي مشابه پريضایمنحرف شده، مر
 من تو کارم ی ولگمی منویکه ا ،متاسفم.کننی نمي ریی تغچی هم هستن که هگهی دسته دهیداشتن و متاسفانه 

 نبود مگر يدی امگهی کامل نداشته،که اگه داشت دی اتروفچهریخوشبختانه اعصاب پر. زنمیصادقانه حرف م
 شتری شانس کار ما رو بنی،همی جوونیلی تو هنوز خرچهیپر! مهمهیلی خيدواری که هست اميزیاما چ!معجزه

 نداشته، ی آنچنانریی خوشبختانه انحراف اعصابت تغی ولگذرهی ت میینای ساله از نابهی که حدود ي با وجودکنه،یم
 رك و راست زوی با خودتونه، من همه چمی تصمگهید... مدتنی تو ای داشتی خوبي که پرستارادهی نشون منیا

 .بهتون گفتم
 ن؟یگرفتی درموردش میمی دختر خودتون بود چه تصميچجور بگم؟ اگه پر...جناب پروفسور، اگه -
 شانسو از خودم نی شما بودم اياگه جا... دارم، چهری نوه هم سنو سال پرهی منم ستم؛البتهی شما نيمن جا_
 نی نکردمو دست رو دست گذاشتم و به همي کارچی که چرا هشمی نممونی وقت پشچی هگهی دينجوری اگرفتم،ینم
 !ینه پزشک  پدرانه بودهی توصهی فقط نیا! دی بازم خود دانیول.  ادامه دادمهیرو

 يمن حاضرم برا. شی نه راه پمی که نه راه پس داری پدرانه ش ما رو گذاشته سر دوراههی توصنی دکتر با احاال
 رو یاونم که آب پاک. رانی خودش اومده اای هم برم، هرچند که بزرگ اونور دنای تا اون سر دنی حتيدرمان پر

 )). جانمگنی منوی همدی هم که برای دنيهرجا((  رو دست ما، ختیر
 چه یی گوهر؟ من تنهادهی بازددوی کاش الاقل گوهر بود، اخه االن چه وقت دي باال؛ ارمی مرمیگی پله ها رو مراه
  کنم؟می رو ترمي داغون پرهی روحتونمی مي چجوراد؟ی از دستم برميکار

 تله پامو تو خودش نی داشته که عيزی چهی در نی اشهی همکنم،ی مکث مشهی مث همرسم،ی در اطاقش که مپشت
 که برم تو گردمی برم؛ دوباره برمشی پتونمی جلوتر نمنیاز ا!ی تله نامرئهی دونم؟ی هس نمیحاال اون چ! ندازهی مریگ

 کنه؛ی مباز هنوز دو قدم از در اطاقش فاصله نگرفتم که درواطاق خودم، 
  کنم؟کاریمن چ_

   سمتش؛ من از کجا بدونم؟گردمیبرم
 ذارم،ی من بهش احترام ميری که بگیمی بدون که هر تصمنوی ای ول،یدونی جان، هرجور که خودت مي پردونمینم-

  ،دمی بهت قول منوی اشه،ی خونه کم نمنی از ارج و قربت تو ایچی ه،ی چه نکنیتو چه چشماتو عمل کن
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 کاری چایخدا.  تو اطاقکنمی خودمو پرت منویی پادمی رو مرهیدستگ... تو اطاق خودمرمی معی سرستم،ینمی واگهید
 و فکرمو باز رسهی به مغزم ميشتری خون بينجوری اکنمی حس مدم،ی هامو فشار مقهی شقنمویشیکنم؟رو تخـ ـتم م

 هی تکشی تخـ ـت و به پشتي انتهاکشمی مخودمو! کنهی چه کارها که نمیکی با من ن،ی تلقنی امان از اکنه،یم
 مورد نی در ایتو کدوم کتاب خونده بودم؟ اصال کتاب!  الزمهنای تمرکز اي برایی جوراهی کنم،ی پاهامم دراز مدم،یم

   نه؟ایخونده بودم 
چشمامو !  حافظه تنی با ااریونده بودم؟ خاك بر سرت شهر از کتابا خیکی به کتابخونه روبروم؟ تو کدوم زنمی مزل

 باشم که جواب سواالمو بده، دونه ی کتابهی باال دنبال نی از همرمیگی ممیتصم... کتابخونه ي سمت طبقه باالبرمیم
 عضو نی و ارزشمندترنی مغز و اعصابه، چون مغر باالتريبرا  طبقه باال اکثراي به خوندن، کتاباکنمیدونه شروع م

 ناخود اگاه به فته،ی که مفی کتاب اون ردنی گذاشتم، چشمم به آخرمیواری تقطه کتابخونه دنیبدنه، کتاباشو باالتر
 ب کتانی از همتونمیجواب سوالمو م! آره ...خودشه. "قرآن"نم،یشی می رسمیلی و خکنمیاحترامش پاهامو جمع م

 ی ولستمی من که بلد نگرفت؛ی کتابو ازش جواب منی ا سراغرفتی بود می مث آقاجون، هروقت سر دوراهرم،یبگ
 .فهی دکتر همه فن حرنیکال ا! تونهی حتما میدکتر ناظم

 رو ی شماره خونه دکتر ناظمن،یی پارمی سرعت از راه پله منی سمت در اطاقمو ، با آخرزنمی مرجهی دفعه شنیا
 .فتمی مری که گشهی مث همرم،یگیم
 ن؛ییالو بفرما_
 !ارمی دکتر، حالتون خوبه؟ شهريالو سالم آقا-
 ؟يسالم پسرم، شناختم، تو چطور_
 ! رو که نگم بهترهي دکتر، حال پرسیخــــراب؛ حالم اصال خوب ن_
 !ي از کاه واسه خودت کوه بسازي عادت دارشهیچرا؟ هم_

 ره؟یگی ساده منقدی رو ای مهمنی چطور مسئله به اسازه،ی برعکس من از کوه ، کاه مشهی که همدکترم
 . براتون داشتمی زحمتهی دکتر يآقا-
 !بگو جانم-
 ن؟یری استخاره بگهی خواهش کنم شهیم...شهیم_
 ن؟ی موضوع بحث داشتنی سر اشهی همامرزتمی با آقا جون خدابادمهی ؟ی اعتقاد نداشتزای چنیاستخاره؟ تو که به ا_
 . فرق کردهی مال اون موقع ها بود؛ االن فرق کرده، همه چنیا-
 .گمیباشه، دم غروب زنگ بزن، جوابشو بهت م_
 ن؟ی نداريکار. چشم-
 .خدافظ. نینه پسرم؛ مراقب خودتون باش_
 "چهریپر"
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 خودشون که دونم،ی رو نمی و دکتر ناظماری عجله شهرلیدل!  شدن واسه عمل منسی راستو ری زود همه چچقد
 یی ممکنه که خود دکتر باکوی زودتر عمل کنم، حتی هرچدی بانه،موی نمرانی تو اادی که پروفسور زنهی واسه اگنیم

 . کارها رو بسپره به همکاراشهی بقه، نمونه، خودش فقط منو عمل کنه و بررانی عملش اجهی نتدنی ديبرا
 برم تو نکهی کردم واسه ادای پری منم دل ش،ی عمل کندی اون جور قاطع اومد بهم گفت که بااری که شهری وقتاز

 منم دود کرد دی شک و تردگهی که دکتر واسش گرفته بود مطمئن بود که دي استخاره اجهیاونقد از نت! ریدهن ش
 !برد هوا

 پله ها ی هوی وی نی که عارمی سالن، من که تو عالم خودم بودم، شهري رو مبالمینشسته بود! ادمهی اون شب قیدق
 .ن به ذوق ذوق افتاده بودن مي ؛ اونقد که پاهاکردی منییرو باال پا
***** 

 ي از صدانوی ان،یی اومد پایکی پله ها رو ده تا ارمی شهررون،ی اومدم بنیی که زنگ خورد، من از تو عالمو پاتلفن
 ،دمی که تو پله ها راه انداخته بود فهمیگُپ گُپ

  شد؟ی دکتر، چيالو آقا_
_... 
 . اضطراب دارمیلی سالم، حالتون خوبه؟ خدیببخش_
_... 
 ن؟یگیراست م_
_... 
 . گمی امشب بهش منیخدارو شکر، بله حتما، بله هم_

 . فاصله حس کردمنی از اشوی اونقد بلند که منم داغکشه،ی نفس راحت مهیکنه،ی قطع متلفنو
 . بودهری توش خي اگهی از هروقت دشتری اومده، بیعال... گفت که استخاره خوب که نهی دکتر ناظميپر_

 گهید.  شدییهوی ی تا اسمون فرق کرده، چه همه چنی زمشمی پقهی دق5 منم آروم شدم، حال االنم با حال چقد
حاال مام !  دارهتی معصی اگه رو جواب استخاره شک کنگفتی خاله اون موقع ها مادمهی مونه،ی نمی شکچی هيجا
من کار .  که صالح تو اِیهرچ. شهی همثم...ي که داردونمی مگه؟ی ديهوامونو دار! ای خدام،یکنی شک نمگهید

 ! با توشی باقگهی د،ی جراحغی به تسپرمی و چشمامو مکنمیخودمو م
***** 

 .کنمی ساعته دارم صدات مهی حواست کجاس دختر؟ يپر_
 .رونی بامی اون شب مالی از فکر و خاری شهري صدابا
 ؟يآماده شد_

 .ارمی منیی پاسرمو



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 323 

 ؟یترسیم_
 .دمیطرف تکون م دفعه سرمو به دو نیا

 .زبونتو موش خورده_
 . باالبرمی مو می منهی دوباره کله زنموی لبخند مهی

 نویا. شتمی چه ناسالم، من پرونی بيای چه سالم از اون اطاق بشتم،ی من پ،ي نترس پریچیاز ه. می برایمعلومه، ب_
 ؟ي قول منو که قبول داردم،یبهت قول م

 بله؛-
 دست دکترا برات می اونم بددی ام سر زبونت اومده و بایی بالهی تا حاال شبیخدا رو شکر، واقعا فکر کردم از د_

 .عمل کنن
 . کم دلشوره دارمهی-
 ي کم دلشوره رو دارم، تو که جاهی اون مارستانی برم بخوامی من خودمم که دکترم هروقت مه،یعی کمش طبهی_

 .يری مي دارضی مري جایناسالمت. يخود دار
 .زنمی باشه که دارم با زبون دست حرف مي بارنی آخرنی ادی شااره،ی فشار بهش مهی و اروم رهیگی مدستمو
 .گمی لب مریز " تودی به امیاله" هی باال رمیی مسرمو

 ، راه انداختهي اسفندي عجب بوشنوم،ی گوهر و می لبری صلوات فرستادن زين،صدایی پاامی پله ها که ماز
 ! خودش نگهدارتهشاالی قرآن رد شو، اری از زای جان بيپر_

 چتر قرآن رد ری داره از زی واسه چگهی موندم اون دشه،ی سمت راستو اروم هم قدم با من در مکشتمی ماریشهر
 .سی که اونم کمتر از من دلواپسو نگران ندونمی مشه؟یم
 ! آفتابنی دلم روشنه، ع،یشی که خوب مدونمی مکنم،ی جان زود زود خوب شو، من واست دعا ميپر_

 طور باشه گوهر نی که همشاالی اگه،ی هس که مطمئنم راست ملهی پلهی شیاونقد ب! زن چقد دلش پاکهنی اایخدا
 هی بازم شون،ی مطمئن بودن به معبود آسموننی در عیی جوراهیهمه ...شترهی از من بامی اطرافي قراریخانوم، انگار ب

 وقت چی هگه،ی دهینجوری همزادی ادمده؛ی مقلقلک  که داره روحشونوشونینی زمطونکی از ششک دارن ته دلشون
 .ری نقص ما رو ببخش، تو به دل نگنی تو با کمال خودت اایخدا. شهی کامل نممانشیا

 اونقد که ی بشم و امروز صبح زود عمل شم ولي بسترشبی قرار بود که دم،یزنی نمی کدوم حرفچی هنی ماشيتو
 فشار و وصل سرمو می تنظارن،ی قبل از عملو تو خونه به جا بي کردم، قرارشد که تموم مراقبت هاي قراریب

 داره، از ی خوبی اصوال چشم خواناری که شهرجا از اونی بروز ندادم وليزی البته من چگه،ی کارا دنجوری از ادونمیچم
 و اری شهري صحبت کرد، اونم که کال براییکتر باکو با دنی واسه هماد،ی خوشم نممارستانیتو چشمام خوند که ازب

 . امروز انجام بدهنی آخر و هم همناتیمعا.  قبول کرد برم خونهنی همي قائل بود، برايادی احترام زیدکتر ناظم
 .ي شو پرادهیپ_
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 نی اشاالی اای خداداره،ی و اروم اروم باهام قدم برمرهیگی دستمو مکنه،ی کمکم ماری شهرم؟یدی رسی کدمی نفهماصال
 .کنمی می تاتی تاتينجوری باشه که ايدفعه اخر

 . منتظرمنجای ای من از کنی اومدریسالم، چقد د_
 ،سالم-

 .دهی از منم شل تر جواب سالمشو ماریشهر
 دونهی م،ی دکتر ناظمنی شده ای بهش گفته؟ عجب دهن لقيزی چی دکتر ناظمیعنی کنه؟ی مکاری چنجای انیا

 !! دم لونه شکارتشی می هادی شهرام خوشش نمنی از ااریشهر
 . دارمجانی هیلی که؟ من که خیترسی نميپر_
 ؟ی چي براجانیه-
 . شدشتری شانس منم بدیاون وقت شا... واست روشن شهزی و همه چینی ببی زودتر بتوننکهی ايبرا_
 ؟یچه شانس! شانس؟-
 .یفهمی مزوی همه چيعجله نکن ، خودت به زود! حاال_

 من واضح و ي برادی بای که همه چنجاسی وسط من شدم نامحرم؟ جالب انی هس؟ چرا انای انی بیی معماچها؛یخدا
 کنن؟ی می من ازم مخفي چشمایکی رو دارن تو تاریچ. روشن بشه

 شناسه،ی منو ماری شهرنکهیاز اون مهمتر ا... دارنیاناتی جرهی و شهرام سر من اری که هس مطمئنم که شهریهرچ
 وقته که یلیخ! گهی بهم مکنهی وقت اشتباه نمچی که هزمی رو اون حس تنی اشناسمش،ی که مدونمی خودمم میحت

 .شهی باورم نمنمیتا با چشم خودم نب... خبی ولدم،ی رو فهمنایا
 

 از اون که به فکر جسم شتریب... مردنی اهی دارم، عجب دکترازی نیی اروم بخش دکتر باکوي واقعا به صدا االن
 . ندارهی دادن دومهی روحي باشه به فکر روحشونه، توضاشیمر
 لنگه پا نگه هی ساعته هی رمردویمن پ....ای هستی باالخره؟ عجب دختر بدقولي خانوم اومديپر! بــــــه_

 برام یلی خاطرت خگهید. کنمی ، غش مدهی سوم نرسقهی به دقسمی رو پا واقهی من دو دقد،یبابا شماها جوون...یداشت
 ! که هنوزم رو پامزبودهیعز
 .دی دکتر، ببخشيسالم آقا_
 کردم، فی نوه م، ازت واسش تعري ببرم برارمی عکس بگهی ازت خوامی می راستگه؟ی ديآماده ا! خدا ببخشه_
 ادی هروقت مه،ی دانشگاه، بمب انرژرهی داره مسیهم سن توس، االن تو انگل!  اسمش مرجانهنتت،ی مشتاقه ببیلیخ

 ! تونی عسم،ی ساعت رو پا وا6خونمون به خاطرش حاضرم 
 .نمشیزنده باشه؛ منم دوس دارم بب_
خانوم پرستار . شهی مری که داره دمی برم،یبر. ارمی عکسم از اون واست مهی ران،ی دفعه بعد که اومدم اشاالیا_

