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"  جنگلی. بود طنین پر تاریکی، ی همهمه آن در قلبش صدای. داد قرار زانوانش روی دست و شد خم زد، می نفس نفس

 به باز دوید، می طرف هر به. ببیند ستتوان نمی چیزی ظلمات و سیاهی جز کرد، می نگاه کجایش هر به که انتها بی

داشت سر به را او بلعیدن هوس که رسید می مردابی . 

 

 هر از آشناتر صدایش و ایستاده سرش پشت که دید را مردی قد بلند ی سایه. بود کرده تر روشن را فضا کامل، ماه نور

شد می شنیده گوشش کنار آشنایی، : 

 

_ گذاشتی دلم رو داغ که ذارم می دلت رو داغ ای، زنده تا. دم می عذابت ای، زنده تا . 

 

 او، ی قهقهه اما کرد دراز مرد سوی کمک دست. شد مرداب اسیر و شد خالی پایش زیر نشست، زمین روی و ترسید

 به و کند دستاویزش که نبود هم نیلوفری گل هیچ و میرفت فرو مرداب در بیشتر لحظه به لحظه. شکست را جنگل سکوت

ندبز چنگ آن ." 

 

_ شو بیدار یمین . 

 

 هایش شانه سر روی پریشانش موهای و سینه روی دستش. کرد باز چشم و کشید جیغی اش، شانه شدن لمس احساس با

 سرما احساس و شد کشیده منقطع های نفس به اش ناله. کند عادت اتاق تاریک فضای به تا زد پلک بار یک. بود ریخته

رسید تنش تمام به . 

 

 اش شانه روی که او دست. برد می سر به خودش عوالم در هم هنوز و بود نشسته اش پیشانی روی عرق ریز های دانه

برد فرو زحمت به را دهانش آب داد؛ نوازش را گردنش پوست روی گرمش، های نفس و نشست . 

 

_ دیدی؟ خواب کردی، می ناله  

 

 خواب. داشت را تنش قفس از کشیدن پر قصد ای؛ مانده سرما در گنجشک همچون قلبش نشست، صورتش روی دستش

باشد دیده خواب شد نمی باورش که بود واقعی قدری آن نبود، . 

کرد تر نزدیک همسرش به را خود و لرزید خوابش در مرد آن نگاه سرمای از تنش . 



کرد ای زمزمه. چسباند اش سینه به را او و کرد حس را ترسش الوند : 

 

_ بیارم؟ آب ترسیدی؟  

 

 اتاق فضای. گرفت قرار کوتاهش نیمه دامن روی الوند دست و کرد حلقه ساعدش دور دست. چسبید او ی شانه به سرش

 آور دلهره هراسی بستن پلک دوباره از و کرد می غوغا وجودش ی همه در همچنان التهاب. بود گرفته سیگار دود بوی

دواند می ریشه دلش به : 

 

_ بود واقعی خیلی. ترسیدم الوند، بود واقعی . 

 

 کف جا همان را شده نصفه سیگار فیلتر و آمده بالکن از هایش؛ ناله صدای شنیدن با کرد، نوازش را پایش روی الوند

بود کرده رها زمین . 

 

_ بخون نماز و بذار کنار صدقه پاشو شده، اذان . 

 

 همسرش، دست پوست روی ناخن با. داشت خش او صدای روز بیست این تمام مثل هم باز بود، زخمی او صدای هم باز

بزند پس را خوابش تا گرفت آغوش در تر محکم را بازویش و انداخت خط : 

 

_ کشیدی؟ سیگار  

 

 او به پشت و داد مالشی را گردنش. شد بلند تخت تشک روی از و جدا او از آرامی به و ایستاد نوازش از الوند دست

نسازد خاطر آزرده را او کالمش خشکی کرد سعی اما شد خیره آیینه در سرخش های چشم به ای لحظه. ایستاد : 

 

_ بخون نماز پاشو . 

 

 پاهایش و زد کنار را ملحفه. شود خارج پیچید، می سرش در هنوز که باد ی زوزه صدای تا کرد روشن را خواب چراغ

زاندسو می استخوان مغز که نگاهش تیرگی و تنش لباس سیاهی به. شد خیره روبرویش مرد قامت به. نشست فرش روی . 

 

_ الوند؟ بخونی خوای نمی هنوزم تو  

 



 یمین گوش به قاطعش لحن فقط و برداشت را اش ای حوله لباس. کرد پیراهنش های دکمه کردن باز به شروع الوند

 :رسید

 

 .نه_

 

 از. شد خارج اتاق از و بست مو کش با را موهایش. شد بلند جایش از هم یمین آب، شرشر صدای و حمام به رفتنش با

 او بی را شب تا بود کنده جان. ندهد بها هایش بافی خیال به کرد سعی اما داشت برش ترس کمی خانه، فضای اریکیت

کند سپری . 

 

 را او از بودن دور حتی نشست، کنارش درست. برداشت کانتر روی از را نان سبد و داد قرار میز روی را مربا ی پیاله

 نگاهی الوند نیمرخ به شد، مشغول و برداشت را شده داغ سنگک نان تکه. خواست نمی نشستن، روبرویش قیمت به

 :انداخت

 

_ برگشتی؟ کی دیشب  

 

 استفاده لیقوان محلی پنیر از او همیشگی و خاص عادت به بندش؛ پشت و مالید نان روی کره مقداری سؤالش، پرسیدن با

بگیرد را لقمه تا کرد دراز الوند برویرو را دستش. نداشت شیرینی به میل بود، بر از را همسرش عادات. کرد . 

داد را جوابش شده، کلفت صدایی با و نکرد رد را یمین دست اما نداشت اشتهایی او : 

 

_ بودم رسیده تازه کردم، که بیدارت . 

 

 جریان واقعیت در شان کابوس هنوز یعنی. بود نامیزان مردش حال یعنی شد، نمی بیشتر کلمه چند از جمالتش وقتی

بود نبرده هم دهانش سمت حتی را لقمه. کند خوب را حالش توانست نمی کس هیچ و داشت . 

 

_ بود خاموش گوشیت . 

 

بکاهد شبش سر نگرانی از و بگیرد جوابی تا کرد می منتقل او به را هایش نگرانی دل دانه به دانه . 

 

_ کردم خاموش زد، می زنگ مهدیار . 

 



 نام شنیدن بار هر با که ببیند را همسرش نگاه خاکستری تا آورد باالتر را سرش و ماند چای فنجان ی دسته روی دستش

زد می جنون به سر مهدیار، . 

 

 سالح با امروز، همین تا و مشترک اما بود دیگرشان عادت. نشست همسرش دست روی و رفت پیش میز روی از دستش

نپاشد هم از ار مهرشان ی کاشانه دیگران؛ جانسوز و کاری زخم تا بودند هم پشت محبت . 

 

_ خوای می تو که شه می اونی چی همه الوند، نکن توجه بهش . 
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 در یشها تنهایی. فشرد دست در را یمین دست و چرخاند را آن فقط. نکشید پس را دستش اما گذاشت میز روی را لقمه

 تلخی گس طعم. کرد می قربانی برایشان جان که بودند عزیزش دو اش، خوشی تنها اما بود زده فلک به سر مدت این

 هم بر تفنن، سر از ای برنامه و ترفندی به را شان بین بتواند کسی بود محال و بودند چشیده هم با را دوران این های

ماند خیره کرد، می نوازش را هایش چشم همیشه، از تر رنگی ینیم هنر با همیشه که رنگی سفید میز به. بزند . 

 

_ نکردمش پیدا بازم . 

 

 سر و زد زانو همسرش، پای کنار درست و زد کنار را صندلی شده، سیاهی کدام اسیر روزها این او دانست می که یمین

گذاشت پایش روی . 

 

_ رو خودت نکن اذیت ،(قلبمی عزیز)گلبی حبیب . 

 

 می زدنش حرف عربی دور روی که یمین. انداخت طرح هایش لب روی آن، به شبیه یا آن از ای سایه اام نبود لبخند

است زده آسمان سقف به سر او برای اش نگرانی و کرده باز سر احساساتش یعنی رفت، . 

 به تشری اما کرد حس را زد پایش روی یمین که کوتاهی ی بوسه. کرد سکوت و کشید دارش جعد موهای روی دست

زد اش زیرپوستی خوب نیمه حال . 

 

 .نکن_

 



بیاورد در را صدایش هم باز تا زد الوند زانوی سر به نزدیک و دیگری از تر پایین را دیگری ریز ی بوسه . 

 

 یمین؟_

 

 پیش سر الوند و خورد گره هم به شان نگاه. کشید باال پایش روی از را سرش الوند که بود نمانده شدنش موفق تا چیزی

کرد جلب را شان توجه خوابالودی صدای که دبر . 

 

 .سالم_

 

 از و گذاشت الوند زانوی سر روی دست. راند لب بر همسرش چشم از دور لبخندی یمین و کشید عقب تر سریع الوند

شد بلند سرامیک روی . 

 

_ شدی بیدار زود نازم، دختر سالم . 

 

 گونه و گرفت آغوش در را او یمین. شد تر نزدیک میز به اش خرسی عروسک با همراه و زد مادرش به لبخندی آوین

کرد دعوت مادرانه های بوسه و عشق باران به را اش اناری های . 

 

_ دادی؟ سالم بابا به ت، خنده پر لب فدای مامان  

 

کرد نگاه روزهایش این گرفتار و حرف کم پدر مستقیم نگاه به و کرد نزدیک مادرش ی شانه به سر . 

 

_ مدنیو پیشم دیشب . 

 

 با و شد خم. گذاشت زمین روی را او و زد دخترش ی برهنه ی شانه سر دیگری ی بوسه یمین و بود وار پچ پچ صدایش

گفت گرم، لبخندی : 

 

_ مواظبته همیشه ولی بزنه سر بهت و بیاد تونه نمی داره، کار وقتی بابا . 

 

 سقف که کسی کردن پیدا برای فقط و نداشت چیز هیچ به میلی. شد بلند میز پشت از و خورد را چای فنجان از نیمی الوند

دوخت می صبح به را شب کرده، ویران اش خانواده سر روی را شان خانه . 



 

. کرد زنده را او محبت ی شعله نگاهش؛ خیرگی جواب و برد باال سر ایستاد، مادرش کنار که پدرش پاهای دیدن با آوین

برد فرو سرش و گردن میان رس و کرد حل آغوشش در را دخترش حرکت یک با : 

 

_ خوابیدی؟ خوب  

 

 و دنیا برای که چقدر هر الوند. گفت کوتاهی نوچ و شد خیره ای لحظه بود، محض آرامش که مادرش ی چهره به آوین

 بر زیرکانه یا کودکانه نازی با ساله سه ی بچه دختر همین را اش مردانه ایمان و دین اما شد می درنده گرگی مردمانش

داد می باد . 

 

_ بیام نتونستم . 

_ ترسید مامان نزدی، زنگ . 

 

 دستش. نکردند ای استفاده آن از شان کدام هیچ که بود میزی کردن جمع مشغول دو آن به پشت که دوخت یمین به چشم

کرد جلب خود به را حواسش و نشست او ی شانه روی : 

 

_ تون برم می بیرون و میام زودتر امشب . 

_  و خستگی فقط. برمش می بیرون بره، سر ش حوصله اگه و ست بچه. نداره نگرانی ما ضعیتو برس، کارات به تو

ده می عذابم که خودته فرسودگی . 

 

کرد نزدیک گوشش به را سرش بود، آورده دست به پدرش بازوان میان وجود ابراز فرصت که آوین : 

 

_ کرد گریه دیشب . 

 

 کرده پرت جا همان رسیدن، با صبح که کاناپه روی از را سوییچش و کرد خارج آشپزخانه از خود با را او طور همان

برداشت و شد خم بود؛ . 

 

_ بده؟ گریه بهش نگفتی تو  

 

شد نازدار لحنش : 



 

_ بخواب گفت من به . 

 

نشست پا دو روی و نشاند میز روی را او : 

 

_ باش مامانت مواظب نیستم، وقتی . 

_ منی؟ مواظب تو  

 

بود باخته رنگ لبخندهایش که شد می روز بیست. بود انکار قابل غیر خودش به دخترش شباهت . 

 

_ هستم تون جفت مواظب هستم، . 

 

رفت خانه ورودی در طرف به. کشید جلوتر و کرد مرتب را سرش روی ی مقنعه برداشت، را کیفش یمین : 

 

_ کنه می دعوام احمدی عمو برسم؛ دیر من شد، دیر مامان بدو آوین . 

 

زدند بیرون خانه از آوین همراه به. کرد اسپری گردنش رگ روی را ادوکلن و پوشید را کتش الوند . 

نشست فرمان پشت : 

 

_ بگیر مرخصی روز چند . 

 

کرد تازه نفسی و بست را کمربندش یمین : 

 

_ سهند خاطر به هفته یه که رو مرخصی ... 

 

زد را در ریموت و داد قرار گاز پدال روی پا سرعت با الوند و کرد سکوت . 

 



_ باشه اونم ستون به حواسم باید من و زایمان مرخصی رفته دستی کنار همکار زیاده، روزنامه رایکا . 

 

بود فاجعه از فراتر چیزی ماندن تهران صبح اول ترافیک پشت. بود شده هایشان ممنوعه جزو افتادن سهند یاد . 

 

_ بگیرن؟ تونن نمی نیرو تا دو  

 

بود شده سنگین کارش. کند استفاده تمیز یبا  تقر هوای از تا کشید پایین را شیشه یمین . 

 

_  همین کارمنداشم سر نیست؛ ش خونه گاز و برق و آب به فقط کردناش جویی صرفه رو، احمدی شناسی می که تو

 .قانونشه
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_ رهخو روز نرخ به نون . 

_ داره اقتصادی شم خودش قول به . 

_ برنگشته؟ هنوز زنش  

_ نیاورد خودش روی به ولی سوخت پاش خدا بنده اون. موندم یالقوز گفت می که دیروز تا دونم، نمی . 

 

ببیند را حرف کم آوین وضعیت تا برگرداند سر . 

 

_ کنه؟ می کار چی سرت پشت کمربندت آوین  

 

 درشت چشم با یمین. نماند دور الوند چشم از که زد پدرش به ریزی ی اشاره چشم با و نشاند پایش روی را عروسکش

رفت نشانه را اش ساله سه دخترک مرموز نگاه کردن، : 

 

_ خانم؟ آوین شده نازل آیه بدی؟ انجام باید شمام بکنه، رو کار این بابات یعنی  



 

زد صدایش و آمد در همسرش شتپ الوند بار این و کرد پنهان عروسکش بلوند موهای پشت را لبخندش : 

 

 آوین؟_

_ شدین تا دو کنم می فکر وقتا جور این الوند، خودته کپی . 

 

گرفت ترمز روزنامه دفتر جلوی : 

 

_ تون ببرم بیرون جا اون از که مامان خونه بیا عصر نشه، دیرت برو . 

 

بیندازد هم کارش از دخترش، و خود دل هوای به شرایط این در را او خواست نمی : 

 

 الوند؟_

_ نشه دیرت برو . 

 

شد زنجیر فرمان روی او دست روی دستش و کرد باز را در : 

 

_ باش خوب . 

 

رفت و فرستاد شیشه پشت از دخترش برای هوایی ای بوسه . 

 

ایستاد صاف مادرش، صدای شنیدن با. داد تکیه در به و برداشت زنگ روی از دست الوند : 

 

_ آوردم رو آوین مامان . 

_ الوند؟ تو نمیای. در دم بیاد خانم زری بگم بمون باشه سالم،  

_ دارم کار نه . 

 



زد لبخندی یمین و الوند بازیگوش دختر روی به و کرد باز را در زهرا : 

 

_ مادر تو بیا بگردم، چشمات دور سالم . 

 

شد ختم جمله همین به و بود مختصر اش احوالپرسی و کشید دخترش خرگوشی موهای روی دستی الوند : 

 

_ نیفتین زحمت تو پس مونیم، نمی شب. میاد بشه تموم کارش یمینم دنبالش، میام ریعص . 

 

برگشت عقب به قدم نیم اما برداشت اتومبیل سمت به قدمی : 

 

_ خوبه؟ مامان  

_ ره می خونه جای همه اون با صبح و خوابه می سهند عکس با شب. جان الوند نداره خوبی بگم، چی که خوب . 

_ بینمش می عصر . 

 

 شیرین کودک همین شان شب و روز مونس تنها. رفتند خانه به هم با. گرفت را آوین دست و سپرد خدا به را او رازه

بود زبان . 

 

**** 

 

 درب آن، متعاقب و شنید راهرو در صدایی که بود نبسته چشم هنوز. کرد رها چرمی صندلی روی را اش خسته تن

شد باز شدت به اتاقش . 

 

_ پریزادی؟ ی؟دیو آدمی؟ تو الوند  

 

شد خیره شرمندگی با او به و کرد نازک ناخوانده میهمان برای چشمی پشت هم در ای قیافه با اش منشی : 

 

_ ندارن اجازه که گفتم بهشون من ستوده جناب ... 

_ بیارین برام مسکن قرص یه فقط برین، تونین می . 



 

زد لب ناراضی : 

 

_ چشم بله . 

 

چرخاند سرانگشت با دور چند و تبرداش را میزش روی کوچک زمین ی کره . 

 

_ الوند بیشعوری خیلی . 

_ نباش تو . 

 

 الوند برای دیدنش حاضر، حال در دانست می و برایش بود نمانده اعصابی. گذاشت اتاقش بزرگ میز روی دست مهدیار

نبیندش و نیاید بود نیاورده طاقت اما نیست خوشایند : 

 

_ بسته؟ نافت به ای احمقانه تز همچین کی کردن؟ خاموش گوشی شده رفتناتگ پاچه چیه دونی، می خودتم و خرم کله من  

 

ببندد باید خدا شود، باز او دهان دانست می . 

 

_ مهدیار کنه می درد سرم . 

_  کم جمله تا دو کردی فکر چون نکنه من، از کردی رم. ده نمی جواب نیست؛ کارگر من رو غیرمستقیمت، گفتن شو خفه

تم؟گف داداشت پشت زیاد و  

 

کند دار لکه رویش پیش را او اسم نداشت حق کسی. سوزاند می را دلش ی گوشه ابد تا اسمش . 

 

_ بلدم گفتنشم مستقیم . 

_  بی دهن از ولی گفتم می نباید. گفتم تا دو ش نشده خشک کفن پشت هاش اضافه و رفت در دهنم از خب بلدم، و درد

اومد در صاحابم . 

 

 چهار به. کرد پرتش میز ی گوشه و نکرد آرامش. کشید بیرون انگشتانش میان از را وندال دست ی کره و کرد تازه نفسی

کرد خیس را هایش لب دور تا دور زبان با. شد خیره و چرخاند سر اتاق ی گوشه . 



 

_ نزدم؟ ناحق حرف دیدی و اومده در آمارش که این یا منه زدن ناحسابی حرف سر از هفته، یه اونم شدنت برزخی  

 

ایستادند قامت به قامت شد، بلند : 

 

_ شه می الزمت بشیم، چشم تو چشم باز بعد که بذار وسط چیزی یه مهدیار . 

_ مون رفاقت به فاتحه و خونی می رجز داری که نکردم حرمتی بی بهت ! 

 

کند هضم بتواند را مهدیار حرف سنگینی تا بود، دوخته هم به را زمان و زمین بود هفته یک . 

 

_ بشی دشمنم از بدتر شاید روز یه و رفیقی دیگه که تو. افتم می در خداشم خود با باشه، سطو سهند از حرف . 

 

 و دوستی روی حتی کرد می وادار را الوند که ای ناخواسته تلخی فهمید نمی. نبود پوزخند اما رفت باال سمتی به لبش

بماند پایش جای هم، شان رفاقت . 

 

_  ما. کرده خلق نطفه یه از رو تون جفت خدا انگار که خوره می اخالق سگ برزفری همون باهات، رفاقت و تو درد به

سر دو مار شدیم که نیستیم دوستی این آدم . 

 

بود نشده خالی هنوز شان، میان انداخت فاصله قدمی : 

 

_ . نبود االشب و قد توی تو از رگی ولی بیامرزتش، خدا داداشت بدونی که میارم روت به باشه الزم بازم و بود حق حرفم

گردم برنمی حرفم از روم، تو بنداز تف خواد می دلت حاال . 

 

گشود زبانش از گره درب، روی او دست نشستن با : 

 

_ کردم گیر توش که کثافتی از پرم خرخره تا. نیست شدنت خالی و من کردن پر وقت االن مهدیار . 

 

کرد ترک را اتاقش . 

 



**** 
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دوید جاکفشی کنار و سالن ی گوشه قدی ی آیینه سمت به کنان خنده او و بافت را آوین موهای پروانه . 

 

_ بشه کبود بدنت و سر نیفتی دختر، بدو تر آروم . 

 

 به بود، آوین برای لباسی بافتن مشغول که رازه جواب در و برداشت خورده، تراش سینی روی از را اش عصرانه چای

آمد حرف : 

 

_ کرده لونه دختر این جون تو انگار سهندم شیطنت . 

 

 مدام را اش شده گیس موی چطور که زد زل او قامت به. گرفت هایش چشم از عینک و ایستاد باز بافتن از زهرا دست

کند می پایین و باال . 

 

_  تون زندگی به جوری این و خبر بی که برداره زمین رو از رو باعثش خدا. نبود م نداشته پسر از کم که خدابیامرزتش

 .تاخت

 

 بود هفته سه هنوز. کرد تر ور شعله را دلش نشین خاکستر آتش کردنش، نفرین که داد پروانه خورد به انگار را زهر جام

شود تند شد باعث که دلش روی سنگین درد بود تازه. بود کرده دفنش خاک زیر و کرده پیچ کفن را جوانش که : 

 

_  از کردنم گله و بودم ندیده جوون داغ زهرا. بشه سرد آتیشم که. بگیره آروم دلم که بندازن گردنش طناب یه باید باعثش

 رو دیگه یکی دل داغ نبینی، داغ تا. افتاد نمی دهنم از شد، برادرش ی خانواده پیر خدا ی همیشه چرا که خدابیامرز اون

شدم م بچه داغ پاسوز االن و نفهمیدم رو محمود داغ. بفهمی نیتو نمی . 

 

 به را زانویش سر و کرد دراز دست. کشید بیرون جادستمالی از دستمالی و شد خم زهرا جوشید، که اشکش ی چشمه

 نشا ارامش شبه یک که بودند شوکه آمده پیش حوادث از هنوز. گذشت می دردشان مرور به روزشان هر. فشرد نرمی

بود گرفته صدایش. شد بلند ایفون صدای که گرفت چشم اشک پروانه. رفت تاراج به : 



 

_ باشه یمین شاید کیه، ببین برو . 

 

آمد بیرون سینه از درد پر نفسش و گذاشت کنار پایش روی از را کاموا و بافتنی میل زهرا : 

 

_ ومدنا زود شایدم ببینم برم شه، می پیداشون شب طرفای عصر گفت که الوند . 

 

 سیاهپوش دلش ی خانه تمام. برگرداند سینی به را چای فنجان پروانه و رفت میهمان استقبال به زهرا همراه به آوین

پرسید آمد، جلوتر که زهرا دیدن با. بود فرزندش : 

 

_ بود؟ کی  

 

شد وارد شان میهمان که بود نیافته پاسخ فرصت او هنوز : 

 

_ جون مادر سالم . 

 

گرفت آغوش در را الله پروانه، و شد راه به شان گریه بساط هم باز . 

گرفت ظرافت با را چشمش اشک نم و کرد نوازش را پروانه کمر هم او . 

 

_ بزنم بهتون سر یه شم، می رد طرف این از گفتم . 

 

نشاند خود کنار و کرد جدا خود از را او : 

 

_ خورده شربت لیوان نصفه یه فقط اومده، وقتی از آوینم. بخوره بیار چیزی یه زهرا دختر، کردی خوب . 

 

 دست. بود افتاده گود هایش چشم زیر کمی که چرخید او سمت پروانه سر. رفت اشپزخانه به و گفت ای باشه زهرا

گرفت را ظریفش : 

 



_ سرگرمی؟ کارت با  

_  اون توی اگه یول برم کار سر خواد می دلم نه و دارم رو خونه تحمل نه دیگه نیست سهند وقتی از ست، بهونه که کار

ببندن تخت به تیمارستان تو رو من باید بعد روز دو شم، اسیر خونه . 

 

آورد دستش های سرانگشت به فشاری : 

 

_  زیر رفت یکی این وقتی از م بچه اون. بود زندگیم سهندم. بارید سرم رو آتیش که نبود غم این دختر، بگیر گاز زبون

شد نازل مصیبت طوفان. شه نمی پیداش طرف این خاک، . 

 

گذاشت نمایش معرض به نگاهش، دادن نشان غمگین با را اش ناراحتی و زد جان بی لبخندی الله . 

 

_ همینه زن این شب و روز جان الله . 

 

 برداشت مختصری تشکر با را بیدمشک شربت. افتاد اش شانه سر روی هم نصفه شال همان و چرخید شانه روی سرش

شد خیره یخ های تکه به و . 

 

_  دیگه که جون مادر. گیره نمی آروم هیچی با که دارم داغی گذشته؛ مون عروسی از سال یه فقط که منی دارن، قح

سوزن می واسش جوری این که بود خلف ی بچه سهندم. کردن بزرگش عمری . 

 

شد الله ی خیره و سپرد آوین دست به ای کلوچه. نشست خود قبل جای سر و مبل همان روی زهرا : 

 

_  بیرون تنم از جون ی شیره تنش؛ رو لباس سیاه بود، شده نصف الوندم. سوزونه می جیگر نبودنش باشه، چی هر بچه

بینمش می وقت هر کشه می . 

 

 آورد می در دستش با را کلوچه وسط حلوای و بود پر دهنش که دید آوین فقط را پوزخندش طرح و شد کج سمتی به لبش

خورد می و . 

 

_ شون ندیدم شه می ای هفته دو شده، سنگین نشو سایه که خان الوند . 

 

آمد حرف به هم پروانه : 



 

_  خالی جای به چشمش که نمیاد. بزنه مادرش به سرم یه و بده رضا دلش شاءهللا ان. برن و بردارن رو بچه بیان قراره

ببینی رو اونا که بمون شام. نیفته سهند . 

 

کرد زدن حرف به شروع وار ناله : 

 

_  خانم از سفارشم تا چند. سپرد رو سرمایه همه اون شاگرد به شه نمی. ست فرشته دست مزون بمونم، تونم نمی خیلی

دارم نریمانی . 

_  هیچی به و کندن خشک طویل چاه از روزگار، این تو آوردن در حالل نون. دختر باشه داشته برکت همیشه واست

شده تر سخت نرسیدنم . 

 

 برای را مزون که این از اما بود منتظر. کرد روبرویش ساعت به هم نگاهی نیم اما انداخت کار به را منقبضش فک

ترسید می بود، گذاشته حواس بی ی فرشته . 

 

_ تون دیدن میام بشه فرصت بازم برم، دیگه من . 

 

 پدرش قامت دیدن با آوین و شد بلند خانه ورودی در شدن باز صدای بار این که بودند رفتن و ماندن سر تعارف حال در

زد لبخندی در، ی لنگه دو میان : 

 

_ اومد بابام . 
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 را بازیگوشش دختر ی گونه. آمد پیش خوشرویی با یمین سرش، پشت. پیچید انعطافش قابل غیر و خشک سالم صدای

فتر زن سه هر سراغ و بوسید . 

 نه و کرد می ترک را اش فروشی فخر به عادت او نه. بست چشم رفتارش این بر هم باز و دید را الله نگاه سرمای

 کنار و تک مبل روی را مقنعه و کیف. گرفت عمیقی دم و کشید بیرون سرش از مقنعه. باشد بد که توانست می خودش

کرد نگاه ترتیب به تند،نداش نشستن خیال انگار که بقیه به و گذاشت الوند پای . 

 



_ همه؟ ایستادین پا سر چرا  

_ بریم و بدیم سالم یه اومدیم . 

 

 و نیاورده همراه را خانه یدک کلید علت بی او داشت یقین اما شناخت می را خانه این از اش فراری همیشه همسر

زد رویش به لبخندی. وردآ نمی خودش روی به اما شده گناهکارش ظاهر به مادر همین دلتنگ ادعاهایش، برخالف : 

 

_  بزنم؛ حرف خانم زهرا و جان مادر با سیر دل یه من که بمونیم ساعت نیم جان، الوند شه نمی دیر که رفتن بیرون واسه

بریم بعدش . 

 

پرسید ها آن از کند مهارش کرد، می سعی که ای خنده با اما مهربان و چرخاند چشم : 

 

_ ندارین؟ نشستن خیال که کنید درقهب نیومده، رو ما خواین می همه نکنه  

_ بره خواد می الله خاله . 

 

داد تذکر آرام دخترش، گوش کنار و کرد خم سر اما دوخت چشم ای لحظه الله های چشم به : 

 

_ پرید نباید بزرگتر حرف وسط . 

 

 و شده ینیب پیش احتماالت. شد نوازش مشغول دخترش موهای روی هایش دست. ایستاد الوند جلوی و دخترش سر پشت

کرد به رو و مرور سر در را الله نامناسب برخورد از اش نشده : 

 

_ شما؟ رفتن و شد ما اومدن  

 

. کنند می هم نصیب را ها ترین درشت چشمگیرتر؛ اشتیاقی با و بیشتر ها انسان وقتی نیست، مار برای فقط که زدن نیش

آورد نمی تاب را زن این خوشی و حتیرا. کرد پنهان مشت در را اتومبیلش سوییچ و برداشت را کیفش . 

 

_  سر ش خانواده دیدن هوای به باز ولی نیست شوهرم دیگه که این با. رم می و میام همیشه رو م روزانه سهم من عزیزم

منه از بیشتر گرفتاریاتون که این مثل شما. زنم می . 

 

زد زل پروانه شبنم پر های شمچ به اش جنوبی صداقت همان با و نباخت را قافیه اما شد گس دهانش طعم . 



 

_  کنه نمی فرصت خیلی الوند منتهی. جانه مادر پیش و جا این دلم همیشه اما هست دردسراش و کاری مسائل که گرفتاری

 .بیاد

 

کرد می دریغ هم را نگاهش حتی که شد خیره پسرش به پروانه و زد لبخندی هم باز حرفش انتهای . 

کند تالفی را مرد این های کنایه و نیش تمام بتواند که بهتر فرصتی چه و بود گرفته را نخ سر اما الله . 

 

_  الوند درسته. باشن شون شرکت درآمدزایی و مشکالت گره کردن باز دنبال شب تا صبح باید دارن، خرج بچه و زن بله

 خان؟

 

 به مانده یکی یا آخری یدشا شوهرش نبودن داغ که الله ی چهره به تیزش نگاه و نشست یمین کمر پشت الوند دست

بود هایش دغدغه آخرین : 

 

_ نبود من تن و قواره ی اندازه ولی دوختی و بریدی . 

 

مرد این به رو شد براق : 

 

_ برمیام باشه شما مناسب که مردونه لباس پس از اما ست زنونه مزون . 

 

جنباند را اش شده سخت و سفت فک : 

 

_ زنونه دوخت نه پوشم می مارک لباس من بزنن، بیرون ت مغازه در از راضی که باش اون و این حرف فکر شما . 

 

بود التماس سراسر نگاهش. چرخید الوند سمت سرش و راند جلو به را آوین غائله، به دادن خاتمه برای یمین : 

 

_ کنم؟ مهمون رو همه عربی غذای یه من و جا همین بمونیم شب خوای می جان الوند  

_ بیرون تون برم می مشبا جمعه، شب واسه بمونه اون . 

 



 را نصفه بافت و کالف سر هم زهرا. بود نمانده چیزی انفجارش تا چون کند خودداری کرد می سعی و بود شده سرخ الله

 پسرش به و گذاشت پیش پا اش مادرانه سهم به هم پروانه.بخوابد ها آن بین فضای التهاب تا چرخاند می دستانش میان

زد می صخره به را موجش مدام و بود دریا دلش او، از ناراضی دیگری و کخا زیر یکی. شد تر نزدیک : 

 

_ نیست هیچکس دیگه که تو جز بابات، ی خونه تو نکن غریبگی دیگه تو ولی نیست سهند . 

 

 وجود با هم خانه این در باالجبارش حضور تلخی. برنگشت دیگر و رفت که مهدیار. بود شده پیمان و پر چه امروزش

 مادرش روی در رو. زد کنار را او و نشست یمین بازوی روی دستش. شد تکمیل ماهر، شناگر ولی ندیده بآ زن این

کرد پنبه بودند، ریسیده شدنش نرم برای دل در ها آن چه هر و ایستاد : 

 

_ تیمرف هم با مون جفت کن فکر پس! بینی؟ می رو برن راه راست راست جلوت پاهاشون تا دو روی که رو اونایی فقط . 

 

شد مشت الوند تن مشکی پیراهن روی دستش و نالید زاری با : 

 

_ بفهم منم دل حرف ولی زدی زبون زخم عمری الوند، نگو . 

_  می کارت جای یه. نگیره ازت و نذاره هات بچه رو دست جوری این که فهمید می خدا بود، فهمیدنی اگه دلت حرف

افتاده تالفی دور رو اونم که لنگه . 

 

شد نامیده او، های لب میان که اسمش و بود یمین ی هکالف صدای . 

 

_ جان؟ الوند  

_ بریم بپوش کفش برو تنشه، مناسب لباس اگه آوین . 

 

 را اش مقنعه. برود بهداشتی سرویس سمت صورتش، زدن آب برای کرد وادارش و کشید عقب را شوهرش بازوی

بوسید را پروانه اشک از خیس ی گونه و رفت جلو کردنش، سر از قبل و برداشت : 

 

_ نیست دلش حرف نرنجین، ازش ... 

 

10:11 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   اَقاقیا َهپروت ] 



# شش_پست  

 

_  همچین بودم من. گی می جوری این که گرمه دلت شما جان یمین ولی کنن می جون مادر بار بدتر شوهر، پسر از

نشه پیداش سمتم دیگه که کردم می عاق رو پسری . 

 

 الله به آرامش با. شد پنهان سرش پشت آوین و برداشت را کیفش. پوشید را اش مقنعه الله، برزخی ی چهره به توجه بی

کرد نگاه : 

 

_ جان؟ الله همه دست دی می نفت چرا شما نرسه، آتیش به که ریزه می خاک دعوا و بحث روی آدم  

 

فرستاد باال را اش خورده هاشور ابروهای و کرد گره سینه روی دست : 

 

_ شه بهتر حالم که جا این میام و زنم می بیرون مزون از شما هوای به که باش رو من شدین، طلبکار شوهر و زن . 

 

داد قرار مخاطب را الله بار این او و شد ظاهر روبرویشان خیس، صورت همان با الوند : 

 

_ ستنی همه مناسب هواشم نیست، پنچرگیری جا این . 

 

گرفت راه بیرون به بلندی صدای با نفسش و کرد تر مچاله دستش دو فشار با را کیفش : 

 

_  ور این مدام که نیست مون بین نسبتی حتما   پس نیست برادرتون یعنی شوهرم دیگه که حاال خان، الوند گین می راست

 .بیام

 

بگیرد پسرش از را خشمش پر نگاه ات داد قرار الله ی گونه روی دست جویانه صلح و کرد مداخله پروانه : 

 

_ هستی که دخترم ولی نباشه منم عروس اسمت اگه تو الله، حرفیه چه این . 

_  داشتین دوست اگه نباشم، تون مزاحم که نمیام. شدم خار بقیه چشم تو دیگه که خاک زیر رفته سهند با انگار من نسبت

بزنین سر بهم . 

 



رفت و کوبید هم به را خانه در خداحافظی، بی. افتاد پایین و خورد سر او کشیدن عقب با پروانه دست . 

 پا سر مدتی که پروانه. نشاند پاهایش روی را دخترش هم یمین. بیاورد الوند برای آبی لیوان تا رفت آشپزخانه به زهرا

نشست بود، ایستاده . 

 

_  در از چرا رو بدبخت زن این. شده عموش بیهش که این از بسوزه دلم باز و ببینم که نایبت شده ت بچه نمیای، که خودت

رونی؟ می خونه این  

 

 در را تاجش و ایستاد سلطنتی مبل پشت و نداد بروز اما شود می ختم کجا به تهش که دانست می او را بودنش بدبخت

گرفت دست . 

 

_  مردم پاچه تو برابر صد رو پارچه متر دو بریزه زبون نیست مزون جا این که نیست حواسش ولی کنه می بازارگرمی

 .بکنه

 

 مسئول مدیر های بحث خستگی تمام. کشید بیرون دخترش سر جلوی پریشان موهای میان از سر که بود یمین بار این

ماند تنش در ناتمام کشمکش این با روزنامه : 

 

_ جان؟ الوند آخه افتادی لج زن این با چرا تو  

_ بریم بیفتم، لج سر باهاش بخوام که نیست آدم . 

 

بود گذاشته تر طرف آن کمی که زد کیفش به چنگی و کرد بلند پایش روی از را دخترش ناچار به . 

زد لب پروانه که ایستادند سه هر : 

 

_ نمیای؟ کوتاه الوند؟ همینه روزگارمون خاک، زیر برم وقتی تا  

 

 زن این حق هم تمامش دانست می خودش که پوزخندی با و کشید سر باره یک به را داد دستش به زهرا که را آبی لیوان

غرید نیست، : 

 

_  بدترش آوردی، زندگی این سر به چی نفهمی وقتی تا. زنی می حرف حسرت با ازش که نبوده بلبل و گل روزگارمون

شه می مون همه نصیب . 

 



شد بلند اش ناله و زد گریه به سر بلند صدای با پروانه : 

 

_ رو؟ مادر من دل سوزونی می چرا پس آوردی نه خودت بیار، رو هبچ اون برو کردم التماست بار هزار که من خب  

_ اونیم حسن کار چی تو و من نمیاد یادش دیگه بیادم، اگه. کرده سفید مو اونم اسفندیاری، خانم پروانه افتادی یادش دیر . 

 

فشرد می سنگدل، انسانی مشت در اسیر گنجشکی چون سینه در را کوچکش دل اش، جدی نگاه و زد زل دخترش به . 

 

_ ببینمت در دم پوشیده کفش آوین . 

 

 الوند، سر پشت در شدن بسته با یمین و رفت. نشد متوجهش کسی خودش جز که بود آرام قدر آن کردنش خداحافظی

 ی گونه روی اش بوسه و گرفت را آوین دست. نبود درمان را او بدقلقی. گذاشت صورتش از نیمی روی دست ای لحظه

بود آلود التماس لحنش و تر پیمان و پر بار این پروانه : 

 

_ . شه می تلخ که میاد فشار بهش. شدنشه تنها و سهند اقا نبودن سر از حرفاش همه خدا به خوام، می معذرت جاش به من

ببخشیدش شما . 

 

**** 

 

_ خوره می زنگ داره گوشیت الوند . 

 

 گوشی به تا. انداخت باال شانه یمین اما بود یسؤال نگاهش. زد بیرون سرویس از و شست دهان از را خمیردندان کف

 عوض هم با رفیقش و برادر جای مهدیار، قول به شاید. نشست جانش به آرامشی موج شماره، دیدن با. شد قطع رسید،

بود شده . 

 

 چطوری؟_

 

شد تراس وارد و داد خود به قوسی و کش فریبرز : 

 

_ چی؟ تو. اومدم ورزش از تازه میزون،  

 



 نمی فریبرز جز کس هیچ و نبود خوب. شد خیره آیینه قاب از مظلومش ی چهره به و کرد فرو یمین وهایم میان دست

زند می پا و دست برزخ کدام در دانست . 

 

 .نامیزون_

 

کرد خم سر و داد تکیه تراس جلوی های نرده به را اش تنه فریبرز : 

 

_ شده؟ سگ که بیاری هوو مهدیار سر قراره مگه خبریه؟ هم، تاپ و تیپ به زدین شنیدم  

_ گویی مزخرف به کرد باز دهن . 

 

 و نینداخت جانش به هم کک مهدیار، ی غره چشم. کرد اش حواله لگدی هم او نشست، فریبرز پهلوی به که مهدیار مشت

داد را الوند جواب ایستادن، جیب به دست با : 

 

_ بستنی دهن استاد که تو . 

 

 خم سرش که بود یمین موهای گیر دستش. کند وساطت غیرمستقیم بخواهد که شده فریبرز آویزان باز مهدیار دانست می

کرد میهمان هایش لب ی گرفته رنگ عشق به را همسرش و شد . 
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بیاید تر پایین صدایش شد باعث و بود هایش لب به خیره یمین براق نگاه : 

 

_ بستمش واسش که شاکیه همین واسه . 

 

رفت موضوع اصل سر مقدمه بی فریبرز : 

 

_ کردنشی نفله فکر تو که اونی از گرفتم رد یه . 



 

. کشید پر یمین تن از رخوت افتاد، شان میان که ای فاصله با و ایستاد حرکت از همسرش موهای و گردن میان دستش

شد تر جدی صدایش و ایستاد تر عقب قدمی الوند : 

 

 کجا؟_

_ ریم می سراغش معامله اسم به ورامین، . 

_ رم می تنها خودم . 

_  شبت. کردیم خرابش ما که برس عیشت به برو. هستم شد، که کجا هر و خط ته تا. کنی وا سرت از که نیستم مهدیار من

 .خوش

 

زد زل همسایه، واحد با واحدش تراس کوتاه ی دیواره به و برد فرو جیب در را گوشی . 

زد ای ضربه او پای مچ به راستش پای نوک با بود؛ گرفته دست در را پایش هنوز فریبرز، محکم لگد با که مهدیار : 

 

_ درمان؟ و احیاء بخش به فرستادیش. وحشی بذار مایه خودت از خالص، و زاییده م ننه که بوده دونه یه مهدیار  

 

 سر گذاشت؛ او نگاه حریم به پا همیشگی، ی آزادانه و باز وضع و سر همان با که روبرویی آپارتمان دختر دیدن با

شد ثابت مهدیار روی هایش چشم مردمک و چرخاند : 

 

_ بدم آدرس روبرو دلگشای خونه خواد، می دلت خیلی اگه . 

_  که دماغش اون با نکرده حیفش بگیرم؟ برم رو لیر شاه زیردستان از الدوله کواکب نوادگان از السلطنه ملوک دختر

 نورانی واست رو جا این شب هر که بگیرش خودت برو بیا باالتره؟ گردن و سر یه ازش کارتون تو سنجد همون الحق

کنه می . 

 

 دروغی آرامش از که رفت نمی زنی سمت دیگر اما داد می خطا به تن. کرد خاموش را چراغ و شد اتاقش وارد فریبرز

گردد سیراب شان . 

برد سر زیر دست و کشید دراز کنارش و تخت ویر هم مهدیار : 

 

_ دیدیش؟ نظر یه نزدیک، از حاال تا رو بال بی خصال فرشته این  

_ نزن حرف . 

 



کرد اخم به تظاهر و برداشت سرش زیر از دست : 

 

_ . شه می پرتاب من سمت و شه می موشک ش شعله و کردن روشن آتیش زیرش که الوند از اون نزن، حرف و مرض

 زن دیگه، داده شیر مامانت بهت. نیستی آدم اصال   که تو اولی، ی خورده پاک شیر اون به رحمت صد باز که تو زا اینم

گفت بار یه خودش دایی . 

 

 به دستش او و زد می بال بال قفس کنج اسیرش ی فرشته. زد زل سفیدش صفحه ساعت برق به و کرد او به پشت فریبرز

گفت مهدیار به و بست چشم. کوبید می پسرش بدن و تن به چوب و،ا اشتباه انتخاب. نبود بند جایی : 

 

_ داشته ناخالصی من از البد . 

 

زد نیشخندی اما خوابید دمر هم او : 

 

_ شدی همونم شکل که بوده گاو تولیدات از مستقیم تو از نظرم به چون فهمیده، اشتباهی دایی زن شاید . 

 

 اش، سفیدی تا برگرداند پاتختی روی را ساعتش ی صفحه و کرد خمیا شنید، که را او ی خورده فرو ی خنده صدای

نیاورد رویش به را شدنش سیاه : 

 

_ ندارم گویی اراجیف حوصله شو، خراب بابات خونه برو . 

_ گیری؟ نمی زن تو چرا اصال  . ندارم نازکشی خروار خروار حوصله منم  

 

بود بلند و دار خش صدایش : 

 

 .خفه_

_  تو زده حاال تا دادی، تو که خبری این با و رسیده محصول به که الوند. کنم بند پایین طبقه رو تدست بیا مرتیکه، خودت

تولید؟ کار تو نری چرا تو. افزایشش و بازدهی کار  

_ زنم می بستش و چفت عملی من بنده؛ می رو تو دهن حرف، با اگه الوند . 

_ بخواب شدی، هار گرفته گاز سگ باز . 

_ بخوابم که شو خفه تو . 

_ بمیر حاال. گرفتم مرخصی آموزشگاه میام، باهاتون منم! بیشعور . 



 

کرد می علم قد رفاقتش پشت باید که فردایی برای بست پلک. نداد ادامه دیگر اما رفت باال لبش ی گوشه . 

 

 می شاید. بوسید و بویید را دخترش پریشان موهای بود؛ شده روشن دلش سراسر در نوری فریبرز، خبر با که الوند

بداند را اش جنازه و سهند به شان ربط و بکشد را شان زبان زیر توانست . 

 

 خوابید؟_

 

انداخت نگاهی آوین، اتاق در سمت به . 

 

_ بمونه بیدار خیلی نذار میام، دیر که هایی شب . 

 

 روی شهای دست. بود الوند مشابه خواب در آرامشش. شد دخترش خواب در غرق ی چهره ی خیره و آمد جلوتر یمین

گرفت قرار همسرش های شانه : 

 

_  واست، کنه می تابی بی. میاره در ما تخت از سر بهونه یه به دقیقه به دم ولی تختش، و اتاق تو فرستمش می ساعت سر

کرده عادتش بد شبت هر زدن سر همین . 

 

 آخرین شان، زندگی حریم یرو انداخته سایه سیاهی این با دانست نمی. ایستاد همسرش روبروی و شد بلند تخت کنار از

است آورده همسرش روی به را محبتش کی بار . 

 

_ شده؟ خوبش عادت کردنش، تابی بی این یا شده بدی عادت  

 

نشست او بازوهای روی هایش دست و داد تکیه او ی شانه به را سرش یمین : 

 

_ گیره نمی خوابش تنت، بوی بدون که شده خوبش ولی بد عادت . 

 

پرسید آرام و برد فرو همسرش گوش در سر : 

 



_ خوابت؟ یا خوابش  

_ مون خواب . 

 

گرفت قرار او زانوهای پشت دیگرش دست و نشست او پهلوی روی دستش یک زد، لبخند هفته سه از بعد . 

 

 الوند؟_

_ شه می بیدار آوین . 

 

 سرسختی همکالسی. بود بودنش گرفته همیشه داشت، یاد به همسرش از که چه آن تمام. بخشید عشق و ورزید عشق او به

 که را او نیست، آدم و عالم به توجهش که الوندی گنجید نمی باورش در او و آمد سراغش به التحصیلی فارغ زمان که

خواهد می اش زندگی برای را او و کرده انتخاب بود؛ اش همکالسی ترین پوش ساده . 

 

**** 
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 کمترین با و شدند پیاده سه هر. شد متوقف متروکه مکان همان به نزدیک دقیقا   فریبرز اتومبیل که بود شده روشن هوا

شدند گشتن مشغول ممکن، صدای . 

 را طرف آمار که ناآش همان با بود، گرفته که درستی اخبار از راضی فریبرز و نخورد شان چشم به مشکوکی مورد هیچ

گرفت تماس بود؛ داده . 

 

 اما بود حلبی ورودی در. شد خیره دیوار ارتفاع به و کرد تمیز بود، گرفته خاک که را شلوارش ی پاچه پایین مهدیار

 به شاکی. نیست الوصول راحت هم چندان مکان این صاحب به دسترسی داد می نشان ها سگ پارس بیگاه و گاه صدای

زد ای ضربه پایش، جلوی های ریزه شن . 

 

_ داره؟ نما فقط امپراطوریش یا ساخته دژ جا این داره، لونه کجا مصب سگ  

 

زد ای ضربه الوند ی سرشانه روی و کرد قطع را گوشی فریبرز . 



 

_  این خودش فقط امروز و ست واسطه بیشتر. شه نمی حساب پام خرده ولی نیست گنده کله دادن، ها بچه رو آمارش

بگیریم؟ استخاره دخول، اذن واسه اول یا بریم االح. جاست  

 

 آن را برادرش که برسد کسی به تا بود دویده هفته دو گرفت، باالتر را سرش و گرفت دیوار از را اش شانه ی تکیه الوند

 فکر وقتش چند این های خستگی تمام به و گرفت گر تنش. است گرفته او از را کشیدن نفس حق که بوده دشمن قدری

بود کرده رشد و نشسته ثمر به هم، کنار در و هم با وجودشان نهال و نداشتند باالیی سنی اختالف. کرد . 

 

_ رن نمی گرفتن استخاره دنبال خیر کار تو . 

 

شد شوخ لحنش و زد بود، سیمانی که دیوار به مشتی بود؛ شده خسته هم، به دو آن جدی نگاه از که مهدیار : 

 

_  آبادش ناکجا بزنم همچین کنین؟ می استغاثه ائمه و پیغمبر به شما که بذاریم رو برونش بله مدار و قرار بریم قراره مگه

بیاد در زورتش و زارت چی عین که . 

 

 مهدیار به نگاهی زیرچشمی. داشت سوز کمی هوا انداخت، ماشین کاپوت روی و آورد در را تنش نازک کت فریبرز

 :کرد

 

_ رفتی یوگا و شنمدیتی ی دوره کن حس امروز تو . 

_ الل تا سه شیم می وقت اون بعد دیگه؟ کنم اختیار سکوت آهان، ! 

 !مهدی_

 

زد کمر به دست و شد خیره الوند به بود، افکنده شان بین مصلحتی گرهی بار این که اش پیوسته ابروهای با : 

 

_ نکردم نصفت نزدم تا نکن، تا وسط از دیگه رو مهدیار . 

 

 برای. زد تا آرنج روی تا و کرد باز را پیراهنش آستین سر های دکمه الوند او، پوشالی و یتوخال تهدید به توجه بی

نداشت برگشتن، را آمده راه قصد و بود نیامده کشیدن پس پا و ترسیدن : 

 



_  پسش از شه می و هست یکی یا بتکونیم رو شون همه لباس خاک باید و هست تو اون آدم گله یه یا بریم، بهتره فریبرز

اومد بر . 

 

زد ای اشاره مهدیار به شد، نزدیک دیوار به و داد تکان سری هم او : 

 

_ بگیر قالب . 

_ عموهاشون کمک اومدم می پسرام با االن که بودم انداز قالب اگه من ! 

 

 سرعت به را خود فریبرز. کند قالب را هایش دست و بچسبد دیوار به ناراضی کرد وادارش حرف، نشدن تکرار و اخم

 به. کرد خفه سینه در را اش ناله اما رفت هم در اش چهره. نشست دیوار روی های شیشه خرده روی دستش و کشید باال

 توانست و رفت باالتر. کرد پیدا خود برای دست جای و انداخت نگاهی بود، آن روی که نصفه های شیشه و دیوار سطح

کند پیدا دید محوطه کل به : 

 

_  باز طرف اون از براتون رو در و رم می من. نیست خبری دیگه انباریش، ی کوچیکه در جلوی ست بسته سگ تا دو

کنم می . 

 

. چسباند زمین به سر و گذاشت خاک روی را هایش دست کف. زد زانو زمین روی و رفت ورودی در سمت به الوند

دبودن داده را احتمالش که بود خطری زنگ همان اندازه، از بیش سکوت این یا نبود خبری . 

 

. شود کم خاکش از کمی تا کوبید هم به بار چندین را هایش دست کف و شد بلند بود، در پشت که زنجیری صدای با

 در، شدن باز با و کشید جلو را خود. رفت سمت همان به عقب، صندلی از پالستیکی ی کیسه برداشتن با هم مهدیار

کرد برانداز را دیدش فضای . 

 

 ی اشاره با. برداشت را همراهش همیشه دستی چوب جلو، درب کردن باز با و رفت اتومبیل تسم به ورود، از قبل الوند

کردند حرکت انباری سمت به هم سر پشت و رفتند داخل به فریبرز، . 

 

_ شده؟ سنگین گوشام من یا ساکته خیلی جا این  

_ نشن کر و رادارگریز گوشات تا مهدیار، شو خفه . 

 

 کرده بیشتر را شان مشترک های عادت هم، کنار در حضورشان ها سال اما رفت مین جوب یک در فریبرز و او آب

 .بود

ایستادند فریبرز و الوند شان، سمت به مهدیار دویدن با اما شد بلند سگ دو هر پارس صدای . 



 

_ کنه؟ می کار چی داره احمق این  

 

دهد ادامه مسیرش به فریبرز شد باعث الوند، آرام غریدن : 

 

_ نزده بیرون طرف تا بیا کنه، می کار عقلش گاهی . 

 

 کردن فوت با نفسش. ریخت می سگ دو پای جلوی گوشت و سوسیس که بود مهدیار دست حرکات روی هنوز نگاهش

رفت اتاقک سمت به و آمد بیرون اش ریه از . 

 

کرد رها را ها سگ هم مهدیار و آمد صدایی در، کردن باز با و شد تندتر فریبرز حرکت . 

 شان وضع و سر روی دور یک سرخش، های چشم. بود شده خیره ها آن به واج و هاج که مردی و شدند وارد سه هر

کشید باال را اش بینی و زد چرخی : 

 

_ اومدین؟ کجا از دیگه شما مگه؟ ست طویله جا این  

 

آمد حرف به بودند زده زل دستش؛ جلوی بساط و مرد ی چهره به ببر چون که دو آن از زودتر درب، بستن با مهدیار : 
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_ خدابیامرزت بزرگ ننه قبر سر از ! 

 

 مکان این در خود برای صبحی اول که آرامشی شدن دود از عصبانی. خورد ای شیشه تیوب به دستش و داد فحشی مرد

 هم باز اما داشت لرز صدایش. ایستاد روبرویشان دست به چاقو اما خورد تلو تلو کمی و شد بلند بود؛ دیده تدارک دنج،

باشد مقاوم کرد سعی : 

 

_ خواین؟ می ازم چی شده؟ پیداتون ای دره جهنم کدوم از  



 

 زمزمه کشید؛ می زبانه وجودش از که نفرتی تمام با او، جیبی کوچک چاقوی به نزدیک و گذاشت پیش پا ترس بی الوند

 :کرد

 

_ رو نفست ! 

 

غرید بلندتری صدای با و کرد اش احاطه دیگر سمتی از هم مهدیار : 

 

_ عوضی خور تک کردی جور خودت واسه تنها تنها که رو دهی نفس دستگاه و دم اون منم ! 

 

گفت مرد، ی ترسیده و طوفانی های چشم زل بیشتری خونسردی با که بود فریبرز بار این و : 

 

_ ستوده؟ سهند با ربطت  

 

 پایین و باال اش، کرده عرق دست در را چاقو. بکشد کار مغزش از او تا ماند اش خیره همچنان اما دید را نگاهش گیجی

کرد نگاه الوند به زده وحشت و رفت عقب به قدمی صندلی؛ افتادن صدای با که کرد . 

 حتی نه و بود شنیده را اسم این نه. نفهمد اش خماری نیمه حال در او حتی که نبود چیزی نگاهش، های شعله و مرد این

باشد شده روبرو کسی چنین با آمد می یادش . 

 

_ پا؟ خرده مرز؟ لب قاچاقچی المللی؟ بین دزد کیه؟  

 

 به راست، پای با. کشید عقب و گرفت دست در را بازویش اش؛ حمله احتمال با فریبرز برداشت، خیز سمتش که الوند

کرد پچ پچ الوند گوش کنار اما زد ای ضربه نفت پیت : 

 

_ پسر باش آروم . 

 

 در مردمک ریخت، می زمین روی که نفتی و پایین سمت به و گرفت الوند های چشم از را اش زده وحشت نگاه مرد

چرخاند چشم ی حدقه . 

 

_ شناسمش نمی گین، می که اینی من اومدین؟ کی طرف از . 



 

پیچید خود در را فضا تمام اش نعره و کشید بیرون فریبرز ی شده قفل ی پنجه از را بازویش : 

 

_ نبود خودتون از اثری ولی شد پیدا شما سگدونی تو ش جنازه که همونی . 

 

آورد بند را زبانش که بود آمده راه سر گردویی. کند صاف را گلویش راه چطور دانست نمی و بود شده خشک دهانش . 

 میز روی دست و شد خم کرد، می غافلگیرش باید. کرد حرکت بود، او پشت که سمتی به کنارش از آرامی به مهدیار

 و کرد بسته و باز را کفشش بند. کند پیدا ای بهانه تا گذاشت رسید، می اش کشیده پاهای ی نیمه تا که کثیفی و فرسوده

کرد جلب خود به را مرد توجه او، چشمک دیدن با فریبرز : 

 

_ ببینی دیگه رو آسمون و خورشید رنگ بتونی که این به نباش مطمئن اون غیر ر،دا نگه گرو رو جونت و بگو جمله یه . 

 

 پشت بلند قدم دو با مهدیار. گرفت گارد روبرویش الوند شد، برداشته نفت شرشر و زمین از ناباورش نگاه او که همین

گرفت پشت از را بازویش دو هر و رفت سرش . 

 خشک حالت و کرد می فکر سهند کبود ی چهره به فقط الوند و رفت کمکش به هم فریبرز اما کرد تقال به شروع مرد

ببیند و بایستد بود نتوانسته هم خودش حتی که بدنش ی شده . 

 

 آن چشم به خماری با را التماسش و افتاد دستش از چاقو فریبرز؛ توسط دستش مچ شدن فشرده با شد، دو آن اسیر که مرد

کشاند ها : 

 

_  غلط این از اصال   حاال تا من. کنم نمی ولش و شم نمی خر خودمون موش لونه تو بکنم، ای ضافها غلط بخوام اگه من

گرفتین اشتباه. نکردم زیادی های . 

 

توپید او به تیزش، و تند حرکت از زد می نفس نفس که مهدیار : 

 

_ ناس؟نس زنی می حرف علوی کاراگاه شبیه که مونده واست مغزم زنی، می که موادی همه اون با ! 

_  مواد گرم دو حتی. کنم می جابجا اطالعات ور اون و ور این فقط من تون؛ دست دادن غلط آدرس بابا، شناسم نمی من

نکردم جابجا . 

 

شود بلند اش ناله تا آورد او فک به فشاری گرفت، هایش انگشت میان و دست در الوند را اش چانه : 



 

_ منه؟ از قرچک توی خرابه خونه اون پس  

 

 چه تنگنا این در توانست نمی و بود کرده عرق شود، خارج او دست فشار شر از تا داد می تکان طرف دو به ار سرش

آمد در سختی به صدایش. کند : 

 

_  سرش بال بخوایم که نبود کسی. رفتیم در که بود باهام کریم رفیقم خدا به بودیم، زده بیرون ما و بود رفته لو جا اون

کنیم ش نفله و بیاریم . 

 

 نفس و او ی ریخته هم به موهای به چسباند سر. بشیند جانش به درد کتف، از تا کشید عقب به بیشتر را دستش دو مهدیار

خورد او گوش به داغش : 

 

_ نکردین رحم هیچی به بیشرف؛ نبود باهاش مدارکشم حتی دراز، گوش تا سه ما و گفتی تو . 

 

 جا همه به الوند و خورد می قسم بود، نشنیده انگار او و خوانده یکس گوشش کنار بچگی از که مقدساتی تمام به مرد

داد تکان نکردن پیدا چیزی معنای به سری او و فرستاد باال چانه فریبرز. کشید می سرک . 

 

 و شد خم زنان نفس نفس مرد که کند، پیدا چیزی بتواند که کرد رهایش ای لحظه مهدیار و نشاندند صندلی روی را او

 اما چرخید مهدیار سمت و گرفت دست در بردارند؛ زمین روی از کردند فراموش ها، حرف میان که را چکشکو چاقوی

 و پیچاند اش مردانه قدرت تمام با را او دست. گرفت تنش و پیراهن ی گوشه به چاقو نوک و شد دیوار جلویش الوند

شد خم بود، شده قرمز ددر از که صورتش روی. شد بلند فریادش با او دست های استخوان صدای : 

 

_ بپیچه جا همه گندت بوی که کنم می چالت زنده زنده و کنم می رو زمین جا همین . 
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 چاقو که جایی او، پهلوی سمت شسر و گذاشت الوند ی شانه روی دست مهدیار. برداشت را چاقو و شد خم فریبرز

چرخید الوند اما گذاشت کوچک پارگی روی دست. شد خم خورد؛ . 

 



_ آخه؟ تو شدی چی! باش مواظب  

 

زد زل مهدیار زخمی نگاه و الوند پیراهن به زبان، لکنت و ترس با او که چرخید مرد سمت سرش : 

 

_ خدا به من ... 

 

غرید و گرفت را لباسش ی یقه الوند : 

 

_ جنبوندی دست زود و نیستی کاره این خوبه موزه، دمت می یادگاری و کنم می خشکت جا همین که نخور رو داخ قسم ! 

 

 و رفت باال لبش ی گوشه. کرد رو و زیر را محتویاتش رنگ، مشکی کیفی برداشتن با فریبرز بار این و نداد جوابی مرد

گرفت او صورت جلوی را کارتی اما کرد پرت جایش سر را کیف : 

 

_ مفنگی؟ صفت بی کنه می کار چی جا این ش گواهینامه پس شناسی، نمی رو ستوده سهند کنیم فرض  

 

 سر تنش روی رفیقش، های چشم از نگاهش. چرخاند سر سرعت به و کرد رها را مرد الوند فریبرز، سؤال شنیدن با

 او که بود آن از تر مقدار بی و رت کثیف اطراف هوای وقتی رفت نفسش. دید کارتی و رسید چپش دست به تا خورد

بگیرد نفس بتواند . 

 

 خودش، سمت برگرداند را آن. نشست کارت روی دستش و رفت جلوتر. بود برادرش به متعلق که چه آن دیدن بود سخت

 جوانی و نوجوانی های مخمصه از را او تا نشست می الوند ی برادرانه حمایت محتاج همیشه که شیطانی های چشم دیدن

نگرفت برادرش پرشور نگاه از چشم اما کرد سست را پاهایش بودند؛ گرفته مأوا خاک زیر امروز و دهد جاتن . 

 

بفروشد؟ حرفی به و کند رها را خاطرات تمام توانست می مگر  

بلنگد؟ گاهی صداقتش پای او اگر حتی شود بد برادرش با بتواند که هست کسی مگر  

 بغض مردانه دلش و کند ساز خاطره چشمش، جلوی عکسی قاب در را شان شدن بزرگ های سال تمام توانست می مگر

نگیرد؟ را نبودنش ی بهانه و نکند  

 

_ باشه من مال دیدین، توش چی هر که نیست بابام ننه خونه جا این . 

 



 آرام و گذاشت اش سینه روی دست فریبرز. برد فرو شلوارش جیب در را گواهینامه مرد، ترس پر و کالفه صدای با

 :گفت

 

_ نیست کاره این طرف نیست، درست چیزی یه . 

 

بیفتد مرد تا زد صندلی به لگدی مهدیار و کرد تالقی هم با شان نگاه : 

 

_ دمت؟ و دود اهل رفقای رفیق مصفای باغ چیه؟ پس  

_ کن ولش مهدیار . 