 . ، زودتر آماده شهدیکمکش کن
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 ،رسونهیخودشو بهم م ي فورار،ی سمت شهرگردم،ی بار برمنی آخريبرا
 ! داغ داغ بودشهی اون که همي کرده، دستاخی چقد ده،ی با قدرت فشار مدستمو
  گرفته دستش راتی هادست
  سـِـر شده امي دست هاوسط

 يآنقدر عوض شده ا! یستین
 ... و باز منتظر شده امیهست

 
 سما،ی رو پا واتونمی نمیلی پروفسور خنیمنم ع. ي تا برگردخورمی جم نمنم،یشی منجای زود برگرد، من هميپر_

 ی کلیی گدانی از اي برگردی تا وقتيدی دهوی نم،یشی منی رو زممارستانی مادرمرده کف بي گداهانی انیاونوقت ع
 . شدهدمیعا

 . خلق شدنبی طبای الحق که بعضه،یی پروفسور باکونی دادن عهی تو روحارمی شهرره،یگی م مخنده
 .اریبرام دعا کن شهر-
 .تا ظهر نشده...ي برو که زودم برگردومده،ی دکتر درنيبرو تا صدا. شک نکن..."حتما_

 ی عده هستن پشت در اطاق عمل که منتظرتن، حتهی یچقد خوبه که بدون....کنمی و بعدم ول مدمی فشار مدستشو
 !،يای نرونیاگه سالم از اون در ب

 
 بهش دادم، ناتمی که من طبق معایی صحبت کرد؛ از گزارشای با من تلفنشبی دیی خانوم؛ پروفسور باکويخب پر_

 .می پانسمان چشمتو باز کنمیتونی امروز مگهیگفتش که د
 راحت کرد، بهم گفت که از الموی بار خنی آخري بره ، براخواستی میی که دکتر باکوي روزکنه،ی مخی تنم تموم

 که يزی بهتر از اون چیلی عصب چشمم ختی بوده، وضعکردهی که فکر ميزی راحتتر از اون چه،ی راضیلیعمل خ
 هی بود فقط تا ي اگهی اگه کس ددی شادم، شنای چرا نابنکهیخودشم تعجب کرده بود از ا. دهیبود که تو عکسا د

 امکان داره، ی همه چی به قول خودش تو علم پزشکی نه مث من، کور مطلق شه، ولداد،ی از دست مدشوی ديحد
 من، با ی بهتره بگم بد شانسای االن سالمن، خب، شانس من، ی بود ولادی شدت ضربه براشون ز هستن کهامیلیخ

 .گهی توش بوده دی حکمتیحتم.  شدی طينجوری سال عمرم اهی ، کور شدمي ضربه انیکوچکتر
  خانوم؟چهری پريخب؛ آماده ا_
 .بله-

 که ی کنار تخـ ـتمو برداشتم، از اون شبزی رو مذاشتی مشهی که گوهر همیبی بگذرون، قرآن جری خودت به خایخدا
 آروم شدنم، باالسرم ي و براکردی مهی من گري قراری شبا از بی مونده، بعضشمی گوهر هر شب پمارستان،یاومدم ب

 ... بود تا خوابم ببرهمسکن نی بهترخوندی که از حفظ برام می همون قرآن غلط غولوطیحت
 ،شمی آرومتر محاال
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 !باشه؟...م، پانسمانو که باز کردم، تا من نگفتم چشماتو باز نکن  خانويخب پر_
 .نیی پاارمیفقط سرمو آروم م. جون ندارم زبونمو تو دهنم بچرخونمی حتگهید

 . دو تا قلوه سنگو از رو چشمام برداشتنکنمی حس مشه،ی که از رو چشمم برداشته مپانسمان
 .م آروم آروم چشماتو باز کن، آرویـــــلیخب؛ حاال خ_

 تا پلکام از هم جدا سوزهی کم مهی... بستنخی چشمام کنمی نه به خاطر حرف دکتر، حس مکنم،ی آروم باز مچشمامو
 .شن

 . داددی چشمام جاشو به پرده سفاهی پرده سایخدا. ...نمیبی مدی پرده سفهی...هی کنم،ی که باز مچشمامو
 . ببندو باز کنگهی بار دهیچشماتو _

حاالم ... شنی که دارن آروم آروم برام پررنگ منم،یبی محو مهی بار چند تا سانیا...کنمی باز مبندموی چشمامو مدوباره
 .رنیگیدارن برام رنگ م

 ؟...ای به خاطر سوزش چشمامه ن؟یی پاادی داره می چي اشکا برانی ادونمینم
 ، کناررنی نمی لعننتي اشکانی احاال

 .بندمی تو چشمام، ناخود آگاه چشمامو مفتهی مدی شدیلی نور خهی
 .ی کن با چشمات نورو دنبال کنی چشماتو باز کن، سعيپر_

 .شی سال پهی درست مث ،ی واقعهی پررنگه، واقعیلی نور خکنم،ی حرف گوش کن، چشمامو باز میلی خمنم
 من دارم...من -

 . دستامی حتلرزه،ی ـام داره ملبـ
 . دکترنمیبی منم،یببیمن دارم م-
 ...  تکه تکه شدنو

  بودي آن وجود متحدراز
 شی ذره هانیرتری از حقکه

 ... آمدای به دنآفتاب
 
 تی رضازی همه چگم،ی مکیتبر... حالت چشما هم حفظ شده،یعی مردمکا طب،ي به نور واکنش دار،ي پردونمیم_

 .زدیبخشه، همون طور که پروفسور حدس م
  اد؛ی گوهر از سمت چپم ميصدا

 . شکرت خدای شکر، الهیاله_
 که فکر يهمونطور.چرخونهی رنگشم هنوز داره تودستاش می آبحی به سجده افتاده، تسبمارستانی بنی کف زمگوهر

 . تپل مپلهکردم،یم
 .یی دوتام،ی کنهی بغـ ـلش کنم گرری دل سهی االن خوادی دلم مچقد
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 .کنهی می دستشی پنه،یبی اشک حـ ـلقه شده چشمامو که مدکتر
 .ی کنهی گري کردن ممنوع، فعال حق ندارهیگر_

 جا نشونی و منو بکنهیدستاشو از هم باز م.  سمتمادی مکنه،ی خنده و اشکاشو پاك مری ززنهی مشنوهی که منوی اگوهرم
 .دهیم
 . چقد واست نذر کردمیدونی جون، نمي پري شکر که خوب شد یاله_
 .کردمی که فکر میهست یممنون گوهر خانوم، خوشگل تر و مهربونتر از اون-
 . جاني پرنهیبیچشمات خوشگل م_
 رون؛ی بامی دکتر از تو بغـ ـل گوهر مي صدابا
 . هم که اصال راجع بهش فکر نکنهی استفاده کنو گرنکی بخوره به چشمات،از عدی مدت نور آفتاب نباهیتا _
 .چشم،حواسم هست-
 من نم،ی ببخواستمی نبود که من ميزی اون چنای کدوم از اچی هی اطاقو از نظر گذروندم، ولواری چشمام تموم در و دبا

  نم؛ی نفرو ببهی خواستمیاالن فقط و فقط م
 .ي بریتونی می هرجا دوست داشتگهی از فردا دنان،ی محض اطم،ی ما هستشی خانوم امشبه رو پيپر_
 که ی نداره، اوني ادهی فادونستمی نکرم، چون می مقاومتی بمونم، ولمارستانی تو بخواستی اصال دلم نمنکهی ابا

 . که واسه مرخص شدنم چک و چونه بزنهستی ننجای االن اخوندیحرف چشمامو م
 .سی اون وقت اگه بازم کور بشم واسم مهم نخوام،ی نمیچی هگهی دنمش،ی لحظه ببهی فقط

 که امروز چشمامو باز دونستی ماد،ی که اصال براش مهم نبوده که بنهیبی م؟ی شنای ارزششو داره که دوباره نابيپر
 تو نی بی چ؟یکنی می از من مخفي رو داری تو چیدِآخه لعنت... کردی خودشو از من مخفومد،بازمی بازم نی ولکنمیم

 !شهرام گذشته؟
  ،ادی سوت ميصدا_

 ، رو گرفتهي آدم کت شلوارهی صورت ي جلوی دسته گل صورتهی گردونم،ی برمسرمو
 اجازه هست؟_
 . زدن انگار، خودشو رسوندشیموشو آت! شناسمیب م صدا رو خونیا

 .نییسالم، بفرما-
 . به معرفت شهرامبازم

 . مث روز برام روشن بودشه،ی که چشمات خوب مدونستمی خانوم، من مي پرگمی مکیتبر_
 . کس مطمئن نبودچی جون خودت، هاره
  تلفن بزنن؟هی واسش زدی داشت با پرستارا حرف مکرد؟ی مکاریاالن خبرشو از گوهر گرفتم، تو راهرو چ_

 .رزنی رو خبر کنه پاری رفته شهرحتما
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 .زدمی حدس مومده؟نه؟ی ناریشهر_
 ؟یزنی حدس مقی طور دقنی ای چي از رویگفتی کاش ميا

 . یفهمی مزوی همه چي به زوداد،یخودش م. کنهی ت موونهی جان، ديتو بهرش نرو پر_
هنوز .  رو گلبرگاش، چقد نرمنکشمی داره؟ آروم دستامو می خوبي تو دستام، چه بوذارهی رو می گل رز صورتدسته

 . لمس کردندنویی لذت بببرم، نه با بويزی از چدنی با دنکهیعادت نکردم به ا
 همون دنی حاال واسه دزدم،ی آب زار موانی لهی موقع ها، واسه خوردن نی که پارسال همی من؟ینیبی خدا رو مکار

دست گل . نمی قشنگ ببيزای وقتشه چگهی بدست آوردم، دمویینای شکرت، حاال که بایخدا.  زار بزنمدی آب باوانیل
 دلخورم و یلی خاری از دست شهرنکهیبا ا... بشهوع شرمی از زندگيدی فصل جدشاالی اگرم،ی مکیشهرامو به فال ن

.  عوض کنمای چشما رو با دننیشحالم، من ا بازم شکرت، بازم خوی تلخ کرده ولیاومدن شهرام هم اوقاتمو حساب
 يای دوباره برگردم به دنهی واسه ده ثانی حتستمی نی بازم راضنم،ی و بباری اگه ده بارم شهررمیگیحرفمو پس م

 .می قبلکیتار
 هم دوست ي اگهی کس دتونمی ادعا کنم که متونمیاگه خودمو؛ اگه چشمامو، اگه وجودمو دوست نداشته باشم نم

 و هرکس خودشو دوست داشته زی خودش ارزش قائل شه، قبل از هرچي برازی قبل از هرچدی بازاد،یآدم. داشته باشم
 ! رو دوست داشته باشهی کسدی باي چجوررهیبگ ادی ی حتتونهی نمگهیباشه، اگه دوست داشتن خودشو بلد نباشه، د

 !یابت درس و کتچیبدون ه... کردلسوفی چشما چقد منو فنیا
 . منتظرته هانشی تو ماشی دکتر ناظم؟ي آماده ايپر_
 .کنمی که تا نوك زبونم اومده رو ول می سوالنی هميبرا.  کنمي صبورتونمی نمگهید
 ان؟یآقا نم-
.  مونده اونجا رو مرتب کنهخته،ی کم بهم رهی بودم، خونه نجای مدت که من انیآقا؟ نه اون تو خونه س، ا_

 !کشهی واال، انگار ازت خجالت مدونمیچم
 ؟ی چيخجالت برا-
 دل نگرون بودم، حتما آقام یلی خینی منو ببیخواستی که تو می حق داره، منم بار اولی جان، ولي پردونمینم_

 .نینی رو نبگهی همدمارستانی هم اصرار داشت که بار اول تو بیدکتر ناظم...می برای بری حالو داره، سخت نگنیهم
 جانی هیلیالبته االنم خ...  طور بودمنی باال، منم همندازمی شونه هامو می ولکنهی جواب گوهر قانع م نمنکهی ابا

 .دارم
 کس چی خودم، بدون کمک هي خودم با پاهاخوامی مگهی دارم،ی دستمو از تو دستش در می ولره،یگی دستمو مگوهر

 لبخند هی... سمت راست، برگرد سمت چپایله اس، ب پنجای بهم بگه مراقب باش، ای کسنکهی راه برم، بدون اگهید
 . لبـ ـاشرو ادی لبخند پررنگ مهی چون فهمه،ی اونم انگار مزنم،یبه گوهر م
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 که سی گوهر، حاال معلوم نی چشمامو بخونن، حتي حرفاتوننی راحتتر میلی شدم، انگار که همه خنای که بحاال
 . ناخونده چشمامي با حرفاکنهی چه ماریشهر

 . تو خونه منتظرهاری شده، شهرری که ددیایزود ب_
 نی بدم؟ اي رو چجورکنهی مکی که از چشمامش بهم شلییرای جواب تحقدونستمی وگرنه نمس،ی که شهرام نخوبه

االنم که دارم .  مالقتمانی قدم رنجه نکنن بیکه آقـــــا حت! ؟ی که چزنمی ـنه مـی و به ساریهمه دارم سنگ شهر
 . اون کردهنوی ازونیازم منو آو بشمیمرخص م

 که چشمامو از دست دادم، هیی همون روزاهیچقد شب. کنمی رو با دهن باز نگاه مابونای تموم خدا،ی بددی ندنی امث
 زوی داره که همه چیچه لذت. کنمی نگاه مادی که از دهنم در ميبه بخار. سرد بودنقدی اون موقع هم هوا همادمهی
 ! معلومه که کمهست؟ی اصال چند هزار بار کم ن؟ شکرت کنمدی چند هزار بار باایخدا. نمیبی واضح منقدیا

 اصال حرص و ولعم اد،ی که امروز برف بخواستیدلم م! فی درختا رو بپوشونه، حي که رومودهی نی برفچی ههنوز
 . قبلکی تاريه همون روزا بگردمی و فردا دوباره برمکننی نداره، انگار که چشمام فرار می اطرافم تمومدنیواسه د

 داره، اصال صداش به ی جو گندمي جلو ، پشت فرمون نشسته موهای که رو صندلی سمت دکتر ناظمگردمیبرم
 عباس آقا ادی صداش منو گمیهنوزم م... صداشی مهربون تره ولیلی چهره ش خخوره،یچهره ش نم

 دنی ددمی شانه،یبیمنو م  مات و محو من شده، انگار که بار اوله دارهنجوری طرف راستم، گوهر همگردمیبرم.ندازهیم
 بلند سر غی جهی االن نی اگه دست خودم بود همرم،یگی خودمو مي دارم جلویلیمنم خ.هی سرگرمهیمن سالم براش 

 که بهم نمکی خدا رو شکر مشهی از همشتری بکنمی نگاه مشی سال پهیاالن که به . هی گرری ززدمی باهاش مدادمویم
 کوی تاريای تونستم اون دنيهنوزم خودمم تو بهت و تعجبم که چجور ،بتی همه مصنیصبر داد واسه تحمل ا

 .  بودمزاری بیکی از تارشهی که همیتحمل کنم؟ من
 نجامیاز هم! اره؟ی خونه باغ شهرنجایا!  باغههی در سبز بزرگ، معلومه در هی ي جلوداره،ی نگه منوی ماشی ناظمدکتر

 .معلومه که چقد بزرگ و خوشگله
منم دلم . شهی ماطی هم بوق زنون وارد حیدکتر ناظم. کنهی در و باز مدشی و با کلشهی مادهی پنی از ماشي فورگوهر

 اممی وارد روگهی دی سال حتهی نی که تو اي کاردن،یدو.  بدوماطوی شمو تموم طول حادهی پنی از ماشخواستیم
 .نشده بود