 

زد صدایش شاکی : 

 

 فری؟_

 

کرد خم رس. شد رد الوند کنار از و کشید شلوارش به را اش خاکی دست : 

 

_  دارن رو آشغالی این آدرس که اونایی همه اسم بسازی، رو خودت راحت خیال با و نبینی رو ما دیگه خواد می دلت اگه

بکن خواستی غلطی هر تو و ریم می ما بعدش. دی می بهم . 

 

 با را دردناکش مچ. کند ریسک توانست نمی جانش سر. نداشتند آمدن کوتاه قصد مرد سه این زدند، زل هم به ثانیه چند

شد بلند نامفهومش صدای و گرفت دیگرش دست . 

 

**** 

 

رساند سرامیکی دیوار به را اش خسته تن و کرد باز را حمام در . 

 قاتل کردن پیدا برای تا کرد می فکر دیگری ریسمان و نخ به فقط را مسیر تمام سردرگم رسید، هیچ به زحماتش تمام

بیندازد چنگ آن به برادرش، . 

 

 تیره های لباس همان با و کرد باز را سرد آب شیر. رساند دوش به را خود و گرفت فاصله دیوار از اش، شانه کمک با

ایستاد دوش زیر داد؛ می شان جلوه تر روشن رویشان، مانده خاک که . 



 

 ی خونابه. آورد در افکارش خاکستری هپروت از را او نتوانست هم سرد آب برادرش، رفتن با بود زده یخ جانش تمامیت

 او اما خاک، روی دیگری و خاک زیر برادری. نخورد تکان هم باز او و گرفت راه سفید های سرامیک روی کمرنگی

نداشت ها مرده از کم هم . 

 

_ تویی؟ اون جان الوند  

 

فرستاد صدایی اش حنجره زور به زد، در به که آرامی ی ضربه و یمین صدای شنیدن با : 

 

 .آره_

 

گفت آرام و آورد در تن از را نتویشما یمین : 

 

_ خودت؟ واسه آوردی لباس. بیام کنم عوض لباس برم من عزیزم، باشه  

 .نه_

 

 ی پوشه و کشید باال کمی را تنش تاپ ی یقه. شد تر ضعیف الوند، زنگار پر و گرفته صدای و بود آب ریزش به توجهش

گرفت بغل زیر یفشک همراه به را، بود دستش که ای زنجیره قاتل اطالعات . 

 

_ میارم االن . 

 

. بست باالتر را موهایش و انداخت تخت روی را هایش لباس. رفت شان اتاق به و زد بازیگوشش دختر روی به لبخندی

 به را لباس بتواند تا زد کنار را آوین و برداشت رنگ ای سورمه لباس دست یک. شد الوند های لباس بین گشتن مشغول

برساند او . 

 

 باورش. بایستد کانتر کنار لحظاتی آن؛ به خیره شد باعث آبگرمکن، ی نگرفته شعله شمعک و کشید آشپزخانه در سرکی

رفت در پشت. بشوید را خودش سرد آب با او رفت، می سرما به رو که هوا این با شد نمی : 

 

_ مگه؟ رفتی سرد آب با الوند. خاموشه که آبگرمکن  

 



. ریخت می فرو آب درشت قطرات صورتش و سر از. بود چسبیده تنش به ها لباس. دآم بیرون او و شد باز حمام در

گرفت قرار دهانش جلوی هایش دست و افتاد پایش جلوی الوند های لباس : 

 

_ یخ؟ آب دوش زیر رفتی لباس با چرا تو من، خدای  

 

 زل کنجکاوی با پدرش به که خیدچر دخترش سمت یمین و نیامد باال سرش. چکید می پادری روی هایش لباس تمام از آب

بگوید چه کرد فکر ای لحظه. بود زده : 

 

_ مامان بیار مون تخت روی از رو بهاره نازک پتوی اون برو بدو آوین . 
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 نگاه کرد سعی و داد قرار او بازوهای روی دست. چسبید او به لباسش؛ شدن سخی به توجه بی و رفت جلو دوید، که او

کند جلب خود سمت را او : 

 

_ الوند؟ کنی می خودت با داری کار چی  

 

 پرت را او حواس کرد تالش و کشید دست با را خیسش موهای آمده؛ سرش بر چه دانست نمی هم خودش زد، پوزخندی

 :کند

 

_ م خسته کنم، نمی کاری . 

 

بوسید را او و گرفت آوین از را نازک پتوی : 

 

_ ببین گرفتم برات جدید فیلم تلویزیون، پای بشین. هست دی سی یه کیفم توی برو جان آوین . 

 

 او های شانه روی تا آورد باال را پتو یمین. داد گوش مادرش حرف به و داد باال ای شانه پدرش، رنگ بی لبخند با

نداند یا و ببیند نتواند الوند که نبود چیزی هایش چشم سرزنش. نشد کنده زمین از الوند نگاه اما بیندازد . 



 

 پتو همان با و گرفت او از چشم الوند. کرد روشن را دی سی دستگاه و نشست تلویزیون جلوی ها آن به پشت دخترشان

نشست یمین پیشانی روی اش، پیشانی به چسبیده خیس موهای. رفت جلوتر . 

 

_ دختر نکن هنگا اینجوری . 

 

 این به سرش؛ پشت های حرف و برادرش نبودن با آرامش، و قوی همیشه مرد کرد نمی باور اما بود دیده را خرابش حال

گفت زده، شکوفه یاس زیبایی به لبخندی با و زد ای بوسه اش شانه روی. برسد تزلزل : 

 

_  آماده چیزی یه واست برم منم بگیر، بدنت روی سشوار و کن عوض لباس برو. الوند سری خیره خیلی مامانم، قول به

کنه گرمت و باشه داغ کنم . 

 

نشستند او کمر پشت و نوردیدند در را عشق بهار الوند های دست : 

 

_ هستی تو . 

 

 دلش او تا کرده پنهان آرامش این پشت را طوفانش و طغیان  دانست می و شناخت می را همسرش باخت، رنگ لبخندش

زد لب. نلرزد : 

 

_ روحک اتاذی ال ... 

( نکن اذیت رو خودت ) 

 

 برداشتن برای. انداخت موهایش روی و برداشت ای حوله. رفت شان مشترک اتاق طرف به و گرفت فاصله یمین از

بود کرده انتخاب برایش که هایی لباس با دید در کنار را یمین که رفت کنسول سمت سشوار . 

 

_ شدن خیس کم یه . 

_ شمپو می بیار نداره، اشکال . 

 

 که یمین نگاه. کرد پر را او و کنسول بین فضای و کرد خم سر دستش زیر از یمین که بود موهایش کردن خشک حال در

نپرسد سؤالی که فرستاد دندان زیر به را لبش شد، کشیده او های چشم به . 



کرد گرم الوند داغان و درب پیراهن های دکمه کردن باز با را سرش . 

 

_ یمین بگو . 

 

 چشم ای لحظه. گرفت قرار الوند داغ پهلوی روی هایش دست لباسش، ی دکمه آخرین کردن باز با و نگفت زیچی اما

 هم خودش و شود خم که کرد وادارش. گذاشت او سر پشت میز روی را سشوار یمین، دست فشار به توجه بی اما بست

انداخت سایه اش چهره روی : 

 

_  کن ول ندم، باد به رو خاکسترش و نکنم پیدا فرستاده؛ قبرستون سینه رو نم برادر که اونی تا فقط یمین، خوبم من

نیستم ماجرا . 

 

 به الوند، ممتد سکوت با. برنجد او که نزند حرفی تا فرستاد دهان داخل به را لبش و رسید پاییز باران به نگاهش بهار

گرفت قرار او پشت و بیاورد در تن از را پیراهنش کرد کمک و داد هل عقب به را او آرامی . 

 

_  جوری این رو تو وقتی ولی؛ کرد تنت رو سهند سیاه که اونی از نگذر و نشو راضی نکش، دست خونش و برادرت از

بشه طوریت خوام نمی. کنی می دنبال که کاریه و تو به حواسم ی همه دفتر، تو. ترسم می بینم، می . 

 

چسباند هم را سرش و داد قرار او کتف روی را هایش دست کف : 

 

_ باشم بیخیال خوای می و افتادی در آدم و عالم همه با تو حاال باشم، داشته رو تو که افتادم در همه با . 

 

 هایش دست. کرد می پیدا نجات مصیبت طوفان از باید تنها و یکه که بود ای نشسته گل به کشتی دلش چرخاند، را بدنش

کرد نوازش را اش گونه نرمی به هایش، دست شست انگشت و رفت یمین های گوش پشت : 

 

_  رفت، پاش زیر جدیدم ماشین و واحد یه که زنش. شینم نمی تماشا به گوشه یه نخوابونمش، تا و زیاده پشتش حرف

 بگذرونم و بگذره تا نکن سختش. هست زندگی این و آوین و تو به حواسم ولی کرده خرابم و تند داغش. خوره نمی غصه

بده مهلت گردونم، برمی جاش سر رو چی همه. کنم می درستش رو، روزا این . 

 

 پایین از الوند لباس برداشتن و شدن خم با را اش بیقراری. گرفت فاصله او از و چسباند هایش لب به را الوند دست کف

 را قدمش. افتاد جانش به دلهره شد، ثابت پهلویش روی او چرخیدن با یمین نگاه و چرخید او که همین. کرد مخفی پایش،

نشست زانو دو روی و برداشت الوند با . 



 به دلواپسی زود چه. داشت برنمی کرد، می خودنمایی بد امشب و نبود دیشب شوهرش پهلوی روی که خطی از چشم

چکید چشمش ی گوشه از اشکی قطره و کشید زخم اطراف ی شده قرمز پوست التهاب روی دست! دوانید ریشه جانش : 

 

_ مونه؟ زندگی کردنش، درست قیمت کنی؟ تمومش رمبذا نباشم؟ نگران  

 

زد صدا مالیم را او و پوشید را بلوزش نبود، پهلویش به حواسش هیچ . 

 هر برای باید بود، می جانش نگران باید. ایستاد پایش سر سختی به و انداخت نگاهی او پیراهن پایین اریب پارگی به یمین

سپرد می گوش ساعت تاک تیک به و کرد می خدا خدا برگشتنش؛ سالمت روز . 

گفت آرام و گرفت را دستش الوند : 

 

_ فدوا اروحلچ . 

( بشم فدات ) 

 

سرسختش مرد برای لرزید دلش و لب : 

 

_ زنی نمی حرف عربی وقت هیچ گفتی . 

_ نچرخه زبونم که نباش، نگرانم . 

 .احبک_

( دارم دوستت ) 

 

10:11 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   اَقاقیا َهپروت ] 

# دوازده_پست  

 

شد نمی کنده دیواری کاغذ روی کرده خوش جا رنگ کرم ی لکه از حواسش ای لحظه و بود دوخته دیوار به را نگاهش . 

. برساند خانه به را خود و برسد پایان به زودتر چه هر اش کاری ساعت که انداخت دستش ساعت به نگاهی نیم فقط

گرداند برمی میز روی و کرد می لوله را امروز چاپ ی روزنامه بیهوده . 

 

_ بنما ما به رخ یه دختر؟ کجایی یمین . 



 

کرد جابجا را چرخدارش چرمی صندلی و گرفت دیوار از چشم . 

 ی آبمیوه پاکت. بود زدن چرت حال در صحرا صندلی روی که افتاد آوین به نگاهش و شکست را اش اشاره انگشت قلنج

 جواب و گرفت قرار میز زیر ی زباله سطل پدال روی پایش. کرد خم سر و برداشت میز روی از را وا ی خورده نیمه

داد را صحرا : 

 

_ مونه می الوند با فکرم همه میام، که جا این. شده یکی روزم و شب صحرا، دونم نمی . 

 

 باالتر را تنگش تقریبا   مانتوی یکم نیست، کس هیچ که این از خاطر اطمینان با و انداخت کنار پارتیشن به سرکی صحرا

داد قرار دستش روی دست و نشست یمین کار میز ی لبه. فرستاد : 

 

_  می سرگردون و خبیث ارواح شبیه سالگی پنجاه تو که کنیم می ها دیوانه ما رو کارا همین مگه؟ داره نگرانی گنده مرد

بقیه واسه کنده پوست هلوی شوهرمون و شیم ! 

 

 او بودن از را ضربانش و داشت را قلبش حکم که مردی برای اش نگرانی. زد اش چانه زیر دست ،تمام حوصلگی بی با

 خرده و برداشت چانه زیر از دست. شناخت می را او فقط خودش. نبود درک قابل شان کدام هیچ برای گرفت، می وام

داد صحرا به را مستقیمش نگاه و کرد جمع میز روی از را آوین کیک ریز : 

 

_ زنی؟ می ناله چرا تو  

 

برد باالتر را صدایش و آورد غبغب به بادی. نشست تر صاف و داد قرار پایش ران روی را دستش : 

 

_ کنه پیر رو بدبخت من نمیاد یکی چرا که کنم می خدا به شکایت واال ! 

_ بنداز نگاه دور یه جهات همه به شما کرمی، خانم شه می پیدا . 

 

 میز روی از و کرد صاف گلویی شان؛ آرای صفحه همکار ایزدی، شهاب دیدن با و برگشت در سمت سرعت به سرش

شد بلند . 

 های سوتی خدای دختر این. بگیرد را اش خنده جلوی بتواند شاید کشید، دخترش موهای روی دست و برگرداند رو یمین

بود فجیع . 

 

_ ایزدی جناب نذاشتنش که خوشگلی واسه بزنن، در که داره در اتاق ! 



 

 لب داد نمی اجازه دختر این وجود انرژی بمب. خورد فرو را لبخندش و شد خیره باز نیمه در و سرش پشت به بشها

بماند چفت هم روی جهت بی هایت . 

 

_ کرمی خانم نداشت فرقی بازم اومد؛ می پایین دیوارم بود، پرت شما حواس که قدری اون . 

 

 و گرفت را صندلی سمت دو. نشست پا دو روی و کرد ابشه به پشت آوین، خوشرنگ های چشم شدن باز با صحرا

بخشید او به تمام سخاوت با را لبخندش : 

 

_ خوابید؟ خوب من خوشگل  

 

 دادن تکان سر با. بیندازد چینی اش بینی به شد باعث کردن، محلی بی این برای یمین ی غره چشم که آمد باالتر سرش

زد غر یمین گوش کنار و شد خیز نیم. گفت بلندی انج ای و بوسید را سرش و گردن میان جایی آوین، : 

 

_ سرم؟ رو بذارمش چیه؟ ست، کننده دربدر فحش تا سه دو ی اندازه نگاهت یه  

 

 را موهایش بود، شده شل کمی موهایش کش. نشاند پاهایش روی و کشید باال صندلی روی از را دخترش و شد خم یمین

داد قرار مخاطب را او شهاب که کرد شان صاف کمی انگشت سر با و کرد باز : 

 

_ بذارن احتماال   جلسه یه که بمونید دفتر شش یا پنج تا شه، می اگه امروز گفت. بودم احمدی دفتر شمس، خانم . 

 

 روی باید هم دیگر ساعت سه بداند که نبود نیاز هم سرانگشتی حساب. باخت رنگ امیدش ی همه و شد شل دستش

بنشیند صندلی . 

 

_ ایزدی آقای ممنون . 

 

 صحرا به نگاهی نیم. گرفت دندان به را لبش ی گوشه که بود اتاق از خروج حال در و کرد خم احترام ی نشانه به سری

 تاریکی در تیری پیشنهادش. بست می را دخترش موهای یمین و داشت برمی را میزش روی اضافی وسایل که انداخت

 :بود

 



_ بمونن جلسه تو شما جای کرمی خانم کنم شون راضی تونم می برین، خواین می و دارین کار اگه البته . 

 

 اش جوشیده چای از مقداری یمین، حرف بی اما خیره نگاه و اش فامیلی شنیدن با بود، نشسته اش صندلی روی که صحرا

زد لبخندی و خورد را : 

 

_  خاک یه اندازه شانسم که بودم حماقتی کدوم درگیر شد، رواج ملت بین مرغ تخم یا مرغ اول درگیری که زمان همون

دونم نمی نشده؛ ناقابلم برسر ! 

 

سازد مرتفع گرفتن تماس با را اش نگرانی توانست می هم، روی فشرد لب یمین : 

 

_ بری خرید بود قرار عصر. برو تو جان، صحرا هستم خودم . 

_ برن فردا تونن می . 

 

کرد می ایفا خوبی به داشت صحرا مغز در را مته نقش پیشنهاداتش، و شهاب صدای : 

 

_  خرید روز یه و بیام در رفاقت در از بلدم خودم. نیم و متر دو داده زبون عوضش برام، کرده کوتاهی شانس تو اگه خدا

نمونه زمین رو کاراتون وقت یه. نرم ! 

 

رفت بیرون اتاق از دادن، تکان سر با و کرد نگاه یمین به شهاب . 

 

_ صحرا؟ نداری قرار و آروم چرا تو  

_ جونم به انداخته کک خدا ! 

_ کنه سر بیاد تو با خواد می چطور انوش دونم نمی واقعا نشده، دیر تا کن درمانش ! 

_ بکنم بافی قالب و مامان کنار بشینم باید وگرنه شه مجبور کن دعا ! 

 

**** 

 

_ دم می رو خانم عنتر کشیک دارم نشستم جا این سگ بوق از ماشین، تو شدم تلف من بابا . 

_ خالص؟ دنده رو رفته فکت  
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 منتظر شد می ساعتی دو. گذاشت دهان در دیگری بیسکوییت و کشید نوچی فریبرز، ی کنایه پر حرف شنیدن با مهدیار

بلعید را دهانش در مانده باقی ی تکه زور به و تانداخ بیسکوییت جلد به نگاهی. بود مانده الله . 

 

_  یا بسازه رو خودش آرایشگاه رفته نیست معلوم که اینم زدم، سق خشک بیسکوییت دونه تا دو که بس شد پاره گلوم بابا

بیرون بیاد و بشه انگیز شگفت چهار از یکی ! 

 

 به و نکشد سیگار  زد اشاره الوند به و گرفت رشدیگ دست در را گوشی. رفت یخچال سراغ و انداخت راه را ساز قهوه

داد پیشنهاد مهدیار ： 

 

_ خواد می دلت اگه بکش سرک یه برو خوای می . 

_  روانی اون من، نصیحت جای تو. شم شهید و بیفتم پس مردم دختر و زن دست رو و ببینم گندیده هلو یه برم مونده همینم

ها رفتم من نیادش، در این فری. تونی می اگه کن آدم رو . 

_ نمون دیگه نیومد هیچ، که اومد در دیگه ساعت یه تا اگه . 

 

 الوند اما بود گذاشته کنار را کردن دود مغزش و کشیدن سیگار خودش. چید را صبحانه میز و گذاشت اپن روی را گوشی

نبود هم پشیمان و گذاشته او پای جا . 

 

_ نیستی کن ول ولی نکرده خطا پا از دست چی،پی می سهند زن پای و پر به داری ست هفته یه الوند . 

 

 به زمان. شد خیره بود، کرده پر را فضا که دودی به و کرد له دست فشار با ای شیشه جاسیگاری در را سیگار ته

بود نشده بند کجا هیچ به دستش و گذشت می سرعت . 

 نگاه داده، قرار سینه روی دست و چسبانده دیوار به شانه که فریبرزی به و کشید دست اش خسته های پلک پشت

 ：انداخت

 

_ شه نمی تموم من شک نذاره؛ کج پا یکی تا نده، دستم بهونه یکی تا . 



_ سهند؟ مغازه سراغ رفتی صبحانه، بیا پاشو  

 .نه_

_ روش آبم یه و نکشیدن باال زنش فامیل اونم تا برو . 

_ شکنمش می بشینه، مغازه اون در دستگیره رو کسی دست . 

 

 تن به تکانی زحمت به هم الوند و شد مشغول خودش. گذاشت سفره و میز روی را گرم های نان و کرد اموشخ را تستر

 دست و نشست میز پشت. برسد فریبرز واحد نقلی ی آشپزخانه به تا شد رد مبلمان ست میان از و داد خمیرش و خرد

نکرد دراز چیزی سمت . 

 

_ الوند بره کن ردشون مغازه، تو داره جنس . 

_ گفت؟ می چی مهدیار دادم، رد خودم فعال  

 

شد دراز الوند سمت دستش و مالید پنیر و کره تست نان روی . 

 

_ بده؟ انجام زدن غر بی رو کاری دیدی حاال تا  

 

 چیزی نخوردن بر هم باز برده؛ هجوم اش معده به پی، در پی کشیدن سیگار از که دردی وجود با و گرفت را تست نان

کرد می پافشاری . 

 

_ کردی ول پیکر، و در بی رو شرکت که اومده در این واسه صداش . 

 

 زد زل نان رون شده آب ی کره به. بود شده کلمه سه امروز اش، کلمه دو که بود شده اوضاعش نگران انگار هم فریبرز

داد را او جواب و ： 

 

_ هست سامان. هست بهش حواسم ولی کشه نمی مغزم . 

 

 واو به واو هم؛ درگیر شان نگاه و شد الوند دست گیر بود، شدن بلند حال در جایش از هوهق ریختن برای که فریبرز دست

 شکستنش برای چندانی تمایل کدام هیچ که بود داری زنگ و ممتد سکوت شان رفاقت رسم اما فهمیدند می را هم حال

کند باز زبان و نرم را شان دل رفاقت که این مگر نداشتند، . 

 



_ مریز می من بشین، . 

 

 هم سهند که افتاد روزی یاد رنگ، سفید کریستال فنجان دو برداشتن با الوند.نشست جایش سر و داد تکان سری فریبرز

 اصرار سر سهند شیطنت و مهدیار های شوخی. بودند شده فریبرز ی خانه میهمان بار اولین برای و شده شان همراه

 باال حدی به نفر دو آن صدای و سر. بود کرده باز عمیق لبخندی به را شان لب فریبرز، ی ممنوعه های فیلم دیدن برای

بود آمده شان سراغ به هم خانه صاحب که بود رفته . 

 

_ رو دستت سوزوندی پسر؟ تو کجایی ! 

 

 سرامیک روی ریختن حال در کابینت ی لبه از مابقی و ریخته دستش روی که شد خیره ای قهوه به و افتاد پایین سرش

 دستمال. داد دستش به دستمالی و کشید بیرون اش شده منقبض های انگشت میان از فریبرز را فنجان. بود آشپزخانه کف

ایستاد کابینت به پشت و گرفت را . 

 

_ داره زمستون تو زدن یخ حکم واسم این که سوخته، تنم تو دیگه جا یه انقدری . 

 

 سابق الوند همان سهند، از بعد الوند دانست می خوب. ددا قرار میز روی را قهوه فنجان دو و گذاشتش جواب بی فریبرز

بود هوایش سهند. شد نخواهد و نیست . 

 

_ رسیدی؟ کجا به فرامرز با  

 

 شان جفت پرتی حواس برای بود دلیلی شاید برادرش، و او میان ارتباط فهمیدن برای اش کنجکاوی اولین و الوند سؤال

گفت و پیچاند فنجان دور دست. بود آورده در داص به سرشان در را مرگ ناقوس که موضوعی از ： 

 

_ چسبن نمی هم به وقت هیچ غرب و شرق . 

_ ره؟ نمی مادرت سراغ داره، میراث و ارث سر که توهمی بابت هنوزم  

 

 رازهای همیشه. گذاشت هال به پا و کرد رها خود حال به را شده چیده میز. داد دست از هم را اشتهایش ذره یک همان

 و سنگین صدایش. نداند اش اندازه از بیشتر تا بود برده فرو زندگی گریبان در سر هم او و شد می جان قاتل رمه به سر

شد دار زنگ ： 

 

_ شه می تکرار دوباره قابیل و هابیل تاریخ وگرنه ازش، ندارم خبر . 



 

بود کرده گیر پرسیدن دور روی بیشمارش سؤاالت سوزن اما الوند ： 

 

_ سازه؟ می یارو ناو با چطوره؟ مامانت  

_ دونم نمی . 

 .نکش_

 

شد مچاله دستش در سیگار نخ و انداخت اش خنده به الوند گفتن نکش این . 
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# چهارده_پست  

 

_ تو؟ شدی عمل بی عالم  

 

شد خیره بود، دیدن قابل روبرو از که فریبرز باز همیشه راست در به و برد فرو شلوارش جیب در دست الوند . 

 

_  دوباره پس کردی ترک که تو. فریبرز بدم انجام مصلحت رو از کار بخوام که شده اونی از تر خراب روحیم اوضاع

خالص بعدش و مونم می درگیرش نگیره آروم مغزم تا منم. نرو سمتش . 

 

کاوید را الوند ناخوانای ی چهره جدی، نگاهی و شده ریز چشمی با و گرفت بغل در را مبل کوسن فریبرز ： 

 

_ کجاست؟ بعدش  

 

نکاست صدایش صالبت و جدیت از اما نشاند لبش روی جانی بی لبخند یمین، پیامک و برداشت را گوشی ： 

 

_ دار ی چوبه پای و ماجرا ته ! 

 



 و جریان این سر مهدیار و نداشت لباس پوشیدن به عادت. کشید بیرون تنش از شرت تی و داد تکان سری فریبرز

نشست اش سینه روی دستش و کشید دراز. زد می رویش به را روبرویی ی خانه ی کنایه و متلک مدام اخالقش، . 

 

_ کجاست؟ زنت  

 

 لبخند آن، از بعد که تلخی روز. انداخت عمیقی نگاه فریبرز ی سینه روی های بخیه رد به و ایستاد سرش باالی الوند

شد می دیده تناوب به بار چندین فقط سال در رزفریب . 

 

_ کجام کنه می چک ساعت نیم هر کار، سر . 

 

 دختری پای سرسختانه که بود داده کف از دل حرفش، کم و تلخ رفیق دانست می. زد زل الوند به و گرفت سقف از نگاه

بود خریده جان به را حدیث و حرف ی همه و ایستاده عرب . 

 

_ باش فکرشون به. بشی غافل ازشون که نیست باال سر تف شون قضیه ت بچه و زن ولی باش، ی؟حساس داداشت رو . 

 

شد تر رنگ پر صدایش، زخم و شد خم مبل روی الوند ： 

 

_ برم دیگه من. بشه تموم داستان این خوام می همینه واسه هستم، . 

 کجا؟_

 

 وجودش از تکه هر. رفت آشپزخانه طرف به. برداشت میز روی از را سوخته فیلتر از پر زیرسیگاری و زد دور را مبل

بود پذیرفته را حضورش سکوت، در ها سال که بود عزیزی ی شده فراموش او و گرفت می نبض یکی برای . 

 

_ کردم ول آسایشگاه همون تو اونم رفته سهند وقتی از دیدنش، برم باید . 

_ بیام؟ الزمه  

_ کافیه افتادی؛ کارت زا و روزه هر پاتوق شده ت خونه که همین نه، . 

_ نگو مزخرف . 

 

آمد پیش او گوشی با الوند دست که انداخت نگاه اطرافش به گوشی صدای با بود، شده بلند خوابیده حالت از که فریبرز ： 



 

_ نرسیده جایی به حتما باشه، مهدیار باید . 

 

 روی را اش شده مشت دست هم الوند .داد خاتمه حرفض به فعال گفتن با و داد تکان سری. داد جواب و گرفت را گوشی

زد پایش ران ： 

 

_  باشه، وصل اکسیژنم کپسول یه به کشیدنش نفس راه اگه. زندگیم به زد کثافت که رو چیزی همه بی اون کنم می پیداش

دم می جون دارم دنیا توی هوا؛ بی بدونه که گیرم می ازش اونم . 

 

شنید را فریبرز ی گرفته صدای که رفت می خروجی در بهذطرف ： 

 

_ برسون سالم داریوش به . 

 

 به افسوس دنیایی با. شناخت نمی حسابی و درست هم را برادرش که داریوشی به رساند می سالم زد، دردآور پوزخندی

 هایش، قدم خالی جای که برود مردی سراغ تا کرد بلند دست تاکسی برای و کرد طی را مسیری پیاده پای و زد خیابان

بود کرده تلخ و تنگ را شان خانه فضای . 

 

**** 

 

 را نامرتبش موهای و برداشت زمین روی از را موهایش ی گیره. گرفت تلویزیون ی برنامه از را نگاهش در، زنگ

داد جواب ناچار آیفون؛ قاب از او، دیدن با. بست سر پشت ： 

 

_ تو بیا عزیزم، سالم . 

_ یمبر مهمونی شب ای پایه اگه دنبالت اومدم جان، الله نه . 

_ گرفتن وقت امروز. شده تموم شون لباس نفر دو بدم، تحویل کار باید امروز . 

_ برم من پس عزیزم باشه . 

فتانه؟ باال نمیای _  

_ مریم خاله به برسون سالم قربونت، نه . 

 



 بزرگی قاب. انداخت سوز پر نگاهی مقابلش دیوار به. چرخید خودش دور دور، یک و گذاشت جایش سر را آیفون گوشی

 های نفس و زد چنگ اش سینه روی لباس به. بگیرد او از چشم توانست نمی و بود کرده خوش جا دیوار، روی که

شکست می هم در را اش خانه روح بی و خالی فضای سکوت که بود صدایی تنها اش، عصبی . 

 

_  خانواده این زندگی تو مدماو که روزی همون از. نبود بهم حواست و بود تو به حواسم که روزی همون از بیزارم، ازت

نبودم اصال انگار و . 

 

بود لبی زیر هایش زمزمه و چسباند اش شیشه به سر. شد تر نزدیک عکس قاب به و زد نیشخندی . 

 

_ بهت لعنت. ندیدی رو من باز و شدم زندگی زن که بهت لعنت ... 

 

کشید راه اش چانه نزدیک تا و شد نوازش اش گونه روی سمج اشکی قطره و نشست آن چوبی قاب روی دستش دو . 

 شده دورتر و دور او از هم سابقش حسرت پر و ساده زندگی اما بود گذاشته اش زندگی به پا که مردی نگاه از بود بیزار

 .بود

 

 خرد صدای کوتاه، مکثی با و انداخت نگاهی هال رنگ شیری پارکت به. برداشت دیوار روی از هم را قاب و رفت عقب

شد انداز طنین عکس ابق ی شیشه شدن . 

 روی خونش قطرات و کوباند مشت. بود شیشه پناه در هنوز مرد صورت نصف که نشست تصویری کنار و زمین روی

ریخت قسمت همان . 

 

 !...لعنتی_

 ت، خانواده بین ندازم می آتیش. ندیدی وقت هیچ رو من چرا که این از بسوزی خوام می کنم، می جهنم رو چی همه

نامرد ازمند می آتیش . 

 

 به نگاه از چشم اما بزند عق شد باعث خون، ی کننده مشمئز بوی و بود گرفته رنگ که دستی. پیچید اش قهقهه صدای

نگیرد مرد ی نشسته خون . 

 

**** 
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 تکانی. گرفتند فاصله هم از هایش پلک و فشرد هم روی را هایش چشم دور یک. کرد باز چشم زی،چی سنگینی احساس با

کرد جلب خود به را حواسش خوابالودی و سنگین صدای که داد گردنش ی رفته خواب به عضالت به . 

 

 .بخواب_

 

 بازش نیمه های چشم به بود، شده تر روشن هال دیوارکوب نور با اتاق فضای. زد چرخی نیم و گرفت باال را او دست

 فر های مژه به چشم و گذاشت او بازوی روی را سرش. داشت کم هایش تنهایی در را او روزها این چقدر. شد خیره

دوخت او ی خورده . 

 

_ الوند اومدی دیر دیشبم . 

 

 یکی دو هر که ای دازهان به نفره، یک هوایی قدر به. کرد تر نزدیک خود به را او و داد قرار یمین کمر پشت را دستش

برسد آرامش امن ساحل به اش طوفانی دل و شوند . 

 

_ بمونم شدم مجبور بود، عقب خیلی شرکت کارای . 

 

بزند حرف الوند خود دهد اجازه بود کرده عادت. کرد سکوت اما نبوده شرکت را زمان تمام دانست می . 

 

_ کرد؟ می کار چی جا این آوین  

 

چرخید دور یک صورتش تمام روی الوند خواب خمار   های چشم . 

 

_ تره وابسته تو به ولی بودم باهاش تو از بیشتر. شه می مامانش آویزون میاد اونم نبود، باباش . 

 

 تابستان ی نوبرانه گیالس همان زن، این ذات. داد قرار جا همان را سرش و زد کنار اش شانه سر روی از را او موهای

 و شد داغ یمین ی شانه روی. کرد ذخیره دل؛ جای ترین خصوصی در عمر تمام یبرا را لذتش و چید شد می که بود

نشست عشق به دلش . 

 



_ دادی یاد بهش تو چون ست وابسته . 

 

 عصیان به سر قرار بی گونه این که طلبید می محبت سختگیرش، و زمخت مرد. کرد نوازش را یمین های لب لبخندی

 داغی و گردنش کنار الوند سر شدن ثابت. کرد نوازش را کمرش روی و کرد رد الوند دست زیر از را دستش. بود زده

کند بیرون سینه از سختی به را هوا و بخورد گره اش سینه در نفس تا بود آخر تیر جا، همان هایش لب سوزان . 

 

 خود صورت ویروبر دقیقا   اما بازویش روی را او سر و کشید عقب الوند که بودند هوا و حال همان در را ای لحظه

کند پنهان خونسردش ظاهر پشت را آن بتواند که نبود چیزی اش شرمندگی. داد قرار . 

 

_ رفتم داریوش دیدن . 

 

 می وقتی برادرش سراغ الوند. شد متوقف زود هایش انگشت حرکت اما کرد خوش جا الوند ی گونه روی یمین دست

 نوازش را صدایش. بازگردد قبل از تر سنگین یا و کند سبک ار خودش او، دیدن با بخواهد و نباشد مساعد حالش که رفت

رساند او گوش به وار : 

 

_ بود؟ خوب  

_ بودنه خوب همین نیست، وقت هیچ که چیزی تنها . 

 

خشکاند لبش روی را یمین شب نیمه لبخند آسایشگاه، ی گوشه و شکل این به مرد آن زندگی تصور . 

کشید باالتر را پایش و فرستاد سر زیر را چپش دست الوند . 

 صدایش ها زخمه. بود مریدش روزی که بشنود را برادرش صالبت پر صدای هم باز که بود شمار بی حسرتی آرزویش

بودند کرده سنگین و سخت را . 

 

_ نبود جوری این کاش ولی. آروم خیلی آرومه، . 

 

چسباند چانه او ی سینه ی قفسه روی و برد باالتر را سراش یمین : 

 

_ آیین؟ حتی کس؟ هیچ از رهب نمی اسم  

 

بود دلگیر و خسته مردی به شبیه بیشتر صدایش و بست پلک. چرخید و گرفت سقف از چشم الوند : 



 

_ زنیم می حرف صبح یمین، بخوابیم . 

 

رساند می تعبیر به آدمیان برای را هایش خواب دنیا. بود نمانده صبح ی سپیده تا چیزی و . 

 

**** 

 

_  گم نمی هیچی، که سالت و سن از حاال! دیش؟ می تکون تکون داری و حوض آب تو نداختیا ل نگ هوا، این تو بچه

کنی می پهلو سینه باز ولی بشه خجالتت . 

 

 اندازه به شستن ظرف از تنفرش. انداخت نگاهی حوض کنار ی انباشته هم روی و شده کشی آب های ظرف به مهدیار

 وقت هیچ را ماه این در مادرش دادن نذری. نزند ها آن به دست مادرش که بود کرده کمک ناچار اما دشمن، که بود ای

آمد در هپروت از اش، شانه روی مادرش دست نشستن با. نفهمید : 

 

_  خودم مال دقیقه دو بذار شستم، واست ظرف کوه یه شه؟ می تونی؟ می. نکن ناخوش رو ما خوش حال بار یه من مادر  

شدم کی خر و کجاست پالونم نفهمم و بگیرن رو دورم بچه و زن که این قبل باشم ! 

 

 به را پسرش تک. شد آن داخل چینی های ظرف برگرداندن مشغول و گذاشت حوض کنار را فلزی بزرگ صافی اقدس

داشت دوست جانش ی اندازه . 

 

_ داشتی برمی کارات این از دست و بود نشسته کنارت زنت االن داشتی عرضه اگه تو . 

 

دوخت مادرش به را براقش های چشم و زد نیشخندی : 

 

_ کو؟ زنت گی می تو گیرم، می رو م بچه سیسمونی دارم من کاری؟ کجای خانم مامان ! 

 

گرفت پسرش دست از را بشقاب دو و شد کج سمتی به لبش . 

 

_ بچه ده می زن تو به کی ! 



_  زور   به که همونم تو اسهو هنوز ولی رسم می سالگی هشت و بیست حاد افسردگی به دارم دیگه که من سر بر خاک

گرفتیم شیر از بال، تا هزار . 

 

 از تا راند عقب گردنش پشت از کمی را مهدیار ی یقه. آورد باال را سرش و ماند ظرف تکه چهار روی اقدس دست

شود خاطرجمع لباسش تمیزی . 

داد جال مادرش های چشم به وسعتش تمام با لبخندش اما کرد نگاهش شاکی مهدیار . 

 

_ بود شکار ازت دیشب تبابا . 

 

 های دمپایی. کشید بیرون حوض درون آب از را پاهایش و برد هم در را صورتش کمرنگی اخم پدرش، نام شنیدن با

بود خراب هنوز شان دیشب بحث از اعصابش. شد بلند و پوشید را رنگش کرمی . 
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_ بخورتم بخواد نشده پلنگ بوده، شکار خوبه حاال . 

_ گذاشتم کم واست و بود بدبختیامون تو کردنت ادب. شنوه می االن پایین، بیار رو صدات . 

 

کرد نگاه مادرش به جانب به حق و برداشت. گذاشت صافی در سرعت به را ها ظرف تمام و کرد خم سر : 

 

_  در پدرم وگرنه نداره دستم چیزی ارثی خوبه حاال. طلبکاره من از همیشه مهربون بابای این اونم غیر دروغه؟ مگه

بود برعکس روزگارمون و بود اومده . 

 

رفت دنبالش به گویان علی یا و نشاند حوض لب دست هم اقدس که خانه ورودی ی پله سه سمت کرد پاتند . 

 

_ کردی؟. کنم بند جا یه رو دستت که کن انداز پس گفتم بهت شدی مشغول شرکت اون توی که قبل سال سه داره، حق  

 

آمد تر عقب شانه یک همراه به سرش و ماند آخر به مانده یکی ی پله روی پایش یک : 



 

 تو الوند سر صدقه از دارم چی هر. نیستم چیزی ناظری مهندس خوبه حاال کنم؟ انداز پس که بود چقدر من درآمد مگه _

هست زندگیم . 

_  رو کمش یه کاش ولی بود خراب سرمون رو خونه سقف االن گرفت نمی رو تو دست اگه بده، جوونیش به خیر خدا

نباشه خالی دستت امروز که ذاشتی می بانک . 

 

 او به یکسره مادرش که شد می روزی دو. کشید دهانش دور دستی و کرد رها ها پله روی همان صدا و سر با را صافی

کشید پایین شود، مادرش ی قواره و قد هم که ای اندازه تا را سرش و رفت جلوتر. بود کرده بند : 

 

_  اون رو شاخه این از ولی بودم نشسته دستت بغل ساعته یه بکن، من قیافه به نگاه یه االن تو؟ بگی خوای می چی مامان

کن روشن رو من تکلیف و بگو رو همون کجاست؟ درد منشأ. ری می شاخه . 

 

کرد باز هم از لب مهدیار؛ ابروهای سؤالی رفتن باال با و برد دندان زیر لب پیچید، می خودش به مار ثلم که اقدس : 

 

_ نیست میل بی عموتم زن انگاری و اومده خواستگار دخترعموت واسه . 

 

 تکمیل ،لَنگش همیشه پای پیش بالهای کلکسیون تا داشت کم را قلم یک همین. کوبیدند سرش بر پتک و شد متوقف زمان

 با را اش کنجکاوی روی نتوانست اما کرد باز را هال توری در و برداشت را صافی بود، مادرش نگرانی متوجه. شود

پرسید مادرش به پشت. بپوشاند سکوت؛ : 

 

 آشناست؟_

 

ایستاد پادری روی و آورد در را هایش دمپایی هم اقدس : 

 

_ آخرشه ترم گفت چون باشه باید هاش همکالسی از ولی گفت ندارش و دار از فقط که منیره . 

 

 غافلگیر. گرفتند سنگر کمرش پشت هایش دست و رساند آشپزخانه به مستقیم را صافی. شد وارد و داد هل را در پا سر   با

برد یاد از هم را فریبرز قول که بود حدی به شدنش : 

 

_ سرم تو کوبه می هی و گیره می اشتباه میخ با رو بدشانس من   یکی کنم، راست قد میام تا که نکبتی زندگی این تو تف ! 



 

شود تندتر او آتش که نزد حرفی اما زد زل بود، داده او به سال ده از بعد خدا که پسری ی چهره به اقدس . 

 که بود ای اندازه به غرورش اما چرخید مادرش سمت ملتمسش، نگاه. گفت می بیراه و بد زمان و زمین به دل در مهدیار

دهد نشان او به و کند میخ هایش چشم در   سر در را ستنششک نخواهد . 

 

_ کنه؟ جلوس خواد می شازده کی نگفت  

 

پرسید و داد تکان سری اقدس : 

 

_ کنه؟ کار چی  

 

رفت باال صدایش و آمد در آشپزخانه از : 

 

_ گم می رو لندهور اون شدن فرما تشریف همون . 

 

زد دریا به دل : 

 

_ باشه نداشته کالس بهارم که میان عصری شنبه پنج . 

 

 برداشت هم پیراهنی و کرد پرتاب فرش روی جا همان را اش ورزشی شلوار. کرد عوض را شلوارش و رفت اتاقش به

 تکیه دیوار به را خود و پوشید تند و تند را هایش جوراب. کرد آویزانش دوباره ها، آستین سر و یقه چروک دیدن با اما

 .داد

 

_  کنن، چه چه و به به سرش پشت همه که داده دختر اون به رو قیافه. گرفته شوخیش خدام ه،پدرسوخت کرده هماهنگم چه

بخورم نتونم ُگهی هیچ که داده من به خالیشم جیب . 

_ باشه کی دامادش نداره فرق و دخترشه فردای واسه فکرش عموت زن ولی راضیه تو به عموت . 

 

کرد مادرش به رو قبل از تر جدی اما افکند سایه نگاهش روی َنمی : 

 



_  زندگی ببینه باید بذاره بالش یه رو سر من با بخواد که دختری باال؟ کی خونه دیوار از برم. امروزمه همین من، فردای

برم دنبالش بلند شاسی با فردا نیست قرار. همینه من . 

 

دنبالش به اقدس و پوشید را هایش کفش : 

 

_ ری؟ می داری کجا حاال  

 

گذاشت سرش روی دست و برد باال را لباس طناب و کرد یکی تا دو را ها پله : 

 

_ بخونم قرآن خط دو بشینم قبرم سر رم می . 

_ بیرون؟ ری می بلوز یه با داری که کردی ذخیره چربی رو چربی مگه بپوش، پولیور  

 

گفت غیظ با : 

 

_ میرم نمی . 

 

تگرف را فریبرز ی شماره آورد، در جیبش از را گوشی. کوبید هم روی را در . 

 

_ کجایی؟ سالم  

 

آمد اش جدی و خشک صدای : 

 

 .بیرون_

 

 عمویش ی خانه رنگ سبز درب به نگاهی نیم و کشید کمی را موهایش. نشست گردن پشت دستش و ایستاد کوچه وسط

برود؟ دستش از بود قرار هم بهارش. انداخت  

 

_ بیاد؟ دستم بازدمت و دم سرعت من زدی زنگ مهدیار  



_ دمکُنی و شلوارک بکنم رو همه شلوار که این واسه م مادهآ خودم چته؟ دیگه تو ! 

_  خودت تو رو وحش حیات همه که زدی چی ببینم میام بشه تموم کارم برو،. ست پله پایین گلدون پشت کلید نیست، چیزیم

دادی جا . 

 

دار زنگ صدایش و بود قبر به نگاهش : 

 

_ سهند حماقتم سر بدی تاوان تو کردم نمی فکر. پسر تم شرمنده ! 

 

10:11 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   اَقاقیا َهپروت ] 

# هفده_پست  

 

 خیره نگاه بود سخت. بود افتاده شماره به هایش نفس و رسیده یخبندان به اش مردانه های دست اما نبود شدید هوا سرمای

بودند هم خاکستری   و بد و خوب روزهای تمامی امیح و نداشت برادر از کم که بدهد الوند نگاه به را اش . 

 

 که او برای بود سرد عجیب هوا اما زد می آتش جانش خرمن به مدام پشیمانی ی صاعقه و سوخت می کوره در تنش

نداشت را سهند قبر کنار ماندن بیشتر طاقت . 

 هوایی و کرده ریزش که بود عدنیم مثل نفسش راه. گذاشت باز را پیراهنش ی دکمه دو و کشید اش سینه روی دست

نبود موجود خاک ی تله آن زیر به خروج و ورود برای . 

 

 .بفرمایید_

 

 ظرف. شد کشیده ای دخترانه های کفش سمت به نگاهش و شکست را سرش در کرده النه هنجارهای صدا، این شنیدن

بود نشسته اش سینه روی هنوز دستش ولی بود روبرویش حلوا . 

 

 .ممنون_

 

 هنوز اما خمیده پاهای روی از اش، سینه قعر در گرفته پا تلخی   ی ریشه با خود و بخشید دیگران به را کامش ینیشیر

 بود نرفته قدمی چند هنوز اما کرد عبور قبر سنگ کنار از. گرفت قدش بلندی   و او از را نگاهش دختر. شد بلند استوارش

کرد برگشت عزم که . 



 

دوخت دختر صورت قاب روی ریخته رنگ بلوطی موهای و گرد صورت حد   از زیاد سفیدی   به را اش خسته نگاه . 

 دوباره با. خواند ای فاتحه و گذاشت براق سنگ ی گوشه انگشت دو. شد خم و داد قرار پایش کنار را حلوا دیس دختر

 دختر دست هم باز. یدرس می اش خورده زخم ی سینه روی تا که شد جلب دختر باالی و قد به فریبرز توجه ایستادن،

 را سوم قدم هنوز. گرداند رو و کرد برداشت بد را توجه این که پیوستند هم به ابروهایش که شد دراز دیس با جلویش

کرد میخکوب جایش سر را او دختر سرد صدای که بود برنداشته : 

 

_  فاتحه یه ش مرده برای زدم، فتعار کی هر به. کنم دریغش و شم رد بخوام که نکرد کم چیزی ازم فاتحه یه خوندن

 حتی بگین کلمه یه شمام داره عیبی. کسالته و ناخوشی شدن دور واسه کنم، می پخش حلوا که نیست خوشی برای. خوندم

نخورین؟ چیزی اگه  

 

 سنگی ی لبه برآمدگی روی را اش ورنی کفش و چرخاند سر. گرفت قرار جیبش در دستش و زد کنار را اش پاییزه کت

گذاشت کوچک، ای رختچهد کنار . 

 

_ میخری؟ فاتحه ت مرده برای. دادن تاوان حتی نیست، مجانی هیچی دنیا این تو  

 

داد بار و برگ بی و کوچک درخت سبزی   به نگاه گرفت، جان چشمش جلوی که دختر پوزخند . 

 

_ بهتره خیلی من از الشح رفته، که اونی. خونه می رو م فاتحه داره دنیا اونم که نیست، کسی خودم از تر ُمرده . 

 

 بود ُمرده هم او. داد ادامه مسیرش به و گرفت قبرها سنگ از چشم بود، شدن دور حال در که دختر پای صدای شنیدن با

 های دست با که بماند برزخی در مادرش تا بود زده بیرون ناپدری ی خانه از و نکشیده خط اش مردانگی روی وقتی

بود دیده تدارکش خود . 

 

 کردن رها و بودن تر بزرگ اما بود دیده الاُبالی و گرد کوچه دختری دست در دست را برادرش وقتی بود ُمرده مه او

ک ها آن به کوبیدنش برای که ای وسیله بود شده شان زدند می تازیانه غرورش پیکر بر و شدند می ُمتَمس  . 

 

نداشتند را کردنش رها قصد و کردند می نشینی وشخ ها کامی تلخ و بود نزده جوانه دلش در شوقی که شد می ها سال . 

 ای غده شبیه بودنش دیگر که سوز استخوان سرمای این نتوانست کس هیچ و بود شده هایش شب و روز بختک بختی تیره

کند دور او از بود، رسیده قلبش به و دوانیده ریشه تنش تمام در که بود سرطانی . 

 



 به هایش همسرانه مقدار   بی سنگ   به را او و درآمد همسرش پشت مادرش که روزی همان گذاشت، باورهایش روی پا

 که ای جمله و گذاشت چمدانش در را عکسی قاب فقط پدرش، های بودن سهم از که روزی همان. بود فروخته ارزنی

شد نمی پاک قلبش ذهن   از هم مرگ دم   تا داشت یقین . 

 

"_  کنی زندگی بتونی که نچسب بهش. ندازه می سایه زندگیت رو و شه می کبخت دنیام بچسبی، دستی دو بخوای رو دنیا

جان پسر ." 

 

 و شد اتومبیلش سوار. شد اش سینه پهنای یادگار که عمیقی رد با حتی داشت، برنمی سرش از دست دنیا اما بود نچسبیده

 از را دختر آن نگاه ها، ستیکال کشیدن جیغ و اتومبیل خوردن گاز صدای. شد فشرده گاز پدال روی که بود پایش فقط

کشاند فریبرز رفتن مسیر سمت بود؛ کرده پنهانش که بلندی کاج پشت . 

 

 را سنگی اما خیره نگاه همان باز امروز اما کرده دفن اش نوجوانانه رنگی خاطرات البالی را او حضور بود ها سال

 ریاضی او با اجبار به بار چند روزی بود نشناخته که نداشت سر در دختر این از رنگ بی حتی هم یادی اما او. بود دیده

کرد می دوره را فیزیک و . 

 

 های قدم این که عطری با حضورش از بود ُپر. بود نشده خالی مرد این دیدن از هنوز او دل اما شده خالی دستش در دیس

کند کم ای ذره اش دهنده آرامش غلظت از بود نتوانسته هم رفته . 

 خودنمایی رویش ستوده سهند اسم که دوخت سنگی تکه همان به را امیدش و شد آب دلش ظرف در خ،ی بلور شبیه چیزی

کرد می . 

 

 این روزی آمد یادش و کرد هدایت رنگش ای سورمه شال زیر به بود، شده باد دست اسیر که را موهایش و کشید پس پا

 چه. ساخت می پنهان همیشه عینک قاب پشت هم را اش مغرورانه نگاه و پوشاند می ای سورمه را سراپایش هم، مرد

بود کرده لمس را حضورش هم باز دلنشین اما دیر ... 
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**** 

 

_ چرخی؟ می خودت دور چرا  

 



کرد می عوض را جایش مبل؛ به مبل و گرفت نمی قرار که بود یارمهد تابی بی شاهد فقط بود، رسیده خانه به وقتی از . 

 ای لحظه برای سرش از را بهار ی چهره نقش بتواند که ای اندازه به سرش و برداشت پایش دادن تکان از دست مهدیار

چرخید او سمت کند، پاک : 

 

_ ای؟ پایه. دزدی برم خوام می  

 

 و آورد در کابینت از هم بشقاب دو. برداشت را بود خریده خانه مسیر در که یزدی کیک ی جعبه و ریخت چای فریبرز

 ای اشاره چشم مردمک حرکت با. شد ولو روبرویش مبل روی و گذاشت میز روی را سینی. برگشت هال به پر دست   با

گفت و بخورد چیزی زد : 

 

_ شده؟ فعال دون ت هذیون که داری تب ! 

 

 هم خیره حتی خورد؛ می شدن خفه مرز تا و گرفت می سنگر مبلی پشت جعبه اب که همیشه برخالف دید، که را شیرینی

بود او به توجهش که کرد فریبرز به رو و برداشت را تلخ چای لیوان همان و نشد : 

 

_ بندازم جفتک خوام می و شدم خر نه . 

_ بگردی فتتج دنبال پروندن؛ جفتک و کردن عرعر صدای با خوای می نیست که دهات آپارتمانه، جا این ! 

 

شد مضاعف خشمش و داد فاصله پایش از دست با. ریخت شلوارش روی و شد کج چای لیوان : 

 

_  چندرغاز حیرون   االن و بودم گرفته رو دستش آدمیزادی رسوم و رسم همین با که داشتم می شانس اگه سر بر خاک من  

نبودم دست کف چرک   . 

 

رفت عقب و کشید تهریخ چای اثر خیسی و میز روی دستمالی فریبرز : 

 

_ چیته؟ واسه پول  

 

 نمی خود از حرفی که را فریبرز ی سینه ی نشسته بوران به سرمای ندید و کرد سنجاق او به را اش زده عصیان نگاه

تپید می گرم دوستانش برای قلبش اما زد، . 

 



_ کنم ش تجربه برم منم گفتم داده، مزه بهم الوند بودن دار زن . 

_ قفس؟ از پره می وال؟ و هول با چرا حاال  

 

 التماس صدایش. زد چرخی فریبرز سمت به و داد قرار دهانش روی دست. َکند دل مبل از هم باز و کرد رها را شلوارش

داشت جانفرسا ای دلهره همراه به رنگ بی شوقی و : 

 

_ کن دعا فریبرز، باشه نپریده حاال تا کن دعا . 

_ موندی؟ در اولت قدم واسه یا ُکنی در قُمپز جلوش که خوای می پول .کردم حسابش شوخی من که اونه از تر جدی  

 

زد ای اشاره دست دو با خودش باالی و قد به : 

 

_  انداز   قاب شپش جیب   به شه خوش دلش که بگیرم حلبی حلقه یه واسش ندارم پول باشم؟ اومدن فیس فکر تو میاد من به

منِ   ! 

 

رفت فرو فکر به ای لحظه خود، چای و شیرینی خوردن حال در فریبرز : 

 

_ بگیر مساعده الوند از . 

 

انداخت زیر به سر شرمندگی با و گرفت سالن ی گوشه تمبر کلکسیون از نگاه : 

 

_ شه می کشیده منم حیای ترمز جا یه دیگه. نگرفته پس و داده رفاقت عالم تو بار بیست حاال تا . 

 

 لبش دستش، در مانده کیک کوچک ی تکه خوردن با. نشست زفریبر به تر نزدیک و مبل ی دسته روی گریبان، در سر

پرسید مصمم و کرد َتر چای؛ ی باقیمانده نوشیدن با را : 

 

_  چی مثل دختر اون فردا پس که بدی حسابی و درست تکون خودت به تونی می حرفت این پای جدی چقدر مهدیار

زده؟ بختش به لگد و خواسته رو تو که نشه پشیمون  

 

زد را حرف اصل اما بود فکر در غرق : 



 

_ ذارم می کم نه و برمیاد ازم بیشترش نه. زورم و اسمم اندازه . 

 

 برای را حرفش شمرده شمرده و داد الوند به پیامکی. شد بلند کرختی با و داد قرار زانوهایش سر روی دست فریبرز

کرد هجی مهدیار : 

 

_  االنم. بندازه لگد خواست می و داری که خری همون با بری خواستگاری و کنی نقدش فردا که بهت دم می روز چک

میام و بگیرم دوش یه تا کن درست شام واسه چیزی یه برو بیا . 

 

 بیرون سینه از داری لعاب و رنگ اما سوز پر آه. ببیند را مهدیار دل شمع شدن روشن نماند و رفت خواب اتاق طرف به

برسد دوش رزی فریبرز گوش به تا رفت سرش روی صدایش و کرد : 

 

_ که شم می تو واسه زندگی زن   نگفتم ولی ذارم نمی کم واسش و خوام می زن گفتم ! 

 

 سرخوشانه اش زمزمه. کرد باز را یخچال در و زد شاد لبخندی بینی، کردن جمع با و شنید را او گفتن شو خفه صدای

 :بود

 

"_ رم می بندری تو واسه دورم یه. شی می پیشقدم یهبق واسه ولی گیری نمی زن که برم قربونت به ای! کرگدن مرتیکه " 

 

**** 

 

 می سعی که بود روز پنج و چهل. شد کج اش پدری ی خانه درب سمت سرش اما نگذاشت جواب بی را فریبرز پیامک

ندهد َقد اقاقیا بوی و جوانی روزهای به هم یادش حتی و نکند طی را مسیر این کرد . 

 

_ الوند؟ نمیای مطمئنی  

 

کرد خاموش را اتومبیل و انداخت پایین سر. بود زده داریوش نظر زیر و سهند با خودش را درب ای وهقه رنگ . 

 

_ نخوریم شب آخر به که بیا زود فقط. برین آره، . 

 



زد صدا را الوند امیدی به باز و کرد نگاه خوابش غرق   دختر به یمین : 

 

_ کنه شون ذیتا ترسم می ولی مونه می گفت ببریمش؟ خودمون با شه نمی . 

 

کرد می ترش خلق بد و تر حرف کم یمین، نشدن همپا این و کرد می عملی باید را تصمیمش . 

 

_  شوهرت با که اینه سر بحث یا نشدی قانع. باشه جا این آوین خوام می دادم توضیح. شنیدم و گفتی ساعت یه خونه تو

بمونی؟ چهب از دور شب یه خوای نمی که نیومده خوش مزاقت به خیلی بودن  

 

 شان خانه در آوین مزاحمت و مادرش برای نگرانی سر از که رفتارش نداشت انتظار اما بود نفهمیده را او اصرار علت

شود داده نسبت او نخواستن و توجهی کم به باشد، . 
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 بغل به را دخترش و کرد باز را عقب درب. شد پیاده جوابی، یا اعتراض هیچ بدون و داد قرار دنده به نزدیک را فشکی

 درک را شان قدیمی ی خانه به رفتن این علت هم باز و کرد مرور سر در را الوند ی خواسته و ناگهانی تماس. گرفت

 .نکرد

 

انداخت کلید الوند که رفت زنگ روی دستش و کشید باالتر را آوین تن . 

 

_ ببرمش بیام بزنن زنگ گرفت، بهونه و نموند بچه اگه بگو ولی بیا زود فقط . 

 

 به اما برساند صبح به را شب او؛ از دور دخترکش آمد نمی دلش که نبود خودش دست بود، غمگین که نبود خودش دست

داد را جوابش دلگیرانه کمی. دارد علتی کارش دانست می و داشت ایمان او : 

 

 .باشه_

 

خورد نمی چشم به همتا بی اوج   آن در هم ستاره یک حتی که زد زل آسمان سقف به و زد تکیه دیوار به الوند . 



 یک با را قلبش نیست و هست که بود یمین بودن اش خوشی تنها کرد، می که رو و زیر مغزش در را اش زندگی ی همه

برد می یغما به نگاه . 

 

 .بریم_

 

زد زل یمین فراری نگاه و صورت به و گرفت آسمان اهی  سی از چشم . 

کرد حرکت سرعت با و رفتند اتومبیل سمت به . 

 

 یمین کمر پشت دست. بود زده آن به سری فریبرز با فقط قبل سال. داد هل داخل به دست کف با و کرد باز را درب

شد وارد جلوتر او و گذاشت . 

 پاییز. انداخت خانه سمت دو ی خشکیده های درخت و بزرگ حیاط به یسرک یمین و کرد روشن را درب کنار چراغ

بود سپرده زمستان به را نوبت و آمده در ها درخت خجالت از ریز برگ . 

 

_ باشم تنها باهات که جا این اومدیم . 

 

داد الوند ی خیره نگاه و کشیده صورت جدیت به باالٔخره را نگاهش . 

 

_ کنیم؟ کار چی که بگیرم مرخصی رداف گفتی. نبود مون مزاحم که آوین  

 

گفت آرام و کرد باز هم را خانه در : 

 

_  توی که بشه گردگیری خونه سپردم دیروز کن، عوض لباس برو تو. گم می بکنم، خونه کردن گرم واسه فکری یه بذار

نشیم خفه ُخل و خاک . 

 

 لب بهشت و سپرد شان دست به دست. زدند لبخند رویش به شان ازدواج اول خوش روزهای و کرد باز را اول اتاق درب

دادند شکوفه آنی، به و شدند بارور هایش گونه. شد کشیده صورتش سمت دو به هایش . 

 

بود رسیده همه چشم گوش   به و شده پیچک خانه دیوار و در از شان خوشبختی . 



 دو خوب حال یادآور اتاق در هک ای نفره تک تخت روی. کشید موهایش روی از شال و کرد باز را مانتویش های دکمه

 را خود نماند؛ شان جسم دور به ای پیله تنها شان عشق باور و رسید مرز یک به هایشان بودن که وقتی بود، شان نفره

کند زنده دلش در هم باز را عشق ی زمزمه تا بست پلک. کرد پرت . 

 

_ شدی؟ غرق  

 

 اش تیره های خاکستری به. گذاشت سرش زیر دست و کشید زدرا پهلو به. فرستاد گوش پشت را موهایش و کرد باز چشم

 بیشتر را سرش و زد لبخندی. بود بلد را بودن مرد که مردی پوستی زیر همیشه های مهربانی برای رفت دلش و زد زل

کرد خم : 

 

_ مون خوب روزای تو . 

 

شد دلدادگی و عشق ی کننده تداعی برایش هم باز و چسبید او به هم الوند . 

 

_ شده؟ بد خیلی روزامون ناال  

 

زد لب صادقانه : 

 

_ شده کم . 

 

 زنده برای را شان تنهایی. گرفت آغوش در را او و کشید سرش زیر از را دستش بینی، پیش قابل غیر حرکتی با الوند که

 هن و عشق در اما شور پر شبی و باشد او و باشد خودش را شب یک که داشت الزم شیرین ی رفته روزهای همان کردن

عشق بی . 

 

_ نشده کم اون...من ی عالقه نه ولی . 

 

 ای لحظه زیبایی در بود غرق اما بداند را الوند برگشت کشیدن طول علت شد باعث آزرد، را مشامش که سیگاری بوی

کرد تکرار هم او. بود گرفته نبض هایش پلک پشت که : 

 

_ من ی عالقه نه ... 



 

هری از آکنده ها نفس و رسید صفر به ها فاصله و شد چفت هم به هایشان لب که . دلنواز و شدند بخش روح پایان، بی م 

گفت پنهان شوقی و مردانه لذتی با و زد لبخندی الوند : 

 

_ عندچ گلبی احبچ، . 

( نگرانتم دارم، دوستت ) 

 

کرد وادار خوردن تکان به را هایش لب آرام یمین : 

 

 نگرانمی؟_

 

هر پر اما باز نیمه های چشم گرفت دست دو با را صورتش و زد خیمه نگاهش ی تیره روی الوند م  : 

 

_ لحظه یه حتی تو، بی باشم من و روز یه حتی نباشی که ... 

 

گفت هوایش و حال از وقتی بود قرص دلش و کشید الوند ابروهای روی دست : 

 

_ سوزم می تو بی. الوند سوزم می آتیش تو شب و روز من نباشی، تو . 

 

آورد زبان به را اش دلتنگی ی همه غرور، بی اما قاطعانه نیلح با و برد او گوش در سر : 

 

_ جهنم. یمین کنم می جهنم خودم واسه تو بی رو دنیا . 

 

شان گرفتن برای اندازد می چرتکه و هایت داشته شنیدن برای ایستاده گوش دنیا گاهی و . 

شد دنیا خوابیدن برای ای گهواره و دو آن برای امنی آغوش سکوتش، با شب و برد عشق را امشب اما . 

رساندند دوباره وصالی به را هایشان قلب وقتی داد می بهشتی انار طعم شان آغوش . 

 

**** 
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بود چیده میز روی الوند صبح اول که کرد گرم ای صبحانه به را سرش . 

رسید اتمام به بود، ریخته شان جان به نور خورشید و رفته کنار که صبحی ی پرده با شان شب . 

بود زده حرف آن از گوشش کنار الوند که بود فردایی به فکرش ی همه اما کرده رها دورش باز را موهایش . 

 

_ یمین؟ ری می تفکراتت عمق تو ساعت سه بعدش خوری، می لقمه یه چرا  

 

 دلش. داشت زهر نوشیدن حکم برایش هم چای. نیایند پیش و نباشند. نیفتند که بگیرد را حوادث دست گونهچ دانست نمی

 و نشست دستش روی او دست. بود شنیده الوند زبان از را فرحناز اسم که زمانی از داد، نمی خوش روزهای گواهی

آمد باال دلش، روی زده خیمه تردید   و مکث با سرش : 

 

_ اهشه؟ر این مطمئنی  

 

 دست از را برادرش دو. ببرد پیش بخواهد که نبود دیگری راه اما دانست می. چیست یمین فراری نگاه درد دانست می

 را او توانست می شاید. گذراند می آسایشگاه در را حیاتش حق دیگری و کرده چال قبرستان ی گوشه را یکی. بود داده

بود رسیده ذهنش به که بود ای گزینه تنها فرحناز داریوش، روز و حال دادن تغییر برای. کند پا سر   کمی . 

گفت و داد نوازش انگشتانش سر با را یمین دست پشت : 

 

_ بشه کنم می سعی هم، نباشه اگه . 

 

 و کشید پس را دستش. نفهمد او که بود چیزی هر از تر عیان نشدنش قانع هم باز اما دید را یمین لب ی گوشه رفتن باال

 همراه به را یمین نگاه که برداشت سیگاری و کرد قالب هم در هم را پاهایش. چسباند رنگ ای قهوه صندلی به را کمرش

 .داشت

 

 و گذاشت میز روی را سیگار نخ. کرد می ابری را یمینش نگاه هوای که بود کرده چیزی درگیر را خود سهند، رفتن با

 نتوانسته هنوز او وقتی بود، حقیر و کوچک چه رایشب هم آسمان سقف و رفت باال سرش. نشست گردنش پشت دستش

شکست را شان سکوت دیوار ی شیشه و شد کج شانه روی سرش. ببخشد را مادرش بود : 



 

_ نبودنم؟ یا دلخوری رفتنم از  

 

 از جامی گرفتنش، بغل به با که بود او اش تنهایی روزهای یار. بود شده تنگ دخترکش کشیدن آغوش به برای دلش

 همراه به و کرد پا به کامل را بود آورده در پایش از نیمه تا که را اش انگشتی دمپایی. نوشید می الوند وجود   اب  ن انگور

 از آرامی به محزونش صدای و افتادند هم روی هایش پلک. گرفت فاصله میز از و کشید عقب را خود کمی صندلی،

رسید اش حنجره به لرزانش صوتی تارهای مسیر : 

 

_ کنه کم زندگیم توی رو تو که یزیچ هر از . 

 

 باال را اش چانه و گرفتند قرار هم روبروی. شود بلند تا گرفت دست در هم را یمین بازوی و برخاست میز پشت از الوند

نکند دریغ خود از را اش تیره نگاه تا کشید : 

 

_ شم؟ کم قراره مگه  

 

کرد آزاد الوند دست ی پنجه سر فشار یرز از را دستش و درخشید یمین های چشم ی کاسه در اشک بلور : 

 

_ زندگیمی خودت وقتی نه . 

 

. نبود نشستن عقب مرد الوند اما ب کَند داشت، خاطره دیوانی قدر   به آن با که آالچیقی از دل و بزند دور را میز کرد سعی

گفت و کرد سنجاق نگاهشِ   تنگ را سؤالش. بچسبد میز به شد مجبور او و ایستاد روبرویش : 

 

_ بفرستیم؟ خوای می مدلی این. رم می دارم ببینم، یمین وایستا  

ها؟ چشم این با  

 

 درگیر دلش. بود اش زمینی خدای که الوندی های بداخمی و جویانه سلطه نگاه   باران   ستاره زیر آمد نمی باال نفسش

 از بود خورده زخم. شوند سیرم هم او با را شان زندگی روزهای ی مانده باقی از روزی خواست نمی که بود فرحنازی

 گرفت الوند پیراهن به دست. بود کشیده نامهربانی ی پرده اش، زندگی روی و چسبانده ها آن به مالکانه را خود که بودنی

اما بود بس برایش داشت، صورتش قاب روی را مردش مهربانی ی سایه که همین. شد تر خم او سر و ... 

 

_ نگرانم ولی چیه؛ واسه دونم مین جوشه، می هی چیزی یه دلم ته . 



 

گرفت مأوا یمین های پلک روی نفسش : 

 

_ رفتنم؟ با  

 

زد لب الوند، ی تیره خاکستری ی خیره : 

 

_ رفتنت با . 

 

 از بود راحت خیالش اما شود نمی پاک شان زندگی ی حافظه از فرحناز حضور تلخ روزهای وقت هیچ دانست می

داشت نهخا او، به نسبت همسرش دل در که باوری . 

شد کشیده اش گونه روی انگشتش ی نرمه و زد کنار را بود آمده یمین صورت روی که را سرکشی موی تار : 

 

_  رنگ بی اون یعنی بستمش، واسش نشده باز وقتی. یمین شده بسته وقته خیلی فرحناز ی عالقه خیالی   ی پرونده ی قصه

نداره جا هم تو و من زندگی ی حاشیه تو حتی که هست آدمی ترین . 

_ ولی نداره ... 

 

 منطق که شود می دلی حرف شنیدن از بهتر اجباری سکوت گاهی. نشست یمین ظریف و نازک های لب روی دستش

دهند می خوردت به تلخ های واژه البالی را اش ناگریزی . 

 

_ مونه می بازم و هست هنوزم که بود یکی من زندگی ته   و سر وقتی نداره، ولی . 

 

 که بینوایانی ی نوانخانه بود شده دلش و داشت واهمه اطرافیانش ی خصمانه نگاه از. ترسید می شان مدام های خوشی از

هر به دستی سرشان روی کس هیچ بود کرده بند دیگران خوب حال به را حالش که مردی برای ترسید می. کشید نمی م  . 

 لب به جانش. شد مشت الوند ی تپنده قلب و مگر ی سینه روی دستش. کشید باالتر را سرش و کرد تر صاف را کمرش

حرفش با رسید : 

 

_ باشه؟. بگو بهم افتادم؛ چشمت از اگه نداشتی، دوستم روز یه اگه  

باشی گفته تو که این از قبل بیاره روم به کسی رو این نذاری . 
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 به هم باز شنید، را نامش که زمانی حتی. کند مخفی الوند پیگیر و سرسخت دید از توانست نمی را صدایش لرزش

داد ادامه اصرارش : 

 

_ منه شکستن منتظر   که اونی نه بشکنی خودت بشکنم، روزی قراره اگه بده قول . 

 

 هایشان نفس که وقتی. کرد پر الوند وجود عطر استنشاق از را هایش ریه هوای که وقتی ماند، محبوس سینه در صدایش

 تر سخت شان؛ بودن ی پروانه ی پیله و دوختند هم به تر محکم را شان خواستن گره   هم باز هایشان دل و شد یکی هم با

پیچید دیگری دور . 

چسباند گوشش ی نرمه به لب و گرفت رنگ کرم میز ی لبه به دست الوند : 

 

_ بشکنه من عمر ی شیشه بخواد که اونی واسه دم می سفارش قبر سنگ . 

 

 همان الوند؛ موهای میان کشیدن چنگ با یمین، نگاه در نشسته ترس گرفت قرار و کرد تالقی هم با هایشان چشم زالل  

بردن یاد از و کشیدن عقب پا از رفتن، از کند می سست مردانه را مردها پای که کرد زمزمه را ای جمله . 

 ماندن که بیاید اویی تا بمانی منتظر باید. بزنی تعارفش دیگران به مدام یا بیندازی گوش پشت شود نمی را تنداش دوست

نه را نماندن و است بلد را ... 

 

**** 

 

شد بلند کردن سکوت روز یک از بعد اش گرفته صدای و گذاشت چشمش روی دست شد، روشن که اتاقش چراغ : 

 

_ کن خاموش . 

_  ماه همون گرفتی؟ روزه چرا تو بره، و بیاد خواستگارش اون اول گفتن اونا چون حاال. بچه وربخ شام بشین بیا

چیه؟ واسه اداهات این دیگه االن میاد، زورت رمضونش  

 

شد بم کمی صدایش. کشید صورتش روی را ملحفه و کرد او به را پشتش : 



 

_ گرفتم رژیم . 

 

بچرخد کرد وادار را او و نشست مهدیار بازوی روی تشدس. کرد احساس تر نزدیک را خواهرش ی خنده صدای : 

 

_ بریم پاشو میای؟ واسم قُمپزم باز که داری کوپال و یال خیلی . 

 

 از بیچارگی. دوخت او به را نخوابیدنش و خستگی از سرخ های چشم اش، ریخته هم به موهای با و زد کنار را ملحفه

 صدایش. نبود کار ی چاره سکوت گاهی ولی نرسد کسی گوش به شخاموش فریاد با بود قرار و بارید می اش چهره

شد مشت زانویش سر روی دستش و رفت باال ناخواسته : 

 

_  شوهرت مادر غیبت ریز یه میاد؛ شوهرت که شب آخر تا و مامان بغل بشین برو تون، خونه باغچه خاک ارواح رو تو

بردار من کچل سر از دست ولی! بکن رو خانم مریم و شمسی و خانم سکینه و . 

 

. زد زل او به دلگیر و کشید پایش مچ روی را دامنش پایین. زد کنار رویش از را ملحفه و کرد نگاهش سفیه اندر عاقل

 زن که بود رسیده گوشش به وقتی بردارد، برایش قدمی توانست نمی اما داشت دوست جانش ی اندازه به را برادر این

برود و بیاید بهاره همکالسی اول تا کرده موکول دیگر شبی به را شان خواستگاری عمویش . 

 

_  شازده داره که نیا بگن کاره یه که نیست بدم طرف گذاشتن، قرار و دادن قول آخه؟ کنی می جوری این چرا تو مهدیار

میاره تشریف دومادمون ! 

 

چرخاند ریدیگ سمت را صورتش و پراند باال او سمت اتاق ی گرفته ولی جاری هوای در را دستش : 

 

_ بابا کن مون ول . 

 

 روی تر محکم را موهایش ی گیره. شد بلند جایش از و گرفت شکل پوزخندی به لبش سنی، اختالف سال ده نبود کم

شد خم شانه روی برادرش، دیدن دوباره ای لحظه برای فقط سرش و زد موهایش : 

 

_ شده این بزرگترت با زدن حرف که کردن ولت . 

 



بزند صدایش و بردارد اش گرفته بغل به پاهای روی از سر هدیارم شد باعث صدایش : 

 

 مهدیه؟_

_ برم؟ یا باشی راحت و نیفته کسی به چشمت که کنم خاموش رو چراغ  

 

 در را او و ایستاد خواهرش سر پشت. برخاست اتاق، کف اش شده پهن رختخواب روی از و کشید پایین را پاهایش

 پایین به تلخی با و اجبار به را گلویش سر   مانده کال   بغض و گذاشت اش شانه ویر سر. کرد حل اش برادرانه آغوش

 .فرستاد

 

_  مثل بازم سراغت؛ میام گفت می بعد و دیگه یکی خواستگاری رفت می شوهرت بودی تو خب انصاف، بی ننداز تیکه

گفتین؟ می بلبل و گل و یبود می خوب باهاش رو؟ بدبخت سوزوندیش می زدی می و کردی می هول خواستگاریت شب  

_ خوامش می که دختری سراغ برم فردا امروز، جای به قراره که این واسه گرفتم نمی رو م خانواده از ولی نه . 

 

 اشک به و زده شب نگاه تا داد قرار خواهرش چپ ی گونه روی را دستش و برداشت مهدیه ی شانه روی از را سرش

ببیند را اش نشسته . 

 

_  شده خوره چیزی یه. دیوار تو داده هولم سر با یکی انگار. نیست خوش حالم ولی گرفتم، رو ازتون اگه خوردم ُگه من

بخواد رو من اجبار سر از بعد نشه، پسر اون اگه شاید که جونم به افتاده . 

 

 چشم به. چرخید گذراند می نزدن، حرف با را روزهایش این که خندانی همیشه مهدیار   ی برادرانه و امن حصار میان

شد خیره اش کشیده و ای قهوه های . 

 

_ هست؟ تو با دلش که راحته خیالت بهار از  

 

 با. نشست اتاقش وسط قالی   ی شده کم و خوابیده پرزهای روی نگاهش و شد سست خواهرش پهلوی روی از مهدیار دست

آورد زبان به را داشت که تردیدی و کرد بازی کمی فرش روی پایش، انگشت سر : 

 

_ نه یا رفته کسی با دلش جا اون دونم نمی. ندیدمش زیاد که ره می دانشگاه وقتی از ولی بود بال  ق . 

 

 یا بدهد دلش به را حواسش دانست نمی که برادرش تنها جان به شد گوشت و نشست زبرش ی گونه روی مهدیه ی بوسه

نبود برایش مرهمی و داشت دلش در که دردی . 
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_  بکشی پس پا و بدونی کاری اول همین بهتره نبود؛ اگه ولی امشبشه، واسه گفتنش نه که باشه تو با دلش باشه قرار اگه

خواستنش از . 

 

خواهرش دل به زد زخم صدایش خش : 

 

_  وایستم گوشه یه ها غیرت بی عین من و سراغش بره دیگه خور مفت یه که کشمب پس پا شدیم، بزرگ هم با بچگی از

ببینم؟ رو شدنش عروس  

 

چسباند هایش لب به را اش نازدانه برادر پیشانی بار این اما زد بوسه هم باز و شد بلند پایش انگشتان نوک روی : 

 

_  جا هزار فکرت بیاد، سرش کنار بالش رو تسر بشه؟ زنت خوای می بازم وقت اون باشه، ای دیگه کس انتخابش اگه

نیست؟ تو واسه و ست دیگه کی یه برای کردنش قهر و کردن پشت که ره نمی  

 

فشرد دست در را دستش و شد میهمان لبخندی به را مهدیار دار   زنگ سکوت : 

 

_  چیزی یه بریم. بزنه چیزی به لب حتی تو بدون نمیاره طاقت بیارمت، پایین شیطون خر از که فرستاد رو من مامان

شه می درست خودش، به کن توکل. نرسیدن علی و پارسا تا بخور . 

_ ُکره اون ... 

 

کرد گرد برایش چشم و نشست دهانش روی مهدیه دست : 

 

_ کنه تکرارش جا همه فردا از و بگیره یاد اونم که نذاری اسم پسرم رو شد قرار . 

 

داد هل جلوتر را او و کرد باز را در. بوسید را آن پشت و برداشت دهانش روی از را خواهرش دست : 



 

_ رو من صورت کردی مالی ماچ همه این خاطرش واسه که پختین چی ببینم بریم ! 

 

 هم را او که رفت مادری سراغ اتاق؛ درب بستن با و نشست هایش لب روی لبخندی آورد، را سبزی قورمه اسم که مهدیه

 از دل که دوخت می بهار شیرین و پنهانی های نگاه به را امیدش و زد می دامن بیشتر اش صبوری به باید. بود رنجانده

نبود کارش در دادنی پس اما برده یغما به او . 

 

**** 

 

 اما برود پیاده که بود آمده سواره. کند خاموش را خشمش آتش کرد سعی و چسباند درب ی شیشه به ای لحظه را سرش

شود نصیبش منحوس ری  دیوا چهار این در آرامشی بود محال . 

 

_ داری؟ برنمی سرمون از دست و گذاشتی پا خونواده این وسط چرا تو  

 

 قلبش امان بی کوبش   روی که دستی و شده گشاد هایی چشم با اش صندلی روی از الله و نشست شیشه روی دستش کف

بود بیزار مرد این ی زده یخ نگاه از. شد بلند بود، گرفته قرار . 

 و گذاشت میز ی لبه دو روی دست. کرد قدم یک را قدم دو و آورد در تن از را کوتاهش رنگ مشکی یپالتو فریبرز

کشید جلو را سرش . 

 

_ شون زندگی از گمشو گم می که دیدم رو الوند دنبال کردنت موس موس . 

 

زد کنایه پر اما ریز چشمکی : 

 

_ مونده واست که میراثی و ارث با شده حالتم به خوش همچین . 

 

نشست مغازه تلفن روی دستش و زد کوک او نگاه به را اهشنگ : 

 

_  مغازه این سند و سهند خور میراث بشی تو قراره نکنه کردی؟ ُمنور حضورت نور به رو جا این که شونی کاره چی تو

بزنن؟ نامت به خوای می رو  

 



برود شهر این زا گرفتن چشم زهر بی نداشت قصد اما کوبید می وقفه بی و امان بی سینه در قلبش : 

 

_  ولی شوهرت، رفتن خاک زیر از نرفته ماه دو. شونم پشت منم و هستن اونا که باشی جایی نیست قرار تو ولی چی، هر

بده خودش به تکون یه هم مزاجش سرد همون که گردی می و پوشی می جوری ! 

 

 صدایش و کشید مغازه ویترین خاک یرو انگشت سر با مرد، این زبان ی جراره عقرب و خروش پر نگاه از دزدید چشم

آمد پایین : 

 

_ ندارم کسی به کاری من . 

_ بکشونم آتیش به فندک یه با رو زندگیت تا کن خطا پا از دست. هست بهت حواسم نداری، که خوبه . 

 

 به المش؛ک در مشهود ای طعنه با فریبرز دوخت، او به را اش ترسیده نگاه و آمد باال مدت طوالنی ای وقفه با که او سر

زد ای اشاره سهند پوشاک ی مغازه فضای : 

 

_ داریش دوست خیلی رو جا این شنیدم ! 

 

 دیدن با و زد پس را ترسش. گذاشت می او ُدم روی پا الوند، از بیشتر حتی فریبرز اما بود کرده حساب مغازه این روی

غرید و کرد مشت تر سفت ویترین ی شیشه روی را دستش پاساژ، شلوغی : 

 

_ نباش یعوض . 

 

 که دید را او دست. کوبید الله دست کنار و میز روی بار چند آن، با و برداشت را تلفن کنار ی خورده خاک تلفن دفترچه

زد ای ضربه اش، سینه روی الله باز شال روی دفترچه همان با و نیاورد خودش روی به اما گرفت قرار کیفش روی : 

 

_ بودنه عوضی از باالتر پله یه که شم، می خر باشه الزم من رفاقت سر . 

 

 از پر های چشم از اش شده میخ نگاه صدایش، که داد قرار مخاطب را او کسی و آمد ای شیشه درب شدن کشیده صدای

گرفت الله امید و بیم . 

 

_ ری نمی و شدی پیله که نداریم فروش واسه جنس جا این جناب؟ داری امری ! 



 

کند لمس را آن بتواند اش زندگی ی نقطه کورترین در کرد نمی باورش حتی که چیزی تنها . 

برگرداند ویترین روی صدا بی را دفترچه . 

نشود مبدل یقین به دلش شک خواست می هنوز . 

دنیا رفیق ترین رفیق برادر زن   با دید می را او نباید و گرفت اوج صدایش. کرد پاره افسار و چرخاند سر . 

 

_ کنی؟ می کار چی جا این تو  

 

 با کامل را ای شیشه درب و برد باال ابرو. بود ندیده را برادرش که شد می ماهی چند. شکافت را او ی پوسته ش،نیشخند

چسباند دیوار به و کرد باز دست . 

 

_ بیاری؟ در رو آبادش و جد هفت بری که بدم بهت و کنم لیست رو مؤنث رفقای همه آدرس قراره  

؟داری الزمش ت برادرزاده ی شناسنامه واسه  

بزرگه داداش اومدی اشتباه نیست؛ مامانش یکی این نترس، ! 
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 به آرامی به سرش. داشت برنمی سرش از را خود شوم و تاریک ی سایه ای لحظه گذشته. بود گرفته نبض گردنش رگ

 هم به های دست لرزش اما کند پنهان را ترسش کردن، نگاه خیره با کرد سعی که چرخید ای الله سمت به و سر پشت

گفت می دیگری چیز ویترین؛ روی اش فشرده . 

 

_ درسته خیلی کارت! کردی پیدا جایگزین . 

 

 به تنش لباس جلوی و شد خم ویترین روی. بود شده تنش پی   و رگ از جزیی انگار که بود چیزی خوردن خودی از زخم

برود تر عقب و بگیرد ای شیشه میز ی لبه به را هایش دست شد وادار الله که کرد روی پیش قدر آن. شد آغشته خاک . 

 

_  دم نمی تضمین ست، خانواده اون آبروی بردن برای و من حرص آوردن در از بیشتر چیزی تون رابطه بفهمم کافیه فقط

بخندی ملت ریش به و بگردی راست راست بازم و نیفته اتفاقی هیچ ! 



 ...من_

 

نماند نصیب بی َتشرش از هم فرامرز که برد باالتر را صدایش . 

 

_  مادرش دست رو مادر، بی که ای بچه اگه البته. دستت دم   ی وسیله شده پسر این که نیستی بیشتر احمق زن یه تو

 نخوری پا جفت زندگی از که باش خودت مواظب. هست مهنوز ها خیلی دل تو پاش جای اون بازم نکنیم؛ حسابش انداخته

بدتره واست دهنی تو تا صد از که . 

 

 با و کشید بیرون دستمالی شلوارش جیب از. کرد جلب را توجهش مغازه درب شدن بسته متعاقبش، و زدن کف صدای

کرد او به پشت و چرخاند الله صورت روی باز را تهدیدش و حرف پر نگاه  . گرفت را پیراهنش خاک خونسردی . 

 را سؤالش و زد کمر طرف دو به دست سرخوشانه و کرد ریزتر را راستش چشم بود، شدن رو در رو منتظر که فرامرز

 :پرسید

 

_ خان؟ فریبرز منه بر   و دور که هست رنگی جوجه چی هر پروندن کار تو رفتی نکنه  

 

 پیدا را اش بانکی کارت. کشید بیرون جیب از را پولش کیف و رفت جلو نبودنش، مقصر دادن نشان برای دید نمی دلیلی

کند خرید لباس پاساژ، پایین ی طبقه از تا گرفت دست در و کرد . 

 برادر ی سینه به سینه کردن، بلند سر با. آورد می جوش به بیشتر را فرامرز خون اش؛ توجهی بی حرکاتش، ریز به ریز

 روی دقیقا   که دید رنگی سفید تار و شد خیره داشت کج فرق که اش خرمایی موهای به ای لحظه. ایستاد ترش کوچک

 صدایش. باشد نداشته میراث ادعای و ببخشد را مادرشان که است حدی آن از تر احمق او دانست می. روییده اش شقیقه

آرام و بود رگه دو : 

 

_ کنار بکش. نداری هم رو برادری ارزش که هیکلت به تف نداری، که غیرتت به تف . 

 

آورد رویش به را فریبرز ی ندیده و نکرده های برادری از تنفرش و شد دیوار روبرویش تر راسخ فرامرز : 

 

_ زدی؟ بیرون خودت راحتی واسه دخمه اون از و گذاشتی رو ما چرا داشتی، که تو  

 

بزند کنار را او تا آورد دستش به فشاری و چسباند فرامرز پهلوی به را پولش کیف : 

 

_ آدمی؟ مگه تو ولی دن می توضیح بار یه شآدم واسه  



 

 فرامرز. بود پیچیده سینه در نفسش و بود ترسناک الله، چشم به نابرابرشان دوئل و چسباند فریبرز ساعد روی دست

غرید. کردند آرایی صف برادرش چشم پیش غرورش لشگر سربازان و کشید گردن : 

 

_ نمونه دستت رو ما، خرج که چاک به زدی ولی بودی که تو به دارم شرف ولی حیوونم . 

 

 باز اما بسوزد، بیشتر اش سینه تا گذاشت باز سر را اش خورده نمک تازه زخم و کرد آزاد حرکت یک با را دستش ساعد

 تن به آن از ای عاریه لباسی تنها و بود برده یاد از بود ها مدت را زدن حرف. نزد حرفی و نکرد باز هم از لب هم

 .داشت

 

 بی و انداخت برادرش به را آخر نگاه. داد هول بیرون به را آن و نشست ای شیشه درب فلزی ی دستگیره یرو دستش

رفت حاشیه . 

 جشن به را زبانی ُبرد   شیرین و عجیب برق هایش چشم و کرد نزدیک هم به را دستانش فرامرز درب، شدن بسته با

 به هایش لب و زد زل الله رنگ بی و سفید ی چهره به. دش دوخته هایش لب روی لبخند و براق و شفاف نگاهش. نشست

شدند کشیده پایین سمت : 

 

_ حاال؟ لَک تو رفتی چته  

 

 را حالش فریبرز، حضور استرس. کرد پرت ای گوشه میز، پشت و برداشت را چشمش جلوی لعنتی   تلفن دفترچه الله

بود گرفته . 

 و زد پس میز روی از دست با را بود کرده تمیز آن با را لباسش وا که را دستمالی و کشید هم روی بار چند را هایش لب

داد فرامرز های چشم به را معنایش ُپر نگاه : 

 

_ مغازه؟ توی اومدی و برادرته که نشناختیش  

 

 و داد تکیه صندلی پشتی به را دستش و کرد ُنوچی نارضایتی سر از. شد خیره خاک از پر چرمی صندلی دو به و خندید

 شده تلنبار دلش در چه هر وقتی بود کرده خوب ناخوشایند را احوالش برادرش حضور. داد قرار دیگرش پای جلوی پا

 از بعد اما بود ترش بزرگ که را او پای تا سر دانست می خود حق. بود کرده سکوت فقط او و آورده رویش به را بود

بشوَید را نکرد؛ تری بزرگ برایشان پدر، . 

 هم باز اما خورد را همسایه مرد ی کشیده فوتبالش، توپ گرفتن پس برای که دید می را کسی همان هم هنوز دلش ته اما

خواست را توپ . 

پرسید و پرید پلکش و رفت هم در اش چهره : 

 



_  این از حاال و کشه می بیرون ش لونه تو از رو مار زبونت شده؟ فلج بدنت نصف چرا تو حاال نامرده، کدوم شناختم

ترسیدی؟ همه نای من داداش  

 

 روی گل طرح به. داد بیرون استرس با را نفسش و نشست بود کرده تمیز فریبرز آمدن از قبل که بلندی پایه صندلی روی

شد خیره ناخنش . 
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_ حساسه یلیخ الوند ی خانواده روی . 

_ تره رنگی شون خون چون بهتره، همیشه بقیه واسه اون . 

 

 هم، نباشد فریبرز وقتی حتی. شد مستولی حالش و جان به حوصلگی بی و کرد مرتب راست سمت به را موهایش پنجه با

گفت و گرفت را ویترین ی لبه انگشت دو با. هست همیشه حرفش : 

 

_ شد؟ پیدا من خراب کله داداش   ی کله و سر شد؛ باز درش تا که چیه جا این واسه فکرت رو، حرفا این کن ول حاال  

 

شد دلفریب لحنش و چرخید حدقه در فرامرز، توجه جلب و نمایشی صورت به هایش چشم مردمک : 

 

_ نیست اجاره هم و بزرگه هم جا این . 

 

 اما کشید سرک مغزش جای همه به اش، پوستی زیر شوق این علت دنبال به. کرد سکوت و زد زل الله ی چهره به

پرسید را منظورش شانه، انداختن باال با و نفهمید : 

 

 خب؟_

 

زد ای اشاره ها مانکن و ها لباس به : 

 



_  همیشه حسابش و کرد می اون و این تن پهنا دوال. موند نمی دستش رو ولی اومد می جنس بود، باال همیشه سهند فروش

بود ُپر . 

_ اون؟ اعتبار به توش بریزی بیاری جنس خوای می  

 

 دو زیر اش پایینی لب ی گوشه و شد تر جمع دهانش. رفت مالش تالفی برای دلش و ننشست ثمر به اش شادی ی نطفه

رفت دندان . 

نباشد پشتش شدنش آباد که کردنی ویران برای داشت ها نقشه . 

 

_ بکشم بیرون شون روانی مادر اون دست زیر از رو جا این خوام می . 

_ اون؟ هب ربطش  

_ مادرشونه اسم به سند . 

 

چرخاند سر و انداخت نگاهی سرش روی پیچیده شال و مانکن به. رفت جلوتر قدم دو و رفت باال فرامرز ابروی : 

 

_ چیه؟ وسط این من نقش  

 

 دل در شده جمع هیزم   روی نفت و گفت می خنده با او به خواب قبل   ها شب سهند که خالی و خط خوش مار همان شد الله

ریخت می زن این : 

 

_  دم الوند واسه مدام که داداشت از حالی به نمیاد بدت که دونم می اینم نداره، خوبی اوضاع خیلی تون میونه دونم می

بشی؟ شون کردن اذیت کم یه ی پایه تونی می. بگیری ده، می تکون  

 

 بی اوج در بود گیر دندان نبود، الزم کهچرت. انداخت اجمالی نگاهی اش بیرونی نمای و مغازه متراژ به و خاراند چانه

بود شده گریبان به دست آن با که اش پولی . 

پرسید رفته باال لبی با الله، اغواگر نگاه میخ : 

 

_ گیرم نمی پوست سیب یه خودمم واسه مجانی قیمتش؟ و کجا تا اذیت ! 

 

بود چیده پیش از را برنامه : 

 



_ تو از فروش سهم سوم یک . 

 

رفت درب سمت به و زد چشمکی. کرد نگاه او به قبل ار تر راضی و دش تر عمیق لبخندش . 

 

_ وثوق خانم الله خودت با کردنش پیدا راه ولی دارمت، که برو . 

 

گفت و ندانست جایز را تردید کرد، پا و دست خود برای همراهی و برداشت که قدمی اولین از راضی الله : 

 

_ اومده؟ کجا از گفت، داداشت که بچه اون  

 

زد نیشخندی. کرد کج شانه روی سر و ماند موهایش میان فرامرز دست : 

 

_ نشو درگیرش! گرفتمش لک لک دهن از . 

 

 انسانیت   مرگ و داد می خون بوی اش زمزمه. فشرد دست در پیروزی برگ چون و برداشت را درب کلید او، رفتن با

بود ساخته پنهان آرامشش نقاب پشت که اش پوشالی : 

 

_ کنم نمی تون ول نزنین، پا و دست لجن توی تا ! 

 

**** 

 

_ میاره؟ کجا از رو تون زندگی خرج خداوکیلی شوهرت  

 

 کشید عقب را اش تنه و آورد باال را سرش. کرد رها سینک روی را دستگیره و ریخت نسکافه بزرگ لیوان دو در  یمین

ببیند را صحرا تا : 

 

 چطور؟_

 



 را شان خانه فضای اش، خسته و قرمز های چشم با. برخاست مبل روی از و کرد مرتب بود، رفته باال که را شرتش تی

گفت و داد نشان او به : 

 

_ شرکتش؟ بره کنه می فرصت ک ی پس. رفته جایی یه و چیزی یه سراغ گیرم، می ازت رو آمارش که روز هر  

 

گذاشت میز روی را لیوان دو و شد رد کنارش از. آورد در پا از را آشپزخانه های دمپایی و زد لبخندی یمین : 

 

_ نیست کارش به حواسش ست، دیگه جای فکرش وقتی تا. شده دور واقعا   مدت این ولی داره شریک نیست، که تنها . 

_ رفته؟ کجا دیگه دفعه این  

 

نشست مبل روی تر عقب و زد لبخندی صحرا ی خیره نگاه و آمده جلو سر به . 

 

 .تبریز_

 

گفت کردنش مزه مزه با و خورد صورتش، پوست به گرمش بخار و برداشت را لیوانش : 

 

_ جا؟ اون چرا  

 

 زنی او از شان، زندگی های ساخته روی زنی شدن آوار. کرد می تصور را روزها آن وقتی بود اش قدمی یک در مرگ

 طوفان زا خسته وقتی بود، اش شبانه هق هق پناه   همیشه الوند ی شانه و جنگید می حریمش برای. بود ساخته تر قوی

 مقداری خوردن را دهانش خشکی. هست که دید می را او فقط و چرخاند می چشم دستاویزی دنبال به پی در پی های

کرد برطرف نسکافه : 

 

_ بیاره رو داداشش زن رفته . 

 

شد گیج کمی شان روابط از. داشت نگه دستش دو بین را لیوان و کشید هم در را رنگش بلوطی ابروهای صحرا : 

 

_ نیست؟ تهران همین داداشش نز مگه  

 



گفت مختصر : 

 

_ بزرگش داداش   . 

 

 خواب چراغ و او به اتاق درب کنار. گذشت می خوابیدنش از ساعتی که رفت دخترش سراغ. شد بلند مبل روی از و

آورد پایین را صدایش. کرد نگاه او به عمیق لبخندی با بود، رفته دنبالش به که هم صحرا و شد خیره اش عروسکی : 

 

_ من؟ دل عزیز برادر   این بوده کجا حاال تا  

 

شد خارج راهرو از او همراه به و گذاشت باز نیم را اتاق درب . 

 

_ کنم می تعریفش واست روز یه طوالنیه، ش قصه . 

_ ُکنی؟ وا سر از خوای می نامرد، کرده عود االن من کنجکاوی مرض    
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زد زل صحرا منتظر نگاه و باز دهان به آن، باالی از. چسباند هایش لب به و برداشت را شده سرد ی نسکافه لیوان : 

 

_ کنی درگیر رو ذهنت بابتش بخوای که نیست شون روابط توی چیزی. کنه می خراب رو حالم فقط بهش کردن فکر . 

 

برد سر زیر دست و کرد پهن را خود نفره دو مبلمان روی و گفت اوهومی صحرا : 

 

_ داشت رو ش قیافه و کالس فقط چی، همه از. بود گرون مفت که داداشش یکی اون . 

 

زد ای ضربه بازویش روی و چرخاند کاسه در چشم : 

 



_ خانم صحرا زنن نمی حرف مرده سر پشت . 

 

یدکش دراز پهلو به و کرد کوتاهی ی خنده : 

 

_  دقیق بقیه روی خیلی شوهرش نبود مهم واسش کال   یا بود زده کوری به رو خودش زنش دونم نمی گم، نمی که دروغ

شد می ! 

_ خبر؟ چه انوش از. دختر کرده گیر شوهرم ی خانواده روی سوزنت چرا امشب تو  

 

افتادند پایین هایش پلک و رفت هم در اش قیافه . 

 

_ . تنهاست جا اون و دارم نامزد من گه نمی بیشعور! خان عنتر اون دست مضحکه شده ومآبر که واسم بیاد مرگش خبر

عکساشه کردن الیک من سهم و کنه می ک یف ور اون خودش واسه . 

 

رفت آشپزخانه به شان کشیدن آب برای و برداشت هم را صحرا لیوان . 

برد باالتر احتیاط با را صدایش : 

 

_ داشت دوستت شد؟ کجا خاطرش تعلق . 

 

 دوران از را قلبش. زد نمی عالقه از حرفی او و بود درگیرش. رفت چانه زیر هایش دست و چرخید شکم روی سردرگم

کرد می تعبیر لبخند به او که بود پوزخندش فقط امروز و بود داده او به دانشگاه : 

 

_  خوب قدری اون هواش و آب ور اون یا شده؟ سرد که کردم کوتاهی من بگم یمین، دونم نمی. داشت خودت، قول به

باشم شده بازیچه واسش من که هست . 

 

 نگران و بود زمین روی رختخواب کردن پهن حال در. کرد خاموش هم را آشپزخانه چراغ و خشک را هایش دست

بود خسته و سردرگم امروز، و بود برده یورش هایش چشم به اشک انوش عشق ی حلقه انداختن برای روزی که دوستی . 

 

_ بره باد با که نمیاد تب با قهعال . 

 

بود خودش به تلنگری هایش حرف تلخ نیش و رفت یمین کمک به. کشید را بدنش و شد بلند مبل روی از : 



 

_  برگشتنش و نمیاد چرا که این. داریم برخورد هم با برق، و رعد با همراه بهاری بارش یا رهگذری نسیم حد در االن ما

بده پس رو ش حلقه و بزن رو قیدش برو بیا گم می گاهی. اینا عمو و ما ی خانواده معمای شده . 

 

نشست دستش روی یمین دست : 

 

_ باهاشه دلت اگه نکش دست ساده . 

 

در را نگاهش شفافیت اشک ی پرده گرفت آغوش در را پتو و کرد ک  : 

 

_ بسوزم وسط این من و نباشه باهام دلش دیگه اون ترسم می . 

 

نکند دار تب را هایش گونه اشک، ی پرده تا ریخت هم به را ایشموه و زد رویش به لبخندی : 

 

_  رو اسارت ی حلقه این موقع اون نیست، باهات دلش دیدی اگه. بمون منتظر اومدنشم تا سال، یه کردی صبر که تو

نگیر اون و خودت از رو فرصت اما شکستن؛ دل و میاره اسارت فقط نباشه، تعهد واسه که ای حلقه. بده پسش . 

 

 عوض لحنش. بخوابد بیشتر را جمعه روز بتواند که خاموشکرد را اش گوشی ساعت و کرد مرتب خودش روی را پتو

گفت زدن غر با و شد : 

 

_  رو جاش و دخترم من خوبه حاال. زمین رو نه کردیم می عشق تون تخت رو االن نبود، حساس اگه تو وسواسی   شوهر

باشیم داشته مکافات االن ما که گفتی بله بداخالق همون به تیرف و نکردی شوهر هم تو. کنم نمی غصب . 

 

 روی ندارد حق کسی بود گفته مستقیما   که حساسش مرد   برای شد دلتنگ و زد بهاری های شکوفه تمام وسعت   به لبخندی

بود عشق از دنیایی برایش هم هایش حساسیت! بنشیند حتی شان مشترک تخت . 

 

داد او به پیامکی پتو، زیر سرش رفتن با و برداشت را گوشی . 

 دیگر و گرفته او از را رسیدنش خبر فقط. چکید چشمش ی گوشه از اشکی قطره و انداخت نگاهی گوشی ساعت به

بود نپرسیده چیزی . 

است؟ شکسته اش زندگی تلخی   و غم در هم او یا خندد می دلبرانه هم باز دیدنش، با فرحناز بداند بود نخواسته ! 



گردد برمی زود که این جز نگفت، زیچی هم او . 

کند پیدا اندام عرض فرصت کسی که ماند نمی یعنی این . 

پیوندشان برای بود کوه که هایشان دل مابین عشق همان یعنی این ... 

 

**** 

 

 ینیم به حواسش تمام رسیده، که ساعتی از. بود دوخته نگاه بود، نشسته ها شاخه سر روی که برفی و درخت پر حیاط به

 که خودش با اما نگذاشته، تنهایشان صحرا که بود خوشحال. گذراندند می او بی را شب هم باز باید که بود آوینش و

آورد می کم را هایشان نفس. شد می وجودشان تنگ  عجیب دلش وقتی نداشت تعارف . 

 

 هنوز فرحناز، نظر به. رداشتب را چای باریک کمر استکان مکث؛ با و گرفت برف سفیدی   از چشم دستی، آمدن جلو با

فروخت نمی کس هیچ دل معیار   و میزان به را دلش سنگ  هم هنوز. بود اخم پر مرد این هم . 

شنید را اش گرفته صدای که بود دوخته الوند استخوانی و کشیده های دست به چشم : 

 

_ هاردا؟ آیین  

( کجاست؟ آیین ) 

 

 به بتواند که بود ساده دادنی دل از بیشتر چیزی وجودش و مرد این برایش. زد می حرف او با زبان همان به هم هنوز

 پخته ای چهره با امروز که بود مرد این عالیق از یکی مختلف، های لهجه و ها زبان یادگیری. بکشد دست او از سادگی

بود کرده َعلَم قد تنومند، َسروی چون جلویش قبل سال سه از تر . 
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 حال به را او ای لحظه که داشت مهربان همسری خودش اما بود لرزیده سینه در الوند، نگاه برق و یمین دیدن با دلش

بود کرده بنا را اش گیزند الفبای و گرفته یاد را مردانگی او با الوند و بود عشق نماد داریوش. کرد نمی رها خود . 

شد تلخ زبانش و کشید جلوتر را اش روسری : 

 

_ آچا قاناد اوچون استقبال سوینجدن که گلجخ عموسه بیلمیرده ! 



( بزنه بال بال ذوق از ازش، استقبال واسه که میاد عموش نداشت خبر !) 

 

 دنیا برادر برادرترین زن   فقط برایش که او از گرفتن فاصله با. گذاشت سینی روی را استکان و خورد را چای از نیمی

 باشد زنی بردن اگر حتی کرد می کاری هر داریوشش برای. شد نزدیک باغچه وسط درخت به و آمد پایین را پله دو بود،

بود رانده اش زندگی و خود از اَخم به را او قبل، سال سه که . 

 

_ جورخ داریوشه گدخ که دالیزجا گلدیم . 

( داریوش دیدن ببرم که تون دنبال اومدم .) 

 

 جا همان را سینی و برآشفت جمله؛ این شنیدن با دانست، نمی اش پدری ی خانه در را او حضور علت هنوز که فرحناز

 و بلند های نفس صدای. ایستاد سرش پشت و پیچاند خود دور بیشتر را بافتش. آمد پایین و کرد رها باال چوبی   ستون کنار

کند خالی را خود تا بود کرده سکوت اما دشنی می الوند را اش عصبی : 

 

_ تاپا؟ شفا او آپاراسان که اوجاخ یا داواییخ بیز  

( بگیره؟ شفا اون ببری خوای می که روا حاجت یا دواییم ما ) 

 

 به توجه بی الوند اما آمد در پایش از نصفه اش دمپایی. برداشت عقب به قدمی شوکه فرحناز و برگشت شتاب به سرش

گفت آرام انداخت، جانش هب که ترسی : 

 

_ تاپا شفا که دیل شیه بیر . 

( باشه داشته شفا به نیاز که نیست چیزیش .) 

 

بود دیده را اش شده گره ابروهای و رفته هم در ی چهره فقط عمر تمام وقتی آمد نمی کوتاه هم او : 

 

_ گلدین؟ نیه به  

( چیه؟ واسه اومدنت پس ) 

 

 مرد این گوش به غرووش شکستن صدای تا کرد پینه هم به تکه چهل لحافی چون هم به را دلش های تکه و زد پوزخندی

کرد پایش کامل را اش دمپایی و نشست او رنگ ای قهوه های کفش به نگاهش. نرسد مغرور : 

 



_ نجدیلر؟ اوشاخین آروات سوروشام، چیخده یادمنان  

( چطورن؟ ت بچه و زن بپرسم، رفت یادم ) 

 

 می خود به نسبت را زیادش و عمیق محبت و نگاه که زمانی اما داشت، دوست خواهر یک از بیشتر روزگاری را او

 برای تا باشد آرام کرد سعی. شد می یادآور خود به را گشت می چراغانی فرحناز دیدن با که را برادرش نگاه شب   دید؛

گفت و گرفت را درخت نازک و ُترد ی شاخه. کند متقاعد را او بتواند رفتن، : 

 

_ جیدیالریاخ . 

 (.خوبن)

 

 دست پشت را سردض دست و نشست اول ی پله روی. شد ختم غم به او، هیاهوی بی و آرام صدای با خشمش ی شعله

کرد حس شد می کلماتش البالی را بغض های رگه و کشید دیگرش : 

 

_ اوتموشده دن اول آروادین سنین جنه. جیدیرده قره بیلمیزه دیره دیره گدیخ اره بیز . 

( بود برنده همیشه تو زن حداقل. پوشوند بهمون سیاه زنده زنده و کردیم شوهر که ما .) 

 

 کنارش در خود و شد پروازش بال. بود کرده دنیا و زمین بند   را او که نشانی تنها. بود زمین روی خدا مظهر برایش یمین

کرد پیدا دست مطلق آرامش به . 

 

_ جورده گون خوش دا زندگانیخ که پاکیده اوریه . 

( بینه می خوش روز زندگیش، تو که پاکه دلش .) 

 

 قصد دلش. گرفت او از نگاه الوند سرخش، های گونه روی اشک قطرات اولین ریختن با و داد او به را اش اشکی نگاه

زد لب دلگیر اما داشت سرایی قصیده : 

 

_ سان؟ساخلی طرفین اونون بوجور که گوروپ بیلمیزه کیم سورا اریمیزدن ناپاکیدیخ؟ بیز  

( شدی؟ زنت مدافع وکیل جوری این که دیده رو ما شوهرمون غیر کی بودیم؟ ناپاک ما ) 

 

 زل کرد، بارش به شروع هم باز که هایی برف ریز به. برسد ای کنتده قانع جواب هیچ به نبود قرار بحث این بست، پلک

گرفت آسمان از را نگاهش کودکانه؛ صدایی شنیدن با در صدای که زد . 



 

 .سالم_

 

کرد دعوت مردانه لبخندی میهمانی به را هایش لب اش، برادرزاده دیدن با . 

 

_ بزرگ؟ مرد   جلوتر نمیای جان، عمو سالم  

 

 به را او و داد قرا آیین های شانه پشت دست. شد بلند پله روی از و کرد پاک را صورتش روسری، ی گوشه با فرحناز

داد زهرآگین جامی از تر تلخ حنیل با هم را انتظارش جواب. داد هل الوند سمت : 

 

_ من یتیم ی بچه واسه شه خنک دلش بلکه بکشه سرت رو دست عموت، بوس دست برو بیا آره . 

 

نشست پا دو روی روبرویش و شد نزدیک آیین به خودش . 

داد فرحناز به را تیزش نگاه اما کرد دعوت گرمش و امن آغوش به را او و بوسید را صورتش : 

 

_  بزرگ دایی دست زیر و بودن پدر بی دی می یاد بچه به داری که نشده یتیم هنوز. کردی ولش تو ولی ست زنده باباش

بهتره واسش شدن ! 

_ که بابایی ... 

_ کن بس . 

 

شد جمع خود در آغوشش در آیین و کرد الل را فرحناز بلندش، صدای . 

شد بلند و بوسید را اش برادرزاده بور موهای روی . 

 

_ بیای خوای نمی اگه برمش می کن، جمع واسش لباس . 

 

**** 

 

کرد وصل را تماس. بود کرده اش خسته نشستن فرمان پشت ها ساعت : 



 

_ یمین؟ جانم  

 

گفت تند و شد برزخ : 

 

_ االن؟ جاست اون فریبرز  

 

مالید را اش پیشانی عصبی و کرد مشت دست یمینش، صدای لرز با : 

 

_ اومدم نترس، . 

 

رفت گاز روی پایش و کرد پرت را گوشی . 

 

_ اولوپ؟ نمنه  

( شده؟ چی ) 

 .ه ساد_

 (.هیچی)
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چسباند خود به را خوابش در غرق پسر   بیشتر فرحناز اتومبیل، گرفتن سرعت با . 

 توجهی حتی و داده آسا جنون سرعتی به تن فقط صبرانه، بی گونه این او که هافتاد اتفاقی چه که این از ترس و نگرانی

دهد می صدایش به جرأت. دارد برنمی سرش از دست کند؛ نمی ها آن ترس به هم : 

 

 الوند؟_

_ بگو نه بپرس، چیزی نه . 



 

دهد می تکیه پسرش ی کرده عرق موهای به چانه و کند می خم سر. شکند می گلویش در صدا قاطعیتش، . 

کند می تر نزدیک خود به را هایشان لباس کوچک ساک شهر، های چراغ دیدن با . 

 

 جان برایش تواند نمی. نخواهد را او تواند نمی. نکند خشم تواند نمی و افتاده رعشه به یمین، بغض یک با بدنش تمام

 آن فریبرز که بود شده چه. شکندن را شب سکوت و بشنود را اش خورده باران و دلواپس صدای نیست توانش در. ندهد

نبود؟ اش خانواده حریم کنار خودش و بود جا  

 

 مامان؟_

 

 چادر الی صورتش به باز نیمه چشمانی با پسرش. گرفت الوند رنگ تیره موهای از نگاه و کشید عقب را سرش فرحناز

راند عقب به را ردهک عرق اش سینه به او فشردن اثر بر که خیسش موهای. زد نمی حرفی و کرد می نگاه . 

 

_ شده؟ ت گرسنه مامان؟ جان  

 

چسبد می مادرش ی سینه به باز و دهد می تکان مختصر را سرش . 

 

 آیین داد، می جان برایش که داشت را آوین او اگر. بگیردش نادیده تفاوت بی تواند نمی شنود، می را صدایشان که الوند

کند تر نرم کمی را ُزمختش لحن کرد سعی و انداخت دو آن هب نگاهی آیینه از. بود داریوش ی کرده عزیز هم : 

 

_ جان عمو گیرم می واست بخوای چی هر بزنی، مردونه ُچرت یه . 

 

بازکند را آن زیپ آزادش، دست با کرد سعی و دوخت همراهش ساک به چشم فرحناز . 

 

_ خوری؟ می. آوردم تکتل خودم با. شه می سیر هم خالی نون با. نداره پفک و چیپس به عادت م بچه  

 

 نه. نبود یمینش جز زنی هیچ مرد. نبود جا بی های خواستن مرد. نبود زنانه های بازی مرد او و بود کدر زن این نگاه

داد جانش به رسیدن گذرگاه آخرین به را حواسش و گفت کوتاهی . 

 



 روشن   تاریک فضای به شیارهو و زده پس را خواب که بود پسرش برای کوچک های لقمه کردن درست مشغول هم او

کرد می نگاه بیرون . 

 الوند شدن پیاده با و رفت باال کمی لبش. بود شده عوض شان آدرس. گرفت خیابان از چشم ای، خانه جلوی الوند توقف با

آمد ماشین داخل کشیده پایین ی شیشه از الوند سر که کند باز در خواست : 

 

_ گردم برمی بمونین، لحظه یه . 

 

داد تکیه خود به را پسرش و کشید پس را دستش . 

 عادت هنوز خانه تاریک   فضای به چشمش. زد صدا را یمین ُمردد، صدایی با و رساند خانه به را خود سرعت به الوند

داد نشان واکنش شدت به او و نشست اش شانه روی دستی که بود نکرده . 

 

_ آروم پسر، منم . 

 

فرستاد بیرون کم کم را نفسش بود، زده زل هایش چشم شب   هب کامل خونسردی با که فریبرز دیدن با . 

 

_ االن؟ کجان شد؟ چی  

 

کرد سرش پشت به ای اشاره سر با و زد او های نگرانی به لبخندی : 

 

_ دارن جلسه آوین خواب اتاق تو . 

 

شد سؤالی اش چهره : 

 

 کیا؟_

_ دار ندوند بگم باید کنم، عرض چه که زبون البته. دراز زبون دختر اون و زنت ! 

_ بود؟ چی مشکل  

 

ببیند را هایش عقربه تا گرفت باال روشن، های شمع نور زیر را ساعتش و کشید ای خمیازه . 

 



_  برق یه صبح باید ولی کشیدم برق فیوز کنار سرکی منم ترسیدن،. اومده و رفته اولش بار چند کرده، اتصالی خونه برق

شده چی ببینه بیاری ک ش . 

 

 لبخندی فریبرز برای معنایش، درک که بود حرفی پر سکوت با هم اش قدردانی. نشست اش نهشا روی الوند دست

بود برادرانه . 

 

_ گردم برمی بزنم، سر یه من . 

_ نپریده هم تو به تا بگو یاهللا اول . 

 

شنید را صحرا پایین صدای. زد آن به ای تقه و ایستاد در پشت سر، دادن تکان با . 

 

_  دور شوهرت اون که رفیقن اینام. داره ترس برق وصل و قطع تا ده اندازه خودش! چی که مداو باز پررو، بدترکیب

کرده؟ جمع خودش ! 

 صحرا؟_

_ گه می چی ببینم برم! بشی صحرا بی خوردی؟ صحرا قرص . 

 

 باز با. بود داده گیسویش کمند   به دل مردانه. کرد رو و زیر را حالش او، به یمین آرام تشر شنیدن وحشت، حجم آن با

گفت و کشید جلوتر را شالش و خورد ای یکه الوند دیدن با صحرا در، شدن : 

 

 شمایین؟_

 

زد لب گیجی با و گرفت را در قاب. انداخت سرش پشت به نگاهی و دید را الوند لبخند : 

 

_ برم و ازشون بکنم خداحافظی یه برم من خب آهان، . 

 

را یمین قرار بی دل لرزاند و شد بلند صدایش : 

 

_ خوبه شم رد من برین ور یه اگه فقط برین، نیست قرار جایی . 

 



گرفت دست در را آرنجش و کوبید در به را خود شده هول : 

 

_ بفرمایین خودتونه، خونه . 

 

 را فریبرز نگاه خیرگی کرد، بلند که سر. گفت لب زیر آرامی آخ و فشرد را دستش. رفت هال به صحرا و شد وارد او

شد طلبکار و دید : 

 

 چیه؟_

 

برگرداند سر و خورد چرخ او تن روی نگاهش . 

شد برزخ صحرا : 

 

_  شده؟ جوری این تون قیافه که بود تیز چقدر من دندونای مگه حاال. دارین پهنا متر یک و طول متر دو ترسیدم، خب

سراغم میاین سپلی با فردا حتما   بود، شخصی دفاع فقط قصدم. میاین در آب از رفیق بودم نکرده بو که رو دستم کف ! 

_ زنی می حرف خیلی . 

_ منید؟ زدن حرف زیاد نگران که انداخت شماره کنتور  

_ نپاشه دیوار رو حرفیت پر با که خودمم مغز نگران ! 
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 شد مجبور بود، بسته که خواب اتاق در. بزند چنگ را موهایش ی ریشه داشت اج. آمد نمی در خونش زدی می کارد

 گاهی و بود باز نیم هایش چشم. بود نکشیده ساعت دو به شان خواب که بودند ترسیده قدر آن. بنشیند ها مبل از یکی روی

 سرش و کرد غرغری لب زیر. خورد نمی تکان و بود ایستاده جا یک همچنان فریبرز. کشید می سرش پشت به سرکی

داد قرار مبل چوبی ی دسته روی را . 

نیاورد خودش روی به اما شنید را در شدن بسته صدای که بود گیج . 

 



 را انتظارش الوند و بود نزده دیگری حرف هیچ آورده، زبان بر که ای خفه سالم جز اما بود الوند ی سینه روی یمین سر

 استراحت هم ساعت یک حتی. بود انداخته سایه وجودش به خستگی و گذاشته هم روی پلک. داد نشان بلندی آه کشیدن با

رفت می باال و پایین وار نوازش و بود یمین ی شانه روی دستش. نداشت . 

 

 خیال   تا داشت کم را او توجه از کمی فقط یا ب ُزداید دلش ی آیینه از خواست می را ترسش گرفتنش، تماس با دانست نمی

 با و شده بیدار دقیقه چند برای فقط دخترش. بود کرده بیشتر را اش شبانه هق هق الوند، صدای شنیدن. شود راحت دلش

بود رفته خواب به باز پدرش، گرم دست لمس . 

پرسید باألخره که این تا کشید می را یمین موهای پایین : 

 

_ بگی؟ خوای نمی چیزی  

 

دوخت او های چشم به را خیسش نگاه. گرفت باال را رشس و ایستاد حرکت از الوند تن پیراهن روی یمین دست . 

لرزید اش چانه. بود سخت برایش هم گذشت که لحظاتی تجسم . 

 

 .ترسیدم_

 

 از را موهایش و کشید دست. شد خیز نیم بود، شده کش دراز رویش که زمین روی از و زد رویش به کمرنگی لبخند

داد تکیه دخترشان اتاق دیوار به و چسباند خود به هم را یمین. کرد صاف پشت . 

 

_ زده اتصالی که زدین برقی وسیله احتماال   . 

 

 را طرف یک موهای بوده، عمد روی از کار این که نداند بود محال. زد می پا و دست افکارش همین در هم هنوز یمین

 کرد سعی. انداخت می اندامش به لرز صحرا، و دخترش جان بیم هم هنوز. کشید دست هایش پلک پای و برد گوش پشت

است قبل ساعت دو گیر هنوز دلش دانست می. بوسید را گوشش کنار و نداد اجازه او که بگیرد الوند از را اش تکیه . 

 

_ شنوم می بگو، جوری همین . 

 

 دست های انگشت روی دستش و کرد متمرکز را فکرش. داد جای الوند ی شانه روی را سرش و کرد تر جمع را پاهایش

کرد حرکت به شروع وندال است : 

 

_ بود ناشناس شماره ولی تویی کردم فکر. زد زنگ بهم یکی بره، برق که این از قبل. نزدیم برقی ی وسیله . 



 

گفت و فشرد الوند را دستش : 

 

_ زد؟ حرف  

 

 و کرد حس دستش ی پنجه زیر الوند را دستش شدن سرد و کرد مرور را لحظات آن ی همه کرد، سکوت ای لحظه

 دست به او، گرم نگاه به شدن خیره با را اضطرابش هم یمین و بگوید ترسش از شود وادار تا نزد حرفی. شستن صاف

سپرد فراموشی . 

 

_  زنگ اون برق، شدن قطع بار هر با یعنی. اومد خش خش صدای دفعه این و زد زنگ بازم رفت؛ برق وقتی ولی نه،

کشیدم سرک پنجره از. بودن خونه ور و دور کسی اصال  . نیومد صدایی اما زد . 

 

 بود بردن گوشش در سر دهد، انجام یمین ی آشفته حال و ریخته هم به فکر و قراری بی برای توانست می که کاری تنها

 حضورش ی سایه به. شد چتر او، از حمایت برای و انداخت هایش شانه دور دست کردنش؛ آرام برای زدن حرف و

رسید یمین گوش به سختی به اش زمزمه. کرد آرامش و داد جان جانش، گرمای با و بخشید رنگ شان زندگی روی : 

 

_ شم پیگیر بده رو شماره صبح . 

 

 و کشید باال را بود مانده آویزان اش سرشانه روی که را الوند دست بود، آوین های بازی اسباب کمد به چشمش که یمین

نشاند چهره به خما و کشید عقب را دستش او اما چسباند آن به را هایش لب . 

زد زل او نیمرخ به و کشید آرامش سر از نفسی یمین : 

 

_ ترسوندمت؟ زدم، زنگ وقتی  

 

کشید باالتر را خود و گذاشت موکت روی را دستش. بماند بیدار داشت سعی همچنان اما بود مشهود صدایش خستگی : 

 

_ ترسوَنَتم می بیشتر برنیاد، دستم از کاری و باشم دور که این . 

 

 از خواب متوالی زدن پلک با الوند و کشید او ی گونه روی دست روشن، سایه آن در و کرد عوض را خود جای مینی

گفت طمأنینه با و چرخاند سر مکث با. پراند سر : 



 

_  تو پایین اون هنوز. بمونین تنها شما که کنم ریسک شد نمی یعنی. نشد ولی ببرم مامان خونه رو آیین و فرحناز بود قرار

خوابیدن حتما   االن تا اینا مامان. موندن ماشین . 

 

 پیراهن و گرفت پایین کمی را سرش. نداشت میهمانش راندن بیرون به عادت اما پاشیدند می دلش بر که بود مرگ رنگ 

کشاند پاهایش ی پنجه روی را تنش . 

 

_ باال بیان بگو . 

 

کرد نجوا و شد الوند دست اسیر اش چانه : 

 

_ بشه؟ ت خونه مهمون بش یه راضیه دلت  

 

او توجه به زد لبخندی : 

 

_ بیارشون برو. ترسن می تنها. کنن نمی ول خیابون و کوچه تو رو مهمون که شب نصفه . 

_ باال شون بیارت بره دادم پیام فریبرز به . 

 

نبیند که بود آن از تیزتر الوند اما کرد پنهان موهایش پشت را اش خنده و گزید لب یمین که : 

 

_ ؟شد چی  

 

کرد رها آرامی به را اش خنده و چسباند اش سینه روی سر : 

 

_ گرفت گاز رو فریبرز آقا دست صحرا ! 

 

گفت حیرت با و کشید باال را سرش الوند : 

 



_ کرد؟ می بارش حرف همین واسه کرد؟ کار چی  
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_  فقط منم و نبود جریان در. زدم زنگ فریبرز آقا به من که گشت می کابینت تو شمع دنبال صحرا. ببخشه رو من خدا

بود آیین به حواسم . 

 دست گوشت دیدم رفتم کشید؛ جیغ اونم و اومد مرد یه صدای دیدم ولی رفت اون زنه، می رو در زنگ یکی دید وقتی

رفت آبرومون. رفتهگ دندون به رو خدا بنده . 

 

کرد باز عمیق لبخندی به هم را خسته الوند های لب دو، آن فیزیکی درگیری تصور . 

 

_ پسر اون ست دیده بارون گرگ . 

 

 به و کرد باز چشم تکرارش با. شنید را ای ضربه صدای. بود گرفته درد مبل ی دسته روی گردنش و بود گیج صحرا

. بود بسته هنوز اما کشاند خواب اتاق سمت را سرش و رفت فرو مبل شیمنگاهن در هایش پنجه. نشست جایش سر ضرب

 مخاطب خشک و سخت و کرد نگاهی گذرا او به فریبرز. رفت خانه درب سمت به گفتن، هللا بسم با او و شد تکرار صدا

داد قرارش : 

 

_ در دم پایین بیا . 

 

گفت و کرد تر مرتب را موهایش روی شال. رفت نمی فرو مغزش در بشری هیچ زورگویی شد، طلبکار لحنش : 

 

_ بشه؟ چی که جا اون بیام شبی نصفه  

 

نداشت هم را زدن حرف شکیل ادبیات حال. بگیرد تیشه و بدهد اره دختر این به بود خارج اش حوصله از . 

 

_ بزن شون تعارف برو بیا منتظرن، ماشین تو. داره مهمون الوند خانم، تحفه . 

 



بخشید قوت را کالمش ی طعنه پوشید، می را یمین رنگ سفید های دمپایی که طور همان : 

 

_ بدین؟ انجام کارم یه همین نتونستین هیبت این با شما  

 

 و برگشت ناگهانی حرکتی با. کند کار نبود قرار انگار که مغزی و دراز زبان این پیش آورد می کم صبرش و سکوت

 صحرا گیجگاه به ای ضربه و آمد باال فریبرز دست. بود رفته شآغوش به سر با گرفت، نمی را خود جلوی اگر صحرا

 :زد

 

_ شده پر گچ با احتماال   . 

 

 هم به را ابروهایش و ایستاد او رخ به رخ. زد پس را او دست و گرفت نادیده را کردن رعایت حرمت و حریم صحرا

زد گره . 

 

_ بگین بهم میاد تون بارکم دهن تو چی هر دین می اجازه خودتون به که نکردم توهین بهتون . 

 

 نگاه از نگاه. شد اش خیره و برد جلو را سرش. دارد رفاقت او با چطور یمین دانست نمی بود، مشخص اش کالفگی

نگرفت او عصبی و متعجب : 

 

_  زن جا این بفهمه که نترسه؟ که کنی دعوت تونی نمی رو شناسه نمی رو من که زنی خوای؟ می شأن ت خور   در حرف  

 سکته ماشین تو طرف تا بده همراهی افتخار حاال. خواد می رسانی روز به مغزت بشه؟ راحت خیالش که هست ای دیگه

 !نکرده

 

 خود دور را نازکش لباس بود، پشت که چادری سیاهی دیدن با. کرد باز کامل را باز نیم در و رفت فریبرز از جلوتر

شد دلش آتش روی آبی صحرا، لبخند اما گرفت آغوش در را شپسر ترسیده فرحناز. کرد باز را عقب درب و پیچاند : 

 

_  ماشین تو زشته شما. دن می دلداری دارن جا اون خان الوند. نمونن تنها که بودم جا این رو شب هستم، یمین دوست من

بفرمایین. موندین . 