 االن که دم،ی داطویاستخر وسط ح. چرخونمی اونور منوری سرمو ای منم هداره،ی عمارت نگه مي جلونوی ماشدکتر
 نکرد از خونه ی کنه؟ اصال کجاس؟ حتزی مونده تو خونه کجا رو تماری شهرنیپس ا. روش پر برگه و آت و آشغل

 !!نی پامون بزنه زمي جلوي ، گوسفندي گاوهی رون،ی بادیب
 ناله؟ی از درد زانوهاش مشهی که همهیپس چجور!  رفت تو ساختمونعی زد؟ چقد سربشی گوهر کجا غنیا

 ! مادری سالم باششهی همشاالیا...بترکه چشم حسود_
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 ومدهی که هنوزم نارهیحتما اون شهر!  حسوده؟ی جمع کنی حرف گوهر کم مونده از خنده بترکم، حاال تو انی ابا
 . پشتش معلوم بشهيزی چذارهی که گوهر راه انداخته،نمیظی دود غلنی البته افته،ینگام به دود اسفند م... رونیب

 تا به سرفه کنهی کارو تکرار منی اونقد اچرخونه،ی و اسفند دونو دور سرم مادیگوهر م. ستی ناری از شهري خبربازم
 .فتمیم

 فتهی هوا مي سرماادیه، تازه  چشمم بزنتونهی نمی کامل دود به خوردم داده و کسگهی که دشهی راحت مالشی خیوقت
 .کنهیو منو دکترو به خونه دعوت م

 ،یمتی و ققهی پر جنس عتم؟یدونستی لوکس بود و ما نمنقدی خونه انیا! رمیگی مجهی سرگگهی دم،یشی سالن که موارد
 نی من بود اختنی سر نکرده بودم، چقد شاهد اشک ریی رو که باهاش تنهایی چه وقتانم،یبی رو اون گوشه مانویپ
 . سنگ صبورم شده بودانو،یپ

 خونه نی کنم، مشابه اي کم آبرو دارهی دیمن با! ينجوری بد شده ایلی خنم،یشی در مي مبل جلومی همون اوليرو
 برم تو شهی بد میلی بزرگتر و باارزش تره، االن خیلی خنی ایول. ناسی خونه شهرام انی بودم، عدهیها رو که د

اونقد به . خوامی میی خلوت و تنهاي اگهی دهروقت  ازشتریاصال من ب. نمی بشمی دوست داشتناطاقم و پشت پنجره
 .شمی ذوق مرگ می االن از خوشنیوجد اومدم که هم

 . مخصوصم درست کنمیشگی همي از همون کباباخوامیگوهر خانوم ناهار امروز با من، م_
 پر سر و صدا یگوهر و دکتر ناظم. اگه کوتاه باشهی داشتم، حتازی نیی تنهانی درد نکنه، چقد به ای دکتر ناظمدست

 .خلوت از حضورشون... رو خلوت کردن، خلوت از سر و صدا و نجای کم اهی رونویرفتن ب
سرمو .  تو حدقه به دوران دراومدنگهی ور اونورشون کردم، دنی که من انقدی خسته شدن، اگهی دچشمام

 بده، دلم ادی نتونست درست بهم دوئت نم،یبی کنار خودم منویوصش، افش مخصی صندلانو،ی سمت پگردونمیبرم
 . بنوازمنمویبب... نمیب بتونمی منکهی ای واسم زد و بزنم، به سالمتنی که افشي قطعه انی اولخوادیم
 .ي خوش اومدگهی بار دهیسالم، _

 .رونی باالخره از عزلتش دل کند و اومد بدم،ی صداشو از پشت سرم شنخودشه،
 .ستمیمی برگردم، رو پا وانکهی ابدون
نکنه خودش باشه، اروم .  چشمامي جلوادی می شوفر مـ ـستوفری لحظه تصوهی ه؟ی چه شکلیعنی!  حبس شدهنفسم

 .زنهیقلـ ـبم چند برابر م.  درست رو بهش باشمکنمیجرئت نم!  نه کاملی حتگردم،ی راستم برميرو پاشنه پا
 ...گردمی برمیوقت
 "اریشهر"
 
 
 تو؟...ت...ت-
 .حاال البد زبونش بند اومده. دارهیچشم ازم بر نم...نی رو زمفتهی جفت پاهاش ميرو
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 . نه؟ همونجور خشک شدهای بهش بگم زوی وقته که همه چنی نه؟ االن بهترای برم سمتش دونمینم
 تو...تو_
 ... بگويزی چهی دِ
  ؟ي کردکاریتو چ! یحق نداشت...حق _
 ... رو گونه هاشخورهی قطره اشک سر منیاول
 ...؟ی هستیتو ک_

مگه .  نکنهی گریلعنت.شهی مزی اشک داره از چشمه چشماش سررنجوریهم.  خدا رو شکرومدهی زبونش بند نانگار
 .يدستم بهت نرسه پر

 . نکنهیگر-
 تو اون نکهی کردم؟ فقط به خاطر اکارشی مگه من چاد؟ی از من بدش منقدی ایعنی ایده،خدای به حرفم گوش نماصال

 .ي پرهی انصافی بیلی خگهی دنی ازنه؟ی می و مـ ـستوفزیکافه بودم؟ داره منم با چوب پرو
 . نکنهی گرگمیبا تو ام،م-
 ؟بهي کردی رو از من مخفی مهمنی به ازی همه مدت ،چنی ای تو به چه حق؟ي اومدیاز طرف ک!  تو؟ی هستیک _

 ؟یچه حق
 :زنهی مغیج
 ؟ی لعنتیبه چه حق_

 ها داره هی گرنی که استی نشیاصال حال.کنهی بند تکرار مهی حرفو نی کرده و الهی پگم،اونمی نمیچی هیمن ه حاال
 .ارهیپدر چشماشو در م

 !شه؟ی نمتیحال...  نکنهی گرگمی دارم بهت م؟ي پريکر شد_
 واسه ی داد الزمه، گاهنی انگار ایول! باالرهی ميادیز... کم که نههی... کمهی بفهمم صدام از حد معمول نکهی ابدون

 ! هم الزمهی بدنهی تنبیچیآدم لجباز، داد که ه
 .! که حتما جدو آباد منو آباد کردهکنهی خودش بلغور مي داره براییزای چهی لب ریز.  ش بند اومدهیگر

 دهی نادنی همنه،ی تا منو ببرهیگی سرشو باال نمیحت... ستمیمی سمت در، باال سرش وارمی اعتنا بهش می بمنم
 بزنه تو نکهی کرده بودم، اینی بشی خودم پي رو از قبل برای همه جور عکس العملزنه،ی مشمیگرفتنشه که داره آت

...  برام بدترهزینکه ساکت بمونه و دم نزنه از همه چی ای تف بندازه تو صورتم ولی حت؛یسرم داد بزنه، حت...گوشم
 .رهی رقمه تو کَتَم نمچی هگهی دیکی نیا

 ، مدتنی تو ادهی کشی چه ستمکنهی ندونه فکر می هرکره،یگی حرصم منشی فنی في از صدارسم،یه م در کدم
 ! ری اونجا آبغوره بگنیپاشو، مث مادر مرده ها نش-
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 که دونمی مکنه،ی نگام می چشمری زره،ی کباب ور ميخای همونجور که داره با سی دکتر ناظمرون،ی برمی از در مو
 واسه خاطر زی کنم که همه چی حالي به پرتونمی راحتتر مينجوری االشیخ. می رو فراهم کرده که تنها باشنهیزم

 .خودش بوده
 ،  گوهر بفهمهنکهی ابدون

 که کنمی گرفتم، با سرم بهش اشاره مادی که تا حاال ی شده؟ منم با به لطف زبون اللی که چپرسهی سر ازم مبا
 .باهاش حرف بزنم کلوم هی ینتونستن حت...چیه

 رونی که حاال چه وقت بدمی گوهرم گوش نمي به غرغرای حترون،ی بزنمی نازك از در خونه مرهنی پهی با همونجور
 اون همه کباب، فکر کنم االن زهر فهیح. رهی نمنیی از گلوم پای کوفتچیمن االن ه. می ناهار بخورمیخوایرفتنه؟ م

 .مار همه بشه
 اومدن کَت بسته مساری تي که برو بچه های نرفتم؟ از همون وقتی از کز،ی سمت کافه پرورمی ناخود آگاه مامروز

 .گهیمنو بردن د
 کافه و پاتوق هی عنوان هی کافه نی واقعا از اگهی گمونم دی ولرن،ی مانوی اون رونق قبلو نداره، هنوزم آدما مگهید

 مشت آدم گدا گدوله و هی یحت. ینی زمشی به عدنی جلسات محرمانه و رسلی واسه تشکی نه مکانشه،یاستفاده م
 یی با اون همه دبدبه کبکبه، کارش به جانی بببت؟ خان صالزی و جبروت پروبتی کجاس اون هان،ی و مرنیالت م

 . دوال راست شهقوهای بچه رنی اي جلودی که بادهیرس
 ي باالتر، جلوابونیچند تا خ.گردمیرم که اومدم بی از همون راهسم،ی لحظه واهی ی در کافه حتي جلونکهی ابدون

 .زدمی سر اون شهرام بدبخت مي دادهی طرفش، رفتمی که هروقت می تلفنوسکیهمون ک
چطور ... ي نبودي الهی آدم نقدیتو که ا! نی افشنی عیکی ي شدنی با خودت؟ ببیکنی مي دارکاریچ! شهــــــرام
 روز از نظر تو هی که ي به دختر؟ی اونم به کل؟ی تو و تحم؟یکنی حد خودتو خوار و زبون منی تا ايشده که دار

 کهی در حالم،ینداختی خودمونو به دردسر مطرش به خامی داشتی که الکي کافه، دختري دختراهی بقنی بود عیکی
 .ارزششو نداشت

 نیهم.  شکستمو از وسط شهر جمع کنمي هاکهی تکهی شکست خورده تهی نی نکن، نذار آخرش عکمی کوچيپر
 ي بازنینذار الاقل شهرام برنده ا. کنمی پا حس مری غرورمو زي هاشهی خرده شقیری جقیری جياالن دارم صدا

 همه ش حرف مفت یول...يخوا تو بی هرچ،ی تو بگیهرچ. آره به خودم گفته بودم که حرف حرف تواِ... بشه 
 ری رو زی لگد همه چهی آخرم با ؛ي بذارهی ما نفر از جون و دلهی واسه نقدی اشهی مال تو قصه هاس، چجور منایا.بود

 شی ، هم پی نش،شرمندهی نشمونیپش. کن که آخرآخرش، خودت دلت شاد باشهيالاقل کار.پا له کنه، بعدم بره
 ی حتخوادی دلم نمگهی که ديدی کشیاونقد سخت! یی که مهمه تویاون.درك  وجدانت، منم که بهشیخودت، هم پ

 ای رو بخواد يزی دل من مهم بوده که حاال چی کیول. تو چشماتادی و غم، اشک بی ناراحتي لحظه از روهی
 !نخواد؟
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 ي مو به مو به پرزویازش بخوام که همه چ.  رو بزنمی کارم به دکتر ناظمنی اي برادی باشهی کنم بازم مث همفکر
 مدت تو نی فکر نکنه تموم انکهیواسه ا... ادی دربي قراری بنی خودش از انکهیبگه، نه واسه تبرعه خودم، واسه ا

 کرده دل وامونده م شدم، حاالم داره پاشو ریمن اج. دم بوی کرده کسری من اجنکهی اای بوده ، ی خونه زنداننیا
 !خورمیم

 تو، همه رمی از در مندازموی مدیکل.  زدم برگشتم سر نقطه اولي قمری دور شمسهی سر کوچه ام ،ام،ی خودم که مبه
 همه نکهی اای همه رو خوردن ای نمونده، ي چهل ستون، چهل پنجره دکترم اثري آروم شده، از بساط کباب پزیچ

. گردهی مزهی برنج گذاشته جلوشو داره دنبال سنگ رینیس هی که نمیبی تو، گوهر و مرمیاز در سالن که م(!!) رو بردن
 چکاپ، گوهرم چشماشو نشون ي خواست بره براي که پرندفعهی باشه اادمی رزن،ی پنهیبی چشماش درست نمگهید

 .ستی بشه بد ننهی معاهیبده، 
  کجاست؟يپر_
 ؟ي سر ظهرنی آقا؟ کجا رفتنیاِ، اومد_
  کجاس؟يپر-
 ده،ی جواب نمکنمی ام صداش میهرچ.بس نشسته... اونم رفته تو اطاقشو نی واال، از اون موقع که شما رفتدونمینم_

 ... شد دختره، خدا خودش عاقبتمونوی جنهوی آقا؟ اخه اون که خوب بود، یدونی چش شده، شما نمستیمعلوم ن
 . تو اطاقمرمی مکشموی رامو مزد،ی که داشت مثال با من حرف منجوریهم
 ي پرخواستی دلم نمی بهش فکر کرده بودم ولیلی نبود،خخواستمی که من می اوننیا!  نهدم،ی مهی کتابخونه م تکبه
 .  انصاف باشهی بنقدیا

 نشده، ینی بشی و پی اقدام ناگهانهیتو !  خودشهرون،ی تخـ ـتم زده بری به گوشه چمدون که از زفتهی مچشمم
 غلط؟ حاال بعدا به ی درسته چی چدونمی نمگهی که مغزم از کار افتاده دیطی شرانی تو ارم،یگی مي عاقالنه امیتصم

 همون دخمه رمی رو ميچند روز! راههنی بهتربودن لی هردمبست،ی نيزی االنم وقت برنامه رکنم،یعواقبش فکر م
 تو ي مجبور شم بمونم اونجا، اگه پرشهی همي برادمیشا.کردی می مثال با ننه ش توش زندگی که شاپور شوتيا

 واسه ي پرکی ، الاقل نزدگهی خونه دهیباهاس بگردم !  نهگهی دنجایهرجام برم ا. امی نمنجای اگهیخونه رام نده، د
 . کنمپا خودم دستو

 توش،حاال چه لباس چپونمی مادی لباس به دستم می سمت کمدمو هرچرمیم...رونی بکشمی تخـ ـت مری از زچمدونو
 بس تو خونه موی شدنی مدت فراق، مام عزلت نشنی تو ادی شا؟يدیخدا رو چه د. ي چه لباس تو خونه ارونیب

 که ادی با خودش کنار بتونهیم. هم بهتره ي پري براينجوریا. دور شم خونه نی مدت بهتره منم از انیا.  مینشست
 .یی ادعاچیاونم بدون ه.  نرمرونی بشینامردم از زندگ... نه؟اگه تونستای ادامه بده یی تنهاتونهیم

 دمی رو مرهی اگه درو باز کنه برام دستگیی سمت اطاقش، چه فکر نابجارمیم. رونی بزنمی به دست از اطاق مچمدون
 (!!)  دختريکردی تحصنت، الاقل در و قفل منیتو هم با ا. شهی باز مي در کمال ناباورن،ییپا
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 !  بسته؟لی بهش دخينجوری پشت اون وامونده که اخوادی میچ!ی نشسته پشت همون پنجره کوفتبازم
 که چشمت نخواد مدی بهت حق مای لوس بازنی با همه ای ول،ي ادامه بدي بچه بازنی به ايخوای می تا کدونمینم-

 . گرفتم به همه عالمو آدم حق بدمادیکال من . فتهی من بختیبه ر
 ی ازم مخفزوی منگال همه چنی و مث ای کنی مدت زنداننی که منو تو اي به خودت حق دادنی هميمعلومه، برا_
 احمقانه که شی نماهی واسه شهی جور می همه چ،يچــــرا؟ چون کور بودم؟ تو هم که قبل مثال الل بود... یکن
 .شدی هرجور دلتون خواست برقصون،ي شب بازمهی احمقم بشه عروسک خيپر