 

گفت کندهاف سری با و زد چنگ را شان ساک. کرد مرتب سر روی را چادرش و داد را سالمش جواب : 

 

_ بشیم شون خونه مهمون نباشن راضی شاید. بیاد تا بمونیم گفت الوند . 



 

کرد آمدن بیرون به دعوت را او و کشید بازویش روی دست : 

 

_ شد خشک جوری این که گردنش زنه، می ُچرت داره بچه. تنگ دست خان الوند نه تنگه، چشم یمین نه . 

 

 بی و خونسردانه شان حرکات به که کرد فریبرز به رو بنابراین بود، سنگین کمی. گرفت بغل در را آیین کردن، کمک با

کرد می نگاه تفاوت . 

 

_ ببرین رو بچه زحمت بی . 

 

گفت عمیق لبخندی با صحرا که کند مخالفت خواست فرحناز : 

 

_ میارنش باال، برو. نباش نگران شما آقا، حضرت هستن . 

 

نگذارد پاسخ بی را شان محبت کرد سعی. بود خبر بی یمین واکنش از. گرفت تر محکم را ساکش و بست را در فرحناز : 

 

_ ببخشدتون هم به خدا مرسی، . 

_ شما برو. عزیزم ببخشه هم به رو ما که کنه نمی ول رو دنیا فرمون خدا . 

 

ستادای کنارش فاصله بی سر پشت از اش؛ شانه روی آیین سر دادن قرار با فریبرز شد، دور فرحناز که قدم دو با : 

 

_  باال که کردم می حلقم تو انگشت یا پایین؛ بری زودتر خوردم می کننده ُمسه ل بازم بودی، می هم انجیری هلو اگه تو

 !بیارمت

 

ماند خانه بیرون خشک، و مبهوت . 

 

**** 

 



 با و خورد زنگ هم باز اما. پیچید خود دور بیشتر را پتو و کرد قطع مخاطب، نام به توجه بی اما خورد زنگ اش گوشی

 تشخیص توانست می هم فرسنگی هزار از را مهدیار شاکی و بلند صدای. کرد وصل را گوشی فریبرز، خوردن تکان

بود خواب غرق وقتی حتی دهد . 

 

_ بشینم میز پشت راحت خیال   با روز هر دیگه که من نام به بزن رو شرکت حداقل بیا تو؟ کجایی . 

 

بود خوابالود کند، ازب هم از پلک نداد زحمت خود به حتی : 

 

_ مهدیار نزن زنگ خوابم وسط . 

 

بست ضرب با را الوند اتاق درب و داد را منشی جواب : 

 

_ نیست معلوم که فریبرز و تو بخورین تیر ای ... 

 

بگیرد آرام قرارداد، دادن دست از سر خرابش اعصاب تا کرد سکوت . 

 

_  قطع روم گوشی چرا گنده خرس اون ولی. بمونی بیدار صبح ات تونی می و داری زن حال هر به معلومی، که تو یعنی

 کرد؟

_ خوابیده من دست بغل چون . 

 

زد فریاد : 

 

_ گذرونین؟ می خوش هم با شما میفتم، پس شرکت و خواستگاری استرس از دارم من نامسلمونا  

_ مهدی زنیم می حرف بعد. ده می حواله بیشتر خدا میاد، بدم حرف پر از چی هر ! 
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دید را فریبرز باز های چشم و چرخاند بالش روی سر کرد، قطع که را گوشی . 

 

_ بیداری؟ چرا  

 

 وحشت ابیدنخو از او و بود فراری او از خواب شد می ها سال. چرخید سمت همان به و گرفت سقف دالُبرهای از نگاه

 نامردانه روزگار دانست می که بود الوندی بود، دیده او در را انعطاف بیشترین که کسی تنها و بود نرم اش چهره. داشت

است کرده رها جوانش و استوار های شانه روی جا یک را هایش . 

 

_ گریزونه من چشمای از خواب که دونی می. نیستم خواب اهل . 

 

 اما بخوابد داشت وقت ساعتی یک هنوز. زد زل دیواری ساعت به چشم ی گوشه با و یدکش کوتاهی ی خمیازه الوند

کرد غصب هایش چشم از را خواب مهدیار های زدن غر صدای . 

 خشکی و جدیت از کمی. بود گفته برایش آورده، فریبرز دست سر که بالیی و صحرا از که افتاد یمینی های خنده یاد

گفت و شد کم لحنش : 

 

_ خوبیه خترد صحرا . 

 

فرستاد سر زیر را هایش دست و چرخید جایش سر . 

 

_ شوهرش مبارک . 

_ گرفته گازت شنیدم. هست . 

 

 خواب اتاق به فرحناز و یمین اتفاق به هم او وقتی تا. بود کرده تر راضی خود از را او کمی او، ماندن مبهوت دیدن

بود نیاورده ویشر به اما کرده حس خود روی را اش کینه پر نگاه سنگینی رفت، . 

 

_  تا دو اون واسه هست، ترم مهم حرف اون از. کرد نوش ضربتی و زد ضربتی. شدیم برابر هم با گرفتم، پاچه منم

 خنک آب برن و بده رو شون ترتیب که یار علی به بدم ندا یا شون سراغ ری می خودت چیه؟ ت برنامه گفتم که ریقویی

کنن؟ نوش  

 



 می مدتش این های خوابی بی از و بود شده قرمز هایش چشم سفیدی. داد می کردنش فکر از نشان شد ممتد که سکوتی

 او از پتو با همراه که را گوشی. زد کنار را پتو و آورد هایش پلک پشت به فشاری شست و اشاره انگشت دو با. سوخت

بماند منتظرش شرکت در که داد پیامی مهدیار به و برداشت افتاد، دور . 

 

 قدری آن اش داری میهمان یمین دانست می. گرفت نگاه اما آمد بیرون از صدایی که انداخت آشپزخانه ی پنجره به نگاهی

 را او روزی که زنی مقابل در اش محترمانه برخورد همان. شود می شرمنده هم جانش دشمن   حتی که است باز روی با

 چرخشی فریبرز جانب به. بود گذشته شدنش او ی خانه عروس از روز ده تنها وقتی بود آزرده سخت دارش نیش زبان با

داد کمرش به : 

 

_ که داشته ق رابتی چه اون ولگردا این با فهمم نمی. بیاد درد ازشون چیزی دونم می بعید ... 

 

 خرابات ی کلبه اما گرفت نمی دست هم سیگار برادرش که. ندارد را سهند که نیست، بگوید که چرخید نمی زبانش روی

کرد می چه تزریقی انمعتاد . 

 همراه به کاملی پیامک و کرد پیدا را یار علی تماس ی شماره. برداشت را اش گوشی و فرستاد بالش زیر دست فریبرز

آورد باال نیمه تا را سرش. بودند دزدیده را سهند شناسایی های کارت که کرد ارسال را مردی دو مکان و جا مشخصات : 

 

_ که مه الله. دونی زباله رفتن ... 

 

 را کریم باید. انداخت نگاه بیرون روشن هوای به پتویش، زدن تا حال در و شد بلند الوند. شد خاموش نطفه در صدایش

 را پتو. داند می کردن آویزان جواهر و طال به فقط را بودن زن الله دانست می. کرد می خبر خانه برق کردن چک برای

کرد رو زفریبر به ناامید و داد قرار بالش روی : 

 

_ نیومد؟ در چیزی اونم از  

 

 شان بین ارتباط که این از رفته؟ دوستش بهترین برادر ی بیوه سراغ که گفت می برادرش از. کرد می سنگینی دلش روی

 پشت از که بگوید ای رابطه از بود دودل! کند عبور کنارش از ساده و بگیرد چشم بخواهد او که است آن از تر بودار

بود او برای اش سرافکندگی. گرفت قرار زانوهایش دور دستش دو مچ و کرد جمع را پاهایش. بود خبر بی اش پرده : 

 

_ برعکسش شایدم یا الله، سراغ رفته فرامرز . 

 

 ُسر بالش و لغزید دستش هم؛ کنار ممنوعه دو آن نام شدن جفت شنیدن با بود، رختخوابش زدن بغل حال در که الوند

 کرده برداشت را منظورش اشتباه شاید. زد کنار را ذهنش پالهای و پرت و نشست زانو دو روی فریبرز روبروی. خورد

 .است



 

_ چی؟ یعنی  

 

. ریخت می جانش کام   به را تلخ ای قهوه باید. کرد می مچاله ُمشت در را سیگار نخ یک باید که بود هایی لحظه آن از

 قضاوتی توانست می نه بریزد، آتش روی آتش که بود جایش نه. شد بلند حرکت یک با رختخوابش روی از و شد عصبی

 برادرش حماقت برای دلش و دید را صورتش عضالت انقباض. زد زل الوند خاکستری های چشم به. باشد داشته نابجا

. داشت سنگ گلویش اما ریخت خود برای لیوانی پارچ، ی شده گرم آب از و رفت سالن وسط میز طرف به. لرزید بیشتر

چرخاند سر ُپر لیوان همان با : 

 

_ برنداشتم قدمی خودم تا بفهمون؛ بهم و کن پیدا شون بین ربط حرف یه بده، شکاف تو رو جمله . 

 

 می ممکن داشت محالش... رابطه و رفاقت طرح فرامرز مثل مردی با تا مانده سهند چهلم منتظر الله شد نمی باورش

کشید شعله زبانش و نگاه در نفرت. شد : 

 

_  تو بودن   داداش از من خواستن   گفت. وایستاد روم تو که باری تنها زندگی؛ إال میاره چیزی هر واست زن، این فتمگ

 .جداست

 

 سرکشی های شعله به خیره مرد دو هر و لرزاند را خانه های شیشه انفجاری، مهیب صدای که گذاشت سر روی دست

شد می دیده پنجره از که بودند . 

 

_ شد؟ خبر چه  

 

آمد اتاق درب شدن باز صدای و بود شده قفل هایشانپا . 

 

_ ماشین فریبرز،. خدا یا ! 
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دویدند خانه درب طرف به سرعت به مرد دو هر . 

 تکانی که انداخت نگاهی آوین به و کشید باال پتو زیر از را اش تنه .شد بیدار بقیه از زودتر داشت، سبکی خواب که یمین

 بازوی روی دستش که شود بلند داشت قصد. زد می نبض دلش که بود واضح قدری به صدا. نکرد باز پلک اما خورد

 گیردر هم را صبح شان، شب تیرگی   کرد دعا و انداخت موهایش روی بلندی شال. کشید عقب سریع اما نشست صحرا

 .نکند

شد بلند صحرا خوابالود صدای که برداشت قدمی پا ی پاشنه روی : 

 

_ شده؟ چی کجا؟ یمین  

 

 حد در را صدایش نکند، بیدارشان که آن برای. دید را فرحناز خوردن تکان و شانه روی از چرخاند سر و کرد باز را در

آورد پایین پچ پچ : 

 

_ نه یا شده بیدار الوند ببینم برم من اومد، خونه در صدای. واببخ تو. اومد بلندی صدای یه صحرا، دونم نمی . 

 

کرد باز را اتاق در و زد لبخندی بازش نیمه های پلک به . 

ست ماندنی فریبرب شنید وقتی بخصوص باشد تر راحت تا پوشید بلندی پیراهن دیشب . 

زد صدایش و دوخت نگاه مردش نامرتب اما شده جمع رختخواب به : 

 

_ جان؟ الوند یی؟کجا الوند  

 

 پنجره ی رفته کنار نیمه ی پرده و گذاشت کانتر روی آرنج. رفت آشپزخانه طرف به و داد هل تشک روی را پتو پا با

بود شده سیاه و تاریک را صبح اول هوای چگونه که بود روبرویش سیاهی مات. کرد جلب را توجهش . 

 را ایستادنش توان. لرزید پاهایش و ایستاد میز کنار. کشاند خانهآشپز داخل به را او ناباورش نگاه و شد مشت هایش دست

 تمام. بردارد دیگری قدم ترسید می. داشت عجیبی همخوانی رنگش، پریدگی با هایش چشم مردمک گشادی و داد دست از

بودند کشیده چنگ را به رومیزی که بود دستی دو روی وزنش . 

 

_ کرده؟ حمله امریکا خدایا، وای  

 

 قاب تمام که را دودی از میخکوبش ی نگاه شد باعث آوین ی گریه صدای. آمد سرش پشت از درست راصح صدای

بگیرد بود کرده پر را پنجره . 

گرفت دست در را بازویش صحرا : 



 

_ پایین برم و بپوشم چیزی یه من. بچه پیش برو تو . 

 

زد زل او به حواس بی و برگشت : 

 

_ دختر؟ کجا تو  

 

 شان نگاه درگیری. انداخت چشم اطراف به ها آن دنبال به و گرفته بغل را آوین که دیدند را رحنازف و شد باز اتاق درب

راند جلو به فرحناز طرف به را او و چسبید کانتر به صحرا. نینجامید طول به . 

 

_ بیام و مبگیر خبر برم من تا هاتون بچه کنار بشینین نه، داری بچه ولی کردم پاس خانواده تنظیم درس من واال . 

 

. کرد تن به لباسش روی و زد چنگ کوتاهش شال همراه به را رنگش مشکی مانتوی و برگشت خواب اتاق به سرعت به

پوشید را یمین راحتی های کفش و کشید هایش چشم پای دستی. بود باز هایش دکمه . 

 

_ صحرا باش مواظب . 

 

زد دو آن روی به دلهره از پر لبخندی : 

 

_ من عزیز رم نمی که جبهه مقدم خط . 

 

 اما کوتاه نگاهش. کرد می قراری بی اش، غریبه آغوش در آوین که رفت فرحناز طرف به نامتعادل هایی قدم با یمین

کرد زمزمه. برد فرو گردنش گودی در را سرش و گرفت را آوین. بود سپاسگزار : 

 

_ بودی خاله بغل. جان مامان جونم عزیزم، جونم . 

 

. افتاد هم اتفاق این دیشب که بود نشده اجباری میهمان. نشاند لب روی تلخی لبخند و کشید دامنش به را دستش دو فرحناز

 آیین لَخت موهای نوازش به سرانگشت با و کشید باال را زانوهایش. نشست پسرش کنار و برگشت اتاق به افکنده سری با

بود گرفته وام داریوش از را رفتارش و ورتص اجزای تمامی اما برده ارث به خودش از را بودنش بور. شد مشغول . 

 



 خورد ُسر اش گونه روی اشکی قطره. بود نکرده رهایش ای لحظه هایش، خلقی کج تمام با که را مردی بود گذاشته تنها

 پر الوند برای هایش برادرانه که بماند مردی پای توانست نمی و بود گرو در دلش. گرفت را آن بلوزش آستین سر با و

نبیند و نباشد که رفت. نشنود را صدایش و نبیند را او که بود آن از تر رنگ . 

 

. بود زده نامش به را نگاهش خاکستری و داده پیوند دلش آسمان به را عشق یمین برای که مردی سمت برنگردد نگاهش

 مردانه که مردی ندستا از چشیدن محبت ای لحظه برای نرود دلش و نبیند را شان خوشبختی خوشرنگ   رنگ   که رفت

بود پاشیده عشق بذر یمین، پای . 

 

 روی دست بودند، آمده گرد آتش دور خانگی لباس و پیژامه با صبح اول که مردمی و کوچه شلوغی دیدن با صحرا

بود کرده پیدا شباهت سوخته نیم فلزی به آتش و حریق در الوند اتومبیل شد نمی باورش. گذاشت دهانش . 

 

_ خان الوند وای ... 

 

 نشدنی تمام سکوت و سرخ نگاه در اش دلهره تمام اما خورد می را اش رفته دست از مال حرص نه و بود عصبانی نه

داد را سؤالش جواب و فشرد را همسایه دست فریبرز. بود گرفته مأوا اش : 

 

_ مونده ماشین اسکلت فقط برسه آتشنشانی تا ممنون، نه . 

 

 های شعله اما کردند سرازیر اتومبیل ی گداخته آتش روی را آن و زده بیرون یشانها خانه در از آب سطل با نفر سه دو

بودند آمیخته هم به آتش و دود . 

 

_ ستوده؟ آقای داره دشمنی باهاتون کسی  

 

کرد زمزمه گنگ و گرفت اتومبیل از چشم اش، شانه سر روی فریبرز دست نشستن با : 

 

_ دونم نمی . 

 

گذراند نظر از را وضعش و سر. دید دود و آتش به را صحرا ی خیره نگاه و زد چرخی نیم فریبرز سر : 

 

_ باال برین شما . 



_ باشم؟ کجا که بکنم باید تکلیف کسب شما از صد؟ در صد معلول   نوشته پیشونیم رو  
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شنید را صحرا حرص سراسر و شتاب پر صدای که گفت چیزی الوند گوش کنار تفاوت یب فریبرز : 

 

_  کی! دندونش زیر رفت لباش جفت و بهتون زد زل که بس اومد در چشمش مردم زن که بپوشین چیزی یه باال برین شما

سخاوت ی آیه باشین دومیش شما که بیرون زنه می خونه از لباس بی و لُخت ! 

 

زد لب خورد؟ برمی جایی به کرد، می خورد پایش و دست زیر را دختر این تن های ناستخوا اگر : 

 

 .راحتم_

_ ناراحتن ملت . 

 

 روبرویش ای لحظه فقط خانه؛ داخل به رفتن حین و برگشت شان، زدن حرف صدای و ها همسایه به توجه بی الوند

 :ایستاد

 

_ خانم صحرا نیست وقتش االن . 

 

 کام به زبان او جلوی توانست نمی. کرد گرم شال های ریشه گرفتن بازی به را سرش و انداخت الوند به شرمنده نگاهی

گفت طعنه پر اما خنثی فریبرز الوند، رفتن با. سوزاندش می چون بگیرد : 

 

_ نداری؟ ای دیگه خاصیت هیچ! بیرون؟ میاد ازش مفت حرف و شه می باز دهنت فقط  

 

شد سنگین صدایش و افتاد هم روی یشها چشم آمدن، کوتاه و شنیدن بود بس : 

 

_ گیره نمی تونم وقت. نداره خرجی داشتن ادب. پاهاتون زیر رفته حرمتم تون، دیدم که دیروز از. جناب کنید بس . 



 

زد اشاره روبرویشان ی ریخته هم به اوضاع به دست با : 

 

_ گذشت شونسر از بال. نیست درد درمون اون و این به زدن نیش اوضاع، این تو حداقل . 

 

زد پس سختی به را بغضش. شد دور فضا آن و او از سرعت به و . 

زد تکیه آن به و بست سرش پشت را در. برخاست الوند کنار از یمین و بست را لباسش های دکمه عجله با : 

 

_ آخه؟ ری می کجا  

 

 مانتو روی را بود آورده خود با همراه دیروز که سوییشرتی. شد موهایش بستن مشغول و انداخت اش شانه روی را شال

ریخت هایش چشم ی کاسه در را محبتش ی همه و بوسید را یمین ی گونه. پوشید : 

 

_  لحظه هر و وقت هر ولی باشه تر خلوت دورتون بهتره اتفاق، این با و اوضاع این تو. ندارم تعارف باهات که دونی می

بگذره خیر به هک بدین نذر یه. میام زود بده خبر بهم بود؛ الزم که ای . 

 

کشید کنار و داد تکان سر ناچار شان، اتومبیل گرفتن آتش شنیدن از بود شوکه هنوز که یمین . 

زد بیرون خانه از بود، ایستاده در کنار که فریبرزی به توجهی بی با و کرد کوتاهی خداحافظی بقیه با صحرا . 

 

پوشید را پیراهنش فریبرز : 

 

بیاد که زدم یار علی هب زنگم یه آگاهی، رم می من _ . 

 

 بلند سختی به و گذاشت مبل روی دست. بود شده برابر چند اش خستگی. کشید بیرون دستش دو میان از را سرش الوند

 .شد

 

_ کنم عوض لباس رم می. خواد نمی . 

_ فعال  . جات سر بشین تو . 

 



 لبخند و اش خیره نگاه آیین، مظلومیت .بود داده شان دست به یمین که بودند هایی کلوچه خوردن مشغول آوین و آیین

 اولین برای که وقتی شد می یادآور برایش را داریوش نگاه مهربانی بود؛ نشسته هایش لب روی تشکر برای که کوچکی

بود شده آشنا او با و شده الوند همراه بار، . 

 

 توانست نمی اما نباشد چشم جلوی زیاد کرد می سعی زندگی، این برای بود نحس چه پاقدمش. خورد آبی لیوان فرحناز

بماند تفاوت بی شد؛ می سوزن قلبش به همسرش، برای اش نگرانی که مردی به نسبت . 

 

 تمام ساعت یک شان، گذاشتن تنها ای لحظه تصور. بود ناآرام دریایی او و بودند آرام چه. زد زل فرزندشان دو به الوند

کرد می سنگینی هایش شانه روی که بود . 

 تخت روی و آورد در سر از را پیراهنش. زد می زنگ خانه کشی برق برای کریم به باید هم هنوز و رفت شان قاتا به

کشید دراز . 

 

 او و زد فرحناز به تعارفی. بود آورده در فریزر از هم را آن که داشت کم نان فقط. انداخت نگاهی شده چیده میز به یمین

نشست میز پشت میل بی . 

 

_ بذارم چایی که نیست برق ببخشید فقط. گردم برمی زود من بفرمایید، شما . 

_ باش راحت . 

 

 می تر منزوی روز به روز را او اتفاقات تمام که بود الوندش نگران دل. شد خارج آشپزخانه از و زد سرسری لبخندی

 .کرد

ریخت جلویشان را آوین های بازی اسباب و زد ها بچه موهای روی ای بوسه . 

 

_ باشه؟. کنید درست هم با خوشگل ی خونه یه گردم، برمی تا. نیدک بازی هم با  

 .چشم_

 

شد بلند کنارشان از و ریخت هم به را موهایش او، زیبای اما ظریف صدای نشست دلش به . 

 رخت شان خانه از خوش روی. کرد می نگرانش شان، زندگی و الوند اوضاع دیدن. رفت شان اتاق به و کرد باز را در

گرفت قرار الوند داغ تن روی دستش. کرد باز را شالش و نشست زانوهایش روی کنارش. بود بسته : 

 

_ ولی شدی عصبانی دونم می جان الوند. شاءهللا ان بوده بال رفع. بسه برامون همین و سالمی تو نیست، طوری عزیزم ... 

 



رفت باال صدایش و شد برداشته اش فشرده هم به های پلک روی از دستش که : 

 

_ کردم؟ می کار چی بودین می لعنتی اون توی شما چی؟ یول  

 

گذاشت اش بینی روی را دستش : 

 

 ...آروم_

 

زد لب و کشید بار چند هایش لب روی را دستش انگشتان پشت : 

 

 .آرومم_

 

 چشم و چرخاند خود سمت به را سرش. نشست الوند کنار و آن روی. زد دور را تخت و شد بلند فرش روی از یمین

باریدند صدا یب هایش : 

 

_ خوبیم ما سالمی، تو . 

 

شد دارش تب های گونه مرهم الوند های سرانگشت : 

 

_ م؟ خانواده و من کردن اذیت واسه افتاده دوره خانواده بی کدوم  

 

شد گرم صورتش و داد قرار الوند دست روی دست : 

 

_ الوند نریز هم به تو. کنیم می پیداش . 

 

**** 
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 خرید لیست به فقط. بود کرده علیک را سالمی جواب نه و رانده لب بر کالمی نه. بود کرده کز کارش اتاق ی گوشه

بود هداد تکان برایش سری و انداخته نگاهی نیم بود، سپرده دستش به و داده انجام مهدیار که شرکت . 

 

 خود سر از ای بهانه به هم را منشی. بود مانده خانه در اوضاع، گرفتن دست در برای و هدف بی را قبل روزهای تمام

 خاکستر و کشید عقب را میز روی اش شده دراز پاهای. شود منکر توانست نمی را اش تشنگی احساس اما بود کرده وا

بود نخورده غذا هم کاملی و درست ی وعده حتی روز چند نای در. تکاند سیگاری جا روی را سیگار فیلتر . 

 

 می گلویش و بود شده دار خش صدایش کشید؛ می خانه در خشم سر   از که فریادهایی با مداوم، های کشیدن سیگار این با

بود نیافته قرار دلش هنوز و نشده سبک هنوز اما سوخت . 

شنید را شرکت ورودی در شدن باز صدای که بود اش یقه باالی ی دکمه روی دستش . 

 

 می آهنگری در آهن چون را قلبش ها نگفته اما. نگیرد را سراغش کس هیچ بود گفته خواهد، نمی رجوع ارباب بود گفته

 کارش از هم را یمین بود شده باعث فرزندش و همسر سالمتی برای وسواس. زدند می داغ افکارش َتن   روی و گداختند

بود رسانده صبح به را خود و گرفته نادیده سختی به هم را اش گذشته شب دلخوری و بود دهش گیر بهانه. بیندازد . 

 

 حال آشفته. کرد نمی پیدا دردسرش بی زندگی و افتاده اتفاقات بین ربطی هیچ. نداشت کشیدن نفس برای جایی اتاق فضای

ایستاد صدا بی و ماند ستگیرهد روی دستش اما رفت اتاقش ی بسته در طرف به. َکند دل صندلی و میز از . 

 

. شد شرکت جور و جمع ی آبدارخانه وارد مهدیار سر پشت و کرد پرت منشی میز روی را الوند اتومبیل سوییچ فریبرز

کشید سر را آب بطری. بود اتومبیل اسکلت درگیر فکرشان هم هنوز . 

 

_ کردین می خاموشش جوری یه خب . 

 

چرخید مهدیار سمت حرف پر نگاهش و خاراند را لبش ینپای دهانش، دور خیسی   کردن پاک با : 

 

_ تو؟ وارداتی   های دستگاه ای قطره آبیاری با ! 

_ نسوزه آدم دل که نبود ماشینی کم بابا . 

 



حرفش برای نداشت تعارف. زد تکیه کابینت به و داد جای یخچال در را نصفه بطری : 

 

_ شه نمی راهروب فعال   این. نکنی باز دهن دیدیش، وقتی کن لطف . 

 

 و خوددار همیشه که او از. پریدند باال حیرت با مهدیار ابروهای و شنیدند را الوند فریاد صدای باز شد، تمام که حرفش

 به و کرد تا چهار تا دو دو. زد بیرون آبدارخانه از و کرد چفت هم روی لب فریبرز. بود بعید فریاد و صدا این بود، آرام

آمد حرف به و کرد رها باز نیمه را در. رفت الوند اتاق : 

 

_ الوند کنیم نمی پیداش بیداد و داد با . 

 

 و انتظامی نیروی و دادگاه مسیر در اش زندگی که دوخت فریبرز به را دارش غم نگاه بود، برزخ و طوفان سهمش

 به حتی شان، ضاعاو ریختگی   هم به این مسبب کردن پیدا برای بود پیگیر مصرانه. بود گذشته کردن اسقاط ماشین

 می نبض دستانش در که کرد می چه دلش با نبود، حقش هم کشیدن فریاد همین اگر. بود نداده اهمیت هم مادرش نگرانی

آمد باال سرش و نشست رنگش ای نقره فندک روی فریبرز دست که برداشت دیگری سیگار. زد : 

 

_ کنم می ش تیکه تیکه من . 

 

زد آن به ای اشاره. کرد خورد میز روی و کشید بیرون الوند لب ی گوشه از هم را سیگار : 

 

_ پسر نیست راهش این . 

 

 کاری او با یمین، اشک تا بود کرده سر مبل روی را دیشب. کرد می درد تنش ی همه. نشست کتفش روی دستش کف

نباید که نکند . 

گفت و زد زل او به. نشست میز روی و گرفت نفسی : 

 

_ شه؟ می حل جوری اون چی؟ گذاشتن دست رو دست با  

 

 هنوز شد، می یمین از حرف وقتی بست می خود روی به را دنیا درهای رفیقش. بشکند را سکوتش او که داد اجازه فقط

 که بود ماهی بی حوضی مثل نظرش در داشتن دوست. بفهمد را زن آن به نسبت بیشمارش ی عالقه توانست نمی هم

 ذهنش سؤال پر فضای از را او الوند صدای. کردند می پر دار پولک مزهایقر و نارنجی را، آسمانش آبی   روی طرح

کشید بیرون . 



 

_  به تیشه با کی. نیست جاش سر   و درست مغزم تو هیچی نیستم، وقتی. نخوردم تکون م بچه و زن کنار از ست هفته یک

بشونمش کثافت تو و کنم خالی رو پاش زیر من که مهمه وقتی اون نیست، مهم بزنه خواد می من ی ریشه . 

 

 به نرم صدایی با و انداخت دو آن حالت به نگاهی مهدیار. شد باز در که گذاشت الوند پای ران روی را دستش و زد دور

کرد رو الوند : 

 

_ کنه وصول رو خودمون اومده و نشده وصول چ کش. اومده محبی بگم باید دی، نمی قرار عنایت مورد رو من اگه . 

 

 به میز روی دستش. ببرد یاد از را او قبل ماه چک شد نمی باورش. نشاند هم روی را هایش پلک جفت قدرت، تمام با

گفت رسید، سر کردن باز با. شد کشیده ها چک موعد و رسید سر برداشتن دنبال : 

 

_ بده مبلغ . 

 

رفت جیب در دستش و زد تکیه در به : 

 

_ ناقابل تا بیست . 

_ بونمخوا می حسابش تو فردا تا بگو برو . 

 

زد را حرفش چشمگیری تفاوتی   بی با مهدیار و گذاشت پایش روی را سررسید : 

 

_ تو جیب سروقت   میام بندازم، راه عروسی ساط و سور بخوام من. نیست بدک انگار وضعت . 

 

برداشت میز از را اش تکیه و دید را خاموشش نگاه برق فریبرز : 

 

_ بری؟ قراره ک ی  

 .امشب_

 

رفت و انداخت پایین را سرش. داشت فرق شناخت، می او که کسی با مهدیار این . 
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گذاشت اش شانه روی دست الوند و ماند اتاق ی بسته در روی نگاهش : 

 

_ شدی اسیر. زندگیت دنبال برو فریبرز . 

 

 چرتکه که هست منطقی هنوز الوند، های گویی پریشان و ها آشوبه این تمام پشت دانست می اما بزند رفیح خواست

نزند آب به گدار بی او تا بیندازد . 

 

_ حالی نه داشت، ذوقی نه این؟ مرگشه چه ببینم برم اول . 

 

بود کرده فلج را هنشذ ی همه کسالت فقط قوی، و بود تنومند هنوز. ایستاد اتاقش وسط و گفت کوتاهی هوم . 

 

_ کنه می پیگیری بشه پیدا ردی رفقاش، به سپرده یار علی. الوند نذار خشخاش به مته . 

 

نداشتند زدن فریاد نای اش خسته های چشم : 

 

_ نکنم فکر بهش ساعت یه که نیست راهی. مغزم ی خوره شده این بودن؟ می ماشین تو آوین و یمین اگه . 

 

گفت الوند، سرد دست   گرم   فشردن با و کرد دراز دست : 

 

_ نداره چاه و راه که ُمردنه فقط . 

 

بود کالم بی شان خداحافظی. نبود معتقد حرف این به چندان هم خودش که چند هر . 

کرد باز لب بود، چیزی تایپ مشغول و برده گوشی در سر که مهدیار دیدن با : 



 

_ َپکَری؟ چرا تو  

 

. دادند می جوالن سرش و قلب در تردید و شک از پر خواستنش ی همه. زد چانه زیر دست و کرد ارسال را پیامکش

بود منشی میز روی گوشی چرخاندن مشغول : 

 

_ کنی می نگاه چپ چپ داری صبح از بابا، نیست چیزیم . 

 

افزود کالمش به را جدیت و شد تر نزدیک او به : 

 

_ بعدیت نسل   و خودتی خر بفهمی که ! 

 

 مصنوعی که زد نیشخندی. زد ُپل شمارش، بی سؤاالت و فریبرز نگاه تا رنگش ای قهوه ی شیشه و میز روی از نگاهش

داد نشان نبود، که چیزی از شادتر را اش چهره. فهمید می دید می کسی هر را بودنش : 

 

_ داری؟ اونا به کار چی. نیاوردن در تخم از سر هنوز ُمرده مادر های زده فلک  

 

بدوزد او به کامل را اش دزدانه نگاه کرد وادارش و گرفت را مهدیار ی هکشید ی چانه جلو، به رو شد خم : 

 

_ داری؟ مشکل کاری اصل با یا بیارن؟ در خوای نمی  

 

. برخاستند تقابل به مرد دو بار این و زد دور را میز. کرد رها خود حال به را صندلی و آزاد او دست قید از را اش چانه

 شوخ؛ همیشه شکل آن از صدایش شد باعث اش، همیشگی رؤیای با ازدواج گس طعم. بود شده تیره شان جفت نگاه رنگ

بگیرد فاصله ها فرسنگ : 

 

_ کنی می فکر زیرم لباس رنگ به داری کنم می فکر شی؛ می دقیق نمیاد، خوشم کردنات نگاه از فریبرز ! 

 

رفت باال هم او صدای و نگرفت اش عصبی حرکات و او از چشم منتظر، فریبرز : 

 



_ دارم مشکل خودمم با. دارم مشکل خدا با. دارم مشکل آدم اون با. دارم مشکل خواستگاری و خواستن این با . 

 

گرفت جای اش نشده اصالح ی گونه روی دستش. انداخت پایین سر و نشست درد به صدایش ته   . 

 دردمند نگاه دیدن با و گذاشت قلبش روی دست. کرد مرتب را او لباس ی یقه و زد او ناخوش حال به لبخندی فریبرز

زد اشاره اش سینه به مهدیار، : 

 

_  قصه دیگه تو داره، پسر این که اوضاعی این تو. نکرده ت نفله و نرسیده راه از دیگه یکی باز تا سراغش برو پاشو

شه؟ می. بکنی احمقانه فکر خودت پیش بشینی تو رسیده، شون خونه به خواستگار پای چون شه نمی دلیل. نباف  

 

بود گرفته هم افکارش و خودش دست از دلش. شد تار نظرش در فریبرز های چشم : 

 

_ ولی شه نمی ... 

 

زد لب و نهاد میز روی دست : 

 

_  دو. ست کله بی که الوند به هم باشه، خودت به هم حواست. تون زدن چنگ واسه ست وسیله تنها وقتی کن اعتماد بهش

بگو بهش شد الزم اگه تو ولی تمنگف بهش. دارم کار شهرستان روزی سه . 

 

 راحتی به شد می را طوفان و آرامش گونه این که داشت دل در سودایی رساند، می انتها به را رفاقت که مجهول مود این

دید هایش چشم امن ی حاشیه در . 

زد پلک : 

 

 .باشه_

 

**** 

 

 یمین؟_

 



 اول اما بیندازد راه هم را کتری تا برداشت را فندک. کرد پاک آشپزخانه دستمال با را دستش و کرد کم را گاز ی شعله

 را او دیشب که زنی مظلوم اما دلخور نگاه از شد مچاله الوند دل که آورد لب بر کوتاهی سالم و کشید در سمت به سرکی

نکند فکر شغلش به کوتاه مدتی و بماند خانه در کند وادارش تا بود کرده متهم انگاری سهل به هم . 

 

_ شه سرگرم ببینه بچه شاید. زنه می نق آیین گفت زد زنگ خانم زهرا مامان، خونه ببرمش کن آماده رو آوین سالم، . 

 

گفت و ُشست آب، ریختن با را سینک روی : 

 

 .باشه_

 

 بدقلق دلش. بود کرده سر یمین کوتاه های پیام جواب با را لحظه همان تا صبح خود از. آورد در پا از را هایش کفش الوند

زد صدا هم باز را او و کرد جفت جاکفشی روی را ها کفش. بود زده حرف حوصلگی بی نهایت با هم مهدیار با و شده : 

 

 یمین؟_

 

چپاند هایش چشم در را گفتنش بله و چرخاند سر . 

 

_ نباش دلخور . 

 

 سمت به و خورد انیتک نامحسوس سرش. بود باقی خود قوت به هنوز الوند پروای بی و تند کالم از رنجشش اما نبود،

 کمرش بعد و بازو. بود رفته خواب به دیدن کارتن ساعت دو از بعد که شد می ساعتی نیم دخترش. رفت ها خواب اتاق

 گم کابوس در که  را یمین دل هایش، نفس ی سوزنده گرمای و برد جلو را سرش. گرفت بلند، قدم دو برداشتن با الوند را

دش ناجی زد؛ می پا و دست شدنش . 

 

 کجا؟_

 

لرزید ناخواسته صدایش : 

 

_ رو آوین ... 

_ کن درمون رو آوین بابای اول . 



 

بوسیدش گرم : 

 

_ ببخشید. باباش به بده دل. بذار اون واسه وقت . 
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 تک به را محبت بدن؛ زبان   با رسیده، آب به ای تشنه چون که او مهر گرمی   به سپرد را خود و گرفت کام به زبان یمین

شنید می را الوند گفتن ببخشید که بود بار اولین. کرد می تزریق بدنش های سلول تک . 

 گرفته رنگ های گونه دیدن با و دهند می جان دلت ی باغچه های گل به کنند، می تداعی برایت را ها اولین که مردهایی

کارند می ستاره شان روی ات، . 

 که شد ای سینه همان پناهش باز و برد تر عقب را سرش هم او. ماند ثابت یمین گردن روی دستش و کشید عقب را سرش

تپید می و بود گرم. بود کرده دریغ خود از دیشب . 

خورد تکان الوند های لب و شد قفل هم به شان نگاه : 

 

_ ام عصبی وقتی ... 

 

رساند الوند ی چانه به لب و برد تر عقب را شسر : 

 

_ باهات زد حرف تند نباید . 

 

 کسی دنبال به در به در که بود روزهایی ی همه از تر خسته. کردند می نوازش را یمین بازوان مآب، مقدس هایش دست

شود باز گلویش راه تا کند خالی او سر را سهندش نبود   که گشت می که . 

 

_  لجن توی تا بشه، نزدیک کسی. شمایین قرمزم خط. یمین کنه نمی کار مغزم دیگه ور، اون ره می پام خونه در از

نیستم بیا کوتاه نکنم غرقش . 

 



 دست. خورد فرو سختی به دهانش آب با زده، خیمه جا همان دیشب از که را اش لعنتی گلوگیر بغض ی توده و بست پلک

پیچیدند هم به نمجنو بید های شاخه چون تنش دور الوند های . 

 دل هایش زمزمه. بزند پس را هایش چشم بارانی هوای تا زد لبخند یمین و نشست او گردن پشت برآمدگی روی هایش لب

بار هزارمین برای ُبرد می : 

 

_ نیست الزم مهد مامان، خونه برم می آوینم. میام دنبالت عصر و برمت می خودم صبح . 

 

 میان کرد وادارش و برگرداند را او یمین، نزدن حرف با الوند. کرد می حک دلش لوح بر را عشق یمین و گفت می او

بزند چرخ نیم دستانش؛ ی حلقه . 

کرد تکرار و بگیرد جوابی تا انداخت باال سؤالی را سرش : 

 

_ دلخوری؟ هنوزم بدونم، بگو چیزی یه  

 

کرد می سکوتش به ارواد دلش، اما کند یخ روی سنگ را الوند که بود آن از تر بامالحظه یمین . 

نشست اش شانه روی هم باز او های لب داغی. شنید می گوشش بیخ   را الوند ی وقفه بی و تند های کشیدن نفس صدای : 

 

_ یمین نکن روانیم . 

 

 و سخت که گذاشت ای سینه ی قفسه روی سر. کرد قفل کمرش روی و گرفت دست در را الوند حرارت پر دست دو

رفت می پایین و االب تپش، پر اما سنگین : 

 

_ ریزم می هم به بودنت عصبی از نیستم، ناراحت آوین و من واسه نگرانیت از . 

 

 روی رفتن، جلوتر قدمی با و کرد برخورد مبل ی دسته به پایش. گرفت تر محکم را یمین و رفت عقب عقب گونه همان

نشاند خود با هم را او. نشست مبل . 

 

 زدن ضربه با آن داخل از نخی و برداشت را سیگارش پاکت. کرد شلوارش جیب در دست و گرفت باال کمی را خودش

 صدایش. گذاشت میز روی. کشید باال را پاهایش و کرد پرتاب میز روی چپ دست با را پاکت. برداشت سرش، به

نبینی ناشنیده، و نادیده را اش دلُمردگی و خستگی نتوانی که بود آن از تر شکسته : 

 



_ شم می خوب . 

 

 کم از تا کشید دست پشت با را پلکش پشت الوند. بدوزد او های چشم به را نگاهش تا کرد تنظیم اش شانه روی سر یمین

نسوزد روزها، این مداوم های خوابی . 

  

_ . کرده تغییری داریوش وضع نه شده؛ سرد سهند داغ نه مشکل، همه این و داریوش با موندم من و رفت لعنتی سهند  

نداره تمومی که روزا این به لعنت ! 

 

در را نگاهش یمین؛ چشم ی کاسه در اشک بلور و بود رفته باال صدایش جمله، انتهای  و بکشد نفسی تا بست جشم. کرد ک 

 لیوانی آوردن برای یمین و شد خم کمی جلو به. آورد درد به را اش سینه دردناک، ای سرفه شد باعث گلویش سوزش

نکرد هایشر که داشت شدن بلند قصد آب، . 

 

 .خوبم_

 

 می را آن مرد این با هم شد می قفس اگر دنیا. گرفت لرزانش های دست در را اش مردانه صورت طرف دو یمین

 .خواست

 

_  همه و دستت بگیری که وسیله ترین دست دم   شده شب تا صبح حاال زدی، نمی سیگار به لب. کنیم می شون تموم هم با

نموند هیچی اته ریه از. کنی خالی سرش رو چی . 

 

گفت آهسته. شد قطع اش سرفه و زد زل یمین های چشم مردمک زدن دو دو به : 

 

_ کردی نمی گله . 

 

 که سر. بود شده منتقل هم او به تبش و داغ تنش که مردی های نفس انذاختن شمارش به برای شد پیشقدم یمین بار این

دید را الوند های لب روی کج لبخند کشید، عقب : 

 

_ کنی می داغون رو خودت داری ولی دارم، حق هم باشه اگه که یستن گله . 

 

کرد زمزمه. چسباند مبل پشتی به را دردمندش تن. کشید عقب میز روی از را پاهایش و چسباند مبل روی دست : 



 

_ کنم شون جمع باید. کشید سوت مخم که شنیدم پشتش حرف چشمامه، جلوی ش قیافه . 

 

 جای که لبخند یک. چرخید سمتش به الوند سر که شدند هدایت سمت همان به هم موهایش و کرد کج شانه روی سر یمین

 روی هایش لب و گرفت رنگ نگاهش. دهد ترجیح فردا ی نسیه به را امروزش عشق نقد   بود قرار وقتی رفت نمی دوری

لغزیدند هم : 

 

_ داره شرط اما کشم نمی دیگه . 

 

کشید باال مبل روی پا و کرد پرت را سیگار. کرد تر مخملی را صدایش و تر وسیع را لبخندش یمین، مشتاق نگاه : 

 

_ نزن نکشیدنش و نبودن از حرف دیگه وقت اون نکرد، آرومم هیچی روز یه اگه . 

_ آرومی؟ االن  

 

داد تکیه خود به را او : 

 

_ دختر دنیامی آرامش همه معنی   تو . 
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داد خود به تکانی. کشید دلش سبز های شاخه سر   از دست خزان. شد آب دلش زمستان   قندیل   : 

 

_ کنم؟ بیدار رو آوین  

 

چسباند گردنش پوست به لب خوشایند، و دلنشین لبخندی با و داد قرار یمین ی شانه روی را سرش : 

 



_ کن بیدارش برو بعدش بگذرون، بد باباش با ساعت نیم . 

 .باشه_

 

داشت پی در را یمین شیرین لبخند اش، سینه خوردن تکان و آرام ی خنده . 

 

_ باشه؟ گی می خواسته خدا از که گذره می بد مگه  

 

رسید عشق بازدم   و دم به شان ی قصه و کشاند مبل پایین یمین، همراه به را خودش آرامی به ... 

 

**** 

 

 خانه و محل این از که شد می سالی یک. زد زل اش خورده خاک های کفش به و زد را در کلون. انداخت یینپا را سرش

بود بریده شهر و . 

چسباند لب روی را لبخند شد، باز که در : 

 

_ مهین خاله سالم . 

_ کردی؟ غریبون یاد. پسرم باالت و قد به سالم مادر، ماهت رو به سالم  

 

زن این سفید گیس احترام به کرد خم سر : 

 

_ نزن چوب . 

 

زد زل عجیبی دلتنگی با پایش تا سر به شد، نمی کم آن از خنده که لبی و چلچراغ نگاهی با پیرزن : 

 

_ جان؟ فریبرز پوسید دلم گی نمی چوب؟ برسه تا بزنه حرف من رعنای قد پسر به میاد دلش کی  

 

انداخت خانه ینقل حیاط به نگاهی نیم و برداشت زمین روی از را کوچکش ساک : 

 



_ بیام ذاشت نمی گرفتاریا . 

 

گفت عمیق ای خنده با و رفت کنار پیرزن : 

 

_ شد روشن م خونه چراغ. مادر بیا. دارم نگهت در دم قراره صبح ی الهه تا که منم . 

_ یاهللا نکن، شرمنده . 

 

را حضورش کشید نفس. گرفت آغوش در را حرف کم مرد این و شد باز انتها تا در . 

 

_ بخونن درس هم با رفیقش خونه رفته مریم مادر، نیست کسی . 

 

بود شب هشت حدود. زد زل دستش ساعت به و بوسید بود، زده بیرون روسری از که را سفیدش موهای روی . 

 

_ نزدیک؟ یا دوره  

_ مادر؟ چی  

 

نشست پیرزن های شانه روی دستش و بست را در : 

 

_ گفتی که رفیقش همین خونه . 

_ مادر ست کوچه سر خونه همین گی، می رو اون ها . 

 

گفت پیرزن و شدند خانه وارد هم با : 

 

_ ترکونه می استخون و شده بلند سوزش هوا که بیارم واست چایی یه برم بشین . 

_ نیستم زحمتت به راضی . 

 

شد سرازیر نگاهش به عشق و داشت برق چشمانش. ایستاد آشپزخانه درگاه کنار : 



 

_ مادر رو محبتت و سیری دل کرد می جبران و داشت ارزش تنت باسل همین اندازه زحمتم همه کاش . 

 

 برداشت کاپشنش جیب از را اش گوشی. بخراشد زدن، حرف جدی و کلفت به حنجره و باشد اخم بد توانست نمی فریبرز

آمدند کش هایش لب و : 

 

_ بغلم؟ زیر چپونی می هندونه که خبریه. خاله تازونی می بد  

_ خرابه خونه این تو میاری نور خودت با تو ولی شده کم چشمم سوی دونی می خودت. نشسته روم جلو االن که خبر . 

 

. انداخت نگاهی خانه قدیمی دیوار و در به. شد گرفته او از فریبرز ی خیره نگاه و گذاشت پا شان کوچک ی آشپزخانه به

بود گذرانده آن در را اش جوانی که روزهایی و خانه این برای بود شده دلتنگ . 

شد بلند گرفتنش برای دستش و گرفت قرار روبرویش سینی . 

 

_ مادر کردم درست دیروز رو پولکی. گرمه تا بخور . 

 

داد قرار کمرش پشت و برداشت را بلندی بالش پیرزن و گرفت را سینی . 

 

_ نکنه درد دستت . 

 

 دختری برای بود نگران همیشه. شد چشم روی ساعت به او توجه و افتاده پایین سر متوجه. زد فریبرز روی به لبخندی

بود رنگ پر اش زندگی وسط که . 

 

_ جان؟ فریبرز خوبه مامانت. بیاد زودتر گم می شه می که تاریک شده، امتحانش وقت دخترم این  

 

 سرد کالمش لحن  . بپوشاند را اش گرفته زنگار قلب سوز دستش، سوزش تا گرفت دست در و برداشت را چای استکان

 :شد

 

_ خبرم بی . 

 



زد ای ضربه حسرت به دستش روی گفتن، وای ای با : 

 

_ کجاست؟ فرامرزم. رو هاش بچه کرد سرپناه بی بدتر ولی بکنه رو درست کار اومد زن این  

 

شد تلخ و نشست هایش شانه روی زمستان برف سنگینی   : 

 

_ خاله شده عوض . 

 

 و دست به زن، این نگاه   حریر. آمده کردن ریسک یبرا که بگوید نداشت را قدرتش. است شده عوضی بگوید نشد رویش

زد می زنجیر و قفل دلش؛ و زبان پای . 

 

_  سرشت. کرد خراب رو بچه زد. اومد نمی در این از بهتر ُمرده مادر هوشنگ اون دست زیر اونم. بده مرگ خدا

کنن می پیشکشت رو جهنم بخره، واست رو اون و این لعن ظاهرتم همون ولی کنه نمی تغییر که آدمیزاد . 

 

 امروز داشت، برمی باید قبل سال سه دو که را قدمی و کرد می ریسک باید. بود کرده را فکرهایش مدت این تمام

گفت افتاده، پایین نگاهی و سر با و خورد را چای. بردارد : 

 

_ ببرم خودم با رو مریم ت اجازه با اومدم خاله . 

 

 که شادش صدای. بود فریبرزش امانت که دختری به بود کرده عادت. شد خاموش نگاهش و کرد سکوت ای لحظه پیرزن

 اما. روبید می دلش از غبار. شد می رنگ کم اش تنهایی و غریبی. کشید می شعله امیدش پیچید، می کوچکش ی خانه در

کرد نمی ناحق دلش، ی خواسته با را حق : 

 

_ داره دوست رو خوندن درس یلیخ بچه این جان؛ فریبرز فقط االنم، تا بوده امانت دستم . 

 

خورد می درسته زدن؛ ورق جای به را هایش کتاب است، جان از تر عزیز برایش که دختری دانست می . 

داد آن روی را وزنش و گذاشت فرش روی را دستش اما پرید ای لحظه پلکش : 

 

_ . نیفته درسش و کالس از که تهران ببرمش جوری یه تونم می. کردم جور غیرانتفاعی واسش نباش، درسش نگران

 ...فقط
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 حضورش گرمای به محبتش؛ با را تنش تب و گذاشت می دهانش به لقمه مریضی، وقت   که شد پسری های لب ی خیره

بود بخشیده عادت . 

 

_ ردنشب از باش راضی . 

 

 مادری آورده، دنیا به را تو که مادری فقط بود گفته کسی چه و گذاشت پایش روی دست. نشست فریبرز کنار و شد بلند

است؟ بلد کردن  

 

_  رو بمونه، پیشم گذاشتی که سال چند این. خودته با اختیارش و صالح بگردم؟ دورت م کاره چی من باشه، راضی خدا

نازکه دل و حساس ولی شلوغه و شاد مادر، باشی مواظبش. نموندم مونس بی که بده رتخی خدا. مادر نشد حساب عمرم . 

 

 روی و کشید پیرزن ی افتاده های شانه دور دست. نشست لبخند به لبش را، گلش برگ چون و پاک دلبرک بود َبر از

بوسید را اش شانه : 

 

_ برمت می خودم با میام شد، که جاگیر. مواظبشم . 

 

بوسید را یبرزفر موهای روی : 

 

_  نگران و باش فردات فکر تو. زنه می حرف باهام دیوارش و در. مادر دارم عادت سیمان و خشت تا چهار همین به من

نباش منم . 

_  رو ها همسایه از یکی ری، نمی خرید تنهایی. بیارن بگه خونه در تا واست رو داشتی الزم چی هر سپردم مشتی به

 .ببر

 

کر و قند از تر شیرین پسر، این برای بودن مادر. شد گرم دلش او، ودنب فکر به همه این به  را هایش چشم عمق. بود ش 

 کمرش بارشان زیر و کند پنهان را هایش گرفتاری و گیر گذشته، مثل ترسید می. گرفت می نگاه او دید، می دقت با که

شود خم . 



 

_ بود توش خنده تا صد حرفت، دو میون قبال   شدن؟ چفت هم به همه این لبات چرا تو مادر . 

 

نشست می قلبت به دسته تا که بود تیزی چاقوی همان نیشخندش : 

 

_ شده مد شکلی این االن ! 

 

کرد عوض را بحث اما شد اش خیره سؤال پر نگاهی با پیرزن : 

 

_ . پایینه سرشون جغد عین همه. گوشی همین مثل چیه مد این فهمم نمی من خدا به واال پسر؟ کنی می مسخره رو من

 فرش تو رفت زدم ش کله پس   بار یه. فرستادی واسش که گوشیه همین تو سرش نداره، مشق و درس که گاهی مریمم

 .مادر

 

 و آمد در صدای شد، َبدل لبخند به که فریبرز ی خنده. بگیرد اش خنده هم او شد باعث اش، مردانه و کوتاه ی خنده شلیک

پیچید مریم نشاط پر لحن : 

 

_ خوابیده؟ ترست دادی، نمی کشیک در پشت کجایی؟. خاتون مهین به سالم  

 

 خود با هم را کیفش و انداخت دستش ساعد روی را چادرش. کرد جفت ای گوشه هم کنار و آورد در پا از را هایش کفش

 کرد، می وجب نگاهش با را او که گری حمایت های چشم به نگاهش شدن قفل با و آورد باال را سرش. کشید فرش روی

نبود باور قابل بیداری؛ وقتی هم آن دیدن خواب پایش، جلوی چادر و افتاد زمین روی کیفش. لرزید دستش . 

 

_ دوباره که شدی پیچ بقچه کو؟ سالمت ! 

 

 از فقط. ببیند قبل ای لحظه از تر واضح ای، قهوه پا تا سر های لباس با را او بار هر و بزند پلک بار چندین توانست فقط

آمد در کلمه ود دهانش : 

 

_ خدا وای . 

_ ببینم جا این بیا نشی، مرگ ذوق . 

 



دنیاست جای ترین امن برایش دانست می که سپرد آغوشی به را خود و دوید سمتش به نشناخته پا از سر . 

 

**** 

 

_ گرفتی مرضی یه تو وقته، چند این . 

 

 زور به اما بود شده گلویش در خاری گاریخواست. برد فرو را مربایش و نان ی لقمه و کشید هورتی را چای مهدیار

زد لبخند : 

 

_ من؟ مادر   ذاری می پسرت رو عیب چرا  

 

بود پسرش نگران : 

 

_  پنبه گوشت تو مگه! نشنیدم گفتی آخرش و زد حرف باهات عموت ساعت سه دیشب اومده؟ بند زبونت چی واسه پس

 بود؟

 

کرد اخم. افتاد عمویش های نشان و خط و دیشب یاد : 

 

_ نده رگی . 

_ نزنی حرف جوری این که دهنت کوبیدم می دست پشت همچین وگرنه هستین، امروزی شماها و نیست قدیم که حیف . 

 

نشست مادرش کنار. شد بلند سفره پای از و خندید مالیم : 

 

_ خانوم اقدس بشم اطوارت و ادا قربون من الهی . 

 

کرد اش حواله شده چپ نگاهی : 

 

_ شد وا زبونت . 



_ وقت همه و همیشه و جوره ههم تو واسه . 

 

برداشت چشم روی از را عینکش و کشید دوختن از دست : 

 

_ مادر؟ چته  

 

نشست زانو دو و کرد تر لب : 

 

_ دی؟ می انجامش برام بگم کاری یه مامان  

_ کنم؟ چه  

_ بزنم حرف بهار با برم من طاق، به بکوب رو عمو زن و عمو سر امروز . 

 

فرستاد باال ابرو و زد خندیلب مادرش، ی شوکه نگاه دیدن با : 

 

_ بگیرم؟ سنگر برم. کنن می نگاه تهاجمی چشمات  

 

پرسید مردد اقدس : 

 

_ نیست؟ قُرص بهش دلت  

 

نیاید چشم به اش کالفگی تا دزدید نگاه و کرد جمع را سفره : 

 

_ خوام نمی زوری زن  . بیاد دستم تکلیفم که بشه تر قُرص خوام می . 

_ کرده؟ زورش کی  

 

رفت آشپزخانه به و شد بلند. برداشت را مربا ی پیاله و پنیر ظرف و شد شاکی : 

 



_ ببینمش کن کاری یه تو. نمیای کوتاه کردن، غلط به نندازی تا . 

 

کرد متوقفش در کنار مادرش، صدای : 

 

_ برو رتردی تونی می اگه. بیاد ذارن می تنها که نیستی صبح دونن می. بدم یاد دوزی ملیله بهش که جا این بیاد قراره . 

 

شد زنده شیطنتش و چرخاند سر : 

 

_ بزنم؟ حرف باهاش بشینم فن اساتید   نظر زیر باید حتما   حاال  

 

شد بلند مادرش لرزان و عصبی صدای : 

 

_ اکبر هللا... تا دو شما و عموت خونه بفرست رو ما خوای می . 

 

زد ای خنده تک و گذاشت را سفره : 

 

_ بسه همین! کنم وا گره و بشم خیره تون آموزشی دوره به و تون دست بغل بشینم بیام نخوای فقط . 

 

زد او به ای اشاره اقدس و شد بلند در زنگ صدای : 

 

 .اومد_
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دخو را اش آشفته ذهن و دید مادرش را فرستادنش باال شانه . 



 

_ نرفته تا کن باز برو . 

 

 به و پوشید دمپایی افتاده زیر به سری با. نرسد استخوانش به سرما سوز   تا کرد قالب بازوهایش دور را هایش دست

 می حااش بهبود به کمکی شان، میان مانده های حرف شنیدن برای دادن فرصت خود به این دانست نمی. رفت در سمت

افتد می خودش جان به ز؛رو چند این از بدتر یا کند . 

شد َرسا صدایش و کرد باز را در ی لنگه : 

 

_ خانم بهار سالم . 

 

 پشت او که خانمی لفظ شنیدن با بود؛ کرده فراخ چشم و شده متعجب روز وقت این هم آن خانه، در مهدیار دیدن از که او

 سایه و کرده رنگ پر را پایش جای بودن آقا و خانم شان بین هم ها آن مگر. کرد سکوت حیرت با برد، کار به اسمش بند  

بود؟ خبر بی خودش که بود انداخته  

 

 دست با و کرد باز بیشتر را در و شد تلخ داشت، برنمی دو آن از چشم که شان روبرویی ی همسایه نگاه دیدن با مهدیار

زد حیاط به اشاره : 

 

_ وایستادی نیست خوب در دم   تو، بیا . 

 

بپرسد تر راحت را سؤالش بتواند تا کرد پا آن و پا این ای لحظه اما شد وا اخم   پر نگاه متوجه : 

 

_ خونه؟ نیستش عمو زن سالم،  

 

زد خانه به ای اشاره سر با. نماند دور بهار چشم از که رفت باال سمت به لبش : 

 

_ نخوابیده اومدنت شوق به االن تا دیشب از حضور، منتظر   . 

_ تو؟ یا عمو زن  

 

زد پوزخند بار این مهدیار و دکر کوتاهی شوخی : 

 



_ جان دخترعمو تو بیا. پرپرم که من . 

 

 و خنده همیشه شناخت، می که مهدیاری. انداختند می خط دلش روی آهن های براده اما گذاشت شان خانه حیاط به پا

 رویش به ماا برخورد، این از شد دلگیر. دانست نمی را امروزش بساط علت. شد می بلند آسمان سقف تا اش شوخی

 .نیاورد

 

 که شده مرگش چه دانست نمی هم خودش. زد زل اش، عربی چادر در بهار قامت به و ایستاد در کنار ای لحظه مهدیار

پرید او به . 

ریخت هم به کمی را موهایش و بست را در . 

 

_ اومدی خوش جان بهار . 

 

نشاند لب روی لبخندی و آورد در را هایش کفش بهار : 

 

_ شدم مزاحم دیگه ببخشید. عمو زن اشینب خوش سالم، . 

 

گفت آرام مهدیار و زد رویش به لبخندی اقدس : 

 

_ نباشی کن سعی . 

 

بود نفهمیده را براندازش خانمان های کنایه این علت هم هنوز اما شد شوکه سرش؛ پشت درست مهدیار، صدای شنیدن با . 

شد او نگاه ی خیره و چرخاند محتاط را سرش : 

 

 چی؟_

 !نخودچی_

 

انداخت نگاهی پسرش به و بوسید را صورتش اقدس. شد خانه وارد و زد لبخندی . 

 

_ بیام من تا جان، بهار بشین . 



 

 ساده مچی   ساعت به مهدیار، نشستن با. گذاشت پایش روی را کیفش. نشست در روبروی ی کناره روی و داد تکان سری

آمد باال تأخیر با سرش و زد زل اش : 

 

_ باشی؟ کتتشر نباید تو مگه  

 

 از نگاه. آمد خودش به بهار، آرام صدای شنیدن با که بود پرزهایش میان و فرش روی حفاری مشغول اشاره انگشت با

ورزید اصرار اش بداخالقی موضع   بر همچنان و نگرفت روبرویش : 

 

_ ندارم؟ خبر خودم که خورده نامم به ک ی سندش  

 

باشد کرده تغییر اندازه این تا ندیده، را او که یماه سه دو همین طی مهدیار که شد نمی باورش . 

گرفت خود به دلخوری بوی لحنش کمی و شد جمع هایش لب : 

 

_ خوابیدی؟ بد دیشب  

 

زد نیشخندی : 

 

_ خوابیدم تخت نه، . 

 

ندهد قرار مخاطب دیگر را او و کند سکوت داد ترجیح اما رفت باال ابرویش . 

 

_ یری؟بگ یاد دوزی ملیله خوای می چرا حاال  

 

 تا مهدیار دار تب و مریض نگاه و آورد در کیفش از را اش گوشی بهار. بپرسد سؤال که بود افتاده او دست میدان و توپ

 به را دادنش پیامک و بگیرد نادیده را او نگاه سنگینی کرد سعی. آمد باال بود، پیامک تایپ مشغول که او های دست روی

شد ُبراق او سمت به و نیاورد را تلخی همه این تاب. شد نمی اما برساند اتمام : 

 

_ کنم تعبیرش بیام گفتم دیدم، رو خوابش دیشب . 



 

 می. بود گوشی کلید صفحه روی حرکت حال در هنوز که مادامی داشت برنمی او دست ظریف های انگشت از چشم

باشد او از بهار شدن   گردان رو همین برای دلش دادن بد گواهی نکند که ترسید . 

 دختر این قلب در روزی کند باور خواست نمی. کشید زیر به را خود قدرت جایگاه از اما نداشت چندانی نرمش شلحن

نیست امروز اما بوده : 

 

_ ندیدی؟ احیانا   که رو من خواب  

 

شد تاریک رویش پیش ی صفحه و فشرد را گوشی کنار ی دکمه بهار . 

 دیگر، ظروف و قابلمه صدای و سر با که شود می دقیقه چند واقعا   عمویش زن یا ست عمدی شدنش معطل دانست نمی

 مهدیار ی چهره به دوباره نگاهش و کرد جمع زبانش در را جرأتش است؟ شده اشان خانه ی روزمره کارهای مشغول

شد خیره : 

 

_ دیدنته؟ خواب به نیازی چه هستی، خودت  

 

 نه را علتش اما است عصبانیت و شدن کالفه سر از یار،مهد خاراندن گوش بداند که بودند نزدیک روزی هم به قدری آن

هضم نه و کرد می درک . 

 در که غلطی و درست های احتمال از لرزید دلش. نشست زانو ی ُکنده دو روی و درآمد زانو چهار حالت از مهدیار

نداشت تمامی زامرو هایش طعنه کرد؟ می چه نبود، او بام َجلد   کبوتر دختر این اگر. بود داده پرورش ذهنش : 

 

_ تو؟ خوشگل و رنگی خوابای به چه رو ما پری، می جماعت تیپ خوش با شما. گی می راستم خب ! 
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 هم از زحمت به هایش لب و فشرد مشت در را چادرش خانه، این در حضورش از ناراحت و برخورد این از کالفه

گرفتند فاصله : 

 

_ چیه؟ واسه زدنت طعنه  



_ نرسیدیم طعنه به هنوز بود، واقعیت . 

 

 زبان از شنیدن درشت الیق که بود نشده مرتکب گناهی شنیدن، حرف علت بی بود بس. برخاست جایش از ناخودآگاه

است هشد خطاب عزیزدلش اَغیار؛ چشم از پنهان که باشد مهدیاری . 

 

_ شده؟ چی جان بهار  

 

 این در هم باز اما بود شده سرد. بود دستش چای سینی که حالی در دید؛ آشپزخانه در کنار را اقدس اش، تنه چرخیدن با

دهد جواب محبت با را محبت کرد می حکم ادب هیاهو، پر سرمای : 

 

_ بیام دیگه وقت یه برم من دارین؛ کاری اگه گم می عمو، زن هیچی . 

 

 پسر این دل حرف   به چرا که گزید لب و انداخت نگاهی نیم بود، نخورده تکان جایش از تفاوت بی که پسرش به قدسا

داده گوش : 

 

_ دم می باد بهت شینم می میام بعدش. کنم درست چیزی به ظهر واسه فقط ندارم، که کاری نه . 

 

گفت یممال و گذاشت پایش جلوی را چای سینی دید، پا سر   هنوز که را او : 

 

_ جان بهار شده جنی چرا بچه این ببین بشین کنم، می درست رو غذا من تا . 

 

 کنار را کیفش. زد زل مهدیار به و چرخید شانه روی کمی سرش اختیار بی. خورد ُسر اقدس حرف پر نگاه روی نگاهش

شد یرهخ برداشت، بهار که چای فنجان به مهدیار و رفت اقدس. نشست دوباره و داد قرار پایش : 

 

_ ُپکم می نگم اگه مونده، دلم سر   حرفی یه . 

 

 انداخت نگاهی راستش دست به. سوخت می بودند؛ انداخته جانش به رفتارش، و مهدیار که سرمایی در انگشتانش بند بند

 نفنجا شد باعث مهدیار، ی گرفته صدای. بود داده کف از جا همان که دلی و شد پرت شان حیاط ی گوشه به حواسش و

کند قفل هم در دست و برگرداند جایش سر را . 

 



_  در حدیث و حرف پشتت کسی که سراغت اومدم کم. نباشه کم سوادش هام بچه مادر فردا که ره می گفتم دانشگاه، رفتی

 ُپر َچَپم که موندم منتظر منه؛ با دلت که این خیال به من و لرزید پات و دست دیدم گرفت، و زدم حرفی یه روز یه. نیاره

خب ولی. بذارم پیش پا که بشه تر ... 

 

 همیشه برای بار یک. بزند پا و دست مدام توانست نمی هم تردید این در اما برسد باورهایش مرگ به تا برایش بود سخت

بود بهار دست   گروی که را دلش یا انداخت می دور را ترسش یا باید . 

 

_  من حیایی   بی واسه پات و دست و کردم اشتباه من حتما  . بذاره تون نهخو تو پا کردی قبول سر با و اومدن بهترون ما از

خودم نه گرفتم، تون خونه حیاط گوشه روزی یه رو دستت که لرزیده . 

 

 هم به را او بود، خورده بهار های لب به که سکوتی ُمهر این و نیاورد طاقت. نپیچید دیگر هم مادرش صدای و سر حتی

 قدم از قدم که شد آن از مانع بهار صدای بغض اما دادند مسیر تغییر اتاقش سمت به اهایشپ و شد بلند جا از. ریخت

 .بردارد

 

_ برو بعد بگیر؛ جوابشم وایستا زنی، می که حرف . 

 

گرفت قرار بهار دید معرض در نیمرخش و زد شانه عقب به دست با را موهایش . 

 

_ داری؟ جواب  

 

ترکید هایش چشم نم   در صورتی های حباب. داشت بغض اما شد جدی : 

 

_ بمون که کنم می کفش یه تو پا و گیرم می سفت رو که دارم . 

 

داد تکیه دیوار به جا همان و برد دندان زیر را اش باالیی لب . 

 

_ . نمیاد بدش که فهمونده و فهمیده اونم گفت. مون همسایه دختر واسه رفته گرو دلم گفت و خونه اومد روز یه بهرام

 مسیر تو رو چادرت پس عزیزه برام خاطرت گفتی و گرفتی رو من دست که روزی. دارن بچه تا دو االن و رفت دنبالش

 بخونی؛ لُُغز واسم راحت کنی فرصت تو که نشستم روبروت که االن تا حرفت همون حرمت به نیار، در سرت از خونه

بچرخونه بد چشم   کسی که نشده باز چادرم الی بار یک . 

 



نشست صورتش روی دستش و شد تر اش گونه : 

 

_  وقتی کردم می باز حساب چطور جوونیت اول حرف رو. بابامم خونه دختر که اینه واسه رفته، و اومده خواستگار اگه

 مامانش و گرفته همکالسیم از رو خونه شماره وقتی داداشم؟ و بابام جلوی بگم قرارمون و قول از چیزی تونستم نمی

 کنج حرمتش به که باشه همونی دیگه بعدیش بلکه کردم رد که بود پنجمی این بیارم؟ چی نهبهو و نیان بگم زده، زنگ

نشستم بابام خونه . 

 

زد صدایش و انداخت آشپزخانه به نگاهی محتاط. لرزاند را دلش بهار، های چشم پای شبنم : 

 

 بهار؟_

 

کشید هایش گونه روی و برداشت کیفش کوچک زیپ از دستمالی . 

مهدیار افکار و خودش بخت به اما بزند کنایه که بود او نوبت حاال. کرد مرتب سر روی را دذشچا و شد بلند : 

 

_ شم می مزاحمش دیگه روز یه بگو عمو زن به رم، می من. بهار نه بود می پاییز اسمم باید . 

 

گرفت را کیفش بند و رفت سرش پشت بهار، کردن تند قدم با : 

 

_ حتما ؟ بگیری گوش باید تو. زنم می ممفت حرف من خب دختر، دیگه نرو  

 

چرخید او سمت تند : 

 

_ زنه نمی مفت حرف کسی داشتن، و خواستن سر . 

 

کشید را بازویش بار این مهدیار اما کرد باز را در. شد ابری نگاهش هم باز و پوشید را هایش کفش : 

 

_ رسیدیم عمل پای وقتی نهنمو حرف جای که میام بدن، ُرخصت بعضیا اگه. میام خواستگاری واسه امشب . 

 

زد لب و ایستاد روبرویش : 



 

_ بازم می رو قافیه و کنم می گریه پات به پا شینم می که سراشم بر خاک اون از من نکن، بغض ! 

 

**** 
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 بود، ایستاده منتظر خاطرش به ساعت دو که چیزی آن گرفتن با که بود کرده گوش زن نصایح به و داده تکان سر قدر آن

 با اما کرد سکوت ای لحظه. نشست فرمان پشت و رساند خیابان ی حاشیه به را خود. گرفت قرض هم دیگر پای دو

افتاد راه به و زد استارت او، پای روی پرونده گذاشتن . 

 

_ تون محترم مدیر زد غری چه داد، و بیرون کشید پرونده یه . 

 

 خاطری تعلق سال چند این در آن به که چه هر از مقدمه بی. کرد بغض و زد لبخندی پرونده، زدن ورق حال در مریم

پرسید آرام و زد زل فریبرز جدی نیمرخ به. بود پوشانده را پاهایش روی فقط و نپوشیده را چادرش. شد می دور داشت، : 

 

_ میفتم؟ن که درسم از  

 

برنگرداند سر اما انداخت نگاهی نیم او به ای لحظه . 

 

_ گنجه نمی مغزم تو دادن تکراری و اضافه توضیح   نه، من ولی باشی کرده تغییر شاید تو. پرسی می سومه بار مریم . 

 

 کوتاه الوند دانست می. رساند اتمام به روزه دو را سفرش مهدیار، تماس با. شد پیاده اتومبیل از و داشت نگه بنزین پمپ

 کردن همراه با اوضاع، این در که هم خودش. افتاد راه به بنزین، پول کردن حساب با. گیرد می را کسی ی یقه و آید نمی

 ریز صدای با که بود رفته فرو فکر در و گذاشته دهانش روی دست. بود کرده ریسک اش زندگی تمام ی اندازه به مریم؛

شد شدید و غلیظ اخمش. گرفت هجاد از را نگاهش ای، گریه : 

 

_ افتادی؟ شیر از چیه؟ سر   گرفتنت آبغوره  



 

لرزید می صدایش. فشرد اش سینه به را پرونده و کشید باال را اش بینی : 

 

_ شه می تنگ مهین خاله واسه دلم . 

_ ری؟ می اسیری داری مگه  

 

 دو بین عمیق خط علت خواهد نمی دلش. دوزد می او به نشستن، کج با را نگاهش و شنود می را اش گرفته صدای

 را مرکزی قفل و شده متوجه فریبرز که چسباند می در به را پشتش. آید برنمی دلش کردن آرام پس از اما باشد ابرویش

کند می وا لب مریم که شود می کشدار نفسش. زند می : 

 

_ ولی خب، نه ... 

 

 بهتر کاری هر از را او برای شدن مرهم اما نیست بلد نکرد نوازش. لغزد می مریم دست روی به دنده، روی از دستش

است بلد : 

 

_ بگذره زود ساعت دو یکی این بخواب. میارمش اونم شد، درست کارام . 

 

کشد می جلوتر را شالش اتومبیل، کنار ی آیینه از و اندازد می باال سر . 

 

_ نمیاد خوابم . 

 

 اتومبیل از فشردن، پدال روی پا و کردن عوض دنده با. کشد می پس را دستش و نشیند می هایش لب روی لبخندی

گیرد می سبقت جلویی . 

 

_ نمیومد خوابم االن گرم، جام و بود دیگه یکی بازوی رو سرم صبح تا منم . 

 

کند می ریز را اش ای قهوه های چشم و اندازد می نگاهی سمتش به سرعت به مریم . 

 

_ میاوردی نباید نه خواستم، می بیشترشم اگه پس. دیدمت شده خراب گوشی   تو فقط سال یک ذاری؟ می منت . 



 

 از یکی. برداشت را آن پایش جلوی از و کرد خم سر مریم. خواست را چای فالسک او از پایش، جلوی به زدن اشاره با

 تشدس کنار و گرفت فریبرز. داد دستش به و کرد چای از پر بود، گذاشته نایلونی در برایشان مهین که هایی لیوان

 :گذاشت

 

_ من؟ یا بازوم روی خواب خواستی؟ می بیشتر رو چی حاال. نمیفتاد اتاقی دیدی، نمی همونم  

 

 گوشش کنار او، بودن فرمان پشت به توجه بی و کشید جلو را خود. بود کرده خانه نگاهش در شیطنتش اما بود مهربان

کرد زمزمه : 

 

_ نیستی خواستنی تو . 

 

کند او بازوی حایل را دستش و سمتش به کند خم سر کمی شد اعثب گوشش کنار مریم ظریف صدای . 

 

_ پس؟ هستم چی  

 

کشد می عقب اش، جمله گفتن با و لرزد می اما گیرد می قرار او ی گونه روی هایش لب و َنوردد می در را مرزها تمام . 

 

_ هستی کردنی دیوونه . 

 

یر   بتواند او، بودن با شاید. داشت کم اش زندگی در را مریم حضور شود، می گرم  را هایش غم و مشکالت صعودی س 

 همه و نخوابیده را شب تمام. کند می سرازیر گلویش و دهان به تلخ را چای و آورد می تر پایین را سرعتش. بگیرد نادیده

 تغییر بی هنوز که گردی و کمانی ابروهای به. بود پرداخته او ی دخترانه ی چهره تماشای به را اش بیداری زمان   ی

 مریم، نگاه خیرگی   با. بکشد نفس تر راحت تا شد می بسته و باز مدام خواب، در ماهی مثل که هایی لب به. بود مانده

زند می پس را افکارش . 

 

_ بخور آب . 

 

 تکرار برایش را جمله هم باز فریبرز صدای اما بود فکر در. چسبد می اش پیشانی به و رفته باالتر مریم ابروهای جفت

دکر . 

 



 چرا؟_

 

گرفت طرفش به را شده خورده چای خالی لیوان : 

 

_ بیاد باال بخور آب کرده، گیر حرفت . 

 

 گونه به شرم هم هنوز. داشت را خجالتش هم هنوز اما کرد می تصور که بود آنی از تر عزیز برایش فریبرز بود، تیز

 زیادی صدایش. شد لیوان ی لبه روی فریبرز لب   های قدم گاه   بوسه اش اشاره انگشت و دزدید نگاه. زد می رنگ هایش

کند خوش جا دنده روی او دست زیر دستش شد باعث شرمش و بود خفه . 

 

_ که گم می یعنی بگیریم؟ عروسی باید ما ... 

 

گفت کالم یک قاطع : 

 

 .آره_

 

شد منجمد تنش های مویرگ و ها رگ در خون حرفی، سه ی کلمه این شنیدن با ...! 
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 سرزمین بر بود شده باران امروز و بود مانع مرد همین روزی. داشت فیثاغورث ی مسئله به عجیبی شباهت هم تصورش

ها خوبی نهایت   به رسیدن و خواستن مرزهای از گذشتن برای دلش، جوان و نونهال ... 

 

_ ماشین کف افتاد چشمات . 

 

 باخبر اش مهربانی و دل از او، ی اندازه به کس هیچ. بود زمخت مرد این مهربانی ی خیره که شد می دقیقه چند نگاهش

 .نبود



 تمام برای ای لحظه. بود زده عصیان به سر هم او که بود شده رد قرمزهایش خط اما عزیزانش برای داد می جان

شد می دچار روزگارش، و او برای خفیف لرزشی به گلویش سیبک ای ثانیه و رفت می غنج دلش توجهش . 

شد بلند فریبرز ی کالفه صدای و کرد هدایت روبرو به را سرش دستی : 

 

_ مریم نمیاد خوشم نزن، زل . 

 

 به چشمش و چرخاند سر کامل. بود زیادی ها، زمینی و زمین برای آدم این. بود خودش خاص هم هایش نیامدن خوش

 اش شده خشک و خمیده بدن به بودند، کرده طی را تهران تا طالقان مسیر از نیمی هنوز. افتاد شمار کیلومتر تابلوی

 و گذاشت پاهایش روی. برداشت بود؛ فرستاده شان همراه مهین که را کوچکی سبد صندلی، دو بین فضای از و داد تکانی

 مشغول عمیق لبخندی با و بلعید صدا با را دهانش ی شده ترشح بزاق قیسی، های برگه دیدن با. شد کشیدن سرک مشغول

برد لذت اش ترشی ی شده پخش طعم از و بست را چشمش یک. شد خوردن . 

 

_ شه می لوچ ت بچه ! 

 

کرد دراز دست او سمت و کشید بیرون را نایلون. گفت وای ای و گرفت محتویاتش و سبد از نگاه : 

 

_  رو منبع گشتن، کلی از بعد که بار هر. کرد می شون قایم گوشه یه مدام جا اون خاله خهآ. کنم تعارف بهت رفت یادم

نبود جا اون بعد ی دفعه کردم؛ می پیدا . 

 

 سخاوت با را هایش دندان ردیف. بود لذت پر اما کوتاه هایش شادی سقف چقدر که انداخت او به نگاهی نیم فریبرز

داد نشان بیشتری : 

 

_ ذاره می دیگه جا یه باز و کردم پیدا فهمه می. بدم گره نایلون سر تونم نمی بلده، ودشخ که مدلی اون من . 

 

 و گذاشته را اثرش خستگی. برد باالتر را اتومبیل سرعت فقط بردارد، چیزی یا بزند پس را مریم دست که آن بدون او

شد وارد خاکی ی جاده از نکند، گیرشدل که این برای. برد عقب را دستش مریم و کشید ای خمیازه. بود کرده کسلش : 

 

_ بخور همیشه ولی بخور کم که کنه ادبت خواسته مستقیم غیر . 

 

 می موهایش روی را شب های ستاره و درخشید می اش چهره در خورشید وقتی گرفت، نمی دل به را چیزی دختر این

گفت دهانش جنبیدن حین در و برداشت خشکی انجیر بار این. گرفت اش نصفه آنتن و گوشی از نگاه. کاشت : 



 

_ ره می یادت حرفت این دیگه بذاری؛ دهنت دونه یه بدم میاد، من کار چه به ادب . 

 

 دست اما کرد امتناع. گرفت قرار فریبرز دهان جلوی دستش و برگشت. برداشت درشتی قیسی ی برگه و کرد خم سر

گذاشت دهان در را آن از نیمی و گرفت دستش از را برگه کردن، درشت چشم با هم او و برنگشت عقب به مریم . 

انداخت باال برایش ابرویی. بنشیند زانو چهار تا کرد تر جمع صندلی روی را خود و خندید مریم اش، بینی شدن جمع با : 

 

_ نداره حرف خاله کار بود؟ خوشمزه دیدی . 

 

 در هم را باقیمانده نصف. نداشت دنیوی بکتا و حساب او، برای هایش مادرانه که زنی دست هنر   برای داد تکان سری

چرخاند او سمت سر و گذاشت دهان : 

 

_ نخور هم همیشه. بیفته پایین نیست خوب فشارت! دختر بشی کور موش شبیه که اندازه اون نه ولی بخور . 

 

آمد حرف به بلند صدای با لجاجت و حرص با آمیخته لبخندی با و داد قرار پایش جلوی را سبد : 

 

_ ذاره نمی هم خاله خود که رو وقتا ناو نه ... 

 

کرد پنهان اش شده مشت دست پشت را سمت دو به هایش لب شدن کشیده فریبرز و نیامد در اش حنجره از صدایی دیگر . 

. نکرد افاقه نشدنش سرخ برای اما گذشت هم خودش نفرین و لعن از کار. کشید سر لیوانی و برداشت را آب بطری مریم

نشد چاره راه   انداختنش، یرز به سر برای . 

َتنید هم در فرمان روی را دستش دو فریبرز : 

 

_ کن فراموشش . 

 

 پاهایش. کرد جمع را پایش و دست. شد نمی دشوار برایش هم دادن تکان سر که بود ممکن راحتی به اگر کردن فراموش

برد نمی را خود آبزوی و زد نمی حرف که بهتر همان. انداخت زانوهایش دور پنجه و داد جای کتونی های کفش در را . 

 

_ . شی سرخ یا بکشی خجالت بابتش که نیست بابا ننه از ارث خدادادیه،. نکش خجالت زنه، خلقت جزو که چیزی واسه

کنی خاطرات مرور بعد و بندازی نگاه یه طرفت به اول سرخوشی، وقتی که کن جمع رو حواست بیشتر فقط ! 



 

 قاب را او خواست می دلش هم؛ توجهش هم، تهدیدش. شد خالصه کوتاه جمالت همین در همه حرفش، و پند و کنایه

 می ای فاصله شان میان فریبرز شدنش، بزرگ سال هر با.بیاویزد مهینش خاله ی خانه کوچک اتاق همان به و بگیرد

رفت می در دستش از گاهی اما بگیرد یاد را کردن مراعات هم او تا انداخت . 

 

. بود ریخته توجه پایش مرد یک فقط شده؛ حک دلش دیوار روی نکرده، های بچگی خاطرات از که هایی سیاهی البالی

بود شده هایش شیطنت ی پایه هم دیگر مردی . 

پرسید و کرد صاف را صدایش : 

 

_ خوبه؟ فرامرز  
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 شده خوبی پای رفیقش، بهترین برادر   ی بیوه برای که بود خوب او. برداشت خیز صورتش روی راست سمت به لبش

 دختر این دست و کرده ریسک که نبود خوب خودش حال ولی. شمرد می هیچ برادری، به را او که بود خوب حتما  . بود

بود ضعیف صدایش. بکشاند شان زندگی ایانته بی های تاریکی ی همه وسط داشت قصد و گرفته را : 

 

_ شده من تای دو. خوبه . 

 

 برای که بود داده جای خود در را اشتیاقی همان لغزانش، های مردمک نگاه. داشت بیم آن از که بود همانی مریم لبخند و

 او مزاق به مرز،فرا های شیطنت با اش بچگی خاطرات. کرد می تلنبار کابوس روی کابوس طوفانی، شبی نیمه مثل او

شد می عریض لبخندش و ریز هایش چشم شان؛ آوردن یاد به با هم امروز که بود آمده خوش قدر آن . 

 

 واویالی از. شود می در به میدان از کسی چه معرکه، این در دانست نمی. نکرد آراَمش اما شد سفت فرمان دور دستش

 مهین خاله ی خانه درب ی کوبه و طالقان به را او پاهایش نفر، چند زندگی نجات برای فقط و بود خبر بی فردایش

 و مریم که اش برنده برگ با اما تنهایی به خودش امروز؛ را، همه فردای های آشفتگی و طوفان جلوی باید. بود رسانده

گرفت می بود، نازکش دل . 

 

_ ببینمش دارم دوست . 

 



 او، کردن همراه از ای لحظه. بود رفته در دستش از دلش کتاب و حساب. بود سنگین دلش روی مریم های داشتن دوست

 و کوتاه نگاهی او سمت ای لحظه. برد موهایش میان دست و بسه فرو لب تهران؛ تا کیلومتر ده دبدن با اما شد پشیمان

زد لب. انداخت عمیق : 

 

_ بینیش می . 

 

 خواند می را او جاده. شد خیره روبرو به قبل، ی دقیقه چند از امیدتر پر. شد نمی هایش بازی و زندگی مات   بار این شاید

 راهش به را برادرش برادرانه بابد. طلبید می نبرد به را او برادرش بین، این و زد می صدایش باد هوی هو در فردا و

کشید می ... 

 

**** 

 

 نفس. کرد نگاه شاتاق سوی آن و سو این به دیگرش، ی لنگه برداشتن برای و پوشید را رنگش کرم جوراب وسواس با

 سفارش برای و زده غر بند یک بهار، رفتن از بعد و صبح از. کرد خارج سینه از حوصله بی و صدا با را اش خسته

بود رفته بیرون گل دسته . 

 

 و بود انجامیده طول به ساعت یک او، آزار و اذیت با که بود درآور پدر ای پروسه خود هم الوند از گرفتنش مرخصی

 را لنگه آن عصبی. داد تکان را پایش های انگشت و زد زل اش برهنه پای و جوراب به. نکند فکر آن به دکر می تالش

غرید و َکند پا از هم : 

 

_ االن؟! شی؟ گور و گم باید حاال همین. ت نداشته ذات به تف گورت، تو ای  

 

 های چشم به شکالتی، پیراهن ویر از هایش چشم. دوخت نگاه لباسش و سر به تعجب با مهدیه و شد باز اتاقش در

رسید برادرش گریزان : 

 

_ گذاشتی سرت رو اومدم، من که ظهری دم از رو خونه مهدیار؟ چته . 

 

 و زد زل خواهرش به ناچار نبود،. زد خودش دور بود، ایستاده که جا همان در دور یک و شد تر مچاله اش چهره

گذاشت فراتر هم التماس از پا صدایش : 

 

_  یکی برم من یا کنی پیداش تونی می رو مرده صاحب جوراب این ببین بیا َحَجُراالَسود، کنار بذارتت صبح ممستقی خدا

مصیبت؟ یا خواستگاریه بگیرم؟ خرازی از دیگه  



 

 نگاه اش دایی به و کرد رد مادرش، پای کنار از را سرش پارسا که شود اتاق وارد خواست و داد تکان سری خواهرش

توپید او به مهدیار که کرد برانداز را پایش تا سر و رفت پایین و باال شسر قدر آن. کرد : 

 

_ اسفنجی؟ باب یا هام دیدنی ی برنامه من مگه کنی؟ می نگاه ب ر و ب ر داری چرا تو  

 

گفت او جواب در و انداخت نگاهی مادرش به : 

 

_ کنی؟ نمی پات جوراب ری، می مهمونی مگه نداری؟ جوراب چرا ولی دایی شدی خوشتیپ  

 

 نیم به مهدیار. کرد راست در کنار قامت و شد شیر مادرش، نزدن تشر دیدن با پارسا و شد بلند مهدیه ی خنده صدای

نشست سرش وسط آرام ای ضربه با دستش و کرد ریز چشم قدش وجب : 

 

_ بندازی تیکه بهم باید سانتیت پنجاه قد با تو که من، سر به خاک یعنی ! 

 

بود شده روزش کل ی دغدغه کردن خواهش : 

 

_ نکردم کاری هیچ و شد دیر بنداز، نگاه یه من جان   مهدیه، . 

 

کرد تزریق هایش چشم در را اش دلواپسی و ایستاد کنارش خواهرش : 

 

_ خوردنات حرص این با تو کنی می خراب همه سر روی رو شهر بیاد، بخواد ت بچه که ترسم می روزی از ! 

 

 شبیه درست زدنش نق. ببیند را اش وامانده جوراب و دهد رخ ای معجزه گشتن، باره چند با کرد سعی و چرخاند سر

بود شده کودکان : 

 

_ بیاد پاشه بعد بگیرم، من رو مادر الیزابت   ملکه اول بذاره بیاد؟ کجا اصال  . بیاد کنه می بیجا باباش اجازه بی م بچه ! 

 



 تحویل قنادی از ساعت همین بود قرار را شیرینی آمد یادش که دبو دیوار به شده داده تکیه بالش برداشتن مشغول مهدیه

 نزدیک به ابروهایش. افتاد مهدیار شلوار به چشمش که بزند را حرفش خواست. چرخید و گرفت بغل در را بالش. بگیرند

لبخند از لبریز هایش لب و شد : 

 

_ آویزونه؟ جیبت از چیه اون  

 

 بیرون جیبش از آن از نیمی که را جوراب و زد ژکوند لبخندی. کرد دنبال را خواهرش ی خنده پر نگاه و برگرداند سر

خاراند تر آسوده خیالی با را سرش فرق   و کشید بیرون بود، زده . 

 

_ مونده تو اون یکیش گرفتم، وضو وقتی . 

 

درخشید می مهربانش و زیبا صورت در براقش نگاه و شده سرخ مهدیه صورت . 
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کرد مصلحتی اخمی خندید، می مهدیه هنوز. کند حفظ را بدنش توازن کرد می سعی جوراب، پوشیدن حال در : 

 

_  که بابا و خونه وضع از این. بزنم بیرون شرکت از تا کرد بخارپزم که الوند از اون. ندارم اعصاب من مهدیه، نخند

 واسه شده تایتانیک. شده غرق تلویزیون تو که دستشه خارجه امور وزارت کنه می فکر ندونه کی هر اخبار، پای نشسته

 !من

 

کرد جمع سینه روی را هایش دست و برگرداند جایش سر را بالش : 

 

_  من اونم که الزمشه پیراهن و شلوار یه. زنه نمی که سیبیلم و ریش. کنه جارو و آب مو نیست قرار نداره، کاری که بابا

دادم بهش و زدم اتو واسش . 

 

کرد سوراخ هم را آسمان سقف صدایش و رفت هایش لباس کشوی طرف به مهدیار : 

 



_  داشته َوَرم هول که شده رستاخیز شب نیست معلوم! مونده صورتم رو هنوز مادر و پدر بی ریش ته این حسین، امام یا

اوضاع این با بزنم زمین اونم و باشم باردارم نیست بعیدم ؟!زان می بچه هی هام بدبختی و مونده کارای که . 

 

داد هولش و نشست کمرش پشت دستش. انداخت برادذش ی شانه وروی برداشت را اش حوله : 

 

_ دوماد شاه برس خودت به برو. داری وقت ساعت یه هنوز پسر؟ بیرون میاد مغزت کجای از اینا . 

 

 مهربانی، همین با دانست می و نبود بوسه با جز کردنش تشکر. نشست خواهرش ی گونه روی هایش لب و برگشت

شود می راضی خواهرش . 

گفت و رفت اتاقش باز   قد   تمام درب   سمت به : 

 

_ گیرم می یبوست بگیرم، رو جلوش! میاد در بیان، در نباید که جا همون از . 

 

شد کلمه دو اش ادبی بی به مهدیه اعتراض : 

 

_ دیگه برو . 

 

 در و پوشید را لباسش. کرد اصالح حمام، در شده تعبیه کوچک ی آیینه جلوی را ریشش ته. گرفت سری سر را دوش

بود کرده ارسال بهار برای قبل ساعت یک که افتاد جوابش بی پیامک یاد به موهایش، کردن خشک حال . 

 

"_ رت حرفای واسه تلخی اوقات بیام امشب  من هاش شرط پیش و شرط با عمو همینجوریش بهار، نکنی صبحم پ رت و ز 

 خوام می اورانیوم سازی غنی یا منه دست ایران ای هسته ی خونه ضراب کردم حس لحظه یه. کشونده میخ چهار به رو

نشم فراری ش سرمایه با گردی، دندون با فردا پس که تنم رو ذاره می داغ قبلش داره عمو که بکنم ." 

 

ماند خیره مادرش های چشم در نگاهش. انداخت گردنش دور و برداشت موهایش یرو از را حوله . 

 

_ ببینمش بیاد تم بچه و َنمیرم مادر، شی بخیر عاقبت . 

 

ایستاد مادرش رخ به رخ و گرفت حوله با هم را صورتش نم   . 



 کنار و زد اش گونه به ای وسهب. شود سفیدبخت او تا بود کرده سفید مو. بایستد روبرویش امروز او تا بود کرده خم قد

کرد نجوا گوشش : 

 

_ کنیم می کاریش یه رو بچه بیاد، مامانش کن دعا . 

 

ماند ثابت مادرش نگاه الماس دو شدن آب پر روی هایش چشم و شد دراز آسمان به رو مادرش های دست . 

بدهی وجودشان انگور   از ناب شربتی قلبت، خورد به و شود آب دلت در که شود می قند هایشان کردن مادری . 

اش عزیزکرده سانت به سانت کشیدن قد برای خوردن دل خون شود می اش هزینه شدن مادر ... 

 

**** 

 

 پایی رد نه. نبود هضم قابل برایش باره؛ یک سکوت این بود، شده نازل سرشان بر روز دو طی که اتفاق همه آن از بعد

برسد جایی به اری علی پیگیری با بود توانسته نه و کرده پیدا . 

کرد؟ می چه را قولش اما، نشست سیگار پاکت روی دستش  

نینداخت تقال به را خود سیگار، نخی به زدن پک برای و گرفت دست در را قهوه ماگ . 

 

_ الوند کنم عوضش واست بده شده، سرد اگه . 

 

زد زل اش قهوه سیاهی و شیر سفیدی به. نشست کنارش شیر، لیوانی با هم یمین و داد سرش به جزیی تکانی . 

 

_ بود؟ خواستگاری قرار امشب  

 

. بود مغزش روی گوینده، و مستند ی شبکه ویز ویز صدای. برداشت را تلویزیون کنترل و داد قرار میز روی را ماگ

نشست هایش لب به رو، و رنگ بی لبخندی نیمچه و کرد حرکت پایین سمت به سرش : 

 

_ فرستادمش بعد و کردم صاف باهاش مروزا رو کردناش غرغر تموم حساب آره، . 

 

داشت ذوق صدایش. داد تکیه الوند ی شانه به سر و خورد را اش شده گرم شیر از ای جرعه : 

 



_ ری؟ می فردا ماشین، تحویل واسه راستی. بشه شاد شون دل شاءهللا ان  

 

 صدا و گرفت قرار اش شانه یرو. شد رد یمین سر پشت از دستش و شد تر تلخ قهوه ی جرعه آخرین با دهانش طعم

انداخت خط اش حنجره روی : 

 

_ معجزه بشه آیین شاید. داریوش سراغ برم باید. دونم نمی . 

 

کرد امیدوارش و بوسید را الوند دست روی : 

 

_ افتاد پا از که ندیدش سال سه دو این. بود پسرش ی دیوونه داداشت شه، می . 

 

 اش زندگی شب ی خیمه که بود این او برای اش خواسته تنها. نزد دم و ختسو افکنده، سایه تاریکی   این در هایش چشم

 همیشه برادر   داریوشش،. دید چشمش پیش را مرگ شنید، را شان تصادف خبر که روزی. برسد صبح ی سپیده به کاش

شناختند می همه که نشد داریوشی دیگر تصادف از بعد اش؛ شده پدر . 

رفت می فرو بیشتر روز هر لجنزارش در که قیباتال شد دنیا و دنیایش شد جهنم . 

کردند می تعارف هوا هایش ریه به بهاری های شکوفه و کرد می بیدارش خواب از کسی کاش . 

نبود امروزش سکوت بلندای به دیواری داریوش، آن مرگ   کاش . 

داشتند باد در نه، که خاک در ریشه اما شده زنجیر هم به هایش کاش . 

طلبید می خدایش زا باید را داریوش . 

 

_ خوابی؟ می الوند  

_ خوابم می ... 

 

**** 
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 شتن روی را پتو. بود کرده خداحافظی او با اش خوابالودگی و بودن گیج میان. انداخت یمین به حرف بی و خیره نگاهی

 بیشتر را شوفاژ ی درجه بود، شده سردتر هوا. شد صورتش روی ریخته موهای و شقیقه گیر   هایش لب و کشید باالتر

 .کرد

 

 تخت، های نرده بین از و زد زانو کوچکش تخت کنار. رفت دخترش سراغ و برداشت را رنگش مشکی کوتاه پالتوی

 پشت ای بوسه و چسباند نرده به سر. گرفت جان هایش لب روی لبخند و کرد نوازش. گرفت را نرمش و کوچک دست

 اتفاقاتی درگیر یمین خواست نمی و بود منگ روزها این. بود بند او ی خورده فر های مژه به جانش ی ریشه. زد دستش

زد نمی دم و شدند می تیغ شاهرگش، روی و دادند می جوالن سرش در که شود . 

 

 آورد یاد به و افتاد آوین اتاق دیوار روی قل چهار ُمَعرق   قاب به چشمش. شد لندب و برد پتو زیر آهسته را دخترش دست

 می که خدایی از بود شاکی هنوز شد، سست ای لحظه پاهایش. بود کرده رها را نمازش کرد، پیدا را سهند که شبی از

بود نکرده کمکش و زده پس را دستش ولی زند؛ می پا و دست برزخی چه در دانست . 

 

. برداشت و شد خم. بود سالن وسط میز روی رنگی زرد ی پوشه در اتومبیل تحویل برای الزم شناسایی مدارک کپی

بست احتیاط با را در و انداخت خانه آرام فضای به دوباره نگاهی. پوشید را هایش کفش . 

 سکوت از بیشتر آیین واکنش از. کند آماده پدرش دیدن برای را آیین که. رود می شان دنبال صبح که بود گفته فرحناز به

کرد دور پسرش از را او که دوری و تصادف چه هر به لعنت. داشت وحشت برادرش ناتمام . 

 

 پشت. بود ابری و گرفته هوا. بپوشاند کامل را گردنش پشت تا کشید باالتر کمی را پالتو ی یقه و داد را تاکسی ی هزینه

گرفت قرار شاسی یرو و آمد باال ُکندی به دستش. کرد مکث در . 

 

_ پسرم تو بیا جان، الوند سالم . 

 

چرخاند دهان در زبان و کشید بار چند سرانگشت با دیوار، روی دستش کنار سنگ روی : 

 

_ دیگه وقت یه واسه باشه اومدنم. شه می دیر که بیاد فرحناز بگین خانم، زهرا سالم . 

 

گفت و زد را کن باز در ی دکمه زهرا : 

 

_ مادر باشه . 

 



 پیش   که ها خاطره. زد زل کوچه انتهای به. کرد فرو پالتویش جیب در دست. شد گم افسوسش پر نفس در گفتنش منونم

نکشد ُرَخش به را هایش وابستگی و نشود دار تب تا کشاند ُصالبه به را دلگیرش و خسته دل   گرفتند، جان هایش چشم . 

 

 برای شد، سؤال از پر سرش. شد فرحناز ی گرفته نگر صورت قفل نگاهش و چرخید صدایی، و در شدن باز با

کشاند می خود سمت را ها نگاه موهایش؛ بوری   با شالش سفیدی بود؟ رسیده خود به کرده؛ رهایش سال سه که شوهری . 

 را اش اولیه شوق بستن بر رخت و لبخند شدن جمع و داد جواب همیشه، از تر خفه را سالمش و افتاد پایین هایش پلک

 .دید

کرد خطاب را آیین مردانه؛ و بلند و کرد نگاهش ی ضمیمه لبخند، به شبیه چیزی : 

 

_ شجاع؟ پدر پسر   چطوری  

 

 جوابش. کرد می برخورد آیین با محتاطانه. است داشته سهم هم او پدری، ی خانواده از هایش شنیده در چقدر فهمید نمی

بود ُمرده آسایشگاه کنج پسرش بی. کرد می جمع را دلش داریوش، یاد. بود خجالتی گفتنی خوب الوند، به . 

کرد طی را کوچه طول فرحناز از جلوتر و گرفت دست در را او دست . 

 

_ عمو؟ دارم بابا من. دارم حاال گفت مامان دیشب نداشتم، بابا من  

 

 گلویش؛ به آورد می بغض آیین، سؤال. شد گرفته پیاده عابرین و خیابان از تأخیر با نگاهش. افتادند حرکت از پاهایش

 کشید باال آرامی به را رنگش سفید بادی کاپشن زیپ. نشست او جلوی زانو دو روی. زد باال را موهایش و زد پوزخندی

چسباند هم به را آن ی لبه دو و . 

 

_ بپرس خودم از بدونی، ازش خواستی چی هر. داشتی بابا همیشه بگه، بهت افتاده یادش دیر مامانت . 

 

 ضربان ترکاند؛ می را قلب الوند، تیز   و تند زبان. کشید جلوتر را چادرش و برد شال زیر را موهایش از تار چند فرحناز

 از که حرفی تا کرد جمع جسارت پسرش؛ به شدن خیره با او، ایستادن پا روی و شدن بلند با. گرفت می تن از نبض و

زد لب و شد چنگ مانتویش به چادر زیر دستش. بزند را نداشت رفتن خیال و چسبیده سفت گلویش بیخ دیشب : 

 

_ بری راه راست راست و بکوبی سرم تو همونم بعد که کنم، نمی تضمین رو بچه واکنش من . 

 

شود خسته داریوش دل عزیز آمد نمی دلش. گرفت آغوشش پناه در و کرد بلند حرکت یک با را آیین . 



 بود؛ او طوفانی های چشم از غیر کجا، هر به نگاهش امتداد و بود ایستاده فرحناز که جایی درست و عقب به قدمی

 .برداشت

 

_ چی؟ خودت  

 

 بیشتر کمی فرحناز با را اش فاصله. کند عبور کنارشان از همسایه اتومبیل ایستاد منتظر او، لرزان های مردمک دیدن با

 زهر   که نشاند لب روی لبخندی و چرخید سرش. بود محل آن های قدیمی از. داد تکان مسلمی آقای برای سری و کرد

 باغ در را هایشان جوانی. بود کرده زندگی عمری را مرد این. فهمید می فرحناز کسی، هر از بهتر را آن در کرده خانه

بود کرده پنهان کردن مرور برای اَغیار؛ چشم   از دور ای گوشه اشان، خورده ترک خاطرات پاییزی   . 

 

_  نمی بد حالت! باشه شده عوض خیلی شاید ندیدیش، ساله سه باألخره نیفتی؟ پس رتشوه دیدن با دی می تضمین چقدر

ترسی؟ نمی نبینیش؟ و نشه پیدات دیگه که بندی نمی رو فلنگ شه؟  

 

10:11 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   اَقاقیا َهپروت ] 

# پنج_و_چهل_پست  

 

 پا از فقط بود، دیده که داریوشی زد؟ می حرف چه از. نداد و داد جان. نکرد و کرد حس را هایش رگ در خون انجماد

کند پیدا جورتری و جمع معنای توانست نمی نفرت جز الوند، نگاه رنگ برای که شده چه سال سه این در. بود افتاده . 

 او که پاهایی و رمق بی تن   این با دانست نمی. داشت برنمی عمویش از چشم که کرد نگاه پسرش به و سایید هم روی لب

بود کشانده دنیا این جهنم به را او یا خریده را بهشت پسرش برای داد، سوق وادی این از رفتن به را . 

 

 بود، داشته نگه بغل زیر که را ای پوشه و کرد بلند دست تاکسی برای. بود خسته کردن بحث از. رفت و کشید راه الوند

 یخ   شکستن با فرحناز و چسباند خود به سفت. نشاند پاهایش روی را او و نشست جلو. گرفت نآیی کمر پشت و پنجه میان

 اوضاع با چرا دانست نمی هم خودش. شد حسرت. شد باران. شد ابر و نشست پشت صندلی هایش، چشم در مانده

 کسی تا؛ کرد هموار رفتنش یبرا را راه او، زن به زدن زخم با و کرد پشت هم مرد این های حمایت ی همه به داریوش،

 نگاه و یمین لبخند بتواند داریوش، از بعد که نداشت ایمان خودش به. داشت هراس دلش از ترسید، می. نگیرد را جلویش

کند قناعت ها دیدن همان به فقط و ببیند را الوند . 

 

 قبل، سال سه که شد خیره مکانی به سرش پشت و برداشت را بود گرفته الوند راه؛ وسط که گلی دسته شان، رسیدن با

 دستش. کردند نمی اش یاری پاهایش. بود گفته افتاده کار از و گیج داریوش به جمله یک فقط. بود آمده َکندن دل برای

 ماندن توان او، با و داد جان او بی. شد دور سرش ی همهمه در الوند صدای. ماند سرد، نیمکتی باالیی ی لبه روی

انداخت دیگر نگاهی روبرویش ساختمان به ناباور. نداشت . 

 



_ نشستی؟ جا این چرا  

 

 شده ماندگار جا آن داریوشش که دوم ی طبقه اتاق و ساختمان سمت به لرزانش دست با و کرد باز را دلش روی زده قفل  

کرد اشاره بود، : 

 

_ من و نشد. شه عوض اوضاعش که موندم نبود، بدنش پ ی و رگ تو جونی وقتی ... 

 

فشرد سفت دستانش، ی کوره از بدتر گرمای میان در را هایش دست و گذاشت نیمکت روی ار آیین . 

خندید مضحکانه : 

 

_  پس بشه؟ بهتر که موندی بودی؟ شدنش درست فکر که ماشین یا بود شوهر اون چشمت به بود؟ شده خراب جلوبندیش

بشه؟ شوهرت دوباره شوهرت، که خواستی ندیدم؟ من چرا  

 

 های گونه و شد آزاد بغضش اختیار بی. بود داده َکف از کردن صبر طاقت لحظه؛ همان روز، همان ماا بود خواسته

جانش به شد می شالق حرفش، با مدام الوند و سوخت می صورتش. دید خود به را اشک رد اش مهتابی : 

 

_  فکر   تو ولی بشی دار بچه ازش شد روت که تویی از خوره می هم به حالم و بشه پا رو نموندی. بشه خوب نخواستی

نیاوردیش باال االنم تا و کردی قاطی داشتن عالقه با رو خنده بار دو که ای؛ گذشته همون تو هنوزم ت، پوسیده ! 

 

بودند کرده جفا برادرانش حق در که مردمانش و زمانه های بدی حجم از سوخت گلویش و گرفت نفس . 

 

_ بربیام پسش از تونستم نمی کوچیک؛ بچه و شوضع اون با ولی شوهرم، به نکردم خیانت من . 

 

 آزار را او و شده سوار که بودند گذاشته اسب روی مسابقه پای همه حالش، شدن بد برای باشد بساطی روز هر بور قرار

 و ماه دی سوز   مثل درست صدایش، و گذاشت نیمکت روی دست. نشد دلش تسالی هم آیین ی ترسیده نگاه. دهند

گرفت تنش از روح یخبندانش؛ : 

 

_  خونه خور نون رفتی و بستی ساک که موندی خرجی بی بود؟ مونده خالی ت بچه و خودت پشت بودم؟ ُمرده من مگه

شدی؟ داداشت  

 



 پلکش پشت و کرد تر نزدیک خود به را آیین. بیندازد چنگ آن به که بود دنیا این به وصلش ی نقطه استیصال، و التماس

کشید دست : 

 

_ نداشتم رو شما جمع تو موندن طاقت اون؛ بی من ولی نزدین پس اشک، یکی و بود خون چشمم یه اشتم،ند ای چاره . 

 

 را اش اشاره انگشت. لرزید خود به و بست پلک فرحناز کرد؛ برخورد شدت با نیمکت به که پایش گرفت، اوج صدایش

دبو کرده رد که قرمزهایی خط و هشدارها از پر. داد تکان او صورت جلوی : 

 

_ نباش غیرت بی ولی باش، زن ...! 

 نبودی؛ راضی بازم تو و نداشت کم چیزی آدمیت از شوهرت وقتی ره، می دیگه زن یه زندگی دنبال هنوزم چشمت وقتی

غیرتی بی که بفهم . 

 

افتاد زمین روی آن، ی گوشه از که کرد پرت نیمکت روی را پوشه . 

بود رفته باال قلبش ضربان. بود صدا پر هایش نفس . 

 

_ من؟ برادر شده چیزی  

 

گفت تر آرام و برگشت. شد سابیده دستش کف با شدت به صورتش : 

 

_ خونوادگیه بحث حاجی، نه . 

 

دوخت الوند تب و تاب پر ی سینه به چشم فرحناز، ی خورده باران ی چهره به نگاهی با میانسال مرد : 

 

_  چهار بیرون کسی. کن کاسه یه رو حرفات زنت با نبشی خلوت تو ولی بکشم، یدک حاجی لقب و اسم که نرفتم مکه

نیست محرم خونه، دیواری . 

 

 شدن باز با. گرفت مرد رفتن مسیر از چشم آیین، ی گریه صدای با. نداشت هم گفتن شرمنده و ببخشید توان. زد پلک فقط

. بود ترسیده. شد بیشتر هقش هق و برد فرو الوند گردن گودی در سر. چسبید او به و کرد رها را مادرش چادر آغوشش،

گفت و کشید آیین کمر پشت دست آمد، باال که فرحناز سر : 

 



_  میاد بابا، همون دیدن از ترسیدن واسه حاال ببره، پناه باباش به آدم و عالم از که این جای بچه این که بیاد بهم خدا لعنت  

عموش بغل ! 
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 ی آواره که پسری یا بسوزاند دل خودش حال به دانست نمی. رفت باالتر بود، برده فرو گریبان در سر که فرحناز صدای

 تربیش را آیین ببرد؟ کجا به را هایش گالیه باید دانست نمی اصال   پدرش، بودن حال بد جرم به بود شده اش مادری شهر

 هم از هایش لب. شد طوالنی ساختمان ورودی به نگاهش و کرد او به پشت. شود برطرف اش سکسکه تا فشرد خود به

گرفتند فاصله : 

 

_ ببینه رو باباش لحظه یه برم می. برگردم تا بمون جا همین . 

 

شنید را لرزانش صدای که برداشت قدمی : 

 

 نیام؟_

 

 چهره به اشاره و برگشت شد، کج اش شانه سمت به که او سر. بخنداند را او ات کرد لمس هایش لب با را آیین گردن روی

زد اش شده سرخ ی : 

 

_ بمونه دستت هم پوشه اون. برگردم تا نخوری تکون جات از. نه قیافه این با . 

 

 قرار یمکتن  لبه دو روی هایش دست. کرد همراه خود با را فرحناز ی خیره نگاه و شد دور او از متعادل هایی قدم با

 .گرفت

 

_ بهتره اوضاع این از ولی هست، که سرد. بزن آب یه صورتت به برو. هست آب شیلنگ اتاقک، اون پشت دخترم . 

 

. بود دوخته سنگفرش به را اش خیره نگاه که دید فاصله قدم دو با را افتاده جا مردی و چرخید ترس و حیرت با سرش

شد اش دکمه با بازی مشغول افتاده، پایین سری با و برداشت را بود افتاده زمین روی که الوند مدارک ی پوشه . 



 

_ خوبه ممنون، . 

 

رفت و نکرد اصراری دیگر مخالفتش، با و اش چهره به دوخت چشم گذرا مرد . 

بود اَلکَن زبانش الوند، جلوی. نداشت خود از دفاع برای حرفی هیچ. برد نیمکت زیر به.و کشید عقب را پاهایش . 

 

 به و کرد همراه خود با بود، گرفته را دستش حاال که را آیین. نشست یأس به هایش چشم رنگ باز و زد حرف ارپرست با

 چسبیده اش پیشانی روی که کرد مرتب را موهایش و نشست آیین جلوی رسید، که در پشت. رفت برادرش اتاق سمت

 .بود

 

_ عمو؟ باشه. شه خوب زود که باشی داشته دوسش باید. ضهمری کوچولو یه فقط جاست، این بابات. اتاق این تو ریم می  

 

داد نشان او به را انگشت سه و گرفت باال را چپش دست : 

 

_ شه؟ می خوب باشم، داشته دوسش همه این  

 

زد زل اتاق درب سفیدی به و زد آشوب پر لبخندی تلخی، همه آن از بعد . 

 

_ شه می خوب اون بکشی، نفس فقط تو . 

 

 سفیدی به فقط نگاهش که دوخت چشم ای توده به و کرد باز را در. نشست در ی دستگیره روی دستش و ایستاد پا روی

گشود سخن به لب همیشه از َرساتر و کرد صاف صدا. نداشت کس هیچ و چیز هیچ دیدن برای تمایلی دیگر و بود سقف : 

 

_ مهمه برات بدونه که نکن دریغ نگاه. اومدم پسرت با امروز داداش، سالم . 

 

 را او و انداخت آیین الغر و ظریف بازوی زیر دست. بود پیوسته اما آهسته تخت، کنار تا هایش قدم و کرد تر را لبش

کشید باال . 

 

_ داریوش نکنه غریبی کنکه مهمونش نگاه یه خودش، واسه شده مرد . 



 

 پایین صدایش. گرفتند بر در را او هایش دست و شد آیین نگاه خیرگی متوجه. گرفت کام به زبان و سوخت هایش چشم

 :آمد

 

_ نگاه یه داریوش ... 

کنم می ت بچه و خودت خاطر واسه کنم، التماست شده . 

 

 قطره اما نداد جهت تغییر داریوش نگاه. نبود هم شدنی کم. نبود بلعیدنی حجمش و مانده اش سینه روی مردانه بغضش

 توجه همین. باشد نلرزیده پسرش برای دلش بود محال. شد گرم لبخندش و دید ریخت، چشمش ی گوشه از که را اشکی

بود چشمهایش خشکی   سر   از و طوالنی هم هایش زدن پلک حتی که برادری از بود، غنیمت برایش . 

نشست داریوش ی شده مشت دست روی دستش و گرفت ریشه دلش در امید. نشست آیین موهای روی هایش لب . 

 

_  صداش، تو ناز   یه که ندیدی رو من ی بچه هنوز. نیستم بیا کوتاه منم برنداری، دست اوضاع این و اتاق این از وقتی تا

ارزه می دنیا این تای صد به . 

 

 بوسه و کرد نزدیک پدرش صورت به را او. شود پسرک سر نصیب بود قرار که نوازشی مالیم نسیم به کرد قُرص دل

 جان هم باز الوند و شد برجسته دستش رگ. داشت وا تکاپو به را دیده خزان داریوش قلب آیین، ی دلهره پر و کوتاه ی

 دلنشین   طنین. بود شده بیشتر داریوشش های زدن پلک اما انجانید می طول به شان بین که کشداری های ثانیه برای داد

 با حتی کرد می ماندگار شهر این در را ها آن باید. بود پسرش وصل جانش. کرد می حس دستش زیر رل نبضش

اش برادرانه های خودخواهی ... 

 

**** 

 

 آشپزخانه در که فریبرز دیدن با. کرد باز مکث با و یکی یکی را مانتویش های دکمه و کشید سر خانه جای همه به

چسباند هایش سرانگشت به چانه و کانتر روی دست. کرد دعوت هایش چشم به را بهار و شد وسیع لبخندش بود، مشغول . 

 

_ هست تمیزم. قشنگه ولی کوچیکه ت خونه . 

 

سربرگرداند گذرا و خورد صورتش به آب بخار : 

 

_ باشه؟ کثیف بود قرار  



 

کرد زمزمه انداختن باال شانه با و شد خیره بود، خودش برای شک بی و میز روی که شیری لیوان به : 

 

_ ست شلخته قبلش مثل هنوزم فرامرز کردم فکر . 

 

 عزیز   همان چقدر مریم دانست نمی و داشت را جایگاهش هنوز فرامرز. داختان می جانش به دلهره تکرار، همه این

رفت سرد آب زیر هایش دست و بود کالفه. گرفت را پوستش و برداشت را پز آب مرغ تخم. مانده برایش گذشته . 

 

_ شه می ظهر داره دیگه که بخور رو ت صبحونه بیا. افتادی اون خاطرات یاد که نیست همخونه من با . 

 

پرسید و انداخت ابرو به گره : 
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_ تنهایی؟ یعنی  

 

 شد، اشغال مریم توسط که جایی و روبرو صندلی طرف به را نان. نشست کوچک میز پشت و کرد خشک را هایش دست

دوخت او سؤالی صورت به را اش جدی و خشک نگاه. داد ُهل . 

 

_ چسبه نمی بهت تنها اگه بیارشون برو شون، پیچوندم هم به اتاق اون توی دختر تا دو نه . 

 

کرد آزاد را صدایش و جوید کمی. برد دهان به را زده مربا نان و شد تیز نگاهش : 

 

_ بشن آویزونت من، با مشورت و صالح بی بیان کنن می بیخود دخترا . 

 

. بدهد دست از را اش خونسردی علتی، هر به بود محال.خورد می را اش صبحانه آرامش با و بود کوچک هایش مهلق

کرد دراز او سمت را دستش در مانده ی لقمه : 



 

_ بغلش؟ از اومد در اینم نشده، رسمی هنوز جدیدت نسبت شدی؟ م ننه  

 

 لقمه. بود گذاشته اش زندگی سکوت و سکون تمام روی پا ن،تهرا به آمدنش با. کوبید می سینه به اش تپنده دل   هم هنوز

گفت و داد قرار شده سرد مرغ تخم کنار بشقابش درون را : 

 

_ بشم؟ تو ی کاره چی قراره  

_ دختر؟ شدی حرف پر خیلی دونی می  

 

 را بود شدست نار که نانی خرده. است گذر حال در او، صبر مرز از سؤاالتش فهمید می اما نیامد باال فریبرز سر

بگیرد محبت تا کاشت لب روی لبخند و برداشت : 

 

_ بهم گفته مهینم خاله آره، . 

 

 با. داد دست از را خوردن برای اشتهایش و دید ها کابینت درب بستن با را اش قراری بی شد، فریبرز شدن بلند متوجه

کرد توجه زیرچشمی او حرکات به و ایستاد ظرفشویی سینک کنار بشقاب، برداشتن . 

 

_ گردی؟ می چی دنبال  

_ کنم نمی پیدا رو لعنتی ی قهوه . 

 

 و کرد رها جا همان را بشقاب. بود سالش چند این تمام عادت این. زد می سرش به قهوه هوس شد، می عصبی وقتی

داد تکیه سینک خارجی ی لبه به را کمرش : 

 

_ ست؟ قهوه هنوزم کشیدنت، سیگار جایگزین  

 

داد پرتی بجوا مریم، سؤال به توجه بی : 

 

_ خوری؟ می چی ناهار واسه  

_ کنم درست خودم بگو خوری، می چی هر . 



_ باش مهمون امروز یه . 

_ زنه؟ می سر بهت فرامرز  

 

 دستش دو. برداشت بلندی گام مریم سمت به و کرد رها خود حال به را پایینی باز نیمه کابینت. نیاورد طاقت دیگر بار این

خورد او صورت به داغش سنف و داد قرار سینک سمت دو را : 

 

_ خبریه؟. اسمش و اون به رسی می راست و چپ  

 

 بی و ضعیف نه ی کلمه و انداخت باال آهسته را سرش. گذاشت می سرپوش هایش مهربانی روی همیشه جدی، فریبرز

شد خارج دهانش از حال . 

 

_ نکن تکرار دیگه پس . 

 

 موهای به. بزند آب به گدار بی نکرده، حاصل اطمینان تا خواست ینم. نداد خود به تکانی فریبرز و آمدند کش ها ثانیه

 او برای را دنیا. دوخت آبش پر های چشم به را نگاهش و دید را مختصرشان خوردن تکان و کرد فوت مریم سر جلوی

 وجود ی ریشه پای آب. تابید وجودش به نور و شد خورشید ظریفش، تن برای بود شده حصاری فقط و برده پا زیر به

 می سامان را اش زندگی القیدانه که بدهد فرامرزی به راحتی به را او که این قبول بود سخت. شود بزرگ تا ریخت مریم

کرد می غریبش فریبرز، های شدن جدی. نخورد تکان مریم و رفت جلو سرش. بود شده کاروانسرا دلش و داد . 

زد لب گوشش کنار : 

 

_ بادوم؟ هچاغال کنم ردیف خوری می الزانیا  

 

 و شد خم شانه روی سرش. کرد می خرج او دل نهال   پای را محبتش اما بود سرسخت. گرفت راه اش گونه روی اشک

زد مختصری لبخند. رساندند مغزش به خون اش، مغزی های شریان و کرد پیدا جریان نفسش. شد باز هایش دست گره : 

 

_ زیاد؟ پنیر با  

 

کرد تکرار دنز پلک با را مریم ی دلگیرانه حرف : 

 

_ بخواب برو ای خسته اگه. زیاد پنیر با . 



 

کرد خوش جا فریبرز ی خورده زخم ی سینه روی هایش دست . 

زد می نبض سرانگشتانش . 

 

_ تو؟ تخت روی  

 

شود تر نزدیک او تابه داد قرار او کمر پشت و برداشت سینک روی از را دستش یک : 

 

_ تو مال تخت بشه، مشخص زندگی این تو بودنت ملهج از چیزا سری یه تکلیف وقتی تا امشب از . 

_ که دونستی می ... 

 

گفت و کرد آزاد را هایش دست اش، گوشی زنگ صدای شنیدن با : 

 

_ بخواب برو. خوبم خیلی بگی که نیستم  نرمال و خوب هم خیلی من ولی . 

 

 کوتاه شان سالم. گرفت نفسی و ددی را شماره. برداشت تلویزیون روبروی چوبی میز روی از را گوشی و رفت هال به

بود مانده یخچال درب سیاهی روی هایش چشم و نخورده تکان سینک کنار از هنوز که انداخت مریم به نگاهی نیم. بود . 

 

_ الوند دارم مهمون م، شرمنده . 

_ ست؟ غریبه مهمون؟ و تو  

 

کرد اشغال را میز سطح پاهایش و نشست مبل روی . 

 

_ هاومد مریم نیست، غریبه . 

 

ماند بود، گرفته تحویل تازه که جدیدی اتومبیل روی دستش و شد شوکه الوند . 

 

_ چی؟ ش مدرسه و درس خودت؟ پیش آوردی رو بچه اون رفتی  



 

داد را جوابش وخسته کشید گردنش پشت دستی : 

 

 .ردیفه_

_ بگی؟ بهش خوای می ک ی  

 

 را صدایش. است شده صبحانه ی نخورده دست اما کثیف های ظرف شستن حال در که دید تلویزیون ی صفحه سیاهی از

کشید پایین : 

 

_ گم می بعدش شهر، تو بگردونمش روز چند . 

 

داد تکان احترام به سری بود، اش خیره که بلورچی برای و کرد روشن را اتومبیل : 

 

_ بگذره خودش، ی لنگه یکی با تنهاییش شه می خوشحال که یمین. خونه بیارش . 

_ نیستیم؟ مزاحم  

 

چسباند شانه به را گوشی. رفت بوق روی دستش و پیچاند را مانفر : 

 

_ بودم مزاحمت من که قدر اون نه . 

_ میارمش عصر . 

 

**** 
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 های گل با سفید چادری که حالی در بهار که ای لحظه مدام شذهن و کشیده پایین بود، ممکن برایش که جایی تا را سرش

 تردید که رسیدنی این برای او نگاه تلخی   بردن یاد از بود سخت. آورد می یادش به گرفته؛ خود آغوش در را او طالیی،

بود کرده خانه پشتش خودش، . 

 

 مهدیار؟_

 

اندگرد سر و برداشت کنارش فلزی صندلی پشتی از را دستش حواس بی : 

 

_ مهدیار؟ جون  

 

 ی جزوه و کرد باز را کیفش زیپ. بود سرگردانش نگاه و او به حواسش. گذاشت وسط را کیفش و نشست کنارش بهار

شد رها صدایش زیپ، بستن با زمان هم. داد قرار درونش را گرفته تحویل تازه : 

 

_ نیستم چیزا این اهل من دونه می خودشم. نده دل بابا سختگیری به زیاد . 

 

 پس پا اما شد تلخ که بود خوب. آورد نمی رویش به مدام را تردیدش حرف و کرد نمی تر شرمنده را او که بود خوب

 را دستش و برداشت داشتنش برای را قدم اولین احتیاط با. بود کرده شک اش شده بند دل   به که اویی خواستن از نکشید

کرد لمس را داشت قرار شده جمع کیف روی که . 

کرد شوخ همیشه پسر این بند پای پیش سال چند را او که اتفاقی تکرار از گرفت ُگر ربها . 

انداخت باال شانه و زد بهار دست لرزش به لبخندی : 

 

_ ندم پسش رو دخترش فردا که َمالجم، تو بکوبه محکم رو میخ خواد می . 

 

 دلش در که پنهانی لذت و شرم دیوار از کشیدند باال هایش چشم. بود دار خنده هایی طعنه ی لفافه در هم هایش عاشقانه

 خورشید نور تابش با ابرویش، تک بردن باال با و نکرد کوتاهی هم او. شد مهدیار خندان نگاه مسیرش، و بود کرده غوغا

 گرمای و باشد هم برای هم هایشان نفس تا برد تر نزدیک را سرش و فشرد هم روی لب هایش؛ چشم نگین روی

نیست کشیدن عقب مرد   که بماند؛ است قرار که هست، که بفهماند وا به حضورش . 

 

_ کن عادت جاش به. من واسه کنی درشت چشم بود مونده یکی تو فقط ولی. کنم می زیاد َخرکی مدل شوخی . 

 

فشرد اش دخترانه زور با کمی را دستش در کرده عرق مهدیار دست و آورد در را خودش ادای : 



 

_ نزنی؟ حرف جوری این بیارم روت به نباید یعنی  

 

 فرود هایش چشم روی مدام و بود کرده کوتاه تازه. راند عقب پیشانی روی از را موهایش. انداخت باال سر و کرد نوچی

آمدند می . 

 

_ خزون بی خانم   بهار هستم نوکرتم من یعنی . 