 ی شوکه و عصبانياالن اونقد. باشمی خانوم راه انداخته، تماشاچي که حاال پري تئاترنی تو ادمی محی ترجمنم
 .دنهیهست که دفاع کردن از خودم، آب تو هاون کوب

 داشتم؟ ی اون از طرف تو اومده بود؟ من چند تا ناجای از طرف شهرام ؟ یکیور؟  شاپار؟ی شهر؟ی هستیتو واقعا ک_
 چرا؟ اون که گهی ام اعتماد ندارم، اون دی به دکتر ناظمگهی واسه نجات من؟ اونوقت چرا؟ دنی شده بودجیهمه بس

 چی هي حناگهید.  کلمه شم باور نکردمهی ی که حتکرد  مشت قصه برام سر همهیاومد .دی سفشیمثال بزرگتره و ر
 .ی نکن واسم داستان سوار کنی نداره، پس سعیکدومتون برام رنگ

 فرق وی چشماتو باز کنیتونی که نمیی تونی ام،ی از اولشم نداشتم،ی نداري خانوم؛ ما قصد داستان پردازي پررینخ-
 .الهی تو خوابو خی همه چیکنی بوده که فکر مییای ماجرا برات رونیاونقد ا. ی رو بدونای روتویواقع
 ن؟ی شالو کاله کرد؟یحاال کجا به سالمت_
 . از خونه تونمیکنی رفع زحمت ممیبا اجازتون دار-

 .نمی بگو ببگهی بار دهی یعنی نیا. کنهی مکی برام بارچشماشو
االنم . همون موقع که افتادم تو حبس، سپردم که به نامت کنن...  خونه مال شماسنی نگاه نکن، اياونجور-

 عوض تاوان به قول خودت سو استفاده و ،یفکر کن عوض معذرت خواه.  خونه حق تو بودنیا.  ستمی نمونیپش
 . حق الزحمتهنمی ام،ی که باهات راه انداختيباز
 خونه نی که اگفتمی مدی فقط بازنم،ی نمیمنم زور الک.کتر بهش گفته رو دای تو اطاقش، ظاهرا گفتناستمینمی واگهید

 ندارم تو کل ادی و فردا منتشو بذاره سرم، رهی عجوالنه نگمی تصمهی ي و دربدریبه نامشه،که الاقل از ترس آوارگ
 .تازونهی داره واسه خودش مي بچه چجوری فسقلنیاونوقت ا.  بابامی باج داده باشم، حتيعمرم به احد

 
 ي بخنددی داستان بانی آخر ِ اتو

 را ي امتحان کن عاشق بی غم ترپس
 زی می روم، آرام آرام، از همه چمن
 … راي من ِ مبهم ترینی روز می بهر
 
 "چهریپر"
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 گه؟ی ديایگوهر خانوم تا شب م-
 شی بمونه پ،دی که بچه م،سعشهینم.دی سعشی بمونم پدی باگه،یرفته سفر د. برگردهی کسینه مادر، معلوم ن_

 . ندارهتیخوب...  باشه نوی مادر مرده ها خونه انی انی خودش مادر داره، عیوقت!مادرشوهرش که
 دم به یه. دهی زدن غافل نشده، مدام زمزمه رفتن سر مهی لحظه از کناهی گوهرم نی رفته، ااری که شهری وقتاز
 یی از تنهای چنی انگار نقطه ضعف من دستش اومده که عنمیا.  منتظر بهانه س که راه به راه بره خونه شقهیدق
 .ترسمیم

 ،ي که زدي حاال صدق سر اون شاهکارخت،ی ریکی ترست از تارتی خانوم صدق سر کوريپر.نیی پاندازمی مسرمو
 طتتیاون موقع شرا.  کنهي ازت پرستارشتوی که گوهر بمونه پیستی کور نگهید. ی ام عادت کنیی به تنهادیبا

 هی سال هی برسه، بعد شی خونه و زندگبه  برهدیبا. بخت برگشته از تو واجبترهدی االن اون سعی بود ولياضطرار
 بقال می اون رحجنبه،ی شم داره ميری ظاهرا عشق پنکهیبه خصوص ا.  خودش بدهی هم به زندگیسرو سامون

 .ادی ، کوتاه نمرهیرو نگ "بله" دفعه تا نی کرده و الهی پيبدجور
پاشو مادر، پاشو ... راحتترهالمی خينجوری اا،یتو هم ب.  اونجا بمونمی تا کسیمعلوم ن. می باهم برای تو هم بيخوایم_
 .  غمبرك بزننی تو خونه نشنقدیا

 . راحتالتونی خدیشما بر. شمینه مزاحم نم-
 خودت جمع ياس برا پاشو برو چند دست لبگهی دمی برایب.  راحت باشه مادرالمی خيچجور.  جاني پرایزنیحرفا م_

 . ام اونجا بد بگذروني چند روزهی.  منشی چند روز پایکن، ب
 .نی خوش بگذرونیی تنهاي مادر و پسرد،ی باشدی سعشی چند روز پهی د،ی نه گوهر خانوم شما برن،ی داراریاخت_
 . کم باز بشههی اونجا، بذار دل اون بچه ام ای دوستت داره، بیلی خدمیسع! گهی اونجا دای ب؟یکنی تعارف ميپر_

 . انکاری از اون اصرار، از من هی هحاال
  کمکت؟امی بای يندی ساکتو ببيریخودت م.  پاشو،ي پرگهی دخوادیفکرکردن نم_
 .تونمینه خودم م-

دلم .  که چرا دعوتشو قبول نکردمسوختی اون وقت دلم مشدی ممونی تعارف کردا، اگه پشگهی بار دهی شد که خوب
اصال .  بازم شکرتایخدا...نباری ای ولنم،ی ببيزی خونه گوهر تنگ شده، اون دفعه که نتونستن چيواسه حوض باصفا

 . هزار بار شکرتهزاریروز 
 اون روز اخر برام گذاشت ای که شهریی مشت از پوالهی.  نشدهمونی وقت گوهر پشهی سمت اطاقم تا رمی ميفور

 کنم،ی کارو منی بخرم ادی سعي برايزی چهیشده .  برم خونه گوهری دست خالشهیروم نم. دارمی رو بر منهی آيلوج
 هی باشه که دحواسمیبا. ازمندهی که خودشم نهر سر سفره گونمی بششهی بد میلیهرچند که بازم سر خود و خوراك خ

 ! که به گوهرم بر نخورهي جورهی مدت خرج خورد و خوراکمو بدم ، نی منم تو ايجور
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 که دارمو ی گرميهمه لباسا.  توشچپونمی رو مشهی مدت الزم منی اکنمی که فکر می و هرچکنمی کمدو باز مدر
 .  نشم بهترهضی بازم خب؛ خونه مردم مری لباس گرم ولدنی سخته برام پوشنکهی با ادارم،یبرم
... میشیبا گوهر، از تو کوچه شون که رد م. خرمی مدی خودمو سعي تنقالت برای خورده خرتو پرت و کلهی راه سر

 :کنمی اون دختره مادی دفعه هی.فتمی تو کوچه ماروی معرکه اون روز اون ادیبازم 
  شد؟دای شد؟ پی تون که فرار کرده بود چهی گوهر خانوم، دختر اون همسایراست-
 نی بشه؟ نه مادر برنگشت، ننه باباشم جمع کردن از ادای فرار کرده بود، مگه گم شده که بخواد پیگیخودت م_

 دختره دست از پا درازتر نکهی مث اگفتنی می ولمیدیما که ند.  تو محل سر باال کننتونستنی نمگهیمحل رفتن، د
.  نوش ، ولش کردهشوی دختره رو دراورده و عدخل  کهی حساباروی گنیم. دهی باباش راش نمی ولگردهی روز برمهی

 !  پــَـــرمیقرار عروسقول و 
 ! دخترهچارهیواقعا؟ ب-
 و ی با اون همه خوشگلفهی کرده، حی خبطهیجوون بوده، . کنمیمن از کجا بدونم مادر؟ هنوزم شبا براش دعا م_

 . که بابا ننه ش قبولش کننشاالیاون بچه حروم شد، ا. هنر، از دست بره
 .اطی تو حدهی تو درو منو هل مندازهی مدی کلگوهر

 . برگردمرموی از مادر شوهرش بگدوی سعد،ی من برم خونه ناهي نگاه بندازهی رو نجای جون تا ايپر_
 ي دور تادور حوض گلدوناره،ی بگادی رو از گوهر قهی ذره سلهی اری داره گوهر، کاش شهریعجب حوض! بــــــــه

 نی ، عکس خودمو عستمیمی حوضش واباال سر.  زالل زالله،ی آبهیحوض آب! هی گلی توشم پر ماهده،ی چیشمعدون
 .دهی نشون منهیآ

 گفت اری شهرگه،یآره د!  خونه خودمار؟یخونه شهر.  برگ و خزه پوشوندهی روشو کل؟ی چاری استخر خونه شهرحاال
 دور و برم دمی نفهمدموی سال تو خونه ش خوردمو خوابهی نکهی حتما ا؟یحاال چه زحمت. اون خونه حق الزحمه منه
 .رمیگی مموی خبریچه خبره؟ من دارم مزد ب

  به پشت سر؛گردمی برمشه،ی دور کمـ ـرم حـ ـلقه می دستهی دفعه هی
 هرچند که ،ي عقل سالم بهم دادنکهی شکرت واسه اایخدا...  از چهره شم معلومه که ده،یسع. رمی بمیالهـــــــ

 (!!)سی معلوم نيزی چافمیز ق الاقل ای ولارمی درمادی زي وقتا خل بازیبعض
 رمیگیدستاشو م.  کرده و سردشهیطونی شی کرده ، معلومه حسابخیچقد . کنمی رو زانوهامو، بغـ ـلش مشمی مدوال

 . تا گرم شهکنمیم "ها" هی سمت دهنم، روشون برمیتو دستامو م
 .دیخوری تو بچه ها، سرما مدیایب_

داخل خونه از . ارمی در، در مي سمت اطاقو کفشامو جلومیری مگهی تو دستامه، باهم ددی که دست سعهمونجور
گوهرم رفته .دمی مهی که کنار اطاقه و بهش تکي سبزی سمت دو تا پشترمی ميفور.  شدهدهی تر چقهی با سلرونشمیب

رد  خوره،یاز جاش جم نم.  کنار من نشستهآروم نقدی ادی که سعبهیعج.  تو اطاقارهی چراغو نفت کنه و باطیتو ح
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 کنموی باز میلی وانيکای دونه از اون کهی عیسر.... تو دستمهيای که چشمش به خوراکنمیبی مرم،یگینگاهشو که م
 هم واسه خودم باز گهی دیکی اموی به جونش، منم از اشتهاش به وجد مفتهیبا چنگ و دندون م.  جلوشذارمیم
 ...کنمی پاره ش مکهیاون ت  و بدتر ازکنمیم
 "اریشهر"
 
 
 ری ززنمی بازم ، بازم می ولرمی ازش نگی خودش نخواسته ، سراغي پری تا وقتگهی به خودم قول دادم، دنکهی ابا

 برام رمی از خونه بگی با گوهرم حرف بزنمو سراغنکهیهم.  زنگ به خونه بزنمهی برم مخابراتو رمیگی ممیقولمو تصم
 .کنهی متیکفا
 
  خواهم برد کم کم؛ بارها گفتمادی را از تو
  بعد از تو؟ي اما به کم کم هارسمی می خود کبه
 ، آه...با هم... با هم راه...  برگرد، با هم گاها،یب

 ...(*) بعد از تويها»با هم« دور از تو خواهد کشت مرا
 .دهی جواب نمی فخار کسيآقا_
 ی داره عصبگهیره،دیچندمه که بهش گفتم تماس بگاالن بار . کنمی مشت مه،دستاموی مخابراتاروی نحس ي صدابا
 .دی فهمشهی ،راحت مدهی که داره رو هم فشار میی از دندونانویشه،ایم
 .  نشدهي خبرچی و هنجای ساعته اومدم امین.  امتحان کنگهی بار دهی بهش بگم،شهی روم نمگهید
 . ممنونیلیخ_

 زنگ هی شب دوباره دیبا.  بکننيزی،چيدی رفتن خردی کجا رفتن؟ شایعنی ایخدا. رونی بزنمی و مکشمی رامو ماروم
 نکهی اکنم،همی می احوالپرسهی ،همی راست برم سراغ دکتر ناظمهی رموی بگی تاکسهی رمیگی ممیتصم.  بزنمگهید

 .  اون بدونهدیشا. کجا رفتن  و گوهري زبونش بکشم پرری بفهمه از زنکهی بتونم بدون ادیشا
 نجای تلفنو انیچه خوب که ا. شهی تلفن، نظرم عوض موسکی کدنی هنوز چند تا کوچه باالتر نرفتم که با دیول

 . دو تا سکه هست خدا رو شکریکی بامیته ج. کاشتن
 دوتا کجا رفتن؟ فقط خدا کنه نیا...چیه. ارمی تلفنم در منی دارم دخل اگهید. رمیگیچند باره م. ...زنمی زنگ مدوباره

سرمو ...ي پرنکهی به اکنمی فکر می حتی وقترهیگیراه نفسم م.  کنندی خردونمی بگردن، چمرونیکه رفته باشن ب
 زنگ هی ی به دکتر ناظمهی به من ای تنها بود و حتما ست نشده وگرنه گوهر دشیزی که چشاالینه، ا. دمیتکون م

 .ستی نی مهمزی چیعنی نشده ي ازشون خبرنکهیپس ا. شدمیر م باالخره هرجور بود خبردازد،یم
 دوتا کجا گذاشتن نی چه خبره؟ انمی برم باغ ببدیاالن با! خونه دکتر کجا بود؟... سر جاشکوبمی رو محکم میگوش

 گذاشتم، کم کم ي پري به الالی لی لیبسه تا االن هرچ! ارنی ممی سر زندگیی دارن چه بالنمی برم ببدیرفتن؟ با
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 ناز کش ی تا وقتستا،ی نراونمی تقصکنه،ی مسوءاستفاده  مني داره، واقعا داره از صبوريصبر منم حد. باورش شده
 که با کنهیمثال االن داره با خودش خلوت م. شمی نمفشی حرگهی بهش رو دادم که دنقدیداره چرا ناز نکنه؟ خودم ا

.  کردمی خالدونوی بستمو ملموی کردم که بار و بندی غلطهی گفتم و از اون بدتر يزی چهی من اونروز اد؟ی کنار بیچ
 خبر واسه ی سر خود شه؟ باری برا من دور برداره و اختينجوری که آخرش ا؟ي واسه پر؟ی کردم واسه کی خالدونویم

 ! هرجا؟. ..ادیخودش هرجا که دوست داشت بره و ب
 نبوده که پادو و قابل یاالن شهرام چند برابر از من جلو افتاده؟ اون شاپور شوت! ؟... نکنهفتم،ی شهرام مادی دفعه هی

 استفاده رو ببره؟ که اعتمادشو جلب کنه و تی وارد شده، نهاي که االن به پري باشه ، نکنه از ضربه ازیاعتماد پرو
 . که هستم خاك بر سر تر کنهینیمنو از ا

 که کجا؟ حاال بره وسط راه گمیاصال نم. دمی دست تکون مشهی که رد میکس تانی اولي براابونوی کنار خپرمیمی فور
 ی تاکسهی به اندازه پول یعنی پول توشون دارم، ی خدا رو شکر به قد کافبام،ی تو جکنمیدست م. دمیادرسم بهش م

 .شهی میدربست
 بدرقه راه شهی راننده مي "مراقب باش ، آقا" ي صدارون،ی بپرمی مکنموی که درو باز منستادهی هنوز کامل وایتاکس

 .ما
 ی لعنتي غارغار کالغاي صدای ولسی معلوم نيزی که چاطیاز ظاهر ح.  تو باغرمی تو سوراخ در و مندازموی مدیکل