 

 بدل آرام ای خنده به لبخندش. دندپاشی شکوفه هایش گونه روی یاس، های پیچک. گرفت رنگ بهار های لب روی لبخند

 دست. انداخت اطراف به نگاهی نیم. بماند تفاوت بی قلبش، عمیق و شدید کوبندگی این به نسبت نتوانست هم مهدیار و شد

 دانشگاه سرویس سلف کنار. کرد همراه خود با را او جواب، بی و کشید خود همراه صندلی روی از شدنش بلند با را بهار

شد ریز هایش چشم و کرد تر نزدیک خود به را او زد، می پرسه صبح اول کسی کمتر اطرافش که : 

 

_ خندیدی؟ می چی به بگو حاال  

 

 مرتب را چادرش و انداخت شانه روی اول را کیفش بند. کشید بیرون مهدیار گرم و سرکش های انگشت بین از را دستش

 شب پدرش که شان مراسم تا موقت محرمیتی از بعد از دانست ینم که دگرگونی حال کردن آرام برای بخرد زمان تا کرد

افتاده؟ جانش به چرا خواند، شان بین خواستگاری  

 صدایی با نفسش و داد فرو را دهانش آب. کرد می سنگینی هایش شانه روی مهدیار منتظر نگاه فقط و رفته لبخندش

شد خارج اش حنجره از ناخواسته : 

 

_ بودمت ندیده مدلی این . 

_ سر؟ بر خاک مدلی؟ چه  

 

 به مهدیار شدن مردد دوباره برای فرصتی نباید و نبود شان بین مانعی کرد، رو و زیر را باورهایش و انداخت پایین سر

زد لب. داد می دلش : 

 

 .مهربون_

 

 و کرد باز اعتراض زبان ناچار. باشد داشته بهار کنار بودن و اش زندگی شیرین هیجان روی کنترلی توانست نمی

کرد بلند خنده با را صدایش : 



 

_ االنم ی قیافه و سر این امید به نشینی. شم می نامهربونم وقتا یه من. شه می مون حرف فردا زن، بگیر ترمز . 

 

 و حجاب این نبودن برای رفت دلش گرفت، قرار او کاپشن ی لبه دو روی هایش دست و شد خم شانه روی که بهار سر

شبودن بسته دست و فضا این . 

 

_ یعنی؟ فیلمته مهربونیات،  

 

آورد زبان بر بود دلش در چه آن ی همه شد، فراری که او نگاه. کرد خانه بهار های دست روی و بود گرم هایش دست : 

 

_ نمیام فیلم واست من نکنی، بدبختم و نذاری گاز رو پا فقط. ست ساده و خر خیلی دلمم بهار، من راستم سر زیادی . 

 

رساند صفر به ار فرارش به تمایل : 

 

_ ندارم کاریت که من . 

 

بود مانده بین آن شان، داغ های دست فقط و رفت جلو سرش : 

 

_ دختر ترکی نمی باشی، داشته کار بار یه ! 

 

گفت و چرخاند او سمت را نیمرخش مهدیار که دوخت او به را ماتش های چشم بهار : 

 

_  مون زندگی خونه سر افتادم، پس من اگه که وقتی واسه باشه مطلب اصل درآمد، پیش البته نه؟ یا بلدی ببینم بکن ماچ یه

باشم کرده پیله بهت بابامون ننه خونه گوشه حداقل یا باشیم . 

 

. داشت زیاد شیرین های مصیبت شان، زندگی سر   و پسر این با. بود خندان نگاهش اما بود شده چفت هم به هایش لب

گرفتند شکل پایین تسم به هایش لب و کشید عقب صورت مهدیار : 

 



_  ناخونک شه می بگو و بگیر نظر در رو وجدانت بهار اصال ؟ داره راه ممکنه؟ شه؟ می مگه ناموسا ؟ باشیم پاستوریزه

نزنی؟ زنت به پاخونک  

 

رفت ریسه : 

 

_ خب؟ گی می جوری این چرا  

 

10:11 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   قاقیااَ  َهپروت ] 

# نه_و_چهل_پست  

 

_  سهم دونم می خودمم وگرنه! باال بره مردم خونه دیوار از قراره که شم می اونی شبیه من زدی، زل تو که جور این

تو منی االرث . 

 

زد غر. افتاد راه به و گرفت را دستش : 

 

_  مهمونم چیزی شربتی، یه باید. شد اورژانسی شرایطم پام؛ کف   اومد فشارم افتاد، قندم پریشب. نیست حالیم چیزا این من

ما؟ خونه میای یا شما خونه بریم حاال. شم سرحال که کنی  

 

. بود کرده تر تلطیف را هوا سرمای شان، گرم های دل اما داشت سوز هوا. داشت برمی قدم او، با برابر و پایش به پا

چرخاند سر : 

 

_ نداری؟ ترمز  

 

 

زد نیشخندی : 

 

_  مون بین خدا که اونی جز نداشتیم نسبتی که بود وقتی واسه کشیدن ترمز! کاری؟ کجای با،با اومده در الستیکا جیغ

شده تر قبضه دو حاال. بود گذاشته . 

_ آزمایش؟ واسه بریم کی مهدیار  



 

 سر در را هایش برنامه. ماندند می تاکسی منتظر باید. انداخت خیابان به نگاهی و شدند خارج دانشگاه ورودی در از

گفت و دکر مرور : 

 

_  که دنبالت میام برم، شرکت که این قبل صبح فردا پس. بهشون ندادم شیرینی. بیرون بریم ها بچه با خوام می که فردا

نداری؟ کالس. بریم  

 

داد توضیح متفکر. شمرد را هفته روزهای او و شد خیره بهار به منتظر : 

 

_ شش تا چهار ساعت باز. ظهر دوازده ساعت ولی دارم . 

 

. چسباند پایش به پا و نشست کنارش مرز و فاصله بی. بنشیند او ابتدا ماند منتظر مهدیار و زد ترمز پایشان کنار تاکسی

کرد شیطنت و زد لبخندی. کرد حس بازویش زیر را بهار دست و داد را خانه آدرس : 

 

_  تجربیات کلی و کردیم کتشر هم آموزشی کالس و خوردیم مونم آبمیوه و کیک ما داری، کالس تو که موقع اون تا

کردیم انداز پس مفیدم . 

 

بست را فرارش راه و چسباند تنش به سفت را بازویش اما ست نشینی عقب حال در خجالت فرط از که دید را بهار دست : 

 

_ بابات خونه بری ذارم می بعد و بیام در خجالتت از من که ما، خونه ریم می االنم. منه خوشی   اول تازه کجا؟ . 

_ چی؟ گهدی  

_ خودت و خودم سالمتی . 

 

 صدایش کشید؛ می خود با را او هم باز مهدیار اما کردند، عبور شان خانه کنار از وقتی. کشید طول مسیرشان ساعت نیم

 .زد

گرفت را کمرش و کرد رها همسایه جلوی را دستش : 

 

_ بهار دیگه نکن کافرمون بدی، خوای می بوس یه بابا . 

 



 نیست، مادرش دانست می. کرد دعوت داخل به را او و کرد باز طاق چهار را خانه در. داختان کلید او و کرد سکوت

بود گرفته را خبرش . 

 سرش. کرد احساس کمرش پشت را مهدیار دست گرمای. رفتند نمی پیش پاهایش. ایستاد جا همان و کرد تر را لبش بهار

 و گذراند نظر از را هایش چشم. بود خندان که رسید هایش لب به و دید را او تیز ی چانه. چرخید شانه عرض روی کمی

 و افتاد کیفش. برد او سر از هوش هایش، لب با و گرفت او از کشیدنش آغوش به با را پاهایش قوت و انرژی تمام مهدیار

 با مهدیار سر. شود سیراب َمردش تا شدند، زندانی سینه در همه هایش نفسش و رفت تر عقب چادرش. شد مشت دستش

بود شده قبل از متعهدتر و تر مردانه انگار صدایش و مکید را لبش. رفت عقب به نفس، گرفتن برای و تأخیر : 

 

_  بهار، بود شیرین! چیه واسه گیره، نمی زندگیش و زن از دل بازم اخالقیاش؛ سگ همه با ناک س الوند   چرا بگو جونم،

کنه خیرب خوابیدن؛ تنها با خدا شب و دلم به افتاد ش مزه . 

 

بود رفته کنار شان میان ی پرده و شده لمس هایش لب. زد زل او به و کرد خارج سینه از تکه تکه را هایش نفس . 

 به را نگاهش. کرد نمی احساس را هوا سرمای. گرفت سمتش به و تکاند را رویش خاک. برداشت را او کیف و شد خم

گرفت آسمان سمت : 

 

_ بهار همیشه گل نیام بر پسش از ترسم می. لرزونه می دل و دست موندنت، بیشتر. خونه برو . 

 

بود مانده بندش روی هنوز مهدیار دست اما گرفت را کیفش مکث با . 

شنید را صدایش التماس و دید را اشک برق گرفت، پایین که سر : 

 

_ برو عزیزی، خیلی ... 

 

 جشن دوستانش با را خوبش حال باید. کشید بیرون جیبش از را گوشی و گفت شکر را خدای حیاط، درب شدن بسته با

گرفت می . 

 

 و بود زدن تست مشغول که مریم به. شنید را مهدیار لرزان صدای برنج، آبکشی حال در و کرد وصل را تماس فریبرز

انداخت کوتاهی نگاه بود، برده فرو هم در ضربدری را پاهایش . 

 

_ چطور؟. ندارم خاصی کار نه  

 

 کنار. برگشت سالن به و کرد تنظیم را شعله. گذاشت گاز روی را قابلمه و ریخت برنجش البالی را تابه ماهی محتویات

کشید را بدنش و نشست مریم : 



 

_ دیگه؟ نامزدیه شیرینی سرما، این تو رفتن َدَرکه این االن  

 

رسید هم مریم گوش به مهدیار صدای . 

 

_  بدنمم دریافتی اکسیژن تو بعد به این از باید من المصب جا؟ همون ببرمت که خوای می شام ستاره پنج هتل کدوم تو

کرد ردیف رو زندگی بشه که کنم جویی صرفه . 

 

پرسید و گذاشت گوشی ی دهنه روی دست : 

 

_ بیرون؟ بریم دوستام با فردا داری دوست  

_ هست؟ شون بین خانومم  

_ بینی می فردا مهدیارم نامزد دیدی، دیشب که رو یمین . 

 

گفت هم او. داد نشان را رضایتش لبخندش و زد پلک : 

 

_ تون دنبال میام بمون نیست، پات زیر ماشین که تو . 

 

گفت بلند را خیرش دعای تنش، از کاپشن کشیدن بیرون حال در و خندید : 

 

_ واست کنم جبران دومادیت نوبت باالت، و قد فدای . 

 

او های شوخی برای نداشت نرمشی : 

 

_ فعال   کنی، می بیخود تو . 
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**** 

 

_ نه؟ یا بود تو سر زیر الوند ماشین یهویی گرفتن آتیش ی قضیه بگو، درست و راست دختر  

 

 ی یقه باالی و دارد برمی میز روی از را اش سینه سنجاق. گیرد می اندازه بار چندین مانکن تن روی را لباس درز خط

شد می بیرون اش فشرده هم به های لب میان از را سوزن. زند می بازش نیمه  در هم آن فرامرز، آمدن خبر بی از. ک 

دهد می مشتری سفارشی طرح و یقه به بار دهمین برای نگاهی. نیست راضی مزون ی زنانه محیط . 

 

_ توأم با الله . 

 

 از پا و گردد برمی میزش پشت. کند می ُزق ُزق پاهایش کف. چرخد می و دهد یم قرار کمر حایل را راستش دست

کشد می بیرون اش میخی پاشنه های کفش . 

 می باال ابرویش و دوزد می فرامرز به را اش خسته نگاه. چسباند می هایش لبه به را صندلی و گیرد می میز به دست

 :رود

 

_ داره؟ تو حال به فرقی چه  

 

کشند می دوش به را وزنش سنگینی هایش، دست و شود می تا کمرش. کند می سنجاق آن به را خود میز، سوی آن از : 

 

_ نپیچونی رو فرامرز کن سعی . 

_ کجاست؟ فرقش شدی؟ حساس چرا حاال. رفتیم جلوتر دوقدم و گرفتیم که ست نتیجه مهم  

 

 تنها وقتی از خورد می حرص. کند یم پیاده را خطوطی وار دایره میز روی شست انگشت با و شود می محکم فکش

داند می نصیب بی مغازه سهم از را خودش و شده متوجه را الله رفتن پیش . 

 در که ُبردی-ُبرد مسیر در شدن بازنده قصد. ماند می خیره ماسیده، آرایشش که الله ی چهره زوایای به و زند می پلک

ندارد پرورانده، سر : 

 

_ کنم می پیچت سؤال عار بی و بیکار زن مشت یه وسط جا، این تا اومدم که داره فرق . 



 

 او بداند که هست زیرک قدر آن اما فهمد نمی را هیاهو این علت. شوند می پنجه هم در هایش دست و برد می عقب تن

است ترسیده . 

 

_ بدونم بگو رو فرقش . 

_  خوبی بوهای انداختی، راه تو که بازی این ولی. بود شون افتادن واسه گذاشتن پا پشت   نهایتش و کردن اذیت به قرارمون

رسه نمی مشام به ازش . 

 

 روز از را سوزن. گیرد می فاصله میز از و پوشد می مجدد را هایش کفش. ندارد را فرامرز زدن جا ی حوصله و حال

رود می لباس سمت به و دارد برمی میز ی شیشه : 

 

_ میکنه فرق قضیه بیاری، در دبه خوای می اگه. گفتم منافعش با رو شروط و شرط همه من و اومدی . 

 

 لبخندی با فرشته سر و شده باز در اما شود، می متوقف او ی شانه نزدیک سرش و ایستد می سرش پشت درست فرامرز

 لبخندش الله، برگشتن با اما کند می مکث ای لحظه دو آن بین کم ی فاصله دیدن با. شود می اتاق وارد باز نهایت بی

اندازد می شکل از را اش قیافه و شود یم تر عریض : 

 

_ بیاد؟ کردنش پرو واسه فردا بگم نداره، مشکلی اگه شامخی خانم کار ببین الله  

 

ماند می تنها دست بیندازد؛ بیرون هم را او اگر و است شلوغ سرش ندارد، دادن آگهی دوباره برای زمان . 

شود عصبانیتش کردن روکشف باعث وقفه، همین تا فشارد می را هایش چشم ی گوشه : 

 

_ سخته؟ واست فهمش. تو بیا بعد و بزن در اول دارم؛ مهمون وقتی گفتم بار صد فرشته، بار صد  

 

 نفر دو این ی رابطه دانستن کنجکاوی. بگیرد تواند نمی فرامرز از نگاه. رود می پایین و باال دستش زیر در ی دستگیره

 می غافلگیرش الله ی گونه فریاد صدای که است غافل دنیا از و شده او یخم شده، تر واجب شبش آب و نان از برایش

 :کند

 

_ ری؟ نمی رو از و کنی می نگاه ش قواره و قد به داری که بدوزی لباس واسش خوای می  

 .ببخشید_



 

 یک بستن با فرامرز و کشد می سوت شان گوش. بندد می محکم هول با را در و آورد می زبان به را واژه تک همین

چرخد می الله سمت به و کند می نثارش بیراهی.و بد چشم، : 

 

_ . بیارن کمپوت واسم ها میله پشت تهش و شم شریک باهات نیومدم اضافه دردسر دنبال من. نیست جاش سر چیزایی یه

ختاریم بذاری، ای دیگه کوفت هر یا ترس پای خوای می تو حاال. نیستم دنبالشم و خوام نمی دردسر که اینه حرفم . 

شه می تموم گرون واست که نباش من از سوءاستفاده و زدن دور فکر تو ولی . 

 

پیچید الله صدای راه، وسط که کرد می محکم را میخش باید. کرد گرد عقب و زد را حرفش : 

 

_ نبود من کار اون . 

 

 جیب در دست و چرخد می پا ی پاشنه روی. کند می پاک هایش لب روی از اما زند می لبخندی. است کارساز لحنش

کشد می صافش صورت روی دستی. کند پیدا زدن بلوف و دروغ از نشانی زند، می زل الله به ای لحظه. برد می فرو : 

 

_  اومد، پیش کاری. ضررمون به نه کنی، استفاده دشمنی این از مون نفع به کن سعی. داره دشمن بازم مون رفیق پس

گرفتنه تماس یه راهش . 

 

ماند جا سرش پشت فرشته مشتاق های نگاه. رفت و دکر باز را در . 

 

**** 

 

_ خوام می بستنی من فریبرز . 

 

زد زل کرد، می پچ پچ که اش شانه به چسبیده های لب به : 

 

_ خوره نمی بستنی سرما، این توی پریشی روان هیچ . 

 

خوردند تکان آویزانش های لب : 



 

_ سالمه شونم روان ولی خورن می که اونام از من . 

 

شد می بدخلق و دید می را خیره های نگاه : 

 

_ نشو آویزونم مریم . 

 

 بغضش خوردنش، با و بریزد خودش برای تا برداشت را چای فالسک و کرد نشینی عقب زود مریم اما بود آرامی تشر

شد می سردتر و سرد مدام ساعت چند این اودر چرا دانست نمی. بفرستد پایین را . 

 

_ پا و دست زیر ری می االن. جا یه بشین آوین . 
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 که را او موافقت. است پدرش ی عزیزکرده دانست می. شد خیره الوند به معصومش های چشم خواهش   با و ایستاد آوین

زد لبخندی سیاستش این به یمین گرفت، . 

 

_ الوند میاوردی هم رو آیین کاش. کشه می قد روز به روز داره بقیه، پای و دست تو ره نمی . 

 

 را یمین دست گرمای. بود کافی دلش خرابات برای کرد، می تجسم را خود آغوش در اش مچاله تن و دیروز همان

انداخت اش سرماخوردگی دوش به را صدایش گرفتگی و کرد احساس : 

 

_ دیگه وقت یه باشه . 

 

 اش کرده پنهان نگاه اش؛ کشیده نم های لباس الوند، های دست جفت ی زده بیرون رگ با. نبود وصف قابل دیروزش حال

محبتش آغوش با بود شده پناهش و نکرده سپری را خوبی روز بود فهمیده . 

 



_ کنیم جورش و جمع کم کم هستین راضی اگه گرفتارم، من رو فردا ها بچه . 

 

کرد پیشدستی دادن جواب در شدن، بلند با الوند و چرخید ریبرزف سمت ها چشم : 

 

 .باشه_

 

شد وسایل آوری جمع مشغول بهار، ی اشاره با و ندید مخالفت برای جایی هم مهدیار . 

 

_ خونه سمت رم می بعد رسونم، می اول رو شما . 

 

 بود کنجکاو بیشتر اما بود بهار به نزدیکی در اش بهانه. بنشیند عقب مریم نداد اجازه اما گذاشت هم روی چشم مهدیار

بود کرده مجهول ی رابطه این معطوف را ذهنش او، به توجهش. است آورده در فریبرز زندگی از سر کجا از او بداند . 

 

_ گذشت خوش وقت چند بعد   امروز، که الحق . 

 

 اول برخالف اش چهره و فردا کرف در اما فریبرز. نشست بهار و مریم های لب روی که بود رضایتی لبخند پاسخش،

 و زد ترمز کوچه روبروی فریبرز. شد جدا ها آن از دستش مختصر تکان و بوق تک با الوند راه، وسط. بود گرفته روز،

گفت و شد پیاده مهدیار. کرد خداحافظی مریم با بهار. کرد رد را شربت یا چای صرف برای مهدیار دعوت : 

 

_ پایین بپر . 

 

بود دلخور مریم هنوز. انداخت پایین سر او و کردند تشکر فریبرز از. گرفت بهار از را سبد و شد دراز دستش . 

 

_ موند بیرون همیشه شب وقت این تا شه نمی. نبود اومدنم به راضی خیلی بابا که دونی می مهدیار . 

 

شود تر نزدیک او به کرد وادارش. گرفت را بهار دست و داد دیگرش دست به را سبد . 

 

_ ها داریم بساطی. پشتته بابات ناراضیه، شوهرت. راضیه شوهرت نیست، راضی بابات. مصیبت شده بودنم زن نای ! 

 



 رسیدند، که خانه کنار. برسانند شب به را روز هم ی ُگرده به ُگرده مدام ساده، محرمیت یک برای تنها توانست نمی

کشید کوتاهی هوم و زد لبخندی. کرد لمس را اش زده یخ صورت و رها را دستش مهدیار : 

 

_ . اومد کوتاه شرکته، رییس به دادن شیرینی ی قضیه گفتم ولی سرم زد غر. زدم حرف باهاش مون، اومدن قبل صبحی

ندارم؟. بهت دارم حق بابا، زنمی ولی  

 

 هم در اشان پنجه و داد ُسر اش گونه روی از آرامی به را مهدیار دست هیجان، از پر و سرخ زبان این از شد می شرمش

شد قفل : 

 

_ نیستم زنت هنوز . 

 

کرد چفت هم به بهار های انگشت و دست تک همان دور را هایش دست. کرد رها کوچه آسفالت روی را سبد .  

 

_  و منی مال نصف که بود چی محرمیت این که بگیرم رو عال م کدوم یقه برم. کردیم گیری عجب! هستی که محرمم

؟!بابات خونه مال نصف  

 

شکست هم در را کوچه سرد سکوت اش خنده و کشید باالتر را سرش : 

 

_ مهدیار زنی می غر خیلی روزه چند این . 

 

زده شرم و کرد غافلگیرش هایش، لب آماج شد بهار ی گونه . 

 

_  گم می وقتی. هواست باد واسم بقیه حرف پس داره، ق دمت. نیست دیروز و امروز واسه من، دل گیر   بدونی که زنم می

بیای تا زنم می لگد گ ل در پشت نیم و هفت فردا. شدی آالسکا که تو برو حاال. تموم و هستم بگو ،زنمی . 

 

کرد نجوا و شد مشت دیوار روی او دست شد، شان خانه حیاط وارد و انداخت کلید که بهار : 

 

_ روزام این حسرت شده نیومدم، جلو قبل سال چند چرا . 

 

رفت شان خانه سمت به و برداشت را سبد. آمد بیرون دهانش از بخار. گرفت نفسی . 



 

**** 

 

 و نیست خواب کند باور بود محال. گرفت بود؛ نگاهش پیش چه آن شوک برق   هیکل، آن با را خودش و زد را برق کلید

بیند می اش خانه در آن از تر مهم و رویش جلوی ندیدن، ها سال از بعد را او دارد بیداری در . 

 

 .سالم_

 

 صدای که شدند بسته و باز اختیار بی هایش پلک بار چندین. بود چسبیده کامش به انگار. چرخید نمی دهانش در زبان

شنید سر پشت از را فریبرز : 

 

_ نداره؟ علیک بچه جواب  

 

 آورد فشاری ذهنش به انگاشت؟ می نادیده را واو داشت را اش خانه کلید آمد؟ نمی و داشت را او آدرس فریبرز. بود گیج

 توانست که بود چیزی تنها شرایط، این در اما بود رنگ بی و معنا بی لبخندش. گرفت دست با را دارش نبض پیشانی   و

نکند دریغش : 

 

 

_ اومدی خوش جان، مریم سالم . 

 

 قبل که بود چادری به دستش. بودند شده عوض دو هر و گذشته دیدارشان آخرین از سال پنج. بود شوق از پر هایش چشم

بود گذاشته مبل ی دسته روی و آورده در فرامرز، ورود از . 

 

_ بیای تا بودیم منتظرت وقته خیلی مرسی، . 

_ بیام تا بشین. بودم گرفتار بیرون . 

 

گفت آرام و برگشت بودند، خارج اختیارش از پاهایش : 

 

_ لحظه؟ یه میای باهام  

 



توپید و بست را در. کرد گرم را دلش کمی هیجانش، و فرامرز شدن شوک و بود خونسرد. افتاد راه سرش پشت فریبرز : 

 

_ تو؟ جیب تو اومده کجا از من خونه کلید جاست؟ این چی واسه این  
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. شد فشرده قلبش شان، خانوادگی عکس قاب به شدن خیره با و برداشت قدم سه. بود داده قول خودش به را این و بود آرام

 کم چیزی هم باز و بود شان دست به لبخند پر های صورتک امروز؛ که رسیدند می نظر به آن از تر واقعی لبخندها

 بی لبش ی گوشه. خوابید می وار جنین برادرش هم هنوز. بود شده گذاشته وسط بالش و افتاده پایین تخت ی ملحفه. داشتند

گفت و فرستاد جیب به را چپش دست. زد دور یک و رفت باال اختیار : 

 

_ بگیری یاد رو زدن حرف درست کن سعی مریم، و نه این . 

 

 کمد جلوی و او به پشت. شد کشیده هم در اش چهره. بود رسیده سر به اش حوصله و صبر میزان اما بود شوکه هنوز

کرد تنش پیراهن آوردن در به شروع لباسش، : 

 

_ موند سؤالم جواب. نذار من سر به سر . 

 

 منتظرشان سالن در که دختری آن نه کند، روشن را خود تکلیف بود آمده. نشست تخت ی گوشه و زد وری یک لبخندی

 به. کند احیاء دوباره را او بتواند بود امیدوار و برداشته را اول قدم فرامرز سخت ی پوسته شکافتن برای. بود نشسته

پرسید تر آرام و زد زل برادرش یها شانه : 

 

_ خوایش؟ می کجا تا  

 

 جانش به او که زدند نمی کاری چنین این هم زخم. شد َسلب بدنش از حرکت توان. ماند پیراهن سوم ی دکمه روی دستش

 آن روزی. کرد می شیشه در را عمرت. َکند می جا از را ات زندگی ی ریشه که پیکری و در بی سؤاالت با بود افتاده

بود نرسیده بار به اما داشت ریشه خواستنش. بیفتد برادرش پای به که خواست می را دختر این قدر . 

رفت می پایین و باال شدت به اش سینه. کرد پرت اتاق کف را لباس و باز شتاب با هم را پایینی ی دکمه . 



 یک و زده کمر به هایش دست. خاندچر می مردمک اش خانه وجب به وجب روی خیالی بی با که نگاهی به دوخت چشم

شد ریزتر چشمش : 

 

_  دستم تو رو دستش اومدی شده چی حاال. کرد می تاریک رو زندگیت م؛ سایه دیروز تا زنی، می من خواستن از حرف

 بذاری؟

_ کردم ریسک . 

 

کرد ُترش رو. بشنود فریبرز زبان از بخواهد و باشد دلش باب که چیزی نبود این : 

 

_ شه نمی تموم خوب تهش چون نکن . 

 

ایستاد روبرویش و شد بلند جا از که بود فریبرز بار این : 

 

_  دلت دونم می ولی ترسی، نه و ندارم ا بایی نه. ست دفترخونه یه و شاهد تا دو و دقیقه دو کار کردنش، خودم محرم  

داشتنش و استنخو برای بدم فرصت بهت که ت خونه تو اومدم. شدی طاقت بی بردمش، وقتی که بود باهاش . 

 

بود صدا پر پوزخندش : 

 

_ برادریت؟ نیفتاده یادت دیر  

 

کرد اشاره پایش تا سر به : 

 

_ اما کرد برادری باید الیقش واسه ... 

 

نشود شنیده و دیده که بود آن از تر روشن اش، گرفته صدای پشت تهدید و داد ترش کوچک برادر نفس به نفس : 

 

_  آب بره، لبش رو از خنده. کشیدم تیغ آبروم رو آوردنش، واسه. کنی نگاه بهش چپ اگه کنم می خورد خودم رو گردنت

زنم می آتیشت زنده زنده و بندم می باهات برادریم رو چشم! نباید که کنم می رو کاری و گذره می سرم از . 

 



 اش زندگی ریبرز،ف چشم از دور توانست نمی که بود زشتی واقعیت اش زندگی نابسامان اوضاع نگاهش، زد می دو دو

 رفته، فرو گ ل در پاهایش و چسبیده صورتش به که داری نم و خیس موهای برای بار اولین که شود شریک دختری با را

بود رفته دلش . 

 که ای نترکانده های بغض از پر اما دار شیب نگاهش و شد کج کمی سرش. افتادند کنارش آویزان هایش دست و شد تلخ

ردک می سنگینی دلش روی : 

 

_ روزگارم؟ و درد دوای یا بشه زنم آوردی  

 

 به زندگی برای قدمی بود آمده. بداند ندیدن سال چند از بعد را شان جفت دهان ی مزه که بود آورده. گرفت فاصله او از

 سؤال زیر عمری را اش برادری که برادری برای باشد برادر که بود آمده. بردارد برادرش مرج و هرج پر و ریخته هم

انداخت سمتش نگاهی نیم کردنش، باز از قبل و رفت در طرف به. برد : 

 

_ خوام می جواب ازت چیزی هر واسه. کنی می خواستگاریش من، خود از میای. هللا بسم بلدی، داری زن اگه . 

_ تو؟ از چرا  

 

داشت حرف نگاهش فرامرز، مردد نگاه به زد زل و داد تکیه در کنار دیوار   به . 

 

_  پلکه، می کسی برت و دور اگه. باشه تو کام به که اومده من اسم به. منم دلگرمیش. منم پناهش و پشت. ممن بزرگترش

باهاشه دلت که دونم می ولی تو، واسه گرونه دختر این. بپرونش . 

 

داشت زهر زبانش روی : 

 

_  می دستات دنبال من وقتی بودی مواظبش کجاست؟ بدونم و ببینمش بذار کردم التماست سال پنج وقتی بودی اون پناه

باشه؟ صورتم و سر پناه که گشتم  

 

کرد عوض بود، انداخته تخت روی صبح که راحتی شلوار همان با هم را شلوارش . 

 

_ . ننشسته معجزه منتظر دختر اون من، ی خرابه خونه تو االن و نشدی زده جن که کنم باور خوای می و گی می جوک

بسازم زندگی اسشو من قراره و شده پیداش یهو فقط . 

 



 زندگی رنگ دنیایش و لطیف گل، برگ مثل که دختر این زندگی سر  . زد کنار را برادرانه عطوفت های الیه. شد جدی

زد اشاره اتاق از بیرون به. کرد نمی ُمماشات او با داشت؛ : 

 

_ شده سست پات اگه نیار بهونه. حاضر و َحیُ  ت خونه تو ای؟ معجزه دنبال . 

 

 داشته را مریم. مطلق بیداری   به داشت شک هم هنوز. بود شده کرخت پاهایش. برداشت را پیراهنش و شد خم سرش

هوارش تا گرفت را اش زندگی ی یقه و زد جانی کم لبخند باشد؟ نرود در این، از بیشتر ز  . 
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_ کرده فرق روزا اون با خیلی زندگیم ولی نشده سست . 

_  سر دختر، اون دل حرف. نیست داراییت سر من حرف دونی می خوب ولی کرد حلش نشه که نیست چیزی پول بحث

هست؟ توانش تونی؟ می. کنم می باز حساب بودنت آدم رو دارم. نیست جیبت  

 

کرد تر لب .زد بخیه فریبرز های چشم به را نگاهش : 

 

_ ولی هست ... 

 

گرفت جلویش دست : 

 

_  واسه که نکبتی زندگی این و خودت از خوای می چی که این به کنی فکر خوب داری وقت هفته یه بسه، هست همون

 مریم که شدی عوض قدری اون اگه. گذاشتم پاتختی روی جا اون آدرسم سراغم، بیای تونی می بعد. کردی مهیا خودت

 لیاقت نوبت ولی بودم مواظبش جا این تا ببینیش، آوردم. نیای بهتره و شدی عوضی یعنی باشه، دهنت از تر بزرگ لقمه

خودته دادن نشون . 

 

نالید و آورد زبان بر را حسرتش. کشید شلوارش به را سرما این در اش کرده عرق دست کف : 

 

_ کجاست؟ بدونم و ببینمش نذاشتی چرا  



_  که این و بینیش نمی دیگه نخواستت، اگه. کنی می روشن واسش هم رو بچه اون ی قضیه. بود شکمت زیر گیر   عقلت

خوش شب. مربوطه خودم و خودش به هم، رسه می کجا به زندگیش و شد چی . 

 

 کار فریبرز شناختن. رساند زانویش سر به چانه و شنید را در صدای. شد جمع زانو از پایش یک و خورد سر تخت پایین

 خالی دستش تا داد می کمک الله به باید. رفت و ریخت هم به را ذهنیاتش تمام و آمد اش زندگی سطو. نبود کس هیچ

شد تر رنگ پر مریم، خندان های لب دیدن با بایدهایش. کشید دراز اتاق کف و کشید آهی. نماند . 

 

**** 

 

_ بخوابی؟ نمیای چرا  

 

 به لبخندی و کرد مرتب هم روی را رویش پیش های هبرگ. برداشت میز روی از را هایش دست و گرفت باال را سرش

زد رویش : 

 

_ بدم انجام رو جدید ستون کارای کم یه جا این اومدم.شی می بیدار بشه صدا و سر گفتم نبرد، خوابم . 

 

 شده فراری هایش چشم از خواب و شده یمین نبود متوجه تخت، روی کشیدن دست با. کشید دست اش آشفته موهای روی

گفت ناراضی و کرد او تن نازک لباس به اهینگ. بود : 

 

_ ی تا باشه؟ باید دستت ستون دو ک   

 

بود شده خشک مبل روی که داد بدنش به قوسی و کش . 

 

_ مرخصی از بیاد همکارم وقتی تا . 

 

 رفشا اش، ریخته هم به و نابسامان افکار و ها خوابی کم. بست پلک ای لحظه. سایید بازویش به بازو و نشست کنارش

گذاشت پایش روی دست یمین که بود فکر غرق. آورد می او به مضاعفی : 

 

_ بذارین؟ جلسه شرکت برای قراره صبح نگفتی مگه بخواب، برو  

 



 روزها این که مهدیاری و سامان امید به را شرکت. بود شده پایش جلوی سنگ قولش، و داشت سیگار نخ یک هوای دلش

 فشار. داشت رساندن آسیب قصد اش، خانواده به که گشت می کسی دنبال و هکرد رها بود، سپرده عشق هوای به سر

چرخید شانه روی سرش و شد بیشتر یمین دست : 

 

_ میاد؟ فردا یحیی  

 

شد پاشیده ذوق َگرد صورتش، پهنای به و آمد کش بار این اش افتاده رنگ از لبخند : 

 

_ بمونه ای هفته دو میاد. دادم رو جا این آدرس. شده تنگ واسش دلم چقدر آره، . 

 

کرد لمس را اش شقیقه و داد تکان سری : 

 

_ خوبه نباشین تنها نیستم، وقتی که همین . 

 

کشید زبانه نفرت و شد سفت هم به هایش دندان : 

 

_  چیزی ببینم دستش، دادم دیروز هم رو محلی استشهاد. شده دستکاری برق سیم گفت فریبرز رفیق. میارم گیرش

گردم می وجب به وجب رو تهران کل نشد،. هن یا شه می دستگیرش . 

 

بود شان زندگی هم سر پشت های اتفاق درگیر هم خودش. نشست زانو چهار و شد جابجا مبل روی یمین : 

 

_  سر دشمنی و تالفی یا باشه خانوادگی مشکل باید یا. شه می درگیرش منم فکر مدام کردم، کار جنایی ی صفحه که انقدر

چیه قصدش دونم نمی. نداریم کدومش هیچ واسه زمینه پیش ما که کاری، مسائل . 

 

شد کم ابروهایش ی فاصله : 

 

_  همه که بوده اندازه اون بهمون حواسش. باخبره مپن زندگی بم و زیر از یه یعنی جلو، میاد و نیستم من دونه می وقتی

نداشتی؟ مشکوک تماس دیگه. بدونه رو چی  

 

انداخت باال را سرش : 



 

_ بخوابی؟ ری می یا بریزم واست بیداری. بخورم قهوه خوام می من. شکر رو خدا نه  

 

. کشید باال نگاه و دید را شان رفتن هم در. شد خیره همسرش های دست به و گرفت اش ذهنی مجهوالت از را حواسش

 روشنایی در و آمد باالتر سرش هم باز. گرفت نبض بود، افتاده پایین اش یقه که اش برهنه ی سرشانه روی هایش چشم

دوخت نگاه او نگاه به کوب دیوار : 

 

_ بشه درمون باهاش خوابیام بی که... بسه برام تو چشمای ای   قهوه . 

 

گرفت آشیان دلش، کنج در وصف قابل غیر شوقی اما باخت رنگ یمین های لب لبخند . 

 خواستن از برایش اول روز که بود همانی مرد این نگاه رنگ اما، شد می زیاد و کم مدام و داشت نوسان شان احساسات

 اشتیاق تا ماند می منتظر باید. نداد خود به تکانی بار این. بزند او برای خواهد می اما نزده کسی برای که دلی از. گفت

 روی به کرد سعی. گذاشت زمین روی را پاهایش و کشید دست نگاهش خیرگی از. دهد نشان الوند را بودن هم با این

 دلش و کرد حس را او دست گرمای. نکند خاطرش آزرده الوند ممتد سکوت که داشته، انتظاری چه هک نیاورد خود

شد سرمازده و خشک درختی روی روییده تازه برگی تک حکایت . 

 

_ یمین نیستم غافل ازت ولی درگیره فکرم . 

_ دونم می . 

 

بوسه و خوانَدش عشق به : 

 

_ من مال تو نفسای. منه دل تو، دارایی ! 
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بود تر سخاوت با و تر سنگین الوندش دل ی کفه. گرفت اندازه خودش های نفس با را اش دارایی . 

ماند پنهان شان خواستن هیاهوی در لبخندش و بود داراتر او از . 

کشید باال خانه پارکت سرد سطح روی از را پاهایش . 



وجودش جام   از شدن لبریز ی اندازه به و عشق مرز تا خورد گرهی همسرش بازوی دور هایش دست ... 

 

_ خوابی؟ نمی  

 

 شدن مرهم جز را شان دل سرمای نه و شد ریخته ای قهوه نه. بود پچ پچ حد به و آرام عمیق، ای خلسه گرم شان صدای

کرد گرم چیزی هایشان، نگاه . 

گفت و گذاشت اش پیشانی روی دست. گرفت قرار یمین ی شده جمع پای و مبل روی الوند سر : 

 

_ باشم بیدار خوام می خوابیم؛ می که روزایی تموم ی اندازه نه، امشب یه . 

 

 که دبودن دیده شان اطرافیان از هایی واکنش و کرده سپری را روزهایی شان، بودن هم بی روزهای واپسین در کدام هر

 گذرانده سر از که روزهایی یاد به یمین. شد می هایشان دل زدن پرپر و گرفتن نبض بیشتر برای قطور کتابی خودش

چرخاند وار دایره و نرم را دستش کف و کرد فرو او موهای میان دست بودند، . 

 

_ شده گتن شون همه واسه دلم. نشو بدبخت بداخالق این با عمر یه و بیار نه گفت چقدر سمیرا . 

 

 ی خانه نهان در شاید که بشنود را جوابی و بپرسد خواست می را سؤالش وقتی ندارد جایی دیگر هایش چشم روی دستش

آورد نمی اش زندگی موجود ترین داشتنی دوست روی به اما کشد می مردانه را انتظارش دلش : 

 

 شدی؟_

 

 سرش کرده، راست قامت هایش داشتن ی پایه یگرید جور امشب مردش. شود می دوخته هم به ای لحظه یمین های لب

زند می دور مدام الوند ی خورده تاب های مژه روی نگاهش و چسبیده سینه به اش چانه که شده خم حدی به . 

 

 ...شدم_

 

 سرمست بویش که نوبرانه خرمالوی از تر شیرین. دارند دیگر معنایی گاهی ها شدن که تصور این با حتی کشد نمی عقب

است شدن چین دست منتظر شاخه بلندترین نوک که همانی چیدن برای اندازد می هوس به را دل و ندک می . 

 دیدن قابل پرده، ی مانده باز الی ی اندازه به که دوزد می پنجره به چشم یمین و شکند می باران صدای را شب سکوت

 چهره این پشت او که داند می. بردارد را ششوهر دل روی سنگین ی وزنه تا گیرد می سر از را حرفش ی ادامه و است

شود می رنگ به رنگ دلش صورتش، جای به و است حساس نشدن داشته دوست به زمخت، و سرد ی . 



 

_ شدم خوشبخت . 

 

 به چیزی. افتد می پایین سرش و گیرد می مبل ی لبه به را دستش دو و دارد برمی یمین پای روی از سر عجله بی و آرام

 و میز از نگاه. اندازد می گوش پشت همسرش های مهربانی انگشت   سر با را هایش آشفتگی دازد،ان می چنگ دلش

 یافتن امتداد شرط با عشق، به اما کند می معاوضه دل با دل. دوزد می خودش به و گیرد می یمین رنگ آبی خودکار

دکش می سر الُجرعه که هایی نفس و است گردش در اطرافش در که تنفسی پر هوای . 

 

_ ببینمت بیشتر کنم، نگات بیشتر آخر روزای کرد وادارم سادگیت . 

 

کرد باز لب و ترکید قلبش ی گوشه خاطرات، هجوم در حبابی : 

 

_ آخر روزای ... 

 

 نگاه آویزهای شب روی شد ها دارش تب های نفس و رفت فرو بیشتر رفته، فرو مبل. چرخید او سمت افسوس بی سرش

الوند دار   رگه و سرخ : 

 

_ زندگیم حسرت نشه نداشتنت که کنم نگات کمتر ببینمت، کمتر کردم می سعی . 

 

 ها آن به هم خوب حال گاهی نیستند، زدن حرف برای گاهی ها لب. کشید پیش سر الوند و ماند حالت همان مکث بی

 می زبان هب را هایشان حرف ناجوری جور گاهی. بخشند می مأوا هم را ها دل آشوب و ها دست گرمای است؛ وصل

دارد می وا بیشتر هایی تپیدن به را دل که چه آن حس با سکوت؛ در و کالم بی آوردند، . 

 

 ...احبچ_

( دارم دوستت ) 

 

بست ریسه قلبش دور تا دور شکوفه و باران و بهار از ریزی سینه با الوند، آغوش پناه در و شنید. نوشید و شنید . 

 

 ...احبک_

( دارم دوستت ) 



 

 نور که بود ای سپیده طلوع میعادشان و زدند گره هم به دل هایشان، تن میان افتاد راه به بازی آتش و فتندگر دل از زنگار

الوند خاکستری های چشم به آرامش و تابید یمین های گونه به ... 

 

**** 

 

_ نامسلمون! خب دارم زندگی و کار برم بگیر منم از خب بمیری، ا ی ! 

 

کرد تر نزدیک اش شانه به سر و شد بهار تدس باریک های انگشت اسیر دستش : 

 

_ بشین بیا. کنن می دنبال رو تو چشم با دارن سالن کل مهدیار . 

 

 به شاکی و زد زل مچش روی ساعت به. کرد قفل بازویش دور را بهار دست و انداخت همه به سری تا سر نگاهی

انداخت اخم پر نگاهی آزمایشگاه متصدی : 

 

_  بذار کن شون ول. نشن دائم فلج که کنه می ورزش شون چشم بدن، تکون میاد شون حیف که رو ُتنی صد هیکل واال

بشه نوبتت تا بشین گه می هی و ش وامونده صندلی به چسبیده که اینم. باشن خوش ! 

 

نشاند زرشکی فلزی صندلی روی و کرد همراه خود با را او : 

 

_ فردا؟ برا بندازیم خوای می واجبه خیلی کارت اگه تو، و من مثل هم بقیه  

 

گذاشت بهار پای روی دست و چرخاند حدقه در چشم : 

 

_ بگیری؟ نتونستی آزمایش یه و دخترم با چرخی می ول بگه و بچسبه دستی دو رو م یقه عمو شب باز که ! 

 

گرفت آدم و عالم از نگاه و شد گرم دستش پشت . 

 

_ نشی اذیت همه این تو که کار سر رم می منم ،درسم شدن تموم از بعد. گرفتاری و داری کار دونه می اون . 
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کرد تنگ چشم : 

 

_ شوهرت؟ ا ذن بی سالمتی؟ به وقت اون کجا  

 

 کرد شل را او بازوی دور به دستش ی حلقه کمی و انداخت پا پشت پا. شد مهدیار های چشم و صدا جدیت مات ای لحظه

بکشد جلوتر را بدنش بتواند تا : 

 

_ منی؟ کردن کار مخالف مگه تو  

 

داشت خانه هایش چشم طرح جای   جای   در هنوز جدیت همان : 

 

_ بشی؟ که ذارم می بشی؟ پشیمون تونی می عوض؟ ها حلقه گی می کنی؟ می کار چی باشم  

 

کشید جلو را چادرش و گرفت گارد هم او : 

 

_ مهدیار نبود اینا جوابم . 

 

چرخاند سر و انداخت نگاهی بود، پایین که مرد سر و چوبی لعنتی میز همان به کالفه : 

 

_ ارشمیدس؟ و سقراط بشم منم و بپرسی فلسفی سؤال باید تو کنم، می مستفیض رو همه دارم که االن  

 

زد آرامی ی ضربه اش شقیقه روی : 

 



_  و آسمون طوری واست شینم می اومد؛ جا که حالم بذار پایین، میاد داره موتورش و افتاده یسوز روغن به االن

جان؟ بهار حله. کنی باز رو من کور های گره نتونی هیچی با که بافم می ریسمون  

 

 یدیگر دل مبادا. نکن دلبری گفت نمی کسی و کرد می بیانش شیرینی به اما داشت آستین در جوابی حرفی، هر برای

شود لبخندهایت همین هوایی   . 

 

_ دم می مهلت فردا پس تا بهت دادن، آوانس برای ولی بزنی ذارم نمی که گره . 

 

 و هستی جان عزیز   هم آن بدون کن، تهدید کم بگوید. کند رها را نفسش و ببرد فرو گوشش در سر خواست و فشرد لب

است نشده گشوده کس هیچ روی به حریمش های دروازه تو جز که زدی سند خود نام به را قلبی . 

 

_ پورنسب بهار پورنسب، مهدیار . 

 

کرد رها را صندلی و گرفت محکم را بهار دست و برد باال سر شکر ی نشانه به و بود دل ته از لبخندش . 

 

_ نمونده صاحاب بی خرمون دوباره تا بریم.برداشت یکی رو دهنش رو چسب   . 

 

 و نکرد رها را او دست شد، می عوض باید مسیرشان که ای لحظه. بدهند آزمایش دبو قرار که اتاقکی به شدند راهنمایی

 :گفت

 

_ بهار گم می ... 

 

بگوید را حرفش ی ادامه شد باعث آورد، زبان بر بهار که کوتاهی هوم : 

 

_ ترسی؟ نمی که چیزا این و آمپول از  

 

کرد رها را دستش ناچار به هم مهدیار و انداخت باال را سرش او : 

 

_ برو باشه، خب . 



 

گزید لب و کشاند میخ چهار به را او بهار، سؤال که برود راست سمت که چرخید . 

 

_ ترسی؟ می تو که نگو ! 

 

برگشت و گفت لب زیر کوتاهی لعنتی : 

 

_ میاد بدم فقط لرز؟ و من من؟ و ترس . 

 

 و خرید برایش بال که خودش زبان از شد حرصی. رفت ریسه خنده از و گرفت ای شیشه درب و دیوار به را دستش بهار

را بهار نگاه تمسخر بار : 

 

_ بشه باز نامحرم جلو نیشت نبینم. چیزیه خوب خجالتم ببینم، بدو نخند . 

 

 راهرو ته به. نشد حریفش اما زد کمر به دست. بود ناشدنی انکار نگاهش شیطنت برق اما گرفت دهانش جلوی دست

برداشت خیز سمتش قدمی و انداخت نگاهی : 

 

_  پخش ملی ی رسانه تو. گیرن می عکس زرتی و حساسن روش مردم دونی می که جا همون نزدم ُمهر نیومدم تا برو

کنمش می . 

 

زد لب بهار : 

 

_ بزنن صدام بگو افتاد، اگه فشارت ! 

 

رفت و گفت شیطانی بر لعنت او و شد دور مهدیار ی شده گرد های چشم جلوی از سرعت به . 

 او حواس کردن پرت برای که بود مهدیار بین، این و بگیرند هم را آزمایش جواب تا راندندگذ شوخی سر را انتظارشان

 خودش و کند سرخ گونه او تا کشاند می ازدواج برای آمادگی کالس به را بحث مدام تزریق؛ و آمپول به نسبت ترسش از

 ...عشق

 



 حبس سینه در هایشان نفس و شد کدر شان نگاه شدند؛ خوانده فرا پزشک اتاق به آزمایش، جواب دریافت جای به وقتی

 .شد

بود خیره میز روی دستش حرکت به مهدیار و دکتر مشکی قاب عینک به بهار نگاه هم، کنار نشستند صندلی روی . 

 

_ اطمینان محض بشه تکرار مجدد که الزمه. ببرین تشریف تخصصی آزمایشگاه سر یه . 

_ خانم؟ چی از اطمینان  

 

کرد رصد هم باز را آزمایش ی برگه و کرد جابجا هایش چشم روی را عینک. بود آمده سر قتشطا که بود مهدیار . 

 

_  راهنمایی بتونه که متخصص دکتر ببرین بعدش. بمونید نتایجش منتظر و جا اون برین. ندم قطعی نظر من بهتره فعال  

نیست موردی که شاءهللا ان. کنه تون . 

 

شد تند شزبان و ترساندش بهار، دست حسی بی : 

 

_  نشستی، جا این بشه؟ عایدت چی که ترسونی می رو طرف دل نیست، چی و هست چی دونی نمی خودت وقتی خانم

کنی؟ زهرمارشون رو مردم خوشی    

 

 بهار دست ای لحظه شان، خروج از بعد اما کرد باز پا با را در. زد چنگ هم آزمایش ی برگه به و گرفت را بهار دست

کوباند هم روی را آن ممحک و کرد رها را . 

 از خوشی. زد زل بهار به و کرد لمس دستش شست ی نرمه با را برجسته رگ گذاشت، گردنش روی دست ای لحظه

کرد می سست را پایش بهار لبریز نگاه. ایستاد کمی ی فاصله با روبرویش و رفت جلو. بود آمده در شان دماغ . 

گفت تعجب، به آمیخته لحنی با و گرفت را هایش سرانگشت : 

 

_ . صورتش تو زنم می میام رو جواب بعد و آزمایشگاه بهترین برمت می. شنید مفتم گفت، مفت دختر؟ کردی یخ چرا تو

نکنم رو کار این اگه نامردم . 

 

چسباند اش گونه به را هایش لب هوا بی و کرد لمس وار نوازش را دستش پشت . 

 

_ نداره غصه . 

 



دوخت بهار های چشم به چشم و رفت عقب رشس. افتاد پایش جلوی اشکی قطره . 

 

_ مهدیار؟ چی، باشه مون چیزی یه و بگه راست اگه  
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آمد کش او، ی مانده هم روی های لب تا بهار نگاه و نیامد در صدایش . 

آورد پایین را صدایش ُتن اما بود عصبی. کشید دور یک دهانش دور اشاره و شست تانگش دو با . 

 

_  زد ُگه منم روز داغونه، و خیط اوضاعش که بس. دیدم رو سیاه غالم اون نحس ی قیافه اومدم در خونه از من امروز

نیفتادی پس تا بخوری بدم چیزی یه بریم بیا باباش، گور. کرد مون خراب و بهش . 

 

 آزمایشگاه در از. فشرد نرمی به را دستش و کرد پاک اشک، نم   از را هایش پلک روی و ها چشم ی گوشه سرانگشت با

 و پراند جا از را بهار متوالی، های زدن بوق صدای. نبود ترافیک پر و شلوغ خیابان به کدام هیچ حواس اما زدند بیرون

کرد پنهان خودش پشت و کشید عقب سریع را او و دبد را چب سمت او، ناگهانی خوردن تکان با هم مهدیار . 

 

_ دیوانه؟ سرتون به زده تایی دو  

 

گفت برد، باال که دستش با همراه و کرد بدتر را حالش بود، گذاشته ترمز روی پا موقع به که راننده خشم پر صدای : 

 

_ آقا ببخش . 

 

 را بهار و کرد پیدا خالی نیمکنی. رساندشان کوچک کیپار به رفتن، راه پیاده دقیقه ده و کردند عبور خیابان عرض از

نزدیک سرش به سر و کرد خم کمر. نشاند آن روی : 

 

_ بگیرم واست چیزی یه دکه اون از برم من بشین، جا همین . 

 



 یا نزند ذوقش توی دکتر سفید روپوش تا شد می کر و کور موقت اصال  . باشد شنیده دروغ خواست می دلش. بود مبهوت

. دوخت چشم گشت؛ برمی سمتش به قدم، چند هر با و شد می دور او از که مهدیار قامت به. را آزمایش تکرار زا حرف

 آمدن با. باشد شده بدل اشک به هایشان خنده کرد نمی باور. شد تار دیدش. کرد می بدرقه اشک قطره یک را قدم هر

 هم او و گرفت قرار صندی سردی روی کنارش کلوچه و داغ چای. انداخت پایین سر و نیاورد تاب رنجورش دل مهدیار،

نشست پا یک روی پایش جلوی : 

 

_ ما بند نیم خوشی   و زندگی به خوند فاتحه و زد حرف که کنه لعنتش خدا بهار، رو اینا نریز . 

 

بود شده دارش زنگ صدای از جزیی استیصال و التماس ناله، : 

 

_ مهدیار خوبه گفت می که بود خوب اگه خب . 

 

 زد گره نیمکت فلزی ی لبه به را دستش. ندهد زمستان به دل و نشود خزان. نباشد باران بهارش، که کند چه دانست نمی

خوشحالش همیشه صدای بود درمانده. کرد کم را اش فاصله و : 

 

_  و درب فامیل   و فک با کرد غلط. نکن گریه! ها زنم می قرآن به. نیمکت همین به کوبم می رو سرم جوری، این نکن

باشه؟. تخصصی آزامایشگاه یه ریم می. داغونش  

 

 لب و داد تکان سری مختصر. گذاشت اش تنهایی برای را شده لبریز های اشک باقی دید، را او های نگرانی دل که بهار

شد سرش روی چادر ی ضمیمه مهدیار های . 

 

_ بشی گرم بخور چایی. من برم قربونت آی . 

 

**** 

 

 راحت اعصاب به. بود نشسته فرمان پشت و کرده رها را اش زندگی و کار دارد، رفتن خیال فرحناز بود شنیده وقتی از

 بودن به داریوشش. کشید دردمندش های پلک روی دستی. بود شده زده گند راحتی به بود، همراه خوابی بی با که دیشبش

 ماشین. بماند دور او از هم باز دهد اجازه ودب محال. باشد اش گونه روی اشک ی قطره اگر حتی داده نشان واکنش آیین

 ی دکمه. رساند خانه درب به را خود و زد ریموت سرعت به. کرد پارک آب، جوب موازات به درست و کوچه سر را

شد باز تیکی صدای با در ای؛ اضافه پرسش بدون زد، که را آیفون . 

 



 روی تا وار پیچک دیوار، به چسبیده که کاغذی گل درخت خالی جای به نکرد نگاه.نداشت را سابق صفای دیگر هم حیاط

. شد وارد آن، به ای تقه زدن با و گرفت هال در کنار شده ردیف بلند و سفالی های گلدان از چشم. بود رفته باال دیوار

کرد پیشدستی. آمد استقبالش به گرمی به همیشه، مثل خانم زهرا اما نبود مادرش از خبری : 

 

_ کجاست؟ سالم،  

 

کند آرام را الوند تا زد مریض و دار کج لبخندی : 
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_  و گفت بس از که مادرت. بده تو حرف به گوش که بیاد زنم می صداش اونم. کن تر رو گلوت بشین بیا حاال مادر، سالم

بیارم برات چیزی یه بشین. خوابوندمش مسکن زور به و گرفت سردرد ید،شن نه . 

 

تیشه دیگری و داد می اره یکی شان، خانوادگی ناتمام های کشمکش از بود خسته ! 

 

_ هواست رو کارام. نیومدم پروری شکم و خوردن واسه خانم زهرا . 

 

چرخاند راست سمت را دستش و شد خیره الوند مصمم های چشم به ماند، کمرش به دستش : 

 

_ خان داریوش سابق اتاق تو . 

 

 و بود سکوت صدا، پر و خشونت با کمی زد در. داد نمی هم را گورستانی هیچ به رفتن ی اجازه وقتی نبود جایز تعلل

در الی شدن باز . 

 که بود آیین به نگاهش. شد وارد الوند و کشید عقب او. نشست در روی دستش کف و کرد شکار را فرحناز مغموم نگاه

کرد فرو کوچک بالش در را صورتش و زد غلتی داریوش قدیمی و چوبی ی نفره دو و بزرگ تخت وسط . 

نچرخید آیین صورت از نگاهش. گرفت می را نفسش و زدند می تازیانه مدام خاطرات : 

 

_ بری؟ خوای می کجا  



 

زد لب اش، دستی ساک در شان گذاشتن با. زد تا را پسرش لباس دست دو و نشست تخت پای : 

 

_ م خونه . 

 

زد تکیه آن به و بست سر پشت را در : 

 

_ پایینه؟ حد این تا درکت داره؟ نیاز ش بچه به مرد اون شه نمی حالیت. شده خراب همین تو و جاست همین ت خونه  

 

 از دل سال هس وقتی نبود جایز ماندنش. راند عقب پیشانی روی از را پسرش موهای. گذاشت پایش کنار و بست را ساک

بود بریده خانواده این . 

چرخید سرش. بود کرده خالی پسرش خوابیدن زمان دیشب را هایش بغض بماند، قوی کرد سعی : 

 

_ افتاد؟ راه شد پا اومد؟ حرف به شد؟ چی دید، رو آیین  

 

رفت باال صدایش شده، طاقت بی. گرفت الوند طوفانی نگاه از چشم و زد کنار را اشک ی پرده : 

 

_  ش خونه به پات و گفتی بله که روزی از گذروندیم، سر از که روزایی اون تموم شدی؟ رو اون به رو این از چرا تو

ندیدم رو خیالی بی این ازت لعنتی، تصادف اون تا شد؛ باز . 

 

 صدایش اوج آیین، های چشم شدن باز با و آورد در تن از کت. نبود باخبر زن، این بیجای ی عالقه از یمین جز کس هیچ

رسید پچ پچ به : 

 

_  می قسمت هم با مون سفره وسط نون عمری و شناختم من که اونی گفتم. بهش داری عالقه ولی نیست عشقت اگه گفتم

 بزن پس بودی، فرصت منتظر و نشناختمت عمری من اگه. داد بازیش بشه که اونه از عزیزتر داریوش که دونه می شد،

چاک به . 

 

 رفتنش به راضی هنوز. شد نمی خالی دلش اما کرد باز را در. انداخت بازویش روی را تک و زد چرخی پا یک روی

تهدید پر و مردانه اما شکست صدایش. تپید می سینه در وقفه بی داریوش برای دلش وقتی نبود : 

 



_ گیرم یم ازت رو آیین که کشه نمی روز نصفه یه کردی، اختیار سر باال آقا که برسونه گوشم به باد اگه ولی . 

 

 پلک فقط اما کشیده خواب اتاق تا که دید را زهرا نگاه. کرد متوقفش فرحناز، هق هق صدای که بود برنداشته را اول قدم

نرفتن برای خواست، می معجزه. زد ... 

 

_ ولی برگردم که سرم رو اجباری نه و دارم سر زیر رو کسی نه من ... 

 

. رساند تخت کنار دیوار به رفت، فرو فرش بلند پرزهای در که ایشه پنجه سر کمک به و زاری با را اش خسته تن

آمد نمی بند هایش چشم جوشان ی چشمه. گرفت بر در را بازوهایش و کرد جمع را پاهایش . 

نگرفت پایش زیر زمین از چشم. بازگشت را نرفته قدم و گرفت زهرا از چشم الوند . 

 

_ کنی نمی خرجش هم رو ت لحظه یه االن که اونی ت؛واس گذاشته کم کجا بدونم بگو رو، حرفت نخور ! 

 

 الوند بلند قامت به نگاهش. کشید چشمش یک پشت دست. کرد بازشان نیم و فشرد هم روی را خوابالودش های چشم آیین

 باز آغوش پسرش برای و کرد پاک بلندش شال ی گوشه با را صورتش فرحناز. شد سرمست و دید را او لبخند. افتاد

 سرش به سر. نبیند را مادرش ی شرمنده نگاه تا چسباند سینه روی را سرش و کرد نوازشی را آیین الغر ازویب. کرد

گفت و زد : 

 

_ که بود فهمیده ولی چطور، و کجا از دونم نمی ... 

 

گرفت راه آیین موهای روی چشمش ی گوشه از شبنمی و کرد سکوت . 

غرید و کرد پریشان دستش ی پنجه با را موهایش. بود شده طاق طاقتش : 

 

_ فهمیده؟ و فهمیده می نباید رو چی گی؟ می داری چی ببینم بزن حرف درست  

 

 زخم. بود داریوش عمر که انداخت می پسری به نگاه وقتی گرفت نمی قرار دلش. زد زل مادرش به و آمد باال آیین سر

 همه از دلش حرف. زد می پا و دست مدام و کرده گیر برزخ در را سال سه این تمام. بود رسیده عفونت به قلبش های

ماند پنهان . 

 

_  از رو تو. ندادم بله بسته چشم گذاشت؛ پیش پا داریوش وقتی باهام، نبود دلت. بودم ناامید تو از که گفتم بله بهش وقتی

کردم بیرون سرم . 



 

کرد زمزمه و گرفت باال را سرش الوند : 

 

_ کردی می بیرون دلتم از . 

 

نشاند پاهایش روی را آیین و زد پس را اشکش : 

 

_  جلوی. نبود غیرتیم بی سر از کنین بارم خواد می تون دل چی هر شما گذاشتم اگه سراغش، رم نمی بینی می اگه

نکنه دریغ ازم نگاه که رم نمی. نشه بد حالش که سراغش رم نمی. بودم شده خفیف و خار شوهرم . 

_ شد؟ چی زنش؟ از کنه دریغ نگاه چرا  

_ ولی کجا، از ونمد نمی ... 

 

گفت لرزان و گرفت نفسی : 

 

_ داشتم دوست رو تو فهمید . 

 

ماند آیین کنجکاو های چشم میخ نگاهش و آمد بند الوند نفس ! 
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**** 

 

 باشد؟ گونه این شد می مگر. بود مانده آیین ی ترسیده نگاه و فرحناز بارانی های مچش محور حول حواسش. بود گنگ

 کرده زندگی بند را دلش که تری بزرگ برادر دست از خوردن سیلی به بود راضی آورد؟ نمی رویش به داریوش چرا

بود رسیده حلقش به جانش و شده تشدید اش خاطری پریشان. بود . 

 فرمان روی سر و کشاند خیابان ی حاشیه به کند؛ می رانندگی درندشت، شهر این کجای که ینا به توجه بی را اتومبیل

 شنیدن از بعد خانه آن در که تلخی های لحظه و رسد می انفجار مرز به سرش آید، می کش که بودنش های ثانیه. گذاشت



 نگاهی و رفت سال سه. کرد کوتس و دید را او برادرش سال سه. کند می رسوخ تنش در فرحناز، تر تلخ اعتراف

نشد تیز سمتش . 

 

"_ نفهمیدم؟ چیزی من چرا بود، شده باخبر بیخودی ی عالقه و زهرمار و کوفت هر از اگه فرحناز، نده تحویلم خزعبالت  

_ نشکنم جلوش من که. نشه باز هم رو تو رومون که بهش گم نمی گفت ." 

 

 محل دیدن با. دوخت چشم خیابان به و گذشت فرمان چرمی درز خط روی از نگاهش و چرخید می سرش دور دنیا

 کوره او تن اما سرد هوا. گذاشت اش پیشانی روی دست. شد پیاده اتومبیلش از حس بی دید، چشمش جلوی که آشنایی

 .بود

 الستیک صدای. آورد در را کوتاهش پالتوی. کوبید نمی سرش به را غرورش سنگ اما کرد می تحمل را او برادرش

 انگار را توانش تمام. افتاد َدوران به سرش و گرفت آن ی بدنه به را دستش. کشید می زوزه گوشش در ها اتومبیل گردی

 را پالتو جیب. داد تکانی ک رختش تن به گوشی، زنگ شدن بلند با. خورد نمی تکان که بودند کشیده بیرون پاهایش از

کرد حس را لرزشش و گشت . 