 سوتو کوره؟ نقدی انجای چرا اندازه،ی رو به دلم میبی دلشوره عجهی لخـ ـت خونه م جشن گرفتن، يکه رو درختا
 .دنیر از جونشون خاك مرده پاشانگار دو

 باز کردن در ي نبود که برانی حواسم به ایحت. دومی نفس تا خود سالن مهیدوم،یزنم،می قدم نمگهی داطوی حکل
 رفتن به گهید.سی ني خبرچی هیعنی ــــــچ،یه. گذرونمی استفاده کردم،دور تا دور سالنو از نظر مدیسالنم از کل

 در بزنم،بازش نکهی بدون ا،ي اطاق پررمی راست مهیو   پله هاي باالرمیم. رمی و نمدونمی مجهی نتیاشپزخونه رو ب
 وقت از چی سمت کمد و کشوهاش، حاال هرمی مه؟ی کارا واسه چنی ادونمی نمستنی تو خونه ندونمیمن که م. کنمیم
 یول.  بشمشی خصوصمی حد وارد حرنی تا ادادمی وقت به خودم اجازه نمچی هیعنی غلطا نکرده بودما، نیا
 اشتباه دمی شادونمینم!  لحظه به نظرم اومد که چند دست از لباساش کم شدن، پــــــفهی.  نبوديا چاره...نباریا
 .کنمیم

 دوتا کجا رفتن؟ نی شبه؟ ا7 االن یعنی! دهی چه نخراشزنه،ی ساعت شماطه دار هفت بار تو گوشم زنگ ميصدا
 دست می رو سپردي پرنیبب!  از شانس مانمیا...ای گوهرم باهاشه، بستوینها ن راحته که هرجا هست تالمیالاقل خ

 هست، نجای ام ای دسته هونگهی گنینم! فتن خبر کجا ری بدونمی بچه تره، پاشدن نمي گوهر که خودش از پر؟یک
 خبره؟ ی اونم بیعنی چرا بهم خبر نداده؟ ی تا چه حد؟ دکتر ناظمی و خودخواهي فکریآخه ب.ممکنه نگران شه

 هی زنگای روم، ی رومای(( باهاشون روشن کنم، فموی تکلدیبا.  سر خوداری شده و اختادی روشون زیلی دوتا خنی اگهید
 )).زنگ
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!  خودم، طبابتی کم کم برگردم سر کار اصلدی باگهی کم مطالعه کنم، دهی رمیگی ممی سمت اطاق خودم، تصمرمیم
 برم دیاالن با.  گرفتمادی ـگار و توتونو الـ ـکلو ـی مشت سهیو اسم و مارك  بودمی تا االن کافه چیبسه هرچ

 .رنی باال ممارستانای باروی آت و آشغاال از در و دنی که واسه همییضایدنبال درمان مر
 عضو مهم بدن نی تریانی مهی طبقه مربوط نی ادارم،ی طبقه کتابخونه مو برمنی تری کتاب از وسطنی تریوسط

از . کار بودمنی عاشق اشهیهم. کنمی اول عکساشو نگاه منمیشی بچه ها منی انیع... کنمیکتابو باز م. قلبهیعنی
 ترالی مچهی از اسم اون درشهیاجزا، هم  تمومي روکشمی دست مکنموی قلب شروع ميهمون رگ بزرگ آئورت باال

 نی تو اینیبی نمی شکل خوشگلچی هیکنی نگاه میحاال هرچ! ندازهی جور اسم دخترونه مهی ادی منو ومد،یخوشم م
 . اومده و رفتهی مشت رگ و پهی. یتلمبه گوشت

 خب معلومه، ؟ي نجات بدیتونی مضوی مدل مطالعه کردن واقعا چند تا مرنی با انی به هم، آفرکوبمی محکم مکتابو
 ! اصال مگه من تخصص قلب دارم؟. یچیه

 تونمی االن دست چپو راستمم از هم نمختهی ذهن به هم رنیبا ا.یرسی جا نمچی به هينجوری ااری شهرپاشو
. زنمی سرمو به سقف زل مری زذارمیدستمو م.رونی بي رو تخـ ـت، با همون لباساکنمیخودمو پرت م. بدمصیتشخ

 به من نکهی ا؟ی مـ ـستقلنکهی ا؟ین رو ثابت کیکه چ... تو خونه گوهريدی خزدونمی من که م؟یی االن کجايپر
 هی شهر درندشت نی تو اگهید.  ندارهي کنم که واسم کارتتیی آخه بچه جان، من اگه بخوام اذ؟ي نداریاجیاحت
 فیح! ــــفی حیول!  منهری گیی جوراهی که بهت پناه داده هم ی همونیحت. رهی نمنیی آب خوشم از گلوت پاکهیچ

 .  بچه املف اهی ریخودم گ...که خود من
 که رفتو امد نقدی گرفتم اجهیسر گ. جلوتر ببرمنوی ماشتونستمی نمشتری بنی سر کوچه گوهر نشستم از انی ماشيتو

 ي فوتبال بازتوننی مي چجوردونمینم. رنی باال مواری کوچه ، بچه ها گُرّ و گُر از در و دی فسقليتو. دمیادما رو د
 ریپ! رد شده و افتاده تو خونه مردموارای از سر دنکهی اای وارید  شوت نکرده، توپشون خورده به در وهی که نایکنن؟ ا

.  با نمکاش معاوضه کننارنوی نون خشکاشونو بخوادی و از مردم مزنهی که داد منمیبی رو می نون خشکیمرد نمک
 .شهی مدای پاروی تو بساط ی همه چاره،ی جور مغازه سهی، .مینیبی نمی که ما نمکنجای از اه،یاسمش نمک

 ام که ي کفرياونقد از دست پر.  چشمامو باز کنمتونمی نمگهی شدت سر درد ددم،ازی مهی تکی صندلی به پشتسرمو
 برو دعا کن ي پریعنی ان؟ی مرونیباالخره که از در خونه گوهر خانوم ب... بزرگش گوششهکهی تنمشیاگه االن بب
مورد اصابت ترکش  " ويارینوقت تو هم شانس م اوم کم آرومتر شهی اگه چند روز بگذره ، دی شانمت،یمن امروز نب

 ! نامه خونده بودم؟شی تو کدوم نمانویا ". گرفتی خشمم قرار نخواهيها
 فرما شدن، ما رو فی خانوم باالخره تشريپر...  رد شد؟ خودشهنی بود از کنار ماشی کنی اپرم،ی دفعه از جام مهی

 رونی خانوم بينگو پر... رونی بادی بي هر لحظه اون در باز بشه و پرمی به کوچه گوهر و منتظرمیبگو چشم دوخت
 خونه من نیبب! یهـــــــ.  کردهدی خری ام شده، کلییچه خانوم کدبانو.  داخل خونهگردنیبودنو االن دارن برم

 ام یه کل تازس،ی نشی که حالنمی اکشه،ی ميگاری اون وقت اومده خونه گوهر و داره ازش بکردا،ی میداشت خانوم
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 فاصله هی منم به حفظ شه،ی رد منی اون پسره که چمباتمه زده رو زمي کوچه، از جلويوسطا...خوش خوشانشه
 اروی افهی و دِبرو سمت خونه گوهر، چقد قکنهی پا تند مي که پرگهی مي به پری چدونمی نماروی شم،مناسب پشت سر

 خوادی که دلم نمفی حيو.  بلندش کنمرموی نشسته از موهاش بگنی همونجور که رو زمخوادیبرام آشناس، دلم م
 . از چنگم دربرهياالن پر

 نی اکنه،ی تو سوراخ قفلو در و باز مندازهی مدوی داده، اونم کلدی ام شده، بهش کلیکی خانوم با گوهر خونه ي پرچه
 ...  در وي الذارمی پامو منده،ی در و ببنکهیقبل از ا. دفعه نوبت منه که پا تند کنم

 
 "چهریپر"
 
 
 به گوهر؛ اونم از خدا خواسته نه گذاشت می تعارف کردهیحاال . فتمیدارم از کت و کول م.کردمی مدی خرنقدی ادینبا

 فکر کنم همونه که اون نم،یبی الدنگو می اون پسره مفنگچم؛یپیاز خم کوچه که م.  کردینه برداشت و ما رو راه
 هم با شهی برام آشناس، همیلیصداش که خ.  برسهشو حسابخواستی ماریدفعه هم مزاحمم شده بود؛ همونکه شهر

 . شازدهي موقع رد شدن از جلومی ماجرا دارهی داده، حاال دوباره هی کوچه تکواری ش نشسته و ب دهی کرافهیاون ق
با اون . بزنهدی مارو دری دل سهی ازخداشه که من سرم باال باشه و اونم ن؛یی پاندازمی تو همو سرمو مکنمی ماخمامو
 . تابحالدمشی ندی اصال درستو حسابزش،ی هيچشما

 .شنی خوشگلت خسته مي دستازجان،ی عزارمیبه به؛ خانوم خوشگله، مهمون گوهر خانوم، بده کمکت ب_
 که فقط تعارف نهی به اشیجالب. ستی نالشمی خنیع. جا تف کنم تو صورتشانی همگهی مطونهی ش،ی عوضکثافت

 !سوختی دلم نميالاقل اونجور.  کمکمادی نداره که بلند شه برتی غکنه،یم
 واسه طوی مفتو مسلّم شرا؟ی چگهی دذاشتم،ی نه که نم؟یذاشتی کمکت؛ تو مومدی حاال اگه م،ي بکش پرخجالت

 .شعوریپسره ب... يکردی مفتش فراهم ميحرفا
 هیاگه بلند شه و بخواد .ترسمی منقدی رد بشم اخوامی چرا از جلوش مدونمینم. دارمی برمعتری تر و سر بلندقدمامو

 کوچه خلوت که نی اونم وسط ازم؟ی به سرم بری مث اون دفعه دستش هرز بره، من چه خاکایحرکت نابجا کنه، 
  زنه؟یپرنده پر نم

 .کنمی درو باز مارموی که گوهر بهم داده رو درميدی مانتومو کلبی تو جکنمی مدست
 .... گذشری هم بخندفعهیراحت شدم ا! ــــــــــشیآخ
 کنمویاز ترس، آسته آسته درو باز م. نکنه خود ناجنسش باشه.شهی پشت سرم بسته نمدم،ی درو فشار می خدا، هرچای

 مث شمر شده، افشیق. شهی در بسته نمزنمی زور میهرچ. ارهی شهرنکهیا! يوا.... چارچوب در، قامت بلندياز ال
 . کردهی چه اخم پررنگایخدا.  دوتا کاسه خونه شدهنیچشماش ع



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 341 

الل .  سمتمادی قدم بزرگ مهی.  عقبکشمیخودمو م. رسهی زورم بهش نمکنه،ی درو کامل باز مکی فشار کوچهی با
مث اون رو زآخر .  بودمدهی ندينجوری وقت شاپورو اچیمن ه. ادی بکشم نفسم باال نمغی جی حتتونمیشدم، اصال نم

 شتری از همه بگهی نميزی چنکهیهم. رهیگیدرد م پهلوم خودکار. فتمی اونروز مادی لحظه هی تو کافه شده، زیپرو
 .ترسوندمیم
  مکه؟ی حاجی حاجی رفت،يریگی از ما نمیسراغ.پارسال دوست، امسال آشنا... خانوم يپر_
 من بخدا...م-

 ،  دماغشي جلوذارهی اشاره شو مانگشت
 . نشنومی حرفچیه...شیه_
 . تو دهنمارهی داره قلـ ـبمو مشیکی عقب، نزدرمی قدم مهی

  ؟ی که چنجای اي اومديپاشد_
 :زنهی مداد
 .کردمی تو اون خونه باهات تا مي اگهی جور د،یگفتی بود به خودم منجوریآره؟ اگه ا! ؟ی به خرحماليعادت کرد_
 .مالدشی کم مهی پشت گردنشو برهیدستشو م.کشهی مقی نفس عمهی

  ؟يالل شد_
 . از دستش در برمنکهی فرصته واسه انی رو گرفتم بهتریمنی که ازش فاصله احاال

 دومی معی پشتو سرهی گردمیحاال وقتشه، برم... متوجه نشهادی جور نامحسوس که زهی دارم،ی برمگهی قدم دمچهی ندو
 .شنومی ترقشو مياونقد محکم که خودم صدا.رهیگی از زمان میمچ دستمو ان...که هنوز

 نیدم آخر پامو رو زم.  به طرفششمی سمت خودش که پرت مکشهی ندارم برگردم سمتش،دستمو محکم مجرئت
 کف دستش بخوره نکهی بدون اچه،یپی و دور گلوم مارهیدستشو از پشت م. وقت نخورم بهشهی که کنمیمحکم م

 :کتری نزدارهیسرشو م. شمیبهم، دارم خفه م
  ؟ی واسه چ؟ی خانوم؟ از کي پریکنیفرار م_
-... 
 یکِ. یترسی ازم مي دارينجوری که تا حاال نازکتر از گل بهت نگفتمو اسوزهی دلم منیاز ا. ی بگو لعنتيزی چهیدِ _

 ! روت دست بلند کردم؟
-... 

 : باالرهی صداش مدوباره
 !هـــــــــان؟_

 .دمی به دو طرف تکون مسرمو
 . خفت کنمخوادی م؟دلميلرزی مينجوری اي وقته که دارچیواسه ه_



     طعم شیرین رمان                                               رمان کافه چی            

@donyayroman 342 

 .لرزمی دارم مدی بنی عگه،ی مراست
 ..شهی نفسم باز مده،راهی کم فاصله مهی گردنم ي از رودستشو

اولو ...يدته پر خونه خو؟ي که تو اون خونه نموندادی از من بدت منقدی ا؟ي اونجا راحت نبود؟ي پریترسی میاز چ_
 .آخر جات اونجاس

 .کنهی مشتری و فاصله شو بدارهی از دور گلوم برمدستشو
 : که گرفتم بردارمی دست از روزه سکوتبهتره

 .خب تنها بودم... بمونه، خبدی سعشی پي چندروزادی بخواستیگوهر م-
 بچه ی مراقب من باشه، منِ سالم، وقتتونهی نمده،ی برگهینگفتم د... بچه هاششی پادی نگفتم حق داره بگهید

 یبا همه ب. ترسمی میی دارم، خفه شدم و نگفتم من ِ وامونده از تنهااجی بهش احتي اگهی از هرکس دشتریخودش ب
 .ترسمی و سکوت مطلق میی ، بازم از تنهامیکس و کار

 
  هرگز گمان مبر که دلمآه
  و همراهستقی زبانم رفبا

 دروغ... چه گفتم دروغ بود هر
 ...(*) تورا گفتم آنچه دل خواهست؟؟؟یک
 .ای جمع کن ، زود بلتوی منتظرم، وسانیمن تو ماش_

 .(!!)دی شد که پشتم بهش بود و لبخند چشمامو ندخوب
 خبربدم که من دارم شی بغـ ـلهی برم به همسامیگری ممی تصمیول. شهی نگرانم مينجوری اس،ی که گوهر نفیح

 ي پري داري چه بهانه اگهید.  مشکلنی از رفع انمیخب ؛ ا. ننیبی رو مگهی همدشتری بار ب10 ي باغ، روزگردمیبرم
 حاال ؟يگردی و رسما ازت نخواد برنمادیار نی تا شهریگفتی خودت نمشی مگه پ؟ي برگردیخواستیخانوم؟ مگه نم

 ،ي بوداوردهی با خودت ني الهی تو که وسگه،ی چه مرگته؟ خب برو دگهید
.  خودشوني سر جاذارمی که کردمو مییدایخر. کنمی تو اطاقو ، خرتو پرتامو از گوش کنار خونه جمع مرمی ميفور

 .ذارهی زنده م نمگهی دادی اگه بندفعهی ااد،ی بشه و دوباره بی عصباناریاالنه که شهر
 .رونی بزنمی رو طاقچه اطاقو از خونه مذارمی مدامویکل

 کرده، ریی با اون لباسا تغیچقد شاپورشوت. کنهی داده و داره دور و برو نگاه مهی تکنشی که به ماشنمیبی و ماریشهر
اون فقط ...  لباسانی با ال،ی و استپی تنی با ان،ی ماشنی با اکنم،ی شاپور صداش نمی بارم اشتباههی یاونقد که حت

 .زی پروي پادو،ی چافه کیِنه شاپور شوت.  فخاراری دکتر شهراره،یشهر
 شهرام ی جنتلمنادی دهی حرکاتو که انجام منی خب ای هم نداره ولی وزنره،یگی جلو ساکمو ازم مادی ، منهیبی که ممنو

 هی با رهی تی آبنی جهی ده،یهرچند که کتو شلوار نپوش.  اون شبنیع. لی اصيدی لهی شمی منم مينجوریا.فتمیم
 . لی چقد ساده و شکه،دی هم روش پوشي سورمه اوری پولهی ده،ی پوشدی سفرهنیپ
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 سرمو کشم،ی ساعته بهش زل زدم، ازکار خودم خجالت مهی که فهممیتازه م.  سمت منادی و مزنهی دور مدوباره
 راننده و ی سمت صندلادی و مبندهی درو آروم منم،ی که کامل بشکنهی صبر مکنه،یدر سمت منم باز م. نیی پاندازمیم
 نی حد خشمش فروکش کرد؟جلل الخالق از انی جمله، تا اهی همون  بایعنی. چقد زود آروم شد.  روشنهیشیم

 . دوپازادیآدم
با .  تو فکرهی سمتش، آرنجشو گذاشته رو لبه پنجره و انگشتاشو گذاشته رو لبش، معلومه حسابگردونمی برمسرمو

 وقت چیاون ه! نه واال... ؟يدیترسی می تو از شاپور شوت،ي پریراست. ترسمی نمبتشی از هی حتگهی لباسا ، دنیا
 .دیآزارش به من نرس

 . دارهازی بهش نهی از بقشتری خودش بدی سعشت،ی پادی گوهر بستی نيازی نگهید_
 به جونم ی چه ترسنی نکنه گوهر، بببکارتیخدا بگم چ.  خبر ندارماری امروز شده سه روز؛ سه روزه که از شهربا

 .  قلپ اب بخورمهی یراب حت از شدت اضطتونمی نمگهی دي جديجد!یانداخت
 الی لحظه م فکر و خهی گهی شده،دی درستو حسابيزی خون و خونرهی که گوهر بهم گفت تو مشهد روزی همون پراز

 .از اون موقع کار منو گوهر شده دعا کردن.  ولم نکردهاریشهر
 زنگ ی به دکترناظميخوایدوباره م. ... 7 رو شماره ذارمی دستمو مکنموی رو بلند می سمت تلفن، گوشرمی مدوباره

 ی کاهگه،ی نشده دي شد بهت بگه؟ خب حتما خبري که ازش خبری قرار نشد به محض؟مگهي چه خبره پر؟یبزن
 خی مو به تنم سکنمی تلفن فکر منی در اومدن اا تلفن زنگ نزنه، هربار به حالم بعد از به صدنی که اکنمیفقط دعا م

 . شهیم
 یی مشهد داشته، جايمارستانای که تو بیی همکاراقی چند روزه از طرنی تو دردسر، امی م انداختی دکتر ناظمارهچیب

 ارتی زی حتست،ی نیچی االن چه وقته مشهد رفتن بود آخه؟ االن وقت هاریآخ شهر...آخ. نبوده که زنگ نزده باشه
! 

 االن یعنی.  توپ و تفنگ گلوله اندونی که االن مردمش مي به صاحب همون شهر، همون شهرسپارموی مارویشهر
 ای راحتنی به اشناسمی که من مياری اون شهرکنه،ی داره به مجروحا کمک می کجا مونده؟ کجاس؟ حتماریشهر

 .  ش بشهفهی وظالی خی بتونهینم
 هی برسه به مرگ، مرگو تو  اونور تابرهی مای ور دننی که اگه عجل آدم برسه، طرفو از افتمی جمله منی اادی یوقت
 .  نشده، من مطمئنمشیچیه....ي پری الل بشيا.  زود برهنقدی ااری که شهرفهیح. نمیبی خودم میقدم
 از یاز وقت. میزدی مری همو با تهی سامی هم بودشی پی ما که تا وقتخورم،ی حرص و جوش منقدی چرا دارم احاال

 گهی دیحت. ي ضروري حرفاي سرهی بجز م،یزدی با هم حرف نمگهی قانون نانوشته، دهیخونه گوهر برگشتم، طبق 
 تو اطاقش، رفتی هروقت اون ماد،ی می کقش در اطاي صدانمی ببکردمی صبر مم،یدیواسه خورد و خوراکم همو نم

 نمیبی خودم اعتراف کنم، مشی پخوامیاالن که م. میکردی م فرار مگهی همدهیاز سا.  برعکسای. رونی بومدمیمن م
 هول ترسمی مرم،ی خودمو بگي جلوتونمی نمگهید... شدمیرسوا م... دادمی وا مدمشیاگه م.کردمیمن از خودم فرار م
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 تنهام گهی بمون؛ دشمی پشهی دفعه خطا تو دهنم بچرخه و بهش بگم واسه همهین زبون وامونده ی وسط انیبشمو ا
 !  داره؟ی چه مفهومنینذار، خب ا

 هم خوب شهی همه وقار و متانت همنی اکردم،ی کم باهاش نرم تر رفتار مهی کاش ي امونم،ی پشی چنی عاالن
 طرف هیاز .  از حرف دلم خبر داشته ، جا گذاشتو رفتنکهی نبوده؛ بدون ايری خچی حداقل االن که توش هست،ین

 دی اون بادمی خواننده حرف دلم بشه، شادش خوخوادی طرفم دلم نمهی مو بخونه؛ از یشگی اون نگاه همخوادیدلم م
 .ارهی از طرف خودش به زبون بیبخونه ول.  بلندي با صدایحرفو بخونه؛ ول

  کنار اون تلفن؟ چرا خوابت برده؟ی باز بس نشستيپر_
  مگه گوهر خانوم؟ی گفتيزی چ؟یچ-
 ؟يخوای نميزی چد،ی خررمی دارم مکنم،ی ساعته دارم صدات مهیآره، _
 .تنه؛ بسالم-

 ،  حوصله منو ندارهگهی دده،ی حوصله تکون می بسرشو
 مگه ؟ي کردهی و منو سربار بقی رفتی دوباره جا گذاشتشم؟ی پادی که گوهر بستی الزم نگهی دی مگه نگفتاریشهر

 تو خونه به اصطالح خودم، شدم سربار مـ کنن؟ی پس چرا دارن مث مهمون باهام رفتار مست؟ی خونه خودم ننجایا
 اری آقا شهرنکهی ندارم، جز اي دردگهیکه د  حقم داره، االنکنه،یاونم داره واسم پشت چشم نازك م. ـستخدم

 . گرفته بره استخون سبک کنه؛می سفر زده به سرشو تصميهوا
 نداشت؟ حاال چرا طلبکار؟ از يت بهم کار وقچیاون ه...  از شاپور طلبکار بودمشهیهم. فتمی مامی تموم طلبکارادی
 شهرامو نکهی نجاتم بده اونم به خاطر چند هزار تومن پول؟ به خاطر ااروی شهرامو فرستاد تا از چنگ اون نکهیا

 ای بود؟ دهی االن کارم به کجا کشومد؛اونوقتیاون روز نم  نجاتم بده؟ خوبهنیفرستاد تا اون روز آخر از دست افش
 و دی کششی به نابونی بعدم با اون حال نزار، نعشمو از وسط خرونوی بدمی کشزی پروي دستو پاری اون شب از زنکهیا

 ل پوخت،یری سال نذاشت آب تو دلم تکون بخوره، مرتب پول به پام مهی نیاوردم خونه ش، دوا درمونم کرد؟ تو ا
 واری خودشونو به در و دی و دکتر ناظماریزا شهر که اون روي آخ نگفت؟ اونقدهیعمل چشمامو تموم و کمال داد و 

 نداشتمو برام پر ي باباي جای تو حتاریشهر...بابام؟ ...کردی نمينجوریزدن واسه عمل من، مطمئنم اگه بابامم بود ا
 .  خالهي جازاد،ی پريجا. يکرد

نجره و زل بزنم به اسمون،  برم پشت همون پشم،ی از جام بلند مشه،ی و رو مری پشت تلفن نشستن، حالم داره زاز
 زای چیلی که تو اسمون اونور پنجره س، خیی که اون طرف پنجره س، از اون خدای پنجره، از آسموننیمن از ا
 سر و ی گوهر چه باد،ی در مرهی دستگي صداها، وسط راه پله.  که داشته باشمخوامی و ماری ازش شهررمیدارم، م
 ! دمغهی اونم حسابره،ی و مادیصدا م

 نی سالم تو اي لوالهی نی به هم واسه همدیکوبی در و مشهی اون همده،ی از گوهر بعگهی کار دنی ابنده،ی و اروم مدر
 .شهی نمدایخونه پ
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 ،  سمت عقبگردمیبرم
  خوردچی لحظه پام پهی تا برم باال،وسط راه کندمی رو که داشتم جون میی پله ها کنم؛ی پرواز مگهید
 .مراقب باش_
 محکم و دی حـ ـلقه دستا بانیا!  خودمو محکم از اون باال پرت کردم سمتشي اصال برام مهم نبود؛ چجوریول

 !سفت، بسته بشه تا دلم قرص و محکم شه
 ؟ی خوبيپر_

 نی ای ولزدمی قهقهه مدی بایاون لحظه ها از خوش... م بشه هق هقهی اروم گري بود تا صدای حرفش کافنیهم
 . بودبی عجیلیبرام خ...کردمیو خفه مهق هق که داشتم صداش

  تو چرا اشکت در مشکته؟ه؟یبازم گر_
.  خودمو لوس کنمدهی وقتش رسگهید...دمیسادن،شای جون نداشتم واسه واگهی ددمی خسته شده بود،شاگهی ددستام

انگار خودش .  که ازش جدا نشمکردمی تقال میشد،ولی دستام داشت از دورش شل می از خستگنکهیبا ا
 هست ی صداش چیدونم تو گرمینم. کنهی کردنم برداره،دستاشو حـ ـلقه متی گرفت که دست از اذمید،تصمیهمف

 .کنهی داره اعصابمو خورد منمی فنی في و چشمه شو خشک؟ فقط صداکنهی اشکامو بخار مشهیکه هم
  کرده؟ چرا از خودش خبر نداده؟ری کجا بوده؟ چرا ددمی ازش نپرسچرا
 .... بدون فاصله.  حالت ممکننیکتریتو نزد. شمهی که االن پنهی اتیواقع
 واسه ي اونم اجباررم،یگیازش فاصله م. يری خودتو بگي جلویتونی که نمي پريری بمي کردم،اکاری چدمی فهمتازه

 . همونجور بمونمکردی مورد مجبورم منی کاش تو اي اکنه،کهی من نداره،دستاشو از هم باز مينگه داشتن زور
 روزه که تو 3. یلیخ...ي بود پرختهی بهم ریلیاوضاع خ.  قطع بودونی درمیکیراهها بسته شده بودن،تلفنا _

 . نبودنورای امی مـ ـستقرشی کس مسچیه. کردمی عوض منی ماشدی بالومتری ک2 لومتری ک2راهم،هر 
 که داره هیبچه مدرسه ا خواستم؟ اصال مگه لی خواستم؟ مگه دلحی مگه من ازش توضده؟ی محی داره توضچرا

 که روشن خونه،حاالی از چشمام مزوی معلومه،اون همه چپرسم؟ی سواله که منی آخه اکنه؟ی موجه مبتشویغ
 . حرفمو بخونهتونهی مممی اشکي از تو چشمایشدن،شفافا تر شدن،حت

 گوهر کجاس؟_
 .دیرفته خر-
 .میدی بهش زحمت ممی داريادیبه نظرم ز_
 . تنها باشمخوادینم...خوادیخب نم-
 .ی تنها باشسی الزم نگهید_
 .ي گفته بودنوی هم اگهی بار دهی-

 .شهی نمشی حالينجوری راحت شه،االتی فصل بزنش تا خهی ری،بگي پري شدچقدپررو
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 .ذارمینم... تنهاتگهید...گهید. گمی م مگهی بار دهیاوهوم،_
  رفته؟زادی به ادممی من چین،ولیی سرو انداخت پادی وقتا بانجوری باال،تو ارمیگی مسرمو

 .ی تنها نباشيالبته اگه تو بخوا_
 . به دو طرفدمی تکون مسرمو

 .ی تنها باشيخوای میعنی ؟ی چیعنی نیا_
 ! نهیعنی، ...آره_
 !؟ي پریکنی مينطوری چرا ايوا

 ی بودم؟ واسه چدهیتابحال لبخند شاپور و د.رهی لبخندم از رو لبـ ـاش نمکنه،اونی طرف خم مهی منتظر به سرشو
 ! تظاهر کردنم خنده داره؟د،مگهیخندی تو اون کافه مدیبا
 . تنها بمونمخوامی نمیعنی...یعنی-
 !گه؟ید "بله" یعنی نیا_

 ،نیی پاارمی اروم مسرمو
 .شهی که گوشام به وقتش کر میدونیدم،مینشن_
 . ي رو آب بخنديا

 .نیی وقتشه که سرمو بندازم پاحاال
 .بله-
 !خب پس مبارکه_

 .رهیگی ملمیخودشو چه تحو... پرروبچه
 تونسته خودشو ي که چطورنجاسی ابی عجنجا؟ی اومد ای کنیا. کشهی که داره کل مادی گوهر از پشت سر ميصدا

 !نگه داره و حرف نزنه
 

  ؟ي که مال من شده انمی خواب ببچقدر
  ؟ي الل من شده اي غزل هاتی شاه بو

 بعد آن همه بغض که نمی خواب ببچقدر
  ؟ي چند سال من شده انی حسرت اجواب
  ورق بخورد ؟نیلدانشی حافظ چقدر

 ...(*)ي فال من شده اتی بنی ناسروده ترتو
 ی وقت خدافظيوا.  تو ،قبول نکردنانی بی که گوهر و دکتر ناظممی اصرار کردیلی خنکهی تو در،با اندازهی و مدیکل
 .ترسمی االنم دارم منی کرد که تا همزی وزی گوشم وری زنقدی گوهرم انیا

 .کنهی چراغا رو روشن ماریشهر
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 .میگرفتی جشن کوچولو مهی ،کاشي شد پرفیح_
 . کهادی نبود که بی کسیگرفتی جشنم م؟ی واسه ک؟یجشن برا چ-

 رستوران خوب و هی بودن که اونم بعد محضر ی گوهر و دکتر ناظمنی هماری کل اقوام منو شهر؟ی جشن برا چواقعا
 جواب مثبت دادم،بازم اری به شهرنکهی از ا،بعدیشهرامم نبود حت. می رو بهشون دادی و شام عروسمیمعروف رفت

 .اگه بچه دارم نشه، قبولش دارم ی حتاری رو دستش،گفتم شهرختمی رو ری اومد که من آب پاکنجایا
 
 

***** 
  حرف آخرته؟نی ايپر_
 .امی بود، صدبار بهتون گفتم شهرام خان، من با شما بهشتم نمنیحرف اولو آخرم هم-
 ؟ی کس و کار بمونی تنها و بنجای ايخوای می تا ک،ي پرنیبب_
 .ستمیمن تنها ن-
 و اری شهریتونی اون روزم بهت گفتم، چند وقت م؟ي و کس و کارت حساب کرداری نکنه گوهر و شهره؟یچ_
 ؟ی قبول کنينجوریا