 

 بله؟_

 

 آرام صدای توانست می و بود گرفته. شد کاسته اش خوشی شدت و حرارت از ای لحظه یمین نشاط پر و خنده پر صدای

دهد تشخیص هم؛ بودند دور هم از فرسنگ صدها اگر حتی اش، حالی بی از را مرد این معمول و . 

 

_ جان الوند سالم . 

 

 می را قلبش سوزش، استخوان یسرما که بود آن از تر گرفته همسرش صدای وقتی شد مردد خوبی پرسیدن برای

 .شکافت

 

 جان؟_

 

ر از یمینش که. کند ادا سختی به را واژه تک همین تا آمد باال جانش نداند چیزی دردمندش دل س  . 

 

_  راه تو. عزیزم بدونی خواستم. شهر ی دیگه ضلع نره ما؛ خونه عوض که دنبالش رم می گفتم بهش رسیده، یحیی

آوین دنبال رم می برگشتم، . 

 



برسد برادرش به ترس؛ ی حاشیه بی امروز تواند می اش، فکری ی مشغله و نیست تنها او که کرد شکر را خدا . 

 

_ باش مواظب . 

 

 به که بود برداشته خانه حیاط ی گوشه از را ساده پراید همان ها مدت از بعد. کشید را اتومبیل دستی و نیاورد طاقت

پرسید در، بستن با همراه. برود برادرش دنبال : 

 

_ شده؟ طوری جان الوند  

 

 هر به ندزدد؟ نگاه َنَدود؟ هایش چشم ی کاسه به شرم و بگذارد آسایشگاه آن به پا توانست می مگر. بود شده طورها خیلی

 صالبتی شهر، ی گوشه یک. بود کوتاه هایش قدم. برداشت قدم و برداشت اتومبیل کاپوت روی از را دستش سختی،

گشود هم از لب خورد؟ برمی یکس به نماند، برایش : 

 

_ گرفته سرم نیست، چیزی . 

 

کرد تنظیم را آیینه و نشست فرمان پشت یمین : 

 

_ نخوابیدی دیشبم. کن استراحت کم یه خونه بیا و ها بچه به بسپر نیست، سنگین کارات اگه . 

 

 عالقه به فرستاد می لعنت ز،امرو و بودند تداعی هم برای را عشق های واژه بود؟ کرده گم امروزش کجای را دیشبش

اش همیشگی سکوت و بود داریوش بد حال آن، از سهمش که نابجا ای ! 

 دانست؛ نمی فرحناز دل از او اگر که دانست می خودش را، برادرش تصادف علت وقتی خورد هم به عشق از حالش

 پنهان خاک زیر سهند و بود هم باز برادرش امروز شاید. ماند نمی حرکت از تنش عضالت از نیمی سال سه این در شاید

بود کشیده بیرون تنش از را وجودش ی شیره شایدها تمام. شد نمی . 

 

_ خونه بیام دیرتر امروز شاید بیرونم، . 

_ خونه بیا شد بد حالت اگه. باش خودت مواظب باشه، . 

 

. آورد باال را دستش زحمت به و ایستاد خانه جلوی. کشید پایین را گوشی و شد گم اتومبیلی بوق صدای در گفتنش باشه

خواست می تنهایی از پر غاری و مردانه سکوتی امروز. افتاد پایین سرش و شد باز در تا گذشت ای لحظه . 



 

 .سالم_

 

آمد باال الوند ی افتاده فرو های شانه روی تا فریبرز نگاه. آورد در پا از کفش و داد زدن لب با را جوابش . 

 

_ جا این ایبی روز وقت این عجیبه . 

 

 پاهایش که داشت دردی شک بی را، تنومند َسرو   شناخت می. زد زل او نامتعادل های قدم به و بست سرش پشت را در

نداشت را برداشتن؛ قدم از قدم نای . 

 

_ پسر؟ چته  

 

. بست پلک .داد قرار مبل نشیمنگاه روی و برد عقب سر. کرد رها خانه سرد پارکت روی هم را پالتو و نشست مبل پایین

گفت و نیافت سرش در سؤال این برای جوابی. نبود گالیه و ناله اهل : 

 

_ کجاست؟ مریم  

 

کرد بلند صدا. بود داشته نگه را کمد در پا با. بپوشاند را اش برهنه بدن تا رفت اتاقش به : 

 

_ بیارم؟ خوری می چیزی. مدرسه  

 

شد هال وارد و گرفت اتاق ی آیینه از نگاه. کشید تن به و برداشت را گردی یقه رکابی. نشنید صدایی . 

 

_ الوند؟ چیه قضیه  

 

گرفتند فاصله هم از دمی اش، فشرده هم روی های لب نه و زد پلک نه . 

گذاشت الوند پیشانی روی دست و رفت جلو فریبرز . 
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بود همیشه از بیشتر اش داغی اما نذاشت تب . 

 

_ بردار دارم؛ بسته یه کشو تو کشی، می سیگار اگه. کنم ردیف برات رم می زدم، می نسکافه داشتم . 

_ ترکم تو ولی خوام می . 

 

رفت کوچکش ی آشپزخانه سمت به و زد نیشخندی. بود غنیمت زد می حرف که همین : 

 

_ منگنه؟ الی گذاشته رو تو زنت  

 

گفت اما بود سخت : 

 

_ بوده من به حواسش قبال   زنش دونسته می داریوش . 

 

 لبش ی گوشه. بایستد الوند روبروی و برگردد شد سبب ذهنش تحلیل قدرت. ماند هوا در اش نیمه قدم. زد خشکش فریبرز

بود کرده رد سر از سونامی رفیقش، انگار اما نداشت فاجعه انتظار. خاراند را . 

 

_ شوهرش؟ جلو کرده وا دهن دشخو  

 

داد تکان کوتاه و برداشت مبل روی از را سرش . 

 

_ بوده؟ کی با دلش قبال   برده بو کجا از پس  

 

کرد صاف را صدایش و نشست زانویش سر روی دستش. نبود االنش روز و حال کار کردنش، باز . 

 



_ نخوابیدم دیشب بکشم؟ دراز اتاقت تو برم ساعت یه شه می . 

 

بود ایستاده او به پشت. دارد دوشت را صدا این دانست می. گذاشت مالیمی موزیک و برداشت را کنترل : 

 

_ بدم سبک چیز یه بهت بیام لباس، این با اذیتی اگه. گرمه اتاق. برو نبودیم، تعارف تو هم با . 

_ خوبه نه . 

 

. نبود دیگر میلش. شست و کرد خالی سینک در را اش نسکافه ماگ الوند، رفتن با. کشاند زمین روی خود با هم را پالتو

 احساس و شد بلند هم باز در زنگ صدای. گرفتند پیشی هم از متناوب اما کندی به ساعت های عقربه و نشست جا همان

کشید نمی دیگر را او انتظار. شد خیره آیفون تصویر به. دارد عجله زیادی هست، که هر کرد . 

 باال سری. زد می ذوق توی زیادی اش، کشیده هم در ابروهای و مهدیار ی ریخته مه به ی چهره و ماند منتظر در کنار

 :پراند

 

_ شده؟ چی سالم،  

 

 و عصبانیت تمام و بکشد دهانش از ضامن تا بود دیگری سؤال انتظار در اما شود منفجر خواست نمی. بود نگاه فقط

کند خالی کسی سر را حرصش . 

 

_ تو بیا . 

 

 حس را اش سنگینی اما ببیند حرکتش بابت را فریبرز نگاه خیرگی تا برنگشت حتی. شد وارد و کرد پرت را هایش کفش

برگشت که هایش، شانه روی کرد : 

 

_ شی می پرپر که ندی من دم به دم. ها ُپرم که بگم کاری اول همین . 

_ گرفته؟ گازت خر  

 

نشست فریبرز صورت روی گنگش نگاه و داد لب زیر فحشی : 

 

_ کشیده رو زحمتش یشگاهآزما دکتر نه، . 

 



 باالتر پایین، حد از صدایش و زد کمر به دست مهدیار ای لحظه. نبود شان کدام هیچ روز. نشست مبلی روی و گفت آهان

 :رفت

 

_ شدم خراب تو خونه کردم کج راه ظهر سر که مرگمه چه ببین بپرس سؤال یه بیاد، باال جونت خب ! 

 

 سرش پشت دست. آورد تر پایین را موزیک صدای. پسر این بود رخوشس. کرد خوش جا لبش روی کوچک لبخندی

انداخت پا روی پا و گذاشت . 

 

_ شده؟ چی کنم؟ چیکارت آویزونی، همیشه که تو  

 

 سمت به را دستش هم، در ابروهایش کشیدن با و پرید جا از فریبرز درآمد، گلویش از فریاد شبیه صدایی با که کلمه اولین

کرد بلند او : 

 

_ خوابه الوند چته؟ یهو . 

 

 برداشتن با. رفت آشپزخانه طرف به. کشید بسته در اتاق سمت سرکی و برد باال ابرو. ماسید دهانش در جمله ی ادامه

گفت و کرد باز را آب شیر چکان، آب روی از لیوانی : 

 

_ مسکن؟ یا دیازپامی تو تو؟ سراغ اومده اونم  

 

زد چانه زیر را دیگری و گذاشت نترکا روی دست یک. شد روان دنبالش به هم او : 

 

_ شد چی جواب . 

 

 نگاه و بهار ی کرده پف های چشم به تا گرفت را صندلی ی لبه. گذاشت میز روی و کشید سر را آب لیوان نصف

نکند فکر عمویش زن مشکوک : 

 

_  خالی تو سر رو زندگی های عقده و خودشون ناخوش حال بلدن خوب که بره نسب و اصل بی دکترای ذات به تف ای

 .کنن

 



گذاشت سرش روی دست و کرد رها رویش را خود خواسته خدا از او و کشید عقب فریبرز را صندلی : 

 

_ شده من سر بر خاک گفت . 

 

شد شاکی و آمد باال مهدیار سر. نداشت حرفی پر به عادت. بود اش خیره فریبرز : 

 

_  و پایین بندازم سر شه می و شده گاراژ که جایی تنها. جا ینا اومدم و خونه رسوندمش بدبختی با. کرد ضعف بهار چیه؟

جاست این بیام، . 

 جواب؟_

 

 می اضطراب دریای قعر به را او پله پله داشت نگرانی. دوخت نگاه آب رنگی بی به و کشید لیوان ی لبه دور دست

 .کشاند

 

_ که غصه از شه می نصف موقع اون تا دختر این پدرشون، گور. تخصصی آزمایشگاه بریم گفت ! 

 

کرد رها صدا بی را نفسش : 

 

_ شده؟ ناله چرا ت قیافه پس آزمایشگاه، گفته  

 

آمد باال نگاهش : 

 

_ نه یا مونی می همین بازم ببینم بگیر زن. خیال بی خیلی یا خونسردی خیلی یا تو . 

_ ترسو و سوسول نه باش دار نگه زن! ماه به پا زن   شبیه شده ت قیافه ولی بالنسبت، مردی. شه می درست . 

 

 لباس به ای لحظه شدن، بلند با مهدیار. خورد دیوار به و شد باز شدت با اتاق در اما بدهد را او جواب تا کرد درشت چشم

کرد نگاه او نامرتب : 

 

_ جاده؟ به زدی خوابت، وسط  

 



نبود او زندگی روز امروز،. بود سرش روی دستش . 

گرفت را دستش مچ و رفت متشس به فریبرز و کرد پرواز خانه در سمت به : 

 

_ الوند؟ ری می کجا  

 

فشرد مشت در را گوشی و پوشید نیمه را کفشهایش . 

 

_ نرفته دنبالش و خاموشه یمین گوشی گفت. بود یحیی . 

 

زد لب : 

 

_ رفته؟ می باید  

 

بود کبود اش چهره. شد تشدید سه هر نگرانی. ایستاد سرش پشت هم مهدیار . 

 

_ کنین دعا . 
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_ کجا؟ حالت این با وایستا  

 

داشت نگهش فریبرز سخت صدای .  

 

_ الوند بیام تا مونی می. بیام تا پایین برو . 

 



 آسوده خیال کردن عوض لباس زا کتان، شلوار دیدن با و کرد تنش لباس به نگاهی نداشت، دویدن از کم که او رفتن با

 سمت به و برداشت را مدارکش و پول کیف. افتاده نامرتب که دید تخت پایین را مریم شال و رساند اتاقش به را خود. کرد

دید را مهدیار که برگشت اتاق در . 

 

_ رفتم و داشتم ضروری کار بگو اومد، وقتی بمون. داره کلید مریم . 

 

گفت فریبرز، ی جمله شنیدن با که بود نیامده در الوند خبر شوک از هنوز : 

 

_ برم باهاش من بمون، تو خب! کشی نعش بری باید که ببینه رو من تو، جای حسابی مرد . 

 

داد را جوابش و الوند پالتوی به زد چنگی : 

 

_ کنه بارت لیچار اوضاع این تو اونم تا بگو، مزخرف تا دو و برو . 

 

 راه به فریبرز سر پشت. رفت می تنش از جان که دید می خانه در تنها را او و آمد یم غریبه دختر. بماند توانست نمی

. بست فریبرز تیز نگاه روی چشم و پوشید کفض. سپرد فراموشی دست به را خودش مشکل. بود الوند حال نچران. افتاد

انداخت باال ای شانه : 

 

_  یادداشتی، یه خب مرحومم؟ بزرگ ننه بده؟ قراره کی رو گودزیال توی جواب بعد بزنه، سکته و بیاد که بمونم من

دیگه بذار واسش چیزی کوفتی؛ . 

 

 به کالفه و کشید دست سرعت به بار دو موهایش روی. نشنود را الوند اتومبیل حرکت صدای که کرد می تیز گوش مدام

 روی مدام که دستی و افتاده پایین سری با مهدیار که نامفهومی اصوات و صداها شنیدن با. رفت تلفن دفترچه سمت

شد تر عمیق ابروهایش میان خط و کرد پیدا خودکاری کرد؛ می خارج گلویش از کشید، می صورتش . 

 

_ شی می خالص فک سرطان با َنمیری، که هیچی از . 

 

گذاشت تلویزیون جلوی میز روی را یادداشت برگ و نوشت جمله یک . 

 

برداشت را رد پشت آویزان کلید و رفت خانه درب طرف به . 



دوید ها پله سمت به فریبرز و رفت آسانسور طرف به مهدیار . 

 

_ بیاد؟ باال که بمونیم این منتظر کی تا بابا  

 

باشد آرام کرد سعی دوم، ی پله روی چرخاند سر : 

 

_ نمیاد در پات کف از جون پله تا دو با ! 

 

 شد، می خارج اش بینی از صدا پر که نفسی با ها؛ هپل از رفتن پایین حین شد، ناامید آسانسور از و فشرد هم روی لب

 :نالید

 

_ بوده مامانم ظرف تشت کردن جابجا من، سنگین فعالیت کل . 

 

 درب بود؛ آمده در هایش نفس هن و هن صدای که مهدیاری گذاشتن جواب بی با مجتمع، نگهبان سالم به توجه بی فریبرز

. نبود اتومبیلش و الوند از اثری هیچ نبود،. شد خیره کوچه سمت دو به تسرع به و کرد باز کامل را آپارتمان باز نیمه

فشرد را اش شانه مهدیار که کرد مشت پایش ران روی دست : 

 

_ ببین رو کوچه سر فریبرز، جاست اون . 

 

 درب. دنددوی هم با دو هر. نشیند می اتومبیل فرمان روی دستش ضربات که دید را او اش، باخته رنگ امید ی مانده ته با

آمد می در اش سینه از بریده بریده نفسش. شد خم سرش و کرد باز را راننده سمت : 

 

_ شینم می من . 

 

کشاند کنار صندلی روی را خود سختی به و لرزید الوند چپ پلک . 

نشست و کرد باز را پشت درب هم مهدیار . 

انداخت راه به را اتومبیل. زد استارت و گذاشت الوند پای روی را پالتو فریبرز . 

 

_ االن؟ کجاست داداشش  



 

صدایش نرسید هم زمزمه حد به : 

 

 .ترمینال_

 

 هوا. دید اش سینه روی را الوند دست َدَورانی حرکت چشم، ی گوشه با. کردند سکوت سه هر. داد قرار گاز پدال روی پا

 و عقب به فریبرز نگاه و شد لندب گوشی زنگ صدای. کرد نمی کم شان نگران تن داغی   و گرما از ای ذره اما بود سرد

 بلند دارش خش صدای و کشید بیرون را گوشی. شد پالتو کردن رو و زیر مشغول که بود الوند دست اما رسید مهدیار

 :شد

 

 بله؟_

 

زد چنگ شلوارش روی اما کرد سکوت کمی : 

 

_ دنبالش بیاد بود قرار همسرم نگرفته؟ تماس . 

 

گرفت دندان به را اش پایینی لب : 

 

_ فرستم می معتمد آدم یه یا میام، خودم یا . 

 

 راه گونه روی نگاهش، بلور و نشکند اش مردانه بغض تا داد پایین را شیشه دلش، حال برای بود کم هم شدن دیوانه

چسباند هایش لب به را گوشی صورتش، به سرد هوای برخورد با. نگیرد . 

برد صندلی دو انمی را سرش است، آوین از حرف بود زده حدس که مهدیار : 

 

_ هنوزم؟ ست خونه از باالتر خیابون سه مهدکودک همون. دنبالش برم که دارین نگه جا یه الوند، جوره من با آوین  

 

گذاشت الوند ی شانه روی دست مصرانه. نگرفت جوابی : 

 

_  یه فقط! ده می جون بازی خاله واسه. میارم کنم می خ رک ش هم رو پارسا. کنه سرگرمش بهار برم می نباش، نگرانش

بده تحویلش من به که بده مدیرشون به ندا . 



 

 دستی. شد پیاده سرعت به مهدیار و رسید خیابان ی گوشه به. زد راهنما او و زد فریبرز به آیینه داخل از ای اشاره

 ی لبه روی و دکشی عقب را پایش. کرد پا آن و پا این تاکسی منتظر و انداخت چپ سمت به نگاهی. داد تکان برایشان

گذاشت جوب . 

 

پرسید آرام فریبرز : 

 

_ باشه؟ کجا دی نمی احتمالی هیچ  

 

بود گرفته و دردمند صدایش اما بود کشیده پر وجودش از آرامش : 

 

_ آوین بعد و داداشش دنبال بره بود قرار . 

 

الوند پای روی خورد ُسر دنده روی از دستش : 

 

_ کنیم می پیداش . 

 

**** 
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 سرش و کرد نزدیک تخت ی لبه به را خودش. کند پیدا را گوشی تا دوخت چشم خوابالود اطرافش به و مالید را اش بینی

زد را وصلش ی دکمه و خوابید دمر دوباره. کرد دراز دست سستی با و دید را گوشی روشن ی صفحه. افتاد پایین : 

 

_ دختر؟ نداری خواب تو زدی؟ زنگ سحر کله چیه جریان  

 



 غیر اش خوشحالی اما داشت ناز صدایش. کرد نزدیک هایش لب به لذت با را بود کرده درست که ترکی قهوه فنجان الله

بود انکار قابل : 

 

_ شده گور و گم زنش. وقتشه حاال. گوشمالی واسه بدم خبر بهت گفتی . 

 

 را تنش روی و کشید باال پا با را پتو. کشید خوابش از خمار های چشم روی را دستش کف گیج و گفت آرام هومی

 :پوشاند

 

_ نزن حرف عمقی کی؟ زن   . 

 

بگذارد هم روی پلک ای لحظه شد باعث اش، تلخی و چشید را قهوه . 

 

_ جونم از عزیزتر جاری   ! 

 

کرد گرد و داد حالت را هایش مچش. خاراند را ابرویش و شد هوشیارتر : 

 

_ نزد بهم حرفی فریبرز . 

 

شدند می خوب هم با برادر دو نباید. کرد مکث . 

 

_ شدین؟ جیک تو جیک هم با مگه  

 

کرد تکیه تاجش به. کشید باالتر را خود و فشرد روتختی روی دست : 

 

_ چیه؟ جریان بگو تو. بسیاره کردن تعریف قصه واسه وقت  

_ کنیم پنچر رو زندگیش چرخ چهار که این واسه شد باز مون دست. نیست زنش روزه چند شد؟ آپدیت مغزت تازه . 

 

آمد خودش به الله، گفتن الو صدای با. است شادمان حد این تا او که شده غیب کجا الوند زن. شد نابسامانش افکار غرق : 



 

_ کفشات؟ میخی   پاشنه کنی؟ می پنچر چی با  

 

 و خورد ُسر پایش روی از حریرش خواب لباس. بود شده روبراه حالش. خواست می وشخ فال و برگرداند را فنجان

گذاشت پا دو بین را دستش. لرزید سرما از پایش : 

 

_ نداری؟ سراغ الت تا دو یه تو ببینم فقط. براش دارم  

 

گرفت اش خنده اوضاع این در : 

 

_ چیه؟ کارت. الت گنده پا یه خودم  

_ واسم خوام می ... 

 

رفت حرفش میان و زد نارک را پتو : 

 

_ کردی؟ گمش یا شده گم زنش این! لحظه یه  

 

شد بلند. کرد نمی کمکی حقیقت گفتن : 

 

_ بده حرف اصل به گوش. نداره فرقی . 

 

شد خیره تاریکی آن در دستش کف به داشت، سر به را مریم با ازدواج سودای که فرامرز : 

 

_ کرده فرق ضیهق خرده یه االن ولی شاید، پریروز و دیروز تا . 

 

کرد جابجا دست در را گوشی. کشید هم در قیافه و رفت لبش روی از لبخند : 

 

_ زدی؟ جا  



 

کشید باالی لب روی را زبانش نوک : 

 

_ کنی حسابش پنجاه-پنجاه خوام می ولی نه . 

 

شد سفت فکش و داد دست از را اش خونسردی : 

 

_ وسط؟ اومده بیشتر پول حرص    

 

َکند دل اتاقش و گرم تخت از. بود شده اش تشنه. آورد لبش یرو لبخند او، حرصی صدای . 

 

_ الله الزمم پول. بگیرم زن خوام می. نیست ها بازی قرتی این و حرص بحث . 

 

بود نکرده فکر آن به ای لحظه حتی و بود ذهنش محاالت جزو گرفتن زن و فرامرز. برد ماتش : 

 

_ شده؟ پیداش بود، آورده لک لک که ت بچه همون مامان رف؟ط هست کی حاال! خوره می گوشم به داغی خبرای چه  

 

 جایش سر را پارچ. شد جاری اش چانه روی آب لبش ی گوشه از. چسباند آن به را لبش هوا بی و برداشت را پارچ

کشید اش چانه روی دست، پشت با. بود شیرین لبخندش. بست را یخچال در و برگرداند : 

 

_ موافقی؟. گی یم چی حاال. اومده عشقم نوچ،  

 

. بود کرده تعویض را اش شکسته قاب دوباره که زد زل ای چهره به. ایستاد دیوار روی قاب روبروی. بداشت قدم چند

گرفت تابلو از چشم و زد نیشخندی. کند پوشی چشم هم دیگرش درصد ده روی بتواند که بود ای اندازه به درآمدش : 

 

_ سنگته زیر دستم اونم. باشه خور، سگ . 

 

افزود صدایش به شیطنت معامله، این از راضی و خندید : 



 

_ ست هزینه فقط زن دونی می که خودت. خانما خانم دیگه داره خرج زندگی و زن! بلیطت زیر منم دست . 

 

شد می وارد مصلحت در از باید. پیچاند خود دور به را خوابش لباس و داد خرج به نرمشی : 

 

_ داری جدید ی کاسه هم. ت سفره سر بذاری خالی نون که شه نمی. بری پیش حسابی و درست باید پس . 

 

میخ به هم و زد می نعل به هم. شد خیره آیینه در اش برهنه های شانه به و آورد در را پوش تن : 

 

_ بده مالی کمک بهت شاید. نداره بدی وضع داداشت اون البته . 

 

تنشس اش پیشانی به اخم. برگشت اتاقش سمت به سالنه سالنه : 

 

_ خودمه پای زنم خرج. شه نمی دراز جماعت نامرد جلوی دستم . 

_  بی دنیا مال از من بیا، در پشتم تو. نزنیم آب به گدار بی که بندازیم چرتکه باید. دم می بهت که آدرسی بیا شب پس

خوبه؟. نشی شرمنده زنت جلوی که کنم می نیازت  

 

 را صورتش تمام گرمی لبخند هم، دختر آن بودن تصور از و داختان تختش به نگاهی. داشت می را مریم اگر بود خوب

 :پوشاند

 

 .دارمت_

 

**** 

 

 بود ریخته هم به را بزرگی آن به شهر تمام اصال  . بود ریخته هم به را زندگی تمام. شد نمی قطع هایش زدن داد صدای

نبوده یمینی هم اول از انگار. بود رفته زمین زیر به و شده قطره. نبود جانش آرام   از خبری اما . 

برگرداند کتری روی را قوری و کرد رها را ریختن چای فریبرز چیزی، برخورد صدای با . 

 هایش چشم ی گوشه درد از و گذاشت خوابش بی های چشم روی دست روبرویش، ی منظره دیدن با و چسبید کانتر به

بود شده رو و زیر الوند. شد جمع . 



 

شد بلند آیفون صدای. بود نیافته قرار هنوز الوند و زد زل دی ای ال ی شکسته ی شیشه به . 
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 نصیب بی را شان خانه از ای وسیله هیچ. نمیفتاد تا و تک از هم باز اما نداشت ایستادن پا روی توان که شد خیره الوند به

بود نگذاشته اش عصبی حمالت و ها کردن پرت لگد از . 

 را در. رفت آیفون سمت به و کشید بیرون آشپزخانه از را خود تن کانتر؛ به تکیه با آیفون، صدای ی دوباره شدن بلند با

رساند الوند به را خود و زد . 

 

_ ترسه می بچه بگیر آروم کم یه. اومدن بهار و مهدیار . 

 

 خاکستری   هایش، چشم و چرخید سرش. کرد پرت پارکت روی را سوخته نیمه سیگار فیلتر و گرفت روبرویش زا نگاه

افتادند لرزه به هم خانه دیوارهای فریادش، صدای با. بود داده پیوند سرخی به را سفیدی و سیاهی به را مالیمش : 

 

_ خبرم؟ بی من که افتاده شهر ی گوشه کدوم زنم کو؟ م بچه مادر  

 

 نیست خاک و شن از الوند، خواستن   دیوار   جنس دانست می اما بود نتپیده کسی برای دلش. رفت جلو دیگر قدمی فریبرز

دهد تکانش باد که . 

گرفت نمی آرام کس هیچ و چیز هیچ با دلش که خشمگین ببر این مقابل در بود شده نرم اش زخمی صدای . 

 

_ کرده؟ نکرده، گناه که آوین  

 

 را مسیرش. بود آرزویش و آمال تمام داشتنش، و یمین. نریزد اشکی تا گرفت باال سر مردانه اما شد تار چشمش جلویش

 یمین های نفس و بکشد سیگار حتی اتاق، این در آمد نمی دلش. بود نزده چیزی به دست. کرد کج شان مشترک اتاق سمت

بیاورد کم را . 

 

_ بینه نمی رو چشم چشم؛ سالم، . 



 

 نگاهش. بود پژمرده گفتنش سالم صدای. چرخید در سمت به و گرفت الوند ی برافراشته قد خالی جای از چشم فریبرز

نترساندش پدرش پریشان حال که بودند کرده آواره هم را او. زد می دو دو بود، مهدیار آغوش در که آوین تن روی . 

 

 فرو تاریکی در که خانه فضای به. بیاورد در را هایش کفش هم بهار شد منتظر و کرد جابجا بغلش در را کودک مهدیار

داد چین اش بینی به و شد خیره شده ریز هایی چشم با بود، رفته : 

 

_ سرا؟ قلیون یا ست خونه جا این  

 .ببند_

 

بود ُبرنده اما کوتاه همیشه مثل فریبرز پاسخ . 

 

_ بیارمش؟ گفتی ودیب مریض. انداخته راه باباش که دمی و دود این با صبح تا شه می خفه بچه خب  

 

چرخید نیمه تا او سمت و کرد روشن را زیرش. ایستاد کتری کنار : 

 

_ باباشه کردن بازی نوبت ولی خواد؟ می همبازی دلت داری؟ دوست عروسک . 

_ شه خالی دود این از خونه کن باز رو صاحاب بی پنجره اون حداقل. فریبرز زبونت اون با ذاتت به لعنت . 

 

 فریبرز. بود دوخته زمین به را نگاهش اما داد می گوش رفیق دو کالمی نزاع به و ایستاده مهدیار ی شانه به شانه بهار

گفت و انداخت شان سرخ های گونه به نگاهی : 

 

_ سرده بیرون . 

_  در اش سینه خس خس صدا بچه سرده، که درک به! سرده بیرون نفهمیدم همین واسه اومدم، درون از من که این نه

 .اومد

 

شد دوخته آوین باز نیمه های چشم به مهدیار نگاه و نشست بازویش روی بهار دست . 

 

_ نزن حرف بلند. شد بیدار بچه جان، مهدیار . 



 

کرد پچ پچ و برداشت داخل به قدمی : 

 

_ نه یا جاشه سر نفسش ببینم شه بیدار حداقل . 

 

دایستا یکپا روی.و گرفت باال درد و حرص با را آن و رفت چیزی روی پایش : 

 

_ دیگه؟ بود چی این آخ،  

 

 و کشید باالتر هایش دست روی از را آوین. بود جنگ میدان. زد خشکش مهدیار و زد را سالن وسط لوستر فریبرز

فریبرز به کرد رو. گذاشت اش شانه روی را سرش : 

 

_ زدن؟ موشک جا این حسین، یا  

 

شد بلند هم بهار حیرت پر و ضعیف صدای : 

 

_ من خدای وای ... 

 

رفت ها آن طرف به بود، همیشه از تر خسته که یبرزفر . 

 

_ نیا روش پرگویی با پس تعطیله، کال   اعصابم . 

_ پسر موندی پیشش که داری جرأتی چه تو . 

 

کرد دراز دست : 

 

_ شد آروم شاید پیشش، ببرم بده رو بچه . 

 

زد زل فریبرز به نگران اما کرد جدا خود از احتیاط با را کودک مهدیار : 



 

_ ؟!نکنه یکسانت اکخ با  

_ کنه نمی ول و شده یکسان خودش . 

 

زد اش پیشانی روی ای بوسه رفتن، حین و گرفت را آوین . 

 

 مهدیار؟_

 

چرخید بهار سمت گیج سرش. کرد می نگاه خیره خیره بود، آورده پیش الوند که خرابی به. بود غافل زمان و مکان از : 

 

 جان؟_

 

کرد اشاره شیشه های تکه به دست با : 

 

_ بکشیم شون خونه روی و سر به دستی یه سرگرمن، اونا تا بیا . 

 

داد تاب عقب به را سرش و انداخت رویش را خود خانه، پای رو و سالم مبل تک سمت به رفتن با و شد خارج بهت از : 

 

_ . زنم می کله و سر آوین و پارسا با و خونه رسم می خسته. خدا به شده برابر دو روزام این کار شو، بیخیال من جون

کی گفتم قلیون نی به. تنم تو نمونده جونی ز  ! 

 

کرد دراز را دستش و ایستاد او روبروی چادرش، آوردن در با بعد اما کرد نگاهش ای لحظه سفیه اندر عاقل بهار : 

 

_ کنم می مرتب خودم. بشین دیگه گوشه یه ولی باشه دستت چادرم حداقل پس . 

 

زد لبخند و گذاشت پایش روی را آن بهار، ی زده شرم نگاه ابلمق در. بویید و گرفت را چادر : 

 

_ بده؟ خجالتم و ببنده کمر به همت چادر خواد می خانمم  



 

 را بود آمده بیرون که کمی موهای و آمد باال دستش. کرد می نشینی عقب سریع بهار شد، می فعال که اش احساسی فاز

پرسید آرام. راند شال داخل : 

 

_ یشگاه؟آزما بریم کی  

 

کرد ترش رو : 

 

_ کنی می اعالم رو این گرفتنم، حس وسط دقیقا  . نشو یادآور دقیقه پنج هر دیگه برم، قربونت ریم می . 

_ اگه. دیگه واجبه خب ... 
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 هم در را هایش دست و کرد نگاه مهدیار ی چهره به شده معذب. بنشیند پاهایش روی دکر وادارش و گرفت را دستش

شود پیدایش ناگهان کسی مبادا سپرد گوش. زد گره . 

 

_ دختر کن فکر خوبش به! مگر و اگر انفعاالت و فعل کار تو رفت باز . 

 

 مهدیار ناگهانی نزدن حرف دلیل تا برد باالتر سینه روی از را سرش بهار سکوتش، با و گرفت خود به متفکر ای چهره

برد گوشش در سر و کرد حلقه تر سفت تنش دور دست. کرد اش حواله چشمکی و آمده کش هایش لب دید که بداند را : 

 

_ شه؟ نمی! داریم بچه االن و کردم افشانی گرده من بگه خواد می شاید  

 

 سرش و گرفت اش خنده خجالتش، تمام با. شود دور مرد این از یا ببلعد را او لحظه همان زمین بخواهد خدا از بود مانده

نبود بیا کوتاه اما مهدیار. چرخاند ها خواب اتاق کوچک راهروی سمت را : 

 

_ خوبه خودم عین منم ی بچه من، برم هات خنده قربون . 



 

. بوسید آرامی به را، بود چسبیده اش سینه به که ای شانه همان روی. زد دیگری لبخند و دید را ظریفش هاش شانه لرزش

کشید پر لبش از خنده و کشید عقب را خود : 

 

_ گذاشته بشر این رگ رو دست شرفی بی کدوم دونم نمی. دماوند اندازه شده برام االن الوند ی غصه . 

 

 گرفت، می مادرش برای که هایش بهانه با اما بود کرده عادت آوین به. شد محزون و کرد جمع را لبخندش هم بهار

فشرد آرامی به را مهدیار دست. آمد می بند زبانش : 

 

_ سالمت و صحیح شه می پیداش شاءهللا ان . 

 

کرد نوازش را بهار دست پشت. بود شده منعکس آن روی باز، نیم در ی سایه که بود دیواری روی اش خیره نگاه : 

 

_  دلم فقط. دونم نمی گذاشته، ُدمش رو پا کی .کنه نمی رحم کبیر و صغیر به شه، می بدخلق وقتی. ترسید باید پسر این از

زده امضاء رو خودش دفن و کفن سند چون سوزه می واسش . 

 

گفت و شد جابجا پایش روی بهار : 

 

_ تنهاست؟ مریم بعد جاست، این فریبرز آقا  

 

انداخت باال چانه : 

 

_ االن باشه خواب جایی اقی،ات تو شاید. جا این میارتش شبا. بمونه تنها خونه اون بذارتش که نیست غیرت بی . 

 

. بود شده تکه چندین. شدند کشیده پایین دیوار امتداد در هایش چشم و ندید که انداخت دیوار روی ساعت جای به نگاهی

انداخت نگاهی بهار مچی ساعت به. فرستاد بیرون سینه از را نفسش و کشید پوفی : 

 

_ شه نمی کنده عتسا از عمو چشم و شد وقت دیر دیگه که برسونمت بریم . 

 



 آن بین از مهدیار و کرد گرم شکسته های تکه آوری جمع با را خود سر. شد بلند پایش روی از و داد تکان سری هم او

 از چشم و نشسته تخت پای الوند. کشید سرکی در، کنار شدنش ظاهر با. زد صدا را فریبرز و ایستاد در پشت. شد رد ها

داشت برنمی دخترش . 

برد فرو جیب در دست و گرفت او از را سوسشاف پر نگاه : 

 

_ نیومده در کسی صدا تا ببرمش رو بهار . 

 

نپرسد که نیاورد طاقت مهدیار و کرد تأیید سر با : 

 

_ چطوره؟ حالش  

 

کشید اش گونه روی شست، انگشت ناخن پشت با : 

 

_ شه کشیده ضامنش منتظره . 

_ نشد؟ بیدار بچه  

 

ریز و شد عمیق نگاهش : 

 

_ گرفته؟ عمق پدریت حس  

 

راند گردنش پشت دست و زد صدایی کم و کوتاه ی خنده تک : 

 

_  ولی. بگی نه بهش میاد شرمت خودت از که شه می مظلوم همچین. شیرینه خیلی ش بچه خداوکیلی بهش، کردم عادت

گیره می زیاد رو مامانش بهونه . 

 

 دست. است شده ها شکسته شیشه آوری جمع شغولم که دید را بهار و آورد جلو را سرش صدا، و سر شنیدن با فریبرز

گذاشت مهدیار ی شانه روی : 

 

_ کرد جورش و جمع کم یه که خونه بابت کن تشکر بهارم از. دیگه برو تو. گیره می بهونه که باباشه کپی . 



 

داد قرار سرشانه روی دستش روی دست : 

 

_ خوش شبت. مخلصیم . 

 

برگشت اما برود و برگردد خواست : 

 

_ نیست؟ کسی جا این  

_ بستمش آرامبخش به که زد کله و سر تو انقدر. خوابیده یحیی . 

 

 خارج خانه از مهدیار با همراه. پوشید را چادرش و کرد مختصری خداحافظی او با هم بهار. رفت و فشرد هم روی لب

 .شدند

 

_ بمونه تنها نذار. مریم پیش برو . 

 

زد کیهت اتاق در به و برگشت. بود الوند دار رگه صدای : 

 

_ بمونه نذاشتم تنها. پیشش اومده امشب دوستش . 

 

زد باال را موهایش : 

 

_ بخواب ساعت یه. نمونی تنها بهتره تو فعال   . 

 

کرد خارج گلویش از زمزمه حد در صدایی الوند باز که گرفت فاصله اتاق در از : 

 

_ برندارم ازش چشم که بود یمین شبیه کاش. شده من شبیه آوینم . 

 

کشید دهانش دور دست که این تا شد مطلق سکوت ای لحظه : 



 

_ باش داشته بیشتر رو بچه این دل هوای. برندار ازش چشم دیگه اومد، خودش وقتی . 

 

 اشاره انگشت پشت با. سوخت می عجیب هایش چشم. کرد منفجر را مغزش زد، صدا را مادرش که آوین صدای و رفت

گفت و کشید نرم دخترش ی گونه روی : 

 

_ بابا میارمش میاد، نتماما ... 

 

گرفت سقف سوی به سر و ایستاد حرکت از دستش : 

 

جاشه سر   من نفس   که کشه می نفس هنوز _ . 

 

کرد وصل را تماس سریع یار، علی نام دیدن با و کشید بیرون شلوارش جیب از را لرزان گوشی فریبرز : 

 

_ خبر؟ چه  

 

بست چشم او که پرسید را الوند حال : 

 

_ خبری بی این با ک شه نمی. گذاشته هم رو چشم عتهسا یه تازه . 

 

بایستد پا روی بتواند تا گرفت میز به را دستش. شد متوقف انگار دنیا و ایستاد تپش از قلبش . 

 

_ مطمئنی؟ علی؟ کردی استعالم  

 

چرخاند زبان. گرفت نبض اش شقیقه. پرید پلکش : 

 

 .میام_
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**** 

 

. زد نمی پلک. ماند خیره پلیس؛ اتومبیل چراغ نور زیر و شب تاریکی دل   در روبرویش ی صحنه به نشست، پا دو روی

 در به سالم جان هم زبا بوده، نشسته آن در اگر بقبوالند خود به و ببیند را یمین اتومبیل ی شده مچاله حجم توانست نمی

 به اجبار به را آهن تکه چند انگار. نداشت یمین رنگ زرشکی بک هاش پراید به شباهتی دید، می که چیزی. است برده

بودند کرده وصل هم . 

شنید صدایی و کرد لمس را اش شانه دستی : 

 

_ نشده پیدا چیزی ولی سگ، با یحت رفتن تونستن که جایی تا تاریکی این تو ها بچه یعنی. نیست سرنشینش از اثری . 

 

گفت می سخن او جای و آورده یورش اش حنجره به انگار ای غریبه. نبود خودش صدای : 

 

_ چی؟ ماشین تو  

 

. بودند نکرده پیدا سرنخی اما کرده جستجو را اطراف که شد می ساعتی یک. گرفت تر سفت دستش در را بیسیم یار علی

بگوید توانست می اطمینان با اما : 

 

_ بوده تعمدی ماشینم شدن پرت. شده سوراخ بنزین باک . 

 

 زنده دید، می را صحنه این اگر که الوندی برای درد ماالمال اما بود ستبر اش سینه هنوز. شد بلند پا دو روی از فریبرز

 یمین بیگاه و گاه مهربان   لبخندهای. بود وحشتناک هم تصورش. شد نمی کنده ماشین از نگاهش. مان ست می بعید ماندنش

بود یار علی به رو نیمرخش. بود شده مصور چشمش پیش . 

 

_ آخر؟ حرف  

 

رفت باال کمی اش شانه : 



 

_ ناراحت یا شی می خوشحال دونم نمی ... 

 

 افسری دانشگاه به یار علی رفتن با شان راه که بود تحصیلش دوران رفیق. دوخت او دهان به را مستقیمش نگاه فریبرز

پروراند می مدام سر در که چیزی هر بر شود بطالنی خط و بشنود را او حدسیات ودب منتظر. شد جدا . 

 

_ گرفته آتیش وقتی نبوده، ماشین تو حداقل. فریبرز نیست دوستت خانوم از خبری . 

 

 سحرگاهی نسیم دست به را اش زمزمه و سایید آسمان به سر. شد پژواک دلش در بخوانم، را شما تا بخوانید مرا ندای

ردسپ : 

 

_  جلودارش خدا شه، در به صبرش حد از. بیام در الوند جلوی تونم می جایی یه تا من بودنش؟ زنده به هست امیدی

آتیش و بال دل   تو ره می سر با. نیست . 

 

 هم گرم لباس حتی. شد خارج شمال، های جنگل آلود مه هوای چون دهانش از بخار و گرفت سیاه ابرهای از چشم

بود نپوشیده . 

 

_  االنشم همین. بشه بدتر اوضاع که نکنه کاری بگو بهش ولی. بده جواب مغزمون تا بودنش، زنده به بود امیدوار باید

شوهرش به حتی وقتا؛ جور این شه می مظنون همه به قانون بشه، بازجویی خواسته مافوقم . 

 

داد تکان موافقت ی نشانخ به سری : 

 

_ میاره دووم کجا تا دونم نمی ولی وایستادم، جلوش فعال   . 

_ موندن خط پشت دارن، کار شما با سرهنگ . 

 

انداخت کوتاه نگاهی راننده سرباز به و چرخید عقب به سرم : 

 

_ اومدم باشه، . 

 

دوخت مهدیار طوفان از گرفته آرام های چشم و مبدأ به را نگاهش : 



 

_  دنبالش مون، دست بیاد رد یه. شه می سخت مقدار یه باشه، خانوادگی اگه. رسه می خبر ازش باشه، دزدی قضیه اگه

برگرد نیست، تنت چیزی. هاست بچه با انتقالش. نیست کاری جا این دیگه. کنیم می . 

 

 قدم مغزش های سیاهی در و داشت دست در چراغی هنوز تار؛ شبی در تنها و یکه عابری مثل درست امیدش، کورسوی

برد جلو را دستش. داشت برمی : 

 

_ دادی خبر من هب که ممنون باشه، . 

 

 و ندید ای جنازه حداقل. بود کرده پیدا تری منظم ریتم قابش ضربان و انداز طنین جاده، آسفالت روی هایش قدم صدای

 یک که شرایط ی همه. داد قرار آن روی را سرش ای لحظه و نشست اتومبیل فرمان پشت. نبود ای سوخته نیمه جسد

 پشتوانه و قوی هنوز تا دهی می جای ات خسته نگاه پشت را تبدارت و سرد تن بیندازند، چنگ روحت به هم با و باره

 شکایتی و آورد می تاب اش سختی تمام با را اش تنهایی که صبوری دختر. بزند سر مریم به را فردا که بود یادش. بمانی

 امیدش از نیمی. زد جاده به دل و انداخت راه به را اتومبیل. پرسید می را حالش وقتی بست نمی نقش هایش لب روی

بود زنده هنوز . 

 

**** 

 

 از که مضاعفی خوشحالی با. پیچید گوشش در زنگ صدای که بود اش زمستانه کوتاه دار خز کاپشن آوردن در مشغول

 چشمی از. باشد مواظب بود داده قول. کرد پرواز در سمت به و زد گشاده لبخندی شد، جاری دلش در فریبرز برگشتن

 با و گرفت را آن جای شوق. شد کور دیدنش ذوق اما داشت را فریبرز دیدن انتظار. بست یخ تنش و داختان نگاهی

کرد باز را در طوالنی مکثی و احتیاط . 

بود آرام سالمش صدای و شد کج شانه روی سرش . 

 

_ کجاست؟ فریبرز چطوری؟. سالم  

 

 بند دستش. بترسد خانه در فریبرز نبودن از یا باشد ادش فرامرز دیدن از دانست نمی هم هنوز و بود در جلوی هم هنوز

شد در پشت زنجیر : 

 

_ نیست خونه . 

 

داد باال ابرو و آورد باالتر را خریدش پالستیک : 



 

_ گرفتم ناهار تو؟ بیام ذاری نمی . 

 

 هنوز دستش .شد کشیده پایین او های کفش روی تا نگاهش. کند چه باید دانست نمی و بود شنیده را فریبرز های توصیه

بود نکرده نشینی عقب ای ذره و بود در قاب روی . 

 

_ مریم؟ کنی می فکر ساعت سه دادنم راه واسه که شدم غریبه همه این  

 

 از و ناچار. انداخت چنگ دلش ی گوشه به ناخواسته ترسی و شناخت می بیشتر را فریبرز اما دلش، برای نبود غریبه

رفت عقب ادب روی : 

 

_ تو بیا . 
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[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   اَقاقیا َهپروت ] 

# پنج_و_شصت_پست  

 

 ای سورمه مانتوی به و برگشت. کرد رها کانتر روی را ظرف دو حاوی پالستیک و شد خانه وارد ای عجله هیچ بدون

انداخت نگاهی رنگش : 

 

_ بودی؟ مدرسه  

 

 قرارش مخاطب فرامرز باز که برداشت مبل روی از را چادرش و کیف. انداخت یینپا سری و کشید جلوتر را اش مقنعه

 :داد

 

_ رو؟ تو کرده موش فریبرز اخالق یا شدی، این االن. مریم نبودی مظلوم همه این که قبال    

 

 رنگ او به نسبت داشتنش دوست حس و بود عزیز برایش بودند، کشیده قد هم با که زمان همان از فرامرز که چقدر هر

 و داد پیوند هم به را ابروهایش ظریف اخمی. بود خوبش حال علت ترین رنگ پر بودنش و فریبرز اما بود کرده عوض

نزند عصیان به سر دلش تا گرفت تر محکم آغوش در را کیفش : 



 

_ بوده کنارم وقتی نترسیدم هم چیزی از. اخالقه خوش خیلی فریبرز . 

 

 به لبخندی. را برادرش رنگ پر حضور این داشت کم او. کرد گرم غذا ظرف نآورد در به را سرش و زد پوزخندی

داد مریم به را نگاهش و نشاند لب روی اجبار : 

 

_  االنم داشتی، دوست ها موقع اون. گرفتم سلطانی واست. نیفتاده دهن از تا بزنیم ناهار بیا بگذریم،. من غیر به همه واسه

 داری؟

 

 کابینت و رفت جلوتر. گذراند نظر از را سینک کنار و کابینت روی چنگال، و قاشق کردن پیدا دنبال به. چرخاند سر

. بنشیند رویش ای حشره که بمانند بیرون چنگال و قاشق نباید. بود بر از را برادرش وسواس. کشید بیرون را کشویی

شد کج سرش و آمد باال نگاهش. آمد می چشم به اش زندگی تمام در حسرت : 

 

_ تو؟ پس ندیمو چرا  

 

آمد حرف به. بخورد چیزی فریبرز بدون آمد نمی دلش. بود ایستاده هال وسط همچنان مریم : 

 

_ فریبرز واسه کردم درست دیشب. داریم ناهار . 

_ نیفته؟ پس که شده الوند ی ََل  و کرده ولت رو تو  

 

گفت می آن از ایشه حرف البالی گاهی فریبرز که بود ای اندازه از بیشتر پسر این تغییر و تلخی . 

 

_ گیره می بهونه همیشه دخترشونم تازه. داره گناه نیست، زنش . 

 

مظلوم نگاهش و شد ناالن. کند مقابله او با توانست نمی. بود شده کوه فریبرز پشت دختر این : 

 

_ فته یا شدی کدبانو. آوردن در ازت چی ببینیم بخوریم، بده دستپختت از کم یه حداقل من م گرسنه خدا به! بانو پز ش  . 

 

برود تر عقب تا کشید دست مقنعه روی اش چانه پایین و کرد رها جا همان را چادرش و کیف. زد لبخندی . 



 ریختن با را ماکارانی فرامرز دانست می. گذاشت میز روی هم را آبلیمو. برداشت را غذا ظرف و رفت یخچال طرف به

دارد دوست بیشتر رویش، ترش آبلیموی . 

رفت باال لبش ی گوشه. بود اش خیره و زده تکیه کابینت ی لبه به فرامرز و بود غذا کردن رمگ حال در . 

 کابینت به را خود. کرد بلند دست و ایستاد سرش پشت درست فرامرز که بردارد بشقاب دو خواست غذا، شدن گرم با

 صدای و آمد قفل در کلید چرخیدن ایصد رفت، کنار تأخیر با که فرامرز دست. شد محبوس اش سینه در نفس و چسباند

پیچید فریبرز مخملی : 

 

 مریم؟_

 

 زخمی نگاه خط اما داد او به سالمی زده شرم لبخندی با. کشید کانتر سمت به را خود و شد هول شان بین کم ی فاصله از

نداشت جوابی هم سالمش. نبود او روی فریبرز . 

 

_ کنی؟ می کار چی جا این تو  

 

داد جواب و گذاشت میز روی را ها بشقاب خونسردی با : 

 

_ داداش خان دیدن اومدم . 

 

رفت باالتر صدایش. کرد پیدا بیشتری عمق نگاهش و دید را غذا ظروف. رفت آشپزخانه به و بست را واحدش در : 

 

_ بشی؟ ناخونده مهمون قراره که دادی خبر اومدی؟ که خونه بودم  

 

مریم ی ترسیده های چشم روی چرخاند نگاه : 

 

_ نکنی؟ باز کسی رو در نبود قرار مگه تو  

 

فرستاد پایین سختی به را دهانش آب : 

 

_ بود فرامرز خب ... 



 

زد داد : 

 

_ رفت؟ یادت حرفام این، دیدن با یا نشنیدی. من واسه حتی نکن باز گفتم  

_ نیستم گوسفندت. فرامرزم داره، اسم این . 

 

نچرخاند سمتش نگاه و چشم : 

 

 .بیرون_

 

بود شوک از پر مریم صدای : 

 

 فریبرز؟_

 

شد اش خیره خشم پر : 

 

_ وقتش به اما دارم حرف خیلی باهات! ساکت فعال   شما . 

 

گنجاند هایش حرف در را اش زندگی های حسرت تمام پای صدای و آمد در جلویش فرامرز : 

 

_ مردی خیلی زنی؟ می پس باشی، خواستی که حاال و نبودی عمر یه ! 

 

شد دستش ی پنجه اسیر ناغافل دستش مچ اما زد فریبرز به ای تنه : 

 

_  فیلمشم واسه حتی و گرفتی غذا رفتی که مردی تو بشنوی؟ بلبل و گل و نباشم من که جا این اومدی شدی پا که مردی تو

 قانون رو پا داری حاال همین از که مردی تو ؟!نیستم خونه من دونستی نمی بگم که نشده تا سه غذات؛ پرس دو شده، که

ذاری؟ می من ی خونه  

 



برد جلو سر : 

 

_ چاه؟ تو برم بسته چشم چیه؟ مرامش و اخالق بدونم سال، چند از بعد نباید بشه؟ برآورده من آرزوی که نیاوردیش مگه  

 

کرد می برخورد کانتر به فریبرز دست ضرب با گرفت، نمی را خودش اگر که زد ضربه اش سینه تخت . 

دردش پر گلوی از بود فریادی صدایش : 

 

_ ه ری داره، رفتن چاه تو حکم تو، واسه دختر این خواستن اگه . 

 

کشید اش سینه ی قفسه روی دست و زد نیشخندی : 

 

_  برزخم گرفت، من از رو تو چون برزخم باهاش من. جهنم نه و دارم بهشت باهاش نه چیه؟ واسم دونی می حکمش

 !فریبرز

 

اش زده خزان های گونه روی اشک رد با دختری و ماند خسته مردی. رفت و کوباند را در ... 

 

**** 
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[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   اَقاقیا َهپروت ] 

# شش_و_شصت_پست  

 

 برخالف. کند می پیدا کش توری در تا هم پسرش نگاه. شود می بلند سفره پای از و گوید می شکری خدایا محسن حاج

 نداد، هم اقدس همسرش دل به دل حتی پدرش. خورد را شامش اشتها با او و نکرد بارش رشتد پدرش امشب همیشه،

بود داده گیر او به که وقتی . 

 

_ ت؟ یقه تو ره می بیشتر سؤالم هر با سرت که کنی می پنهون من از چی مهدیار  

 



 می و آورد می پایین را صدایش شدن، بلند حین در. دارد برمی را سفره وسط های بشقاب و کند می زمزمه شکری الهی

 :غرد

 

_ نبود خبرا این از بودم، که مجرد. تو دی می گیر چقدر کلید، شاه شده کلیدت مامان . 

 

افتد می گیر اقدس مشت در شلوارش ی پاچه که برود خواهد می : 

 

_ اختینند نمی عقب روز دو به روز دو رو عقد مراسم مدام وگرنه گین نمی که هست چیزی بهار و تو بین ! 

 

چرخاند می سر. دارد برمی هم را غذا از خالی دیس و شود می خم باز : 

 

_ کنیم؟ عقد قربون عید باید حتما   دادین؟ گیر چرا شما نیستم، که باشم هول باید من  

 

گیرد می جهت باال سمت به ابرویش و آید می باال نگاهش. کند می جمع دست با سفره وسط از را برنج دانه چند : 

 

_ داره شگون شادن، همه عید روز چیه؟ عیبش مگه نکنید؟ چرا . 

 

ایستد می صاف و هایش لب روی شود می زهر لبخندش : 

 

_  شم پا کاره یه حاال. گفتم بهت که رو الوند اوضاع! باره می پیکش و شیک ریخت   و سر از شگون عیدم، بی من زندگی

کنونم؟ عقد شیرینی بیا داداش بگم و روبروش برم  

 

است داشته نگه پا سر را مهدیار هنوز و گرداند برمی را رهسف الی . 

 

_  دهن تو حرف. بمونید تکلیف بی که شه نمی ولی! بشه شاد زنش نبود تو دلش که برقص واسش برو گم نمی که من وا،

نذارن دیگه کسی دهن تو و نکنن لقمه که گرفت پس شه نمی رو مردم . 

 

ذاشتگ دیس روی را ها بشقاب و شد پا به پا : 

 



_ گیرم می مراسم و عروسی سراغ رم می راست سر من هیچی؛ عقد بشه، بهتر اوضاع کم یه بذار . 

 

 زیادش های نگرانی دل سر بهار با که امشب همین. نبود بردار دست مادرش اما رفت آشپزخانه سمت به حرف، این با

بود شده شان عروسی گیر او بودند، کرده بحث . 

 

_ شه؟ سفید گیسش بدبخت دختر اون و بشی نشین چله خوای می تو. نشد یداپ زنش قیامت تا شاید  

 

کند می اش حواله نگاهی نیم مادرش، پای صدای شنیدن با. گذارد می ظرفشویی ی کاسه در را ها بشقاب : 

 

_ دیگه نکن اذیت. ندازم می راهش بیفته، راه بخواد! هنوز مونده هفته دو قربانم عید همون تا مامان . 

 

 می بلند دلگیرش صدای و دهد می قرار رنگ کرم کابینت روی را سفره اقدس که شود می َکفی مایع، و اسکاچ با دستش

 :شود

 

_ اومدین بار ای ا فاده. کردن اذیت سر بذارین شما باشن، فکرتون به چی هر . 

 

گیرد می جا لبش روی لبخندی و گذارد می سینک روی را اسکاچ. خاراند می وار نوازش را اش چانه دست، پشت با : 

 

_ َوق؟ و َوق دورم به ها سگ َطبق؛ َطبق ها ا فاده بگی خواستی می یعنی آهان، ! 

 

خندد می برده، باال تسلیم ی نشانه به هایی دست با او و کند می درشت چشم پیچیده، هم به کمانی   ابروهای همان با اقدس : 

 

_ گرفته؟ لقمه بابا واسه رو تو کی! ها درشته چشمات وبخ هنوزم که خونه چوبی   ستون چهار به بزنم ترسیدم،  

 

دارد برمی را اسکاچ و کند می وارد فشاری پهلویش روی دست با و رود می طرفش به اقدس : 

 

_ کن حیا برو . 

 



 دلش و بروند آزمایشگاه به است قرار فردا. است نگران همیشگی، ناپیداهای همان در دلش. کند می فروکش اش خنده

 می بشقاب روی را دار کف اسکاچ فرزی، با که زند می زل مادرش های دست به. جوشد می سرکه و سیر ثلم مردانه

 .کشد

 

_ مون همه واسه الوند، واسه. برام مامان کن دعا صافه دلت . 

 

آورد نمی رویش به. داشت بغض پسرش لحن. ماند می بشقاب روی دستش . 

 

_ شاءهللا ان نبینه مصیبت پسرم اون. تون یبخیر عاقبت و شمایین لبام ذکر دقیقه به دم . 

 

پرسد می که دارد رفتن قصد و نشیند می اش روسری روی مهدیار های لب : 

 

_ ری؟ می داری کجا حاال  

 

دهد می کمرش به چرخی : 

 

_ بزنیم دوری یه بیرون ببرمش بعد شه، می تموم کی کالسش فردا بهار ببینم بزنم سر یه برم . 

 

 و شده پشیمان باز اما رود می گوشی سمت مدام دستش که دید می. پسرش طاقتی کم این از ردپ می باال لبش ی گوشه

زند می زل خاموشش ی صفحه به بار، یک دقیقه چند هر و گذارد می پایش روی . 

 

_ بده؟ کشیک پنجره پشت عموت زن و خونه در بری باید حتما   که بگیری رو احوالش گوشیت با تونی نمی شب وقت این  

 

شود می اقدس نخودی خندیدن باعث اش، کالفه نفس دایص . 

 

_ حاال شد بعدی نوبت شد، تموم گیرت یکی اون حاال ! 

 

 با را صدایش که این تا شد پسرش ی خیره و برگشت. کرد خشک دامنش با را هایش دست و کرد کشی آب را ها ظرف

آورد در زده کمر به های دست : 



 

_ کنم نمی شرع خالف کار خوبه حاال. دارم مکافاتی چه بابا ای ببینمش، خوام می خب . 

 

توپد می مادرانه : 

 

_ بکنی که کنی می غلط ! 

 

شود می باز هم از اش چهره فوری : 

 

_  نمی غلطی هیچ و تنگه وقت رم می که االنم! کردم موکول مون عروسی بعد به رو کردنت دار نوه ی پروژه نترس،

بکنم تونم . 

 

ودر می سمتش به و گزد می دست : 
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_ بیفته فشارش جا همون که بگو رو اینا برو تو. ده می پس رنگ ُگله به ُگله سرماش و باد با دختر اون ! 

 

دهد می نشانش را اش سینه : 

 

_ کنم می میزون رو ارشفش خودم پس؟ خوره می درد چه به این . 

 

شود رد تا میزند پس دست با را او : 

 

_ نبود بلد اداها این از که بابات . 

 



اندازد می مادرش های شانه دور دست و خندد می : 

 

_  می بزرگش خودم بچه با. نیست بد باشم داشته داداشم یه تهش. دم می یاد تضمینی ولی مفتی مفتی بدم؟ یادش خوای می

 .کنم

 

کند می باز هایش شانه و گردن دور از را هایش دست و زند می سرشپ دست پشت : 

 

_ پسر؟ تو کشی نمی رو بابات و من سفید موی خجالت  

 

نیست ها شوخی این اهل او داند می چون رساند می اتمام به را بحث پدرش، حضور و توری در شدن باز با : 

 

_ شه می تر سنگین اعمالم پرونده صبح تا وگرنه برم من . 

 

 از را صدایش شدن بلند بتواند شاید. رود می و پوشد می هم را اش بادی کاپشن فقط ورزشی، شلوار و شرت تی همان با

بیاورد در بهارش دل . 

 

**** 

 

 سرد پاسخی با را، دهند می کردن آشتی بوی همه که مریم درشت و ریز های سؤال تمامی جواب که شود می روزی دو

کند می وا سر از کوتاه و . 

کند می خودنمایی چشمش جلوی مریم دست که است پیراهن انتخاب حال در . 

 

_ زدم اتو رو پیراهنت این واست دیشب . 

 

 مریم های چشم ی خانه پشت تا بغض. دهد نمی نشان رنگش ای سورمه پیراهن گرفتن برای ای عجله و کند می مکث

 و کتان شلوار. شود می سبک او دست و گیرد می شا یقه از را پیراهن که دارد را دستش کشیدن پس قصد. َدود می

دارد برمی هم را اش مشکی کمربند . 

 

_ کنم عوض لباس خوام می . 

 



لرزاند می هایش لب پای هم و بیشتر را مریم دل و است سرد صدایش . 

 

_ نیست فریبرز و تنهام من چون نیا بگم نشد روم ولی. ت خونه تو بیاد کنم دعوتش خواستم نمی خدا به . 

_ شده دیرم . 

 

کند می پافشاری خود موضع روی گیرانه سخت. شود می ثابت فریبرز های شانه سر روی هایش مردمک نگاه . 

 

_ نشی اذیت من، نفهمی   با تو که خاله پیش گردم برمی من خب . 

 

 آینده در ،او به فرامرز حد از بیش نزدیکی با خواست نمی. ببندد چشم فریبرز شود می باعث شکستنش، به آماده صدای

بگیرد تصمیم منطقی کند وادارش نتواند . 

 

_ داره فرق طالقان با آسمون تا زمین تهران. هستم خودم وقتی تا اما داره امنیت جا این . 

_ دونم می . 

_  جوری چه و چیه صالحم دونه می اون یعنی دونم، می این. دم می خودم تر   بزرگ حرف به گوش یعنی دونم، می این

باشه مراقبم . 

 

بگیرد باریدن هایش گونه روی صدا بی باران، زالل تا اندازد می زیر به سر شرمنده . 

 به او کردن دعوت برای حتی کند نمی دراز دست. دارد برمی قدم یک. اندازد می تخت روی را هایش لباس فریبرز

 ذهنش روزها این که فرامرزی تلخی از باشد مراقبش باید. زند می زل زده، بیرون مقنعه از که موهایش تار به آغوشش،

کند پنهان غرورش ابر پشت را او ی آینده برای اش نگرانی تا داد خرج به جدیت. است کرده مشغول خود به را . 