 .نیری بگمی تصمنوی من نظر بدی در مورد تموم مسائل زندگمدمی منم به شما اجازه نس،ی ش نیچی هاریشهر-
  باالندازهی ابروشو مهی

 ؟ی کنی با خاله ت زندگخوادی دلت مکردمیفکر م_
 خاله؟-
 .ی همه لطف خالتو جبران کننی وقتشه که تو هم اکنه،ی و رو مریاوهوم، االن داره شوهر خل و چلشو ز_

 اری خاله، چرا عباس خل وضع شده؟ من که حاللش کرده بودم، همون موقع که منتظر شهري براهکشی پر مدلم
 .دمی بخشاری شهريبودم تا آزادشه، همون موقع عباسو به آزاد

 منم ب،ی اگه برم اونجا تو مملکت غریول.  هروقتم اومد قدمش سر چشمنجا،ی برگرده اتونهیخاله اگه بخواد م-
 . بار اضافه رو دوشششمیم
 کنهی به چشمام مقی نگاه عمهی و همراهش کشهی مقی نفس عمهی

 . اوليتو همون روزا...  منو بهتر از خودم شناختاشی بازوونهی با تموم دنی افشکنمی فکر میگاه_
 .ندازمی نگاه مهی بهش کنموی مزی رچشمامو

 برام هی که تو با بقدی که بهت داده بودم، فهميد از حشی بي هست، از بهامی دردهی که من دیهمون موقع فهم_
 بار ری وقت زچی و هدونستمی ملشویمن خودم دل!  اومد به ذهتش؛ عالقهلی دلنی اولدونستوی نمنیافش. یکنیفرق م

 همون موقع که شاپور ذاشتمی مدیبا. اورددرت  از دستماری دست دست کردم که شهرياونقد. نرفتم، تا دم آخر
 . جا بند نبودچی دستش به هگهی اون وقت دزد،ی خودش دست و پا می زبونی و بی بود و الل، تو همون اللیشوت
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 موندم،ی رو مطمئنم، من تا آخرباهات نميزی چهی من موندم،ی باهاتون منیمگه من خودم عقل نداشتم؟ فکر کرد-
 .  خودشون اومده بودنم نموندنلی سروناز که با ممویهمونجور که مر

 :کشمی آه بلند مهی
حاال شما . شهی نمری به خی عاقبتچی هی با اون مدل زندگم،یری ممویایسرنوشت همه ما تو اون کافه مشترکه؛ م_

 .خورهیآب از آب تکون نم. ی و اگر و مگر کنی باشنیهرچقد که خوش ب
 

***** 
 حاال که ا،ی باربه اومدم بهت بگم که باهام بنی آخري گفت اومدم برااره،ی جلوم کم ننی از اشتری بنکهی واسه ابعدم

 یی همه برنامه هاشو جور کرده بود که بره اونور، همونجاایگو.  جهالتو واسه خودت لذت ببرنی بمون تو همياینم
 . رفتو نامه ش برگشتي روزهی نمیکه افش

  خانوم؟ییکجا_
 ! جانیهم-
 .فکرتو گفتم_
 .کردمیفکر م يزی دروغ چرا ؟ داشتم به چزه،یچ...خب-
 شک به دلت راه گهید "نه" ی قاطع گفتیوقت. یکنی بار باشه که بهش فکر منی آخري برادوارمیام. نمیبیدارم م_

 .نده
 . فکرمو خوندبازم

 . مطمئنمنویشک نکردم، ا-
 .ارهی بهش مکی فشار کوچهی و رهیگی دماغمو با انگشت اشاره و وسطش منوك

 ؟يخوری مییچا_
 . برم بخوابمخوامی خوردنه؟ میینه، االن چه وقته چا-
 .خواب بهونه س...االن فقط وقت خوابه، وقت خوابم که نه! ایگیراست م_
 :. ـنه شـی تو سکوبمی مشتم مبا

 ،رهیگی دستمو مهمونجور
 .ایدی لباسو خرنیخوب شد الاقل ا...ادی لباس بهت منیچقد ا_
 . دوسش دارمیلیاوهوم، خ-
 .ي واسه ما راه انداخته بودخوامی نمخوامی نمي که لج کرده بوددیروز خر_
 .اریاِ شهر-

دستمو ول .  جوجه مهی نی من جلوش عایخدا...  دارهی که همونجور ثابت نگه مارمی از تو دستش دربکشمی مدستمو
 از شتری که بدونمیم. ی ترسچی بدون هکنم،یدستامو دور گردنش حـ ـلقه م. رهیگی کمـ ـرمو می و دو دستکنهیم
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اطاق .  و کرمي اروزهی اطاق فهی. میدی خرییوتا خودمون دلشوی که تموم وسای سمت اطاقرهیم...خودم هوامو داره
 .می درست کردينطوری و که بزرگتر بود ااریخود شهر

 یود و ه گوهرم بنکهی به خصوص ادم،ی چقد اونروز خجالت کشفتم،ی مدی روز خرادی فتته،ی که به تخـ ـت مچشمم
 .  آب شدمیعنی داد،ینظر م

 . بابا گردنه هاگه؟ی دیکشی خانوم االن داره دم حجله ميپر_
 . تخـ ـتي سقوط آزاد به روهی...کنمی اروم باز مدستامو

 . خاموش کنمنویی پايمن برم چراغا_
خودمو تو . کنمی لباسمو عوض مپرموی ميفور. امی راحت باشم، به خودم کنار بخوادی که چراغ بهونه س، مدونمیم
 نی به ايازی نگهی ساخته، هرچند که با صورت اصالح شده، دگهی دزی چهی که کردم ازم ی سبکشی آرانم،یبی منهیآ

اگه تنها بودم ...یعنی راحت بودم، یعنی راحتم، باهاش. کنمی تنم ممی مالی دامن صورتهی تاپو هی.رنگو لعابا نبود
 !راحت بودم

 ي اطاق گرماي هوانیواسه هم.  پتو، چراغو از عصر روشن کردنری زخزمیمت راست تخـ ـتو م سرمی مآروم
 ش ي مجرديای بار داره با دننی آخريحتما نشسته وبرا! ومد؟ی بچه ننی چرا اد،یچقد طول کش.  دارهیمطبوع
 خلوت کردنش واسه دونم،ی من که میلو.  خانوم، نه اوني پرایکردی مدی کار و تو بانیا! چه لوس. کنهی میخدافظ

 ری خودش زالی که به خی همون نقصترسهی مده،ی از من اونه که ترسشتری که بدونمی که من مطمئن شم، منهیا
 که به ی نتونم به اون قولدیشا...گهی آدمه دترسم،یدروغ چرا منم م. شکنجه ها سرش اومدهف کار دستش بده

 . راجع بهش حرف بزنمنانی تجربه ها نداشتم که بخوام با اطمنی تابحال از اهمن ک.  دادم عمل کنماریخودمو شهر
! کنه؟ی عمل می ناشنقدی رفت المپو خاموش کنم،آخه آدم اادمی! اَه . کشهی لحظه طول ماد،چندی در که ميصدا

 .کنهیچراغو خاموش م.ي به ظاهر سازستمیاصال بلد ن
. اونم با فاصله از من. رشی زادی کنار و مزنهیپتو رو آروم م. ..هری فرو مقی تشکش عمشه،ی منیی ـت باال پاتخـ

 .دارمی از نفسام بفهمه که بترسمی مکنم،ینفسمو حبس م
 ؟ی خواب؟يپر_

 !گهی ددی نگفتم، فهمبفرما،
-... 
 .يداری بدونمیم_

 . گمی نميزی چبازم
 ؟ی بگيزی چيخواینم_
 . کنمیآروم چشمامو باز م! بگم آخه؟یچ
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 چند تا خط نی ای چه خوشگله، کیکی نزدنیچشماش از ا.  تو صورتشفتهی می نور کمکنه،ی خوابو روشن مچراغ
 ترسناك داشت که من از بتی ههی یشاپور شوت. چقد نسبت به پارسال الغر شده. دمی چشمت که من نفهمریافتاد ز

 ي ابروي که باالی کمـ ـرنگهیون بخ اصامخصو.  جذابهاریچقد به نظرم شهر...  حاالی ولشدمی رد نمشیده فرسخ
 .کنهی آدمو قشنگتر می زخمم حتهی ه،ی بخهی ی گاهاد،یچقد بهش م. سمت راستشه

  خانوم؟يتموم شد پر_
  ،دمی سرمو تکون می حواسی ببا
 ؟یچ-
 ! کردن صورت بنده؟نییباال پا_
 ؟ي جلوش گاف بدنجوری هميخوای می تا کيپر...يوا

 .کنمی نگاش ميمجبور. باالارهی چونمو اروم سرمو مری زذارهیانگشتشو م. نیی پاندازمی مسرمو
 ؟یکشیخجالت م_
 ؟یاز چ-
 ! بهتر بوداينجوریا...ی از کیگفتی مدیبا_
 ؟ياری در مي بازی دستو پا چلفتنقدیچرا ا. ي پرری برو بمي وايا

 .نه-
 ی وسط نظر تو برام از هرچنی، اما ا. تو رو انتخاب کردم شک نکردمنکهی لحظه م از اهی من نی بب؟ی مطمئنيپر_

 . نظر خودمیمهمتره، حت
 ؟ی رو حرفم حساب باز کنیتونی بچه ام که نمنقدی شک کنم؟ ادی بای چيبرا-
 ...خواستمیخب م.  نبودنیمنظورم ا_
 ؟ی چیخواستیم-
 .ولش کن...یچیه_

  سرد؟نقدیآخه ا. ي شدمونی حق داره فکر کنه پشيپر.زنهی زل مهمونجور به من.  رو بالشتشذارهی آروم مسرشو
 آرام ي بشنومو حس کنم، بشنوم زمزمه هاخوامی فقط منم،ی با چشم ببخوادی دلم نمگهی و دشهی بسته مچشمام

.  بودوردهی به زبون نينجوری وقت اچی که هی نکرده بود، اسممی وقت مـ ـستقچی که هی ابراز عشقار،یبخش شهر
 می اون چراغ خوابم مزاحمم بود، حریت که بودم حي تو اون خلسه اخواست،یدلم م. کردمی مدیفقط تقل...منم

.  نبض پوست تنمي از رونباری ادی شاخونه،ی بسته هم حرفمو مي از پشت پلکای حتاریشهر. شکستیدونفرمونو م
 .....  وکنهیچراغو خاموش م

- 
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 اطاق ار،یاطاق شهر. فتم،ی مشبی دادیتازه ...  کهارهیاطاق شهر. کنمیمامو باز م رو صورتم، چشفتهی آفتاب منور
 پرده دیبا. روشنهيادیپرده هاش ز.  کنمی خدافظدی با خواب صبح باگهی دينجوری اره،ی آفتاب گيخودمون، بدجور

 . واسش بخرمکتری تاريها
 هنوز به چشمام اون شه،یدوباره باورم نم...ی ولنمی و روبروم بباری سمت چپم، انتظار داشتم االن شهرزنمی غلت مهی

  کجا رفته؟ش،ی خالي رو جاکشمیاعتماد الزمو ندارم، دستم م
 ؟يگردیدنبال من م_

   شده؟داری بی کنی س، انهی آي که جلوی سمت صندلگردونمی برمسرمو
  ساعت چنده؟؟ي شدداری بیک-
 .لنگ ظهره خانوم یی جوراهی. 11 ساعت حول و حوش دارم،ی وقته بیلیخ_
 ؟ي نکرددارمیچرا ب-
 .ی استراحت کني گفتم خسته اومد،یخب دلم ن... بعد اونيانتظار دار_

 .کشهی خجالت مارمی شهری وقتشهی جالب مچه
 ... اونوقت مندی اون خجالت کشنی ببفتم،ی خودم مادی تازه
 . نیی پاارمیچشمامو م.  طرفمادی مشهی مبلند

 ،  کار و دوس دارمنیچقد ا... موهامي البالکشهی دستشو همونطور می کنار ولزنهیموهامو م. لبه تخـ ـتنهیشیم
 ؟یخوب_

 .دزدمی چشمامو ازش مدوباره
 .اوهوم-
 ؟يخوایمطمئن؟ دکتر نم_

 .رهیگی مخندم
  دکتر؟ي منو ببريخوای که میستیمگه خودت دکتر ن! ی کافه چ،یستی که دکتر ندونستمیمن از همون اولشم م-
 ... ي نداری حاال که خودت مشکل،ی با دکتر خانوم راحتتر باشدیگفتم شا! آره خـــــــــب_
 .ارهی حرصمو در مي بدجورزنم،ی مغیج
 . اصالرونی پاشو برو بار،یشهر-
 . من، شما امر بفرمايچشم بانو_
 .شهی تخـ ـت بلند مي رواز
 .ای تو هم زود بم،ی سر هم کنم بخوريزی چهی نیی پارمیمن م_

 . توارهی در مي دم اخر سرشو از الی ولکنهی باز مدرو
 :زنهی چشمک مهی
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 ...ای بيزود_
 .بندهی درو مبعدم
 نی که تو حموم ای اون جنشمویآخرم من از ترس قبض روح م. لرزمی هنوز همونجور مرون،ی بامی حموم که مازدر

 .نمیبی شده رو نممیخونه قا
 . بخورمنیری شزی چهی ی حتمدیبا.  بخورمگری محاله من واسه صبحونه جده،یچی پيگری جي بوچه

 .میشدی ذوق مرگ مزادیمث اون موقع ها که با پر. کشمی می سوتهی سمت آشپزخونه، رمیم
 . باشه خانوم فخارتیساعت آب گرم، عاف_

  ،زنمی ميلبخند
 ... هایی پا کدبانوهیبزنم به تخـ ـته -
 . امروزم استثناس.ای شما از سفره آماده کردن طفره برشهی نملی دلنی ایبله، ول_

 . باالندازمی مابرومو
 .کیتبر...دونمیچم... تشکری قدردانزه،یبذار به حساب جا_
 !ک؟یتبر-
 . خانوم گلنیبه مناسبت ورودتون به جرگه متاهل_

 .کنمی صورتمو خودمم حس ميقرمز.  پررو شددوباره
 .بفرما تا سرد نشده_
 : باالرمیگیسرمو م-
  بخورم؟گری من صبحونه ج؟یچــــ-

 .کنهی نگاش مچرخوندشویم... چشمشي جلوبرهی دور مهی رو لقمه
 آره، مگه چشه؟_
 .کنمی تو دهنم نمنویمن ا_
 . بخور واست خوبهگه،ی نکن دتی اذيپر_

 . نهیعنی باال که ندازمی مابروهامو
 :کنهی کج مسرشو

 . امروزنیفقط هم...اریجون شهر_
 . کردشهی چه مگهید
 .ای ارزش جونتو قسم بدی بيزای چنجوریبار آخرت باشه واسه ا-

 . دهنمذارمی و مرمیگی رو ازش ملقمه
 .بخورچونه نزن!  خانـــــــومسی نی ارزشی بزی شما چهیتغذ_
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 ؟ياری دربي اون همه مدت الل بازی چطور تونستیزنی قشنگ حرف منقدیمن موندم تو که ا-
 . نکن خانوم کوچولوزای چنی اریتو ذهنتو درگ. ، مصلحت خانوميمصلحت پر-
 .یکوچولو خودت-
 رهیگی ، اونم خنده ش مرخندهی ززنمی می حرفم پقنی دفعه خودم از اهی
 . قهوه درست کنم، اونم با شکر فراوونهیپاشم ....اری شهری بدجنسـ ـیلیخ-
 . کنهتمی اذخوادی دوباره میعنی نگاهش نیا.  زل زده به من باز
 . سرورمتونی خـــب؛ شما ببخش به بزرگی ولرسه،ی معروف شهر که نمی کافه چي قهوه هايالبته به پا-
 ؟يکردی و رو نمي بودیطونی شنقدیتو واقعا ا...ي پرزی زبون نرنقدیا_
 ار؟ی آق شهري شدمونی پشهیچ-
 . خانومي پريمعلومه، گولم زد! من؟_

 ، به کمـ ـرمزنمی مدستامو
 ؟ی گفتیچ-
  گفتم اصال؟يزیمن؟ مگه چ_
 .یاوهوم، گفت-
 ... گفتم؟یگیآهان اونو م_
 کنه؛یدستشو دورم حـ ـلقه م...  طرفمادی و مشهی جاش بلند ماز
 ...گفتم نوکرتم تا ابد_

 ) ماه بعد8(1358 ماه مهر
 
 
 "چهریپر"
 
 

 بخورم که بخواد باال تونمی نميزی باال نمازرم، چیچی هگهید.  دل و روده برام نموندهگهی از صبح تابحال دایخدا
 . صورت رفت بس که شستمشنیپوست ا.  که تازه شستمسمی رو صورت خکشمی حوله رو محالیب. ادیب

 رو ساعت، چرخونمینگامو م.  توادی و مکنهی در و باز مارمی از اون ور شهرشم،ی وارد سالن مبندموی توالتو که مدر
 . ادی بدی رفته بود باادمیوبد که  وقته اومدنشه، اونقد حالم آشفته گهید
 . یسالم، خسته نباش_

 .رمیگی طرف در و کتشو ازش مرمی مشهی هممث
  سالم، خانوم خودم، احواالت؟کیعل_
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 .خوبم-
 .کنهی و تو صورتمو نگاه مکنهی دوال مسرشو

 مطمئن؟_
 :زنمی لبخند مهی بهش

 .مطمئن_
   بهمزنهی چشمک کوچولو مهی که تو صورتم خم شده، همونجور

 الزمه اون با قد مث یگاه...نمشی تا ببرمی باال بگتونمی من سرمو تا اونجا که مشهی که همدی داره؟ نبايرادی اچه
 بهتر بفهمتم، بهتر نتم،یخودشو هم قد و قواره من کنه تا بهتر بب.  بشکنه تا به من برسهیچنارش خم بشه، حت

 .درکم کنه
 ، تو دستشندازمی منگامو

 ه؟ی چنیا-
 . روزنامهگنی واقعا؟ بهش میدونینم_
  خونه؟ي اوردی نوشته که با خودت برداشتی توش چنهیمنظورم ا. مزهیب-
 م؟یدونستیبود و ما نم "هی چنیا" ي همه مفهوم تونیخب ا_

 ه؟ی خبري خوشمزه شدیلیخ... تو بازوشزنمی ممشتمو
 : پشت گردنشذارهی مدستشو

 . هم بشهي خبرتونهی مخوادی اگه دلت مدونم،ینم_
 خجالت فقط تا پشت در نی که ابهیعج. کشمیهنوزم خجالت م. شهی رك ميادی زی گاهرم،ی چشم غره بهش مهی

 .  طور بودهنی همشهیهم! ارهیاطاق دووم م
  شام؟ای ییچا-
 . جونمي پرمیشی ممنونت مگهی که دياریشامو ب_
  نوشته؟ی تو روزنامه چینگفت-
 .  خودت بخونه،ی مـ ـستوفمساریراجع به ت-

 . حوصله خوندن ندارمدیانگار فهم...رهیگیگردنم درد م.  باالارمی درجا مسرمو
 . مرز باکو گرفتنشی خونه حوالهی يتو.  هفته بعد دادگاه محاکمه شهکشنبهی_
 کرده؟ی مکاریلب مرز؟ اونجا چ_
  لوش داده؟ی کیدونیحاال م...دنی از مرز فرار کنه که لوش مخواستهیظاهرا م-

 .دمی تکون مسرمو
 .سروناز_
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 ؟یدونی از کجا م؟یچــــــ-
 .گذاشته برا روز مبادا... خونه اون طرفا دارههی فقط به سروناز گفته بوده که ایگو_
  کجاس؟ياالن سرو_

 ، باالندازهی هاشو مشونه
 که از ییالم از پوالحا. سروناز بودهدمی که مامورا دادن فهمیی نشونه هاي فقط لوش داده، از روایگو. دونمینم _
 .حالل حاللش.  حقشه، مفت چنگشکنه،ی می زندگیی جاهی بلند کرده داره مساریت

  اون تو نوشته؟،یدونی از کجا ماتوی همه جزئنیحاال تو ا-
 از همدستاشم لو یلیخ...مای از کله گنده ها رو داریکی رفته ما ادتی رو سرهنگ بهم گفت، نای اگه،یهان؟ نه د_

 . سر بزنگاه گرفتناشونمی خب، بعضی فرار کردن ولایلیداده، خ
 . جواب داديدی که کشیباالخره اون همه سخت-
 .ادی ماریآره؛ همش تو نظرم چهره خندون ماز_

 بدن خودم که به ي خونابه ها،ي بدن سرویشگی همي زخماادی فتم،ی ممساری تهی کرافهی قادی... نمیشی مزی مپشت
 سمت دومی ميفور.  تو دهنمارهی از ته معدم هجوم می لعنتعی مانیدوباره ا.  خوردمزی از دست پرومساریخاطر ت
 .ییدستشو

 ؟ي شد پریچ_
 .ذارمی جا مبندمی که مي و پشت دراری شهريصدا

 . تو صورتمپاشمی و مکنمیمشتامو پر آب م.  فکّم درد گرفتهی حتگهید... زرداب دوباره
 : به درکوبهی و مدهی منیی رو باال پارهی مرتب دستگارمیشهر

 . درونی جان چت شد خانومم؛ باز کن ايپر_
 .کنمی باز مدرو
 ده؟ی چرا رنگت پرس؟یچت شده، حالت خوب ن_
 .ارمی از صبح بار دهمه باال مدونمینم-
 . دکترمیبپوش بر...ي مسموم شددی شا؟ي خوردیچرا؟ مگه چ_
 .  خوبمس،یالزم ن-
 . راحت کنمالشوی تا خزنمی لبخند کم جون مهی
 ؟ي رفت خودت دکترادتی-
 .منو مرده فرض کن...ی تب کنیوقت...رهی مادمی شهی تو هميجلو.اره_
  شاممیبر. دور از جونت-

 ! حالت تهوع داره؟نمی چشه؟نکنه اگهی دنیا. لرزهیچقد م...دهی که ب سمتش دراز کردم محکم فشار مدستمو
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 پر از غذا تونهی و تا اونجا که مدارهیبشقابمو برم. اونم کنارم...وش رنمیشیم... کنارکشهی کنار خودشو برام میصندل
 ...کندشیم
 .ي پری به خورد و خوراکت برسدی با،ي شدهی کم بنی سختته ولدونمیم_
 . شلوغش نکننقدی ااریشهر-
  ي ام پريمن جد_
 . شدهی از لحنش معلوم بود که عصبانگفتمی اگه نمیحت

 من ي همپاارمی شهرنباریا. یی سمت دستشودومیم. ی لعنتعیدوباره اون ما...کنمی مکی که به سمت دهنم نزدقاشقو
 رهیگی مشتمو ماری مشت، دو مشت، سه مشت ، که شهرهی تو صورتم، پاشمویدوباره آب م.  در و ببندمذارهی نمدوه،یم

 . تو مشتش
 ؟ي نشديزیخودت متوجه چ! تو... تويپر_

 یهمه چ...يوا.  هم که حساب کنمانهی عادت ماهي از رودم،ین حامله د زنم، زهی متوجه نشم؟، باالخره چطور
  ؟...تونهی نماری نگفته بود که شهری مگه دکتر ناظم،ي آخه چطوریول. جوره
 .ممکنه... سی معلوم نیچیه... دی تکون دادم، اون گفت شاسرمو
 .  رو شکممذارمیدستمو م. نمی بشکنهی کمکم ماریشهر

 ... فکر کنماریشهر_
 .کنهی فکر مکنم،ی که من فکر ميزی که اونم داره به همون چدونمیم
 ؟... كی بگيخوای میعنی_

 .رمیگی گاز منمویی لب پادموی آروم تکون مسرمو
 که یگی مي جورهی ؟ي نداره پري شد آخه؟ چجوريچجور... سمت اطاق خوابمرمی و مشمی حال از جام بلند میب

 د،ی بچه دار شدیتونی نداد که نمینانی اطمچی هم هیاحمق جون، چرا نشه؟ دکتر ناظم! يخودتم به خودت شک کرد
 . رو تخـ ـتکنمیم خودمو پرت.بود" دیشا" نی رو همدشمی همه تاکــــــــــد،یگفت شا 

ره دستمو دوبا... من که خودم از همه بچه ترمام؟ی بچه بربهی از پس تونمی کنم؟ اصال مکاریحاال چ! پــــــــف
 خوادی دلم مکنم،ی حسش می ولکنم،یمسخره س بگم حسش م. ي ناززنم،ی لبخند پررنگ مهی رو شکمم، کشمیم

چه .  شددی در من تولدنی رو تخـ ـت خوابو طبقه باال اومدنهی فقط به اندازه يکه حسش کنم، عشق مادر و فرزند
 !زود

 "اریشهر"
 
 
 مطمئن بودم بای من که تقر؟يچطور. چشمام دور بشهي تا از پله ها کامل بره باال و از جلورمیگی رو اونقد مي پررد

 . تونمی نمشه،یکه نم
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 دارم، اجی احتدی که اون روزا چقد به امدونستی بود، ممی دلخوشي گفت صرفا برايزی ام اگه چی ناظمدکتر
 بهم ي بود که پری برا وقتنی ایول. شمیون م داغگهی دشم،ی که اگه قاطع بهم جواب بده و بگه پدر نمدونستیم

 ي پرکنه،ی نمی بود و نبود بچه برام فرقگهی دن بودم، االي بود که دلواپس جواب پریجواب مثبت نداده بود، برا وقت
 . سرتق تره، من اونو بزرگ کنم شاهکار کردميخودش از هر بچه ا

 تو کتابو زی قبول کنم، باالخره چار تا چتونمی جوره نمچی من ه،ي شدن؟ بچه بزرگ کردن؟ چه حس ناشناخته اپدر
 نقدی اون موقع هم هم؟ی ازدواج کني با پری بتونيکردی فکر نمیتو حت... اری شهریگی میچ... که دونمیخونم، م

 دلتو زده؟ حاال که ی چه مرگته، خوشگهیپس د. ...ي که شد، از پسش براومديدی دی ول،ي نگران بود،ی داشتدیترد
 . به بختتيندازی جفتک مي کامل کنه، تو دارتونوی بهتون نظر کرده و خواسته خوشبختخدا

 دهی زحمت کشیلی خی طفلي چرا؟ پردونمینم.  دورزمیری تو آشپزخونه، تموم غذاها رو تمام و کمال مرمی مشمی مپا
 .ولش کن! براش،

 سمت رمی مده،ی توش خوابي که االن پرییجا.  طرف طبقه باالچرخونمی نگاهمو مرون،ی بامی در آشپزخونه که ماز
 شی برم باال پتونمی نمی و دو دلدی شک و تردنی من با اس،ی االن وقتش نمونه،یپام رو همون پله اول م. راه پله

 .يپر
 کم سرد هی وقت شب نی ای دلچسبه، ولیلی خزیی پالی اوايهوا. اطی سمت حرمی مگردموی همون راه برماز
 ي غمبرك زدنجای ای داره، اون وقت نشستاجی االن به تو احتي خجالت بکش پراری طرف استخر، شهررمیم.شهیم

  ،کنمی به عکس خودم که افتاده تو آب نگاه م؟یکه چ
 ،ي وادم،ی بچه من؟ اون بچه منه؟ من؟ سرمو تکون مه؟ی فخار پدر شده؟ االن بچه من ، تو شکم پراری شهریعنی

 ... ي پری از لحظه به پاکي کسری لحظه، حتهی ی حتدینبا. ي پردی ببخشد،ی ببخشایخدا
 و تا خود رمیگی کنارشو مي هالهی سمت استخر،مشمیدوال م.  حرامه تو ذهنم بهش فکر کنمی حتخورم،ی مجملمو،

 هم يد کري که به پری شکي هزارم جزاهی نی اار،ی بکش شهردارم،ی، همونطور نگه م...  توشرمیشونه هام فرو م
 خودمو به باد نجای همشدیکاش م ي ا؟یکشی تو خجالت نم؟ي شک کردي به پري چطور،ی چطور تونستس،ین

  شالق؟رم،یشالق بگ
 يپر. کنارزنمی که افتاده رو صورتم، مسموی خيموها.  هامهی تو رفرستمی با ولع هوا رو مرون،ی بکشمیسرمو م... ه...ه
 ار،ی نه شهرساد،ی وانی افشي جون جلوي تا پامسار،ی تشی حاضر نشد بره پی ولدادی داشت جون مزی شالق پروریز

 . مث االن.  دهنش افکارشونتو ی بزندی شک کردن، تو باياگه همه عالمو ادمم به پر
من به زنم، به . ازمرهیگی که قهرش منه،ی حال نبنی االن آقا جون خواب باشه و منو تو ادوارمی باال، امرمیگی مسرمو

 . که خودمم توش شک داشتمي اگر و مگر؟یاونم رو چه حساب. هی ثانهیکمتر از . ناموسم، به عشقم شک کردم
 یکی راست پله ها رو دو تا هی.  دارماجیبه جفتشون احت.  دارماجی به مادر بچه م احت،ي االن خودم به پرشم،ی مبلند

پاهاشو جمع کرده و سرشو .  و روشن اطاق نشسته رو تخـ ـتکی تو تاريپر. کنمیدر اطاقو باز م... باال رمیم
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 بچه من، ي مامان کوچولو،ي پر؟یکوچولو، شک کن ي پرنی ، به ای چطور تونستار،یشهر. گذاشته رو زانوهاش
 . ي پرنیکاش دختر شه و ع

 .دارهی کنارش، سرشو از رو زانوهاش برمنمیشیم
 !ار؟یشهر_
 جان دلم؟-
 ؟ي بوداطیتو ح_
 .اوهوم، رفتم هوا بخورم-
 . براتارمی برم حوله ب،يخوری االن سرما مسه،یموهات خ_
 .شهی مزی خمی جاش نتو

  ،رمیگی مدستشو
 ... خوادینم-
 ...ينجوری اخه ایول_

نفساش دلمو گرم ...بندمی چشمامو مش،ی ـشونـی رو پذارمی مموی ـشونـیپ. دور شونه هاشکنمی حـ ـلقه مدستمو
 مادر نی زن، انیتا مطمئن شم ا...  بودنش تا دم مرگمي به ابدی خوشبختنی به ادامه داشتن ای زندگنیبه ا...کنهیم

 .ازش جدا شم حق نداره ازم جداشه و..دینبا... من شدهی زندگنفکیجزئ ال
 دمی به آسمون رسي رو هم بلد نبودم، با پرای راه دنی که حتیمن.  بود که راه آسمونو واسم باز کردی کس،ي پرنیا

 ي من، پريپر!  به نوردم،ی چشما به روشنا رسنی ایکیاز تار.  بودکی روز تارهی چشما که نی همياز تو ... به خدا
 ....آسمون  پرِنور از دلي پرهی! هی آسموني پرهی س،ی نییایدر
 
 ستیبه خدا حجم آسمان کم ن! بپر! ایب

 ستیزمان کم ن! ی عشق، اگر عاشقيبرا
 !؟ی کنهی تا دوباره گريآمده ا دوباره

 ستی کم نمانیما خودمان دردها! زیعز
 ... اوج مردن و در اوج مردن و در اوجدر
 ستی پرندگان کم ني برالی دلنیهم

 ری و نقش بد ِ قصه را به عهده بگایب
 ستی قهرمان کم نز،ی غم انگاری دنی ادر
  احساسی و فرق بکن، مثل سنگ بایب

 ...ستی قلب مهربان کم نی نگاه کناگر
 انیپا
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