 

_  عموم، جوونمرگ   زن   از اونم ناتنی، اونم بشی حساب عمومم دختر اگه اما. بدی حرفم به گوش بخوام که نیستی خواهرم

 که گرفتمت ازش ُجلنبر؛ مردک   اون به عمو بدهی کردن صاف بابت ولی شی، نمی حساب منم خون هم حتی که

نشه سیاه روزگارت . 

 

بزند دختر این به تلنگری دانست الزم امروز اما بود نزده حرفی شان بین روابط از گاه هیچ لحظه، همین تا. بود نگفته . 

 

_ . بود فرامرز و من کشیدن قد به امیدش همه که ریماد به کردم پشت تهمت، و شنیدم حرف ولی خودمون خونه بردمت

نشی حیف وسط اون تو که گذشتم همه از. دوزه نمی چشمم تو چشم امروز که کشیدم دست داداشی از . 



 

 که بود عزیز قدر آن مظلومیتش و دختر این برایش. کند کم را صورتش طرف یک خیسی تا کشید اش گونه روی دست

پلکد می الله بر و دور هنوز و پرورانده دل در کینه تخم که بسپارد امرزیفر دست به آسانی به نخواهد . 

 

 نه و بوده منتی نه کردم واست کاری اگه. کنی پیدا استقالل و جیبت تو بره دستت. خودت خانم   ولی باشی خانم خوام می _

 بیاد یادش که وقتی تا حداقل ن،ک بیرون سرت از رو فرامرز. نیست سیری شکم سر   از حرفم اما بود، خواهد وقتم هیچ

ش سری تو فردا که بدونه قدر بذار. بندازه جفتک که این نه کنه؛ جفت پات جلو کفش باید نشی خور  . 

 

باشد جانش دشمن اگر حتی بکشد دست برادرش از توانست نمی. کرد مشت و برد فرو جیب در را دستش . 

 

_  که باش داشته خودت رو دلت هوای. شکنی می تو ولی برمیاد زیلی و زخم هر پس از اون. دختری تو ولی داداشمه

 گذاشتم کیفت زیپ تو پولم. برم و مدرسه برسونمت که بخور رو شیرت لیوان برو حاالم. نده بازیت و نره خطا دیگه یکی

شد الزمت اگه . 

 

 و گرفت پدرش از سن، سال ده با را او دانست می. بود کم مرد، این ی مردانه های شانه برای هم باران نم   ی بوسه

 رویش به بار یک حتی و گذاشته سر پشت مرد این مهربانی با را ها سیاهی دانست می. کرد َبرین بهشت   را جهنمش

 جان بی نهال. ماند پایش و شد سرو فریبرز اما کرد می خم شانه ها، شنیدن درشت و ریز آن تمام دانست می. بود نیاورده

نمیرد عمویش، زن تلخ های نگاه و فریبرز ناپدری   تهمت بار زیر او تا گذشت هایش پسرانه قح از. پروراند را وجودش . 
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 تب میان که تاریکی روزهای. تنداش خبر هم روحش فرامرز که کردند می حمل سو آن و سو این به خود با را رازهایی

 در او وقتی لرزد می دختر این پای و دست چرا دانست نمی کسی. داد می خوردش به ُبر تب قرص فریبرز و سوخت می

نبود پیدایش خانه ... 

 

کرد اش بدرقه جزیی، دادنی تکان سر با و رساند را مریم . 

 ای ضربه آن روی. دید اش صفحه باالی را پیامکی هک کند باز را صدایش داشت قصد و برداشت کنارش از را گوشی

 باال سر. کند باز الوند برای را یمین ی مچاله اتومبیل ی قصه امروز بود قرار. آورد در حرکت به آرام را اتومبیل و زد

کند خوندنش به شروع بعد و برسد قرمز چراغ به ماند منتظر اما شد باز پیام ی صفحه. دوخت چشم خیابان به و آورد . 

گرفت صورتش روبروی را گوشی. شد متوقف و گذاشت پدال روی پا . 

 



"_  نمی انتخاب اون، و من بین اگه. گرفت ازم رو برادرم دارم؛ دوسش هنوزم که اینی داشتم، دوسش که مریمی همون

 دست خواستنش واسه اندازه؛ همون ولی میاد بدم ازش کرد، دور من از رو تو که قدری اون. کرد می فرق قضیه کردی؛

 یه به که این جای زدم می تکیه تو به امروز کردی؛ نمی مون ول مامان، شوهر مفت حرف خاطر واسه اگه. زنم می پا و

 خیلی واسش دلم که دونی می خودتم ولی فروختی مریم به رو من. بندازم چنگ زندگیم ساختن واسه خودم، از تر عوضی

 آرزو واسم بودنت که باشی خودت آدم اون اگه حتی بگیره، کسی من از رو اون بارم این ذارم نمی و خوامش می. ره می

 "بود

 

 بی نفرت و فرامرز ی روحیه همین از. چسباند سفت دورش دست و آمد خود به اما شد رها دستش از ای لحظه  فرمان

کند نزدیک هم به را دو این زودی این به نباید. ترسید می مریم به نسبت دلیلش، . 

 

 دید و شد ریزبین کمی. چرخید می طرفین به مدام سرشان و داشت َترک دو که شد سواری موتور متوجه خانه، به یکنزد

. کرد خاموشش سوار، موتور توجه جلب از قبل و کرد کم را اتومبیل سرعت. شد نزدیک الوند ی خانه به و پیاده یکی که

 و بود سرش روی رنگی سیاه بافت کاله که کرد دنبال نگاه با را  دومی پست، صندوق درون چیزی انداختن احساس با

نشست موتور راک ب سر پشت و دوید. بود گم داشت؛ تن به که چرمی کاپشن ی شده کشیده باال ی یقه میان هم صورتش . 

ایستاد سالن، ورودی در کنار و کرد رد را حیاط. انداخت را یدک کلید و رساند خانه در به را خود سریع او : 

 

_ کجاست؟ در روی پست   صندوق اون کلید الوند  

 

 سیگار. بود رفته اغماء به هم مغزش. آمد نمی یادش. گذاشت اش شقیقه روی دست و برداشت را سیگاری زیر الوند

 بگیرد، سیگار از عمیقی کام و بیاید باال که این از قبل را دستش و رساند او به را خود فریبرز که برداشت دیگری

 :گرفت

 

_ پسر؟ کو کلیدش رو، سیگار اون کن ول. بیار فشار مغزت هب  

 

 به شدن خیره با را همسرش های نبودن بابت نگرانی و دلتنگی آوین، زدن صدا هر با اما داد می جان بارها روز هر

 که مختصر اثری حتی نبود، بند جایی به دستش و طلبید می را او جانش ی همه. کشت می خود در شان نفره سه عکس

زد لب و انداخت پایش جلوی گرد میز روی را سیگار. بگیرد ردی بتواند : 

 

_ در پشت جاکلیدی به آویز کوچیک   کلید . 

 

 صندوق به را خود و زد بیرون سالن در از. باشد ربط بی کرد می دعا. دید را کلید دسته و چرخید سمت همان به سریع

 نامه. کرد باز را صندوق در  و چرخاند قفل در را کلید. کرد می خودنمایی چشمش پیش رنگ، سفید پاکت. رساند پستی

 نیمه به. کرد نامنظم خطوط خواندن به شروع و کشید بیرون را شده تا کاغذ. نداشت پیکری و در. برداشت احتیاط با را

 گریبان تازه ی هغص و بگوید را اتومبیل ی قصه بود آمده کرد؟ می چه را الوند. رساند در برآمدگی به را دستش و رسید

گرفت را شان . 



 

_ دستت؟ چیه این  

 

گذراند نظر از را او ی مچاله مشت و گرفت نگاهش از چشم الوند. چرخید عقب به سرعت به . 

 

_ شدی؟ هول که دستته تو چی گم می  

 

داد دستش به را نامه کرد؟ می چه را رفیقش غیرت کرد، می باز زبان اگر . 

 

"_ . زد می عکس روزنامه تو و گفت می من از نباید. داد باد به رو سرش قلمش و خسر زبون ولی! ها خوشگله زنت

 موهاش. بخوابه راحت شب که بده نشون دخترشم به! رو فیلمش البته ببینیش، زودی به باش منتظر واسش؟ شده تنگ دلت

 کنم بیابونش گرگ و سگ خوراک بعد و باهاش باشم خوش کم یه. باهاشون کردن بازی بازی واسه میرم می منم و بلنده

رسه می دستت فردا فیلم زنت، حیفه. نسوزه دلم که ." 

 

 دور به آسمان، جای زمین. رسید فریبرز گوش به قلبش ضربان صدای.زد دو دو. چرخید دستخط این روی ناباورش نگاه

 فریبرز. شنید معال ی همه را غرورش ی پیچیده هم در های استخوان شکستن صدای و شد خم کمرش. چرخید می سرش

 و بود مرد زده، شبیخون وجودش پود و تار به درد دانست می و بود مرد. چرخید نمی دهانش در زبان اما ایستاد کنارش

اش ببینی پا روی بتوانی است محال دیگر بشکند؛ اگر بار این الوند دانست می ... 

 

شد بلند نفیرش صدای : 

 

_ رممی می بزنه زنم به دست...فریبرز میرم می ... 

 

. انداخت هم روی را فریبرز های پلک نیفتد، زمین روی که بود گذاشته زانویش سر که دستی اش، مردانه لرزان صدای

نباید که دید می را چیزی اگر ُمرد می مردانه الوند ...! 
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 و چرخید در لوالی صدای شنیدن با سرش. کشید سر از را نمازش ی مقنعه ک ش و گذاشت کنار را رنگش سفید چادر

دید را زهرا . 

 

_ خانم باشه قبول . 

 

 غرور پر نگاه همان و آوین دلتنگ. بود نگرفته را شان سراغ هم یمین حتی مدت این. گفت حق قبول و زد غمگینی لبخند

بود الوند . 

 

_ اومده جان الله . 

 

 نمی خودش پسر و کرد می پر برایش غریبه پشت هفت دختری را اش تنهایی. کرد غوغا مادرانه ذوقی ای لحظه دلش در

باشد که خواست . 

 

_ میام االن بخورم؛ رو فشارم قرص منم برو، تو . 

 

 در هم را فشارش قرص. برداشت را بود آورده اتاق به خود با همراه ظهرش، نماز شروع از قبل که پر نیمه آبی لیوان

بیشتر پسرانش نبود و بود کرده خم را کمرش زندگی های سختی. شد بلند و داد سالمی. گذاشت دهان . 

شد بلند مبل روی از الله و بست را اتاق در . 

 

_ جان مامان سالم . 

 

رفت طرفش به. بود کشیده زیر هب را خدا آسمان شنیدنش، از شده محروم. لرزید کوتاه ی جمله همین شنیدن برای دلش : 

 

_ بودم تنهاییت نگران و ازت نداشتم خبری مدت یه من، عزیز سالم . 

 

 کمی را تنش پوست خانه گرمای. بود نشسته کوتاهی رنگ کرم کتان شلوار و دکلته تاپ با و آورده در را کوتاهش کاپشن

بود کرده سرخ . 

گرفت خود به سافسو رنگ اش چهره و گرفت دست در را پروانه دست . 



 

_ نشه حساب خانواده عضو وقتی مونه می تنها آدم باألخره . 

 

گذاشت او ظریف و گرم دست روی هم را دیگرش دست پروانه : 

 

_ داد بله پسرم به و عقد سفره پای نشست اول روز که هستی همونی من برای . 

 

 نپرسیده را حالش کسی بار یک حتی. داد قرار بدنش کنار را هایش دست و گرفت نقش لبش روی سرد غایت به لبخندی

 را شست انگشت ی نرمه و نشست مبل همان روی. بود شده افعی و خورده مار. زدند می محبت و عالقه از دم اما بود

 شانه روی نرمی به را سرش رفت، که زهرا. داشت حرف چون بود آمده. کشید اش شده مانیکور تازه های ناخن روی

چرخاند نامحسوس : 

 

_ دارین؟ خبر یمین و خان الوند از  

 

بیاورد زبان به را فرزندش توجهی بی که این از کشید می خجالت مادرانه. شد زده غم شادش، نگاه . 

اما بشکند را غرورش داشت شرم ... 

 

_  یه وزر دو بود بعید. نگرفتن خبری ما از شه می مدت یه نه،. الوندم ناتموم دلخوری   از داری خبر وقتی بگم دروغ چرا

نزنه زنگ یمین یا نیارن رو بچه بار . 

 

 تا بدوزد نگاه خالی های مربع به کرد سعی. شد خیره تمام نیمه جدول به و برداشت میز روی از را زهرا ی مجله

زد لب. بیاورد طاقت دلش های شانه روی را آمیز تحقیر نگاهی سنگینی   : 

 

_ ام راضی من باشن، خوش. باشه اون بابت شاید گرفتاری، شده ش همه جوونا واسه امروز زندگی . 

 

داد قرار زانویش ی کاسه دور دست. شد زمان هم زهرا برگشت با پوزخندش : 

 

_ اومده پیش که مشکالتی از خبرین بی کامل که ندونستن شونم زندگی محرم رو شما که این مثل . 

 

گفت کردن نگاه بی و برداشت را چای لیوان : 



 

_ ومخان زهرا نکنه درد دستت . 

_ مادر جان نوش . 

 

بود خبر بی و داشت الوندش که مشکلی برای شد تاب بی او و نشست پروانه کنار زهرا : 

 

_ الوندم؟ مگه؟ شده شون چیزی جان؟ الله مشکلی چه  

 

 اما انتظار از دور پیشامدهای مدام برایش روزها این و بود شاد. رفت باال کمی اش چانه و کشید دستش کف ناخن

افتاد می فاقات خوشایند . 

 

_ زده غیبش چرا یمین بپرسین باید نشده، شون چیزی خان الوند ! 

 

 را پروانه دست لرزش که زهرا. کردند پینه نگاه رنگش، کالباسی رژ و الله فرم خوش های لب به شوکه و خیره دو هر

آمد در ُبهت از زودتر دید، پایش روی : 

 

_ نیست؟ شزندگی سر مگه بزنه؟ غیبش کجا مادر؟ چی یعنی  

 

 جانی بی بخار به. بود بسته بر رخت اش زندگی از سرما. شد متمایل جلو به کمی و گرفت دست دو میان را چای لیوان

گرداند سر. بود نزده را هایش ضربه هنوز. دوخت چشم کرد، می زده بخار را لیوان ی لبه هنوز که : 

 

_ . شده غیب و کرده ول رو زندگیش و خونه که شه می روزی چند دونم می فقط. نیستم ریزش جریان در خیلی منم وهللا

شدن آتیش رو اسپند االن که خان الوند ! 

 

شد چنگ پا روی دیگرش دست و نشست اش گونه روی پروانه دست یک : 

 

_ کرده؟ بروز جوری این و نفهمیدیم ما که داشتن مشکلی یعنی برگشته؟ باباش خونه رفته؟ چرا بده، مرگم خدا  

 

 بین ما جایی را لیوان. کند مزه را خوشی کامش به بیشتر تا گرفت می جان ذره ذره. کرد پنهان اما بود سخت را لبخندش

نداشت ای عجله بود، زود دادن پاسخ برای هنوز. داشت نگه زانویش دو . 



کرد لمس را الله پای و کشید جلوتر را خود زهرا : 

 

_ جان؟ الله داری خبر االن؟ کجاست بچه اون  

 

شد کشیده باال لبش ی گوشه : 

 

_ ها غریبه خونه سرگردون ! 

 

کشید خود سمت را شان نگاه و تیز را شان گوش پروانه چرکینی دل و ناله از پر ی زمزمه : 

 

_ غیر؟ به میسپرتش و نیست م نوه اومدن به راضی که شده بیزار پسرم همه این یعنی  

 

فرستاد باال شانه یک. بسوزاند بود وقتش : 

 

_  خرده شه نمی خان، الوند کشه می ماله زنش کارای رو. کردن پنهون ازتون رو موضوعی همچین وقتی نیست، بعیدم

کنن می زندگی دارن خرم و خوش بدن نشون خوان می. گرفت . 

 

زد نمی پر پروانه های لب اطراف در دیگر لبخند : 

 

_ ببینم بگیر رو شون یکی شماره برو پاشو زهرا . 
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_ جان خانم باشه . 

 



 یمین نگران توانست می مگر. شد می اش بازی هم گاهی سال، و سن این با وقتی نکند آوین هوای دلش شد می مگر

نشود انرژی پر همیشه . 

 رنگ پروانه منتظر نگاه به و گرفت باال سر. کرد ترش مأیوس خبری بی. گرفت شماره و نشست تلفن پای دفترچه با

پاشید ناامیدی : 

 

_ ده نمی جواب جانم الوند خاموشه، که یمین. گرفتم رو تا دو هر . 

 

زد اشاره دست با تأمل بی : 

 

_  می و نشسته غرورش اسب رو هنوزم یا سر خیره پسر این ده می جواب ببین بزن زنگ. هست شونم خونه شماره زهرا

داشت؟ قرار و صبر االن شه می مگه ؟تازه  

 

کرد بیان را اش جمله کلماتش، میان انداختن وقفه با و دار مکث اما شد نرم صدایش. بود می تر کاری باید دوم ی ضربه : 

 

_ دزدیدنش که شنیدم من البته ... 

 

گذاشت دهانش روی را گوشی زهرا. شد الله ی گرفته رنگ صورت مات پروانه : 

 

_ شده؟ قانون بی قدر این شهر بدزده؟ رو مردم زن بیاد کی هاشم، بنی قمر یا  

 

کرد اش کالفه پروانه، نگاه خیرگی و نوشید چای تفاوت بی : 

 

_  فقط چون بگیرن خط رو دورش خان الوند بهتره باشه، کار در دزدیدنی اگه ولی اطالعم بی منم رو دروغش و راست

حتما  . کنن نمی نگاه بهش ... 

 

گذاشت قلبش روی دست و برد باال مادرانه التماسی با را رزانشل صدای پروانه : 

 

_  که داریوشم از اون. دونم نمی میاد پسرام سر چرا بالها این بوده، حالل مون سفره سر لقمه. نیاره خدا جان، الله نگو

پسر این حاال و ندید خیر که سهندم از اون زندگیشه، خون دلم . 

 



رفت باال تابانه بی قلبش ضربان و کشید چنگ را اش سینه ی قفسه : 

 

_ بگذر سرمون از هست گناهی اگه کنم، می ت خونه نذر رو زندگیم خدایا . 

 

شد بلند بود، که زحمت هر به و گذاشت مبل ی دسته روی دست : 

 

_ نیاد یا بیاد خبری بلکه بشینم نمیاد طاقتم من. بشه دستگیرمون چیزی شاید. ش خونه بریم پاشو زهرا، پاشو . 

_ دادن می خبر که بود مهم واسشون اگه. شین می کوچیک خودتون تون رفتن با جوری این . 

 

داد الله شماتت پر های چشم و سؤالی ی چهره به را نگاهش : 

 

_ بگیریم مونی الل ما اونا، مدار و قرار پای به نیست قرار. کنن می قایم مادرشون و پدر از چیزا خیلی ها بچه . 

 

داد قرار مخاطب را زهرا هم ازب و شد رد کنارش از : 

 

_ اینا واسه زنه می بد قلبم زهرا، پاشو . 

 

ببیند خانه آن در است قرار را شیرین ناخوشایندهای خیلی که داد خود به را شانس این و فشرد هم روی لب : 

 

_ تون رسونم می من پس دارین، اصرار رفتن واسه اگه . 

 

رفت اتاق طرف به : 

 

_ نبودی برام دختر از مک الله، بده خیرت خدا . 

 

بردارد چادری تا شد راهی سرش پشت هم زهرا . 

. زد زل بود، پذیرایی دیوار در شده کار دکوری   جا روی که عکسی قاب به پوشیدنش، حال در و برداشت را کاپشنش

کرد زهرآگین را لبخندش خانواده، این اعضای خندان ی چهره : 



 

"_ سوزونمش می خودم. سوزه می تون شهری باشم، شماها دختر اگه شم می حیف ." 

 

**** 

 

 الوند؟_

 

گشود لب فریبرز ی سینه به سینه و برگشت تند : 

 

_ بشنوم که خوام می چیزی نه و شنوم می چیزی نه االن . 

 

 بود، گذاشته روزنامه دفتر به پا جا بی های سبقت با و زده بیرون خانه از وار دیوانه او وقتی از. بود هم در دو هر اخم

بود آمده پشتش به پشت هم فریبرز . 

 

_ رسیدی؟ کجا به گرفتی، رو نفر ده ی یقه حاال تا صبح از  

 

بود آورده خود با طوفان. نداشت شدن آرام خیال و چسبیده را کارمندان از یکی ی یقه. نبود بردار دست . 

نشست بازویش روی فریبرز دست : 

 

_ اومده مگه اون. کن ولش الوند ... 

 

گرفت تهدید رنگ هایش چشم و کرد رها را بایگانی بخش مسئول ی یقه : 

 

_ وقت هیچ فریبرز، نکن کامل رو ت جمله ! 

 

زد کمر به دست. کرد نمی باور را طغیان این اما داشت خبر اش نشدنی مهار خشم از : 

 

_ کجاست؟ بدونی خوای می که الوند داری رییسش کار چی تو  



 

بود بلد را زدن فریاد فقط امروز، : 

 

_  نمی نزدیک زندگیم به پایی و سر بی کفتار هیچ داد، نمی دستش ستون به ستون اگه خور روز نرخ به نون کثافت ونا

 .شد

 

پیچید احمدی صدای و آمد ورودی در شدن باز صدای : 

 

_ گرفتین؟ معرکه جا؟ این خبره چه  

 

آورد در دیگر مردی و فریبرز دست از را بازویش. بود مرگ ناقوس صدایش : 

 

_ کجاست؟ من زن  

 

 اش راحتی صندلی روی و گذاشت میز روی را کیفش. رفت اتاقش سمت به توجه بی. برد باال استهزاء به ابرویی احمدی

کشید جلو به را خود و گرفت را رنگش مشکی و شیک میز ی لبه هایش سرانگشت با. داد لم : 

 

_ جناب باشه دستم زنت آمار بخواد که شناسم نمی رو خودت من ! 

 

بود ُبرنده نگاهش و کرد خم سر. شد اتاق وارد هم او : 

 

_ شناسی؟ نمی شمس یمین  

 

شدند جمع اتاقش در هم فریبرز و دفتر کارمندان از تن چند. زد زل الوند نامرتب پوشش به . 

 

_  من چرا ایشون، جای خب بخورن، توبیخی باید. مرخصی درخواست و امضاء بدون اونم کار، سر نیومدن روزه چند

شدم؟ شما اربدهک  

 

شد دستانش گره ی طعمه احمدی، رنگ شیری پیراهن ی یقه و کردند پیشروی هایش دست هم باز : 



 

_  تو بندازه تف خودش که بودش امروز دادی، نمی دستش حوادث ستون اگه. ریختی نمی سرش رو کار اگه عوضی توی

 .روت

 

کرد تقال و گذاشت الوند دست روی را هایش دست شوکه : 

 

_ آقا؟ تو گی می چی داره؟ طیرب چه  

_ خور؟ مفت شرف   بی گم می چی من  
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تر سرخ احمدی صورت رنگ و شد بیشتر هایش دست فشار اما شود ختم غائله که آمدند جلو نفر دو : 

 

_  باید خودتم حاال دستش، دادی ستون و نگرفتی نیرو خور مفت توی گم می. دزدیدن روشن روز تو رو من زن گم می

کنم می خراب سرت رو روزنامه دفتر سقف که قسم، خدا همون به وگرنه گردونی برش بهم ! 

 

کرد رها را نفسش و دوید اتاق سمت به احدی : 

 

_ احمدی آقا پلیس به زدم زنگ . 

 

آمد احمدی چشم به بیشتر چرخاندن سر با گردنش ی برجسته رگ و زد پوزخندی . 

 

_ قانون حتی ترسم نمی کسی از باشه، وسط زنم اسم . 

 

 اگر کرد می کلفت گردن رگ. سوزاند می برادرانه را دلش الوند، دل تقالی. بود ایستاده حرف بی ای گوشه فریبرز

بود کرده گم را فرزندش مادر زنش، که الوند دل به وای. بگوید مریم به کمتر گل از بخواهد فرامرز . 

 



_ بزنیم حرف حسابی و درست بشین بیا مردم، جون به افتادن جای به . 

 

دوخت او لرزان های مردمک میان به را نگاهش بود، خفه احمدی صدای : 

 

_  الدنگ   سوزونم می رو دودمانت بخوره، زنم به دستش اگه شم؟ قانع من که بگی داری چی بزنم؟ باهات حرفی چه

 .عوضی

 

غرید احدی : 

 

_ خداست؟ بنده اون دست زنت مگه پری؟ می بهش که کرده چیکارت احمدی آقای مگه. باش مؤدب آقا  

 

شد تشدید گلویش، به دهان آب پریدن با احمدی های سرفه و کرد رها انزجار با را او ی یقه . 

 

_ جان؟ الوند  

_ واسش؟ کردم لطیغ چه االن من. افتاده شرف بی یه دست ناموسم چی؟ الوند  

 

برداشت سمتش به قدمی بود، گر نظاره که شهاب : 

 

_ . بگیریم قرار جریان در که نزدن بهمون حرفی هم کرمی خانوم حتی. بودیم خبر بی ما وهللا به. دارین حق محترم، آقای

بذاریم فکر رو فکر باید. بشینید جا این بیارین تشریف شما . 

 

شد زمزمه دارش خش صدای : 

 

_ خبره بی ندادم، رو جوابش . 

 

کرد لمس را اش شانه فریبرز : 

 

_ پسر بشین . 



 

 کنار و برد جلو را سرش. بنشیند بود، کشیده جلو شهاب که چرخانی صندلی روی کرد وادارش دستش، کف فشار با

گفت محکم اما آرام گوشش : 

 

_ بیفته اتفاقی که این از قبل کنیم می پیداش . 

_ م سینه وت ندارم نفس فریبرز، ندارم نفس . 

 

الوند زخمی صدای از بست چشم : 

 

_ کنیم می پیداشون باشن، زمینم زیر   . 

_ دیدش؟ شه می دادن، نامه یه گفتین  

 

بست فریبرز را اعتراضش زبان اما بود مشهود اش نارضایتی. چرخید شهاب سمت سرش . 

 

_ کرد کمک بیشتر شاید. بخونن بدیم مجبوریم . 

 

 پیشقدم خودش. نماند پنهان فریبرز دید از هایش انگشت سر نامحسوس لرز و کشید رونبی جیبش از را شده مچاله ی نامه

هوایی بی این در بکشد نفسی او تا داد شهاب دست به را نامه و شد . 

 

زد می بادش مدام دستش، در ای برگه با احدی و خورد آب مقداری احمدی . 

 

_  که کردن تهدید رو خدا بنده بارم دو یکی حتی و نوشت می رو روز حوادث اون. منظورشه احتماال   مالکی خانم ستون

گرفت زایمان مرخصی و زد شانسش . 

 

انداخت نگاهی اتاق در سمت و برگرداند فریبرز به را نامه : 

 

_  دست اطالعات و کرد پیدا نفر چند بشه شاید. کردیم یادداشت جدا رو ها مجرم سوابق که بیار رو کارتابل اون برو محمد

بگردن اونا بین که ددا پلیس . 

_ شه می دیر ... 



 

 زل خندانش های ای قهوه به که نیست یمینش وقتی است زنده هنوز چرا دانست نمی. فشرد می دست دو میان را سرش

کند عشق مشق   ها ساعت و بزند ...! 

 شان جنس هم های هشان ندهند اجازه که بود شان همه میان ای مردانه قرار انگار. کرد لمس را اش شانه هم شهاب دست

بیفتد فرو و بلرزد و شود خم ناموسش، غم با . 

 

_ شه می خیر به ختم آخرش ها شدن دیر از خیلی کنیم، توکل و بجنبیم خودمون به کم یه . 

 

 داده دلی های ضجه به را حواسش تمام اش آفریننده خدای که رفت آسمانی به رو نجوایش و کرد زمزمه دل در را آمین

هایش مردانه و الوندش نداشتن از داد می جان داشت ای گوشه که بود ... 

 

**** 

 

_ میاد؟ ک ی جوابش مهدیار  

 

داد بینی به چینی و اندخت زباله سطل در را الکی ی پنبه : 

 

_ کردن آبکش نامردا. کشه می طول گفت طرف روزی چند . 

 

کرد اش عصبی بهار، ی افتاده پایین سر و آمد باال سرش : 

 

_ گرفتی حسینی شور   که نیومده محرم خدا به! جان بهار رفتیگ ماتم که باز . 

 

نشود کشیده مستخدم، ت ی اثر   از خیس های سنگ روی تا برد باالتر را چادرش و نزد حرفی بهار . 

. شد باز شان مقابل ای شیشه در و کشید تن به را اش زمستانه کت. افتاد راه به کنارش تیزش، لحن از پشیمان مهدیار

کرد تر نزدیک او به را خود : 

 

_ ببخشید شده، شل ش پروانه تسمه زبونم . 

 



 بلعیدن برای هایش لب. بیاورد تاب نتواند را ها بودن این و بیفتد است ممکن که کرد می فکر اتفاقی به مدام و ترسید می

بمیراند دل در را اش نگرانی کرد سعی و گرفت فاصله هم از تهران ی گرفته و سرد هوای . 

 

_ نداره لاشکا ... 

_  حیا قید وگرنه جوری، این نکن رو ت قیافه بگیرم؟ زور به ذاری می دستتم وقتی کنم چیکارت من خیابون گوشه االن

ها گذاشتم مخصوص ُمهر و زدم رو ! 

 

 پچ پچ و کشید دندان زیر به را لبش ی گوشه. مرد این کرد می حرام برایت را ها غم نخندی، و باشی همراهش بود محال

 :کرد

 

 .زشته_

 

زد بهار روی به دلهره پر لبخندی : 

 

_ بشه راحت خیالم که باش شاد کم یه. عالَمه های سرخوش شبیه نبین رو قیافه مهدیار، بره قربونت . 
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_ زنه می رو اونا شور لمد نیست، خبری جان یمین از . 

_ بزنم فری به زنگ یه من بذار گفتی، شد خوب . 

 

شد صحبت مشغول گوشی با و کرد نثارش جانی ای. گرفت را او بازوی و کرد بلند دست بار این بهار : 

 

_ تو؟ کجایی صدایی، و سر چه. سالم  

 

رد چشم نکند برخورد اش روبرویی عابر به تا کشید عقب را خود و کرد گ  . 

 



_ کنی؟ می کار چی جا اون  

 

چسباند گوش به بیشتر را گوشی : 

 

_ خیابونم وسط بابا، بگو بلندتر چی؟ . 

 

دوخت بهار منتظر های چشم به کوتاه نگاهی . 

 

_ بفرست آدرس فقط. میام و خونه برمش می باهامه، بهار . 

 

فرستاد جیبش در را گوشی و گفت چاکرم . 

 

_ خونه برسونمت که خانما خانم بدو . 

_ مگه؟ شده چی  

_ بیاره کسی سر بالیی ترسم می بشر، این هست زورم خر خداوکیلی. شده خراب یمین رییس سر رفته الوند . 

 

گفت نگران درب، شدن باز از قبل بهار و گرفت تاکسی : 

 

_ کنن می شکایت ازشون که جوری این وای، . 

_ شد دیر که بریم. بره پیش آخر تا کارش که این جز کنه نمی فکر هیچی به دختر، ده می سبزی قورمه بو ش کله اون . 

 

**** 

 

_ حاال؟ کجاست  

_ کنن می کار شون سابقه و دزد تا چند این اسامی روی دارن سرهنگ دفتر . 

 

فرستاد گردنش پشت دست. نداشت ماندن جا یک طاقت : 



 

_ شه می دیر . 

_ شونه کدوم نفهمیم وقتی تا برنمیاد مون دست از کاری الوند . 

 

نیست خبری گفتن   بار هر با بود کرده راحت را خیالش او اما گرفته تماس حییی با بار پنج . 

 

_ فیلم اگه خونه، برم من ... 

 

شدند نمی قفل هم روی هایش لب ای لحظه : 

 

_ خدا خدا، خدا، ... 

 

شد بلند و داد مریم به پیامی فریبرز : 

 

_ ره می پیش داره چطور وضعیت ببینم یار، علی سراغ برم بذار . 

 

شد وارد مهدیار که بود نرفته پیش قدمی هنوز : 

 

_ کالنتری اومدین گفتن ولی دفتر رفتم سالم، . 

 

ایستاد برده، فرو گریبان در سر الوند کنار مهدیار. رفت و نماند منتظر اما داد جواب را سالمش سر با و ایستاد هم او : 

 

_ الوند؟ شده چی  

 

بود عالم خبرترین   بی اما بود ینیم های نبودن تلخ خبر. بود هایش دلخوشی مرگ خبر . 

 

_ شه می پیداش خدا امید به خواهرم، جای خانمم یمین. شده آوار نصفش حتما   برسم تا گفتم بود، سالم دفترشون . 



 

ُسراند هایش جیب در دست و خورد فرو را اش دهنده امید لبخند رسید، هایش چشم به و شد کنده زمین از که الوند نگاه : 

 

_  که کنه ا فاقه تو واسه شاید گفتم ولی نذاشت اثر که من رو. داد دلداری جوری این دکتر اون کوفتی، ایشآزم این سر

نکرد انگار . 

 

گفت فقط و زد نگاهی بسته در به رسید، سر تحملش : 

 

_ خونه رفتم من بگو فریبرز به . 

 

دوید اش خانه سمت به سر با الوند و ماند شلوغ نسبتا   راهروی وسط همان باز دهانی با مهدیار . 

کرد می دریافت شان بابت جریمه برگ چندین شک بی که گذاشت می سر پشت سرعتی چنان با را ها خیابان . 

 از چشم و انداخت کلید. نکرد جلب را توجهش عادی غیر حرکتی اما زد زل مکث با خیابان طرف دو به رسیدنش با

 سالن ورودی در سمت به افتاده هایی شانه با. بود داده دستش به را مرگش حکم. گرفت خالی اما شده نفرین پست صندوق

ایستاد حرکت از و شد تر غلیظ اش پیشانی اخم. رسید مادرش نگاه به هایش چشم و شد باز زودتر در که رفت : 

 

_ کنین؟ می کار چی جا این شما  

 

گفت که دانست تر ارجح را یمین الح برای اش نگرانی رو، و رنگ بی آوین دیدن با اما بود طلبکار هم هنوز پسرش : 

 

_ من؟ از کردی پنهون چی واسه. ست کرده عزیز چه واسم زنت دونستی می ولی بد، من  

 

چرخید یحیی سمت سرش. گرفتند جای پروانه سر پشت هم یحیی و زهرا : 

 

_ کجاست؟ آوین  

_ خوابوندمش و کردم بازی ساعت دو باهاش اتاقش تو . 

 

 حیاط در و بگذارد پایش روی سر داشت عادت ها شب که بود مادری همان زن این. برود جلو داد نمی یاری پاهایش

 پسرش انتقال از شکایتی و بست فرو لب رفت، آسایشگاه به که داریوشی اما. بشمارد را آسمان های ستاره شان، خانه

پسرش این تن روی شد زخم همان. نکرد . 



 

_ نیست؟ خبری خواهرم از  

 

 مظلومیت روبرویش، پسر نداشت بیشتر سال بیست. کرد می برابری نه یک گفتن با سکوتش. بود شدهن یحیی آمدن متوجه

بودنش نازپرورده سبب به بود او از تر نازک دل اما داشت را یمین . 

 

 

_ نمیومدم کاش. بنده دستش یا نیست گم می ولی کنه تشکر یمین داری مهمون از که زنه می زنگ هی مامان . 

 

نباشد خشک شلحن کرد سعی : 

 

_ نیست کسی تقصیر . 

 

نشود جاری هایش گونه روی اشکی تا کشید هایش پلک پشت را دستش ساعد . 

 

_  ناموسش. داره برنمی جنوبی غیرت شه، می طوریش یه بشنوه بابا اگه. خدا از خوام نمی هیچی باشه، سالم خواهرم

داره قرب و اَرج واسش خدا قرآن اندازه . 

 

شد میخ او ارد نم نگاه به نگاهش : 

 

_ خداست قرآن همون یمین من، واسه ...! 

 

گرفت را دستش که شود رد کنارش از کرد قصد یحیی. شد کج سمت همان به دو هر سر و خورد حیاط در به ای ضربه : 

 

_ رم می خودم . 

 

 پاکتی و آورد باال را دستش او که وقتی تا کرد نگاهش تفاوت بی. دید را ساله سیزده دوازده، ای پسربچه در، شدن باز با

داد دستش به را رنگ زرد . 

گرفت را اش پاره بافت ی یقه الوند اما کرد گرد عقب : 



 

_ داد؟ بهت رو بسته این کی  

 

است مرگ به رو الوند دانست نمی. نرسید زورش اما زد پس را دستش ترسیده پسرک . 
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_ نیست من مال خدا به. نکردیم کاری ما خدا به آقا . 

 

کوباند در به را الغرش ی تنه و کشید حیاط داخل به را پسر. بود سرخ هایش چشم : 

 

_ من؟ به برسونی که بهت دادش کی گم می  

 

نبود دردسر دنبال. دکشی اش خیسی روی دست پشت با و افتاد راه اش بینی آب : 

 

_ کارم رد   برم و خونه این در بدم رو بسته بیام گفت. کرد موتورش سوار و داد پول چهارراه سر یکی . 

 

بود خیره او های لب تکان به الوند بازوی به بازو زده هیجان هم یحیی : 

 

_ دیدی؟ رو ش قیافه  

 

بود نشسته درد به الوند ی ضربه با کمرش و شده سردش. ترسید می الوند تندی از . 

 

_ نشستم ترکش منم و داد پول چهارراه، سر دارم بساط. نشدم دقیق . 

 



ترساند می را او نباید. افتادند هم روی هایش پلک ای لحظه : 

 

_ کنی کمک کالنتری تو تونی می ولی کم حتی بگی، هم رو چی هر . 

 

افتاد پایش و دست به بیشتر. زدند صاعقه جانش به انگار : 

 

_ شم می بدبخت بشه، قطع مون سفره نون فردا از که نکن درگیر پلیس با رو ام آقا . 

 

کرد تر لب. بود می چیل و چرب باید پیشنهادش : 

 

_ بگی بیای یادته ازش چی هر اگه کنم می تأمین رو ت خانواده و خودت زندگی . 

 

بود خورده پستش به زیاد گرگ اما نداشت سنی . 

 

_ آقا بشیم رخ که زنن می همه حرفا این از . 

_ چی؟ رو مادرت اسم داری؟ قبول چقدر رو خدا اسم  

 

زد دو دو الوند نگاه بودن مصمم و خیرگی روی هایش چشم های مردمک. داشت امید و اشتیاق هم او. زد زل یحیی به : 

 

_ آقا خیلی ... 

 

کشید زنجیر به سینه در را دردآلودش های التماس ی همه . 

 

_ خونه برگرده سالم زنم اگه کنمت می دنیا مال نیاز بی که قسم دخترم سر قسم، مادرت سر . 

 

 جا آن شاید هم خدا. بود ترسیده و لرزان پسرک دهان به همه چشم. بودند رسانده حیاط در به را خود هم زهرا و پروانه

 ...بود



 برنمی اش شده سیاه صورت و پسر از چشم که بود زنش طالب اما بود دستش در شده ندیده فیلم و نشده باز پاکت هنوز

 .داشت

 

_ آقا قبوله ... 

 

**** 
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بود قرار بی قلب و تقال پر های ریه اجبار به کشیدن نفس و بود گرفته اتاق فضای. آمدند می کش مدام ها ثانیه . 

 ندیده؛ که فیلمی و ماند الوند فقط بردند، کالنتری به را او و شد راضی پسرک وقتی از. نداشت زدن حرف به میل کسی

بود گرفته پاهایش و جان از رمق . 

 رویش پیش ای صحنه چه و نشسته تاپ لپ پای مردی اتاق، ی بسته در پشت که گنجید نمی کسی ی مخیله در باورش

گیرد می نفس و بازد می رنگ . 

کند خم شاید را اش مردانگی کمر که ای ممنوعه دیدن برای نبود محرم کس هیچ و بود در پشت هم هنوز کلید . 

 

_ میاری؟ خودت سر بالیی چه داری. کن باز رو در این بیا مادر جان، الوند  

 

 به کسی که ودب موهایی روی الوندش تاب بی نگاه اما بود آورده رحم به هم را دیوار و در دل   پروانه های ضجه صدای

زد می میان در یکی یمینش کبود و مهربان ی چهره برای او قلب و زده چنگ ها آن . 

دید دلش مروارید تک موهای با را کثیف هایی دست وصل ی نقطه وقتی برداشت زخم غرورش ... 

لرزیدند قرارش بی قلب همراه به هایش دست مردانه و داد جان جا، همان . 

 پیدا بهتر فرصتی که بود رفته فشرده، پدال روی پا زهرا و پروانه رساندن با و ندید ماندن در را صالح یحیی دیدن با الله

 .کند

خورد ُسر زمین روی در کنار پروانه . 

کرد می التماس خدا به بود، برده پناه اتاقش به زده یخ ای چهره با که پسری برای. بود خیس صورتش . 

نالید زد، می پاهایش روی که متعددی های ضربه با او و گذاشت پایش روی دست و نشست پایش کنار زهرا : 

 



_ بکنه کاری ترسم می. زنه نمی حرف م بچه زهرا، ده نمی جواب . 

 

داد تکیه دیوار به را سرش : 

 

_ بزرگی که تو ولی کوچیکم من. باش الوندم پشت تو نبودم، داریوشم پشت اگه من خدا . 

 

 و کشید باال را اش بینی. گزید می لب و داد می تکان سر و کشید می نخ به دانه به دانه را ها اشک پایش به پا هم زهرا

 به زهرا. بود رفته نفسش او دانستند نمی اما مرد، این کشید می نفس بلند کاش. آمد نمی صدایی هیچ. شد خیره اتاق در به

شد بلند زحمت : 

 

_ برسه ساکت ی بچه این داد به بیاد بگم. داد رو ش شماره. برد رو پسره اومد که رفیقش اون به بزنم زنگ یه من بذار . 

 

 صفحه در و بخواند را فریبرز موبایل شماره اعداد بتواند تا کرد ریز چشم. برداشت را دارش دکمه و ساده موبایل گوشی

بود جاری هایش لب روی هم نفرینش ی زمزمه زمان هم. کند وارد اش گوشی ی : 

 

_ کرد آوار همه سر رو زندگی که بمونه مادرش دل به داغش. ذرهنگ باعثش و بانی از خدا . 

 

 قلبش غوغای صدای و شده متوقف زدنش پلک نداشت، نبض. شد می یمینش پهلوهای نثار که بود لگدهایی مات الوند

غلتید می صورتش و سر از جاری خون   در یمین و بود جاری هایش رگ در خون. بود شده خاموش ... 

 

کرد؟ می باید چه را هایش بغض و بود مرد  

انکار دیوارهای از بلندی حجم به خواست می تکیه اش، مردانه های شانه ! 

رسید؟ می زمین به آسمان سقف گرفت، می امانت به لحظه همین را هایش چشم خدا ! 

گرفت می ذره ذره را جانش داشت اکنون که بودند آمده خداوند نظر و چشم به رنگ پر چه خطاهایش . 

آمد صفحه روی پیامی فیلم، شدن عقط با : 

 

"_ بود گرمی دست تازه این ." 

 

رفت آسمان به رو در پشت صداهای که شد خیره صفحه به قدر آن. کرد نمی حرکت دستش . 



 

گرفت مهدیار را دستش مچ اما شد پیاده اتومبیل از فریبرز : 

 

_ فری؟ ری می کجا  

 

 در خون و بجنبد غیرتت رگ اگر سوزاند می را وجود ی ریشه رچقد ها بودن مرد گاهی و بود مرد بگوید، بود سختش

بیاید در جوشش به ها آن . 

 

_ بشه شناسایی مکان شاید. بگیرم الوند از رو فیلم باید . 

_ شون؟ دست ده می  

 

زد لب اما ندهد کاش بگوید خواست می دلش : 

 

_ بمون جا همین تو . 

 

 همه. بست نقش اش بسته های چشم جلوی شد، طراحی پسر توصیفات با که تصویری و گذاشت هم روی پلک مهدیار

 به نازکش صدای و گرفته قرار جریان در تازه که کسی تنها فقط. نبودند فروگذار کمکی هیچ از و شده کار به دست

 می خط صورتش و سر به و زد می پس رفت، می جلو دلداری برای که هر. بود صحرا بود، شده بدل آسا رعد فریادی

 .انداخت

 

کرد پایین و باال را دستگیره. ایستاد اتاق در پشت و داد زن دو به کوتاه سالمی فریبرز . 

 

 الوند؟_

 

 اما بخشد وسعت را اش کامی تلخ تا خواست می سیگار پشت سیگار. ببخشد جان اش حنجره به بخواهد که بود نمانده نایی

بود نخورده تکان جایش از ساعت یک . 

 

_ ؟الوند. بیرون بیا پسر  

 

گرفت را فریبرز دست پروانه : 



 

_ باشه نیاورده خودش سر بالیی. نزد حرف کلمه یه حتی کردم التماسش چی هر نمیاد، . 

 

بست چشم : 

 

_ نیست احمق . 

 

شود می حماقتش بکشد نفس اگر رفته، تاراج به غروری با و شکسته هم در مردی دانست می خودش و ...! 

 

 گشت، بیشتر چه هر اما شود پیدا راهی شاید. بیندازد در پشت از را کلید بتواند تا گشت ریز ای وسیله دنبال به ناچار

یافت کمتر . 

کند باز را در که کرد می وادار را خودش باید . 

 

_ بشه؟ معجزه که اتاق تو نشستی نداری؟ غیرت تو مگه. گردن می دنبالش دارن الوند  

 

 که بود مانده تنش حجم در غیرتی. گذراند نظر از را هایش ستد. شد خیره پاهایش به. افتاد پایین سرش. لرزید پلکش

کند؟ فریادش که شود؟ بیداد  

شنید می سرش در را فریبرز بلند و سخت صدای . 
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_ خوایش؟ نمی زنده. کنیم پیداش پاشو اتاق؟ این ی گوشه چپیدی که شدی زن مگه الوند  

 

 و برد بهره قوایش تمام از فریبرز بار این. کرد اخم و شنید ای گریه صدای. بود مرده خودش اما خواست می زنده را او

شد انداز طنین خانه در صدایش : 

 

_ ؟تو َمردی نکردم؟ پدری واسش و موند بقیه دست رو آوین بگی اومد، وقتی خوای می  



 

 های دست گرمای خمیرش، و خرد غرور پناه تنها. بود مظلوم زبان شیرین دخترک همین شان، میان اتصال بند تنها

بود آوینش کوچک . 

پدرش دل برای کرد می دلنوازی او شاید ... 

شد بلندتر آوین ی گریه صدای و داد اش شده خشک بدن به حرکتی . 

 

کرد؟ می عزاداری او دل برای ابر کدام  

شد؟ می دلش سهم زمستانی، باران مکدا  

رفت؟ می پیش ترکیدن مرز تا او دل برای بغض کدام  

 

 آوین، گفتن بابایی و نشست در روی دستش. نداشت را بدنش تحمل و تاب. کشاند می زمین روی سختی به را پاهایش

 قفل در دور یک کلید و داد دستش به جانی. بیاید بند گریه از دخترکش نفس که بود نمرده هنوز. کشید آتش به را جانش

 سفت هایش مشت در را اش نکشیده اتو و نامرتب پیراهن ی یقه و خزیدند جلو کوچکی هایی دست و شد باز در. چرخید

 .گرفت

 

 ...بابا_

 

 رها آغوشش در را آوین فریبرز، و آورد باال بود کندنی جان هر به. گرفتند فاصله پهلوهایش از حرکتش، بی های دست

زد لب که داشت پاسخ یک تنها کشید، می دوش به که ای پدرانه لقب و نامش شدن هجی. دکر : 

 

 ...جان_

 

 کم را یمین آغوشش،. داشت کنارش در که اش دارایی تنها برای کرد می پدری. داد می دخترش به جان و بود جان بی

چسباند اش سینه به تر سخت را آوین و داشت . 

 به او، ی شانه پشت بوسیدن با را اش قدرشناسی مادرانه پروانه. چرخاند سر او و شستن فریبرز ی شانه روی دستی

نشست فریبرز های لب روی نادر لبخندی و نشست جبران . 

 

_ پسرم بده عوضت خدا . 

 

دوخت الوند های چشم به چشم : 

 



_ شده نصیبم َمرد، رفیق   که داده عوض . 

 

 را قدم اولین فروش گل کودکی. بودند الوند های شانه پناه و پشت مهه. کشید سر به را چادرش و زد لبخندی هم زهرا

کند می صبورترت ها، نبودن تنها. آمد در پشتش پروانه و برداشت برایش . 

 

 اما بزند استارت و بگیرد چشم خواست. آمد بیرون دستش در دی سی با که زد زل فریبرزی به در، شدن باز با مهدیار

 که بود آمده دلش سر بر چه بود؟ ریخته موهایش روی پیری گرد که بود شده چه الوند .شد خشک سوییچ روی دستش

آمد؟ می چشم به تر کوتاه قامتش  

 

. بود گردنش آمیز هنوز آوین که کرد باز الوند برای را جلو در فریبرز. نشستند زهرا همراه به پروانه و شد باز عقب در

زد پلک که شد خیره آیینه درون از او به پروانه، کنار در زفریبر نشستن با و داد جمعی سالمی مهدیار : 

 

_ بریم کن روشن . 

 

بود شده آوار سرشان بر باره یک که اتفاقاتی تمام از عاصی و بود خسته . 

بود افتاده پیام به چشمش بود؛ شده فعال تاپ، لپ ی رفته خواب به صفحه وقتی و داشت دست در را دی سی . 

 

**** 

 

گذاشت شاهوردی دست جلوی و کرد جدا مابقی از را سعک دو یار علی : 

 

_  تو اسمش که این هم. ذارم می یوسفی ایمان رو دست من تره؛ خطرناک کدوم بگیم بخوایم نفر، دو این بین اگه سرهنگ

ربان؟ق چیه شما نظر. کرد شناسایی پسر اون که شه می فالح پژمان اون فابریک رفقای از هم و بوده رفته تازه روزنامه  

 

 را ها عکس. راند عقب را چای استکان و گذاشت میز روی دستش کنار را ذکرهایش مقصود شاه تسبیح شاهوردی

داد قرار چانه زیر دست و گذاشت خود روبروی درست . 

 

_ رباییه؟ آدم بر دال کدوم ی سابقه  

 

کند پیدا بیشتری تسلط میز بر تا کشید جلو سینه و نشست هم او . 



 

_ نداشتن ربایی آدم ی سابقه شتم، و ضرب و مواد زج حال به تا . 

 

بود کمین در همیشه ها شدن دیر. کردند می اقدامی باید. انداخت نگاهی مرد رنگ مشکی های چشم به . 

 

_  دست که فیلمی. شه می تو و من ناموس مردم، زن  . گروه دست بدین و بیارین در دارین ازش اطالعات چی هر برین

؟کجاست دادن، شوهرش  

 

کرد دسته را ها عکس و شد بلند میز پشت از : 

 

_ کنن می بازبینی دارن ها بچه. رسیده مون دست تازه . 

_ رسیدن کجا به ببین برو . 

 

 به سینه که بود نگذاشته بیرون کامل را قدمش هنوز. زد بیرون شاهوردی سرهنگ اتاق از و گذاشت احترامی یار علی

شد فریبرز با سینه . 

 

_ علی؟ شد چی  

_ نه یا شد خبری ببینم فیلم، بازبینی اتاق رمب . 

 

 محکمش همیشه کوه که هم او. بود انداخته خنده به را آوین آوردن، در شکلک با و  خورد نمی تکان الوند کنار از مهدیار

چسباند می پدرش فریاد از کرده ورم گلوی به سر و ریخت می ناز داشت، را . 

فرستاد جیب در دست ،در پشت و رفت یار علی سر پشت فریبرز . 

بود شده آورتر درد هم مهلک مرگی از انتظار . 

 بودند، ایستاده فریبرز سر پشت که جمعیتی از نگاه. برداشتند خیز سمتش به همه و آمد بیرون یار علی دقیقه، ده گذشت با

انداخت امیدوارانه نگاهی اش قدیمی رفیق امید و بیم پر نگاه به و گرفت : 

 

_ پسر گرفتیم رد یه ... 

 

**** 
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 داشتنش، دوست که بود خواهری دلتنگ و گذاشته پاهایش روی را سرش. بود داده تکیه مبل ی پایه به سالن از ای گوشه

اش کودکانه های غصه پناه ایش،ه بچگی حامی. بود هایش کشیدن نفس از بخشی ... 

 سر و برداشت زانوهایش سر دور شده حلقه های دست روی از سر. گرفت راه اش بینی ی تیغه روی اشکی قطره

 به کسی و گذشت می همه رفتن از ساعت سه. شد می اش خیره که بود دهم ی مرتبه. ببیند را دیواری ساعت تا چرخاند

 بلند با. بود رسانده شب به یمین لبخند با را صبحش هر بود، مانده هفته یک و آمده که ذشتهگ ماه چند. بود نیفتاده یادش

 روی بشته نقش ی شماره به توجه بی. ایستاد و گذاشت مبل ی دسته روی دست حالی بی با تلفن، زنگ صدای شدن

برداشت را گوشی تلفن، ی صفحه . 

 

 .بفرمایید_

 

 خبری که بود گرفته تماس. بودند برده یاد از کل به را او. کند سکوت ای ظهلح فریبرز شد باعث اش، گرفته صدای

 .بدهد

 

_ زنی؟ نمی حرف چرا  

 .فریبرزم_

 

 به بیشتر را گوشی. گرفت می را امیدی نه و داد می امید نه. کرد نمی منتقل را حسی هیچ اش جدی همیشه صدای

بدهد حالش از خبر او، های نفس صدای شاید که چسباند و داد فشار گوشش . 

 

_ شده؟ چی. فریبرز آقا سالم  

 

 و بد در کوتاهی هیچ بودند، رسیده کالنتری که ساعتی نیم تمام مه زد زل شوهری و زن به و گرفت فاصله بقیه از کمی

نکردند دادن بیراه . 

 

_ ولی گرفتن رد یه ... 

 



پراکند شادی و زد لبخندی. شد زده هیجان : 

 

_ ده؟ش پیدا دارین؟ خبر یمین از  

_  چی ببینیم تا باش شون مواظب. فرستادم رو همه تاکسی یه با. شون سراغ رن می دارن. اومده ویژه یگان ولی نه، هنوز

شه می . 

 

گفت و سابید هم روی را هایش لب. گرفت غم رنگ نگاهش و افتاد پایین سرش : 

 

_ آبجیم فقط هستم، ... 

 

 کوتاه، ای جمله با را تماس انتظار از زودتر و برد فرو خود نجی شلوار جیب در دست. نبود جا بی دادن دلداری اهل

کرد قطع . 

 

_ فعال   پسر، کن دعا . 

 

 به دلتنگی رنگ کمی اش دخترانه های شادی و مریم برای دلش. شد خاموش صفحه و کرد لمس را گوشی کنار ی دکمه

 او خیابان، سر آژانس ی راننده. شد می هبست دبدارش ی پرونده و دید می را او ساعت یک فقط روز در. بود گرفته خود

رساند می خانه به و برد می مدرسه را . 

 

_ بخرم ناز که شم ننه انگار که کرده ترش رو همچین. رفت باهاشون شه نمی گم می. ره نمی سرش تو هیچی این بابا ! 

 

 روزانه ی ساعته دو کیی خواب. سوخت می خستگی از هایش چشم. چرخاند مهدیار هم در ی چهره و صدا سمت به سر

 داد الوندی و راهرو وسط به او ی شانه روی از را نگاهش شد، تر نزدیک که او. بود گرفته بدنش از توان شدت به اش

بود کردن بحث مشغول که . 

انداخت باال گفتن نه ی نشانه به سری : 

 

_ بره ذارن نمی . 

_ نفهمیش طبل به زده که اونه فهمم، می من ! 

_ نذار سرش به سر خرابه، حالش . 

 



رسید شان گوش به قبل از بلندتر الوند صدای : 

 

_ برداره قدم از قدم نفر یه حتی خوام نمی من بی . 

 

زد اشاره دست با و کرد چپ چشم مهدیار : 

 

_ نیست باباش خونه جا این خوبه! ده می اُرد پلیسم به. بگیر تحویل بفرما، . 

 

 را او بازوی و رساند ها آن به را خود بلند های گام با شنید، می شرایط ینا در را الوند ی رفته اوج به صدای که فریبرز

بودند قد هم تقریبا  . کشید خود سمت شدت به . 

 

_ نشده دیر تا برن بذار شدی؟ معبر سد تو شده، باز راه قدم یه که حاال پسر؟ چته . 

 

بود کالم یک حرفش : 

 

_ باشم باید . 

 

 به آسمان اگر حتی آمد نمی کوتاه. ببینند هم دیگران دهد اجازه را هایش شمچ جلوی گرفته رنگ های صحنه بود محال

آمد جلو دست به بیسیم یار علی. شد می قدمش هم و آمد می پایین . 

 

_  نیروها تا بمونید جا همین تونید می. کنیم تضمین درگیری وسط رو کسی سالمت تونیم نمی. نیست امکانش ستوده جناب

 .برگردن

 

 انعطاف بی و کشید چشم ی گوشه به را اش اشاره انگشت. بود زده بیراهه به که بود خودش یا فهمید نمی ار زبانش کسی

زد زل او به : 

 

_ خوام نمی جون ضمانت من . 

 

شد بلند مرد این مورد بی سرسختی خاطر به هم یار علی شاکی صدای : 



 

_ چی؟ نیفته؛ ناخوشایند اتفاقی شما دیدن اب بودن، جا اون اگه که این ضمانت چی؟ همسرتون بودن سالم ضمانت  

 

چسبید الوند به فریبرز. زد صدا را سربازی و کرد خارج دهان از صدا پر را نفسش : 

 

_ بیا کوتاه پس همینه راه تنها . 

 

 نگاه بود؛ خورده زخم همسری دیگری و اش نوجوانی دوست یکی که مرد دو به و داد او به بود، الزم که را دستوراتی

دوخت را نافذش : 

 

_ علی یا. گردیم پر دست با شاءهللا ان . 

 

شد می تر کم لحظه به لحظه راهرو شلوغی . 

 

_ بشین بیا . 

 

 وسط تقریبا   و شد نزدیک دو هر به مهدیار. بود نمانده هم رفتن نای. نداشت ماندن توان. نداشت نشستن جا یک طاقت

بودند گرفته را راهرو . 

 

_ خوام می سیگار . 

 

دتوپی مهدیار : 

 

_ نمیری دم می قول نکش، ساعت دو. دیگه کن بس. الوند گیری می ریه سرطان ! 

 

. بود خسته اما گذاشت هایشان رفاقت روی پا چرا نفهمید. گرفت جای دستانش میان او کاپشن ی یقه که شد چه نفهمید

یدسای هم به دندان. نداشت رفتند، می فرو مغزش به و شده سوزن که را فکرهایی تمام تحمل : 

 

_ شو خفه ام، عصبانی که وقتی کنم می تعریف رو جوک این واست که باره هزارمین. نیا مغزم رو . 
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 را اش رفته دست از آرامش چرا دانست مین. کرد می دور هم از را خورده گره هم به های آدم مدام روزها این فریبرز

 کاپشن ی یقه از را الوند ی شده زنجیر های دست توان تمام با. کند خود آن از دوباره روز یک برای حتی توانست نمی

کوبید صورتش به را الوند شدن منطق بی و کشید هم در چهره. ایستاد شان بین و کرد جدا مهدیار : 

 

_ بیار دووم ساعت یه. نکن پینه رو خودت اون و این به مدام پس نیستی، که الیعقل و مست کنی؟ می داری کار چی . 

 

برد باال را هایش دست او که شد مهدیار دل نصیب بارش شماتت نگاه و خورد تکان شانه عرض به سرش : 

 

_ واسش نیستیم باربرم خر   اندازه ما بتمرگه، بگو بهش خودت. بستم آقا، بستم . 

 

 و زد تلخ لبخندی شکست، می شان میان که کوچکی های حرمت از ناباور مهدیار و برد گردنش پشت را دستش دو الوند

 وزن. بود دار حرف و سنگین نگاهش. زد زل الوند به و داد نبود، چیزی گفتن با را آمد شان سمت به که سربازی جواب

 تلخ. سوخت می رفیقش؛ زبان ی تازیانه با دشخو قلب هم و سوزاند می دل الوند، برای هم که اش غریبانه حال داشت

نشد پاک هایش لب از لبخند اما شد : 

 

_  خوش بذار. میاره مرض عادتم ترک کارشه، راست  . گیره می رو ما یقه ی پاچه گیره، می زورش که آدم و عالم از

 بذار پس تونه، می اون. بگیریم ور اون و این یقه میاد، فشاری بهمون وقتی بتونیم که هستیم اونی از تر کس بی ما. باشه

شه خالی بلکه بگیره . 

 

رفت کالنتری خروجی درب سمت به ها آن جهت خالف و چرخید تنش . 

 

 درشت ها، بودن هم با ی همه سهم. ترساند هم را شان رفاقت دل فاصله، و شد که دور. شد بسته مهدیار سر پشت که در

شد الوند ی شکسته هم در نگاه میخ و اشتبرد را سوییچش. نبود امروز های کردن هم بار : 

 

_ نکن خراب رو رفاقت ولی. توش دم می ُهلت سر با خودم و نمیارم نه بکنی، خوای می کاری هر . 

 



بود معمول حد از بیشتر کمی فشارش و داد قرار اش سرشانه روی دست : 

 

_ منت و مزد بی اونم نکرده رو ت هبچ و خودت خدمت کم. میفته هم به کارتون که فردا واسه بمونه حرمت بذار . 

 

 هم مهدیار کاش. رفت که نبود هم او با حق ی همه دانست می اما بود کوبیده شان رفاقت سر به و گرفته دست به پتک

 که کند گسترده خانی و سفره مدام را بارش و برگ بی و زمستانی ی شده نفرین هیاهوی که ندارد جانی هم او فهمید می

 هنوز. خواست می شدن فهمیده کمی. بشمارند و بشنوند را اش زده عصیان به سر های زخم ی دانه به دانه و بنشینند همه

بود مردانه سخت و نرسیده ارتعاش به صدایش : 

 

_  هست، مردش اگه. کردم پاره قالده و سگم از بدتر االن فهمه می. بزنه حرف نباید شه، می ُگه اخالقم وقتی دونه می

یکی و بود مرد اگه. کشید می نفس راحت بعد و بود یم من جای امروز ... 

 

 کرد؟ می چه سیاه ی شده پا و دست خاطرات ابن با. کشید زبرش صورت روی دست، دو کف با هم سر پشت بار دو

 می قلمداد کور را خود و بست می چشم چگونه بود، کرده لمس را یمینش پهلوی و موها که کثیفی پاهای و ها دست روی

 کرد؟

 

 صندلی روی کنارش و نزد لب او اما گرفت برایش آبدارچی از آبی لیوان. بنشیند صندلی روی کرد وادارش فریبرز

زد لب و شد تر آرام. گذاشت : 

 

_ سرده بیرون. بیاد بگو برو . 

 

نداشتند هم ها دیوانه را شان رفاقت. نشست هایش لب روی و آمد کجا از موقع بی لبخند نمیدانست . 

 

_ واست؟ بگیرم سیگار. ست خفه جا این شه، عوض هوام رم می منم. بهتره واسش. بخوره اونم ی کله به دبا بذار  

 

نداشت را دلش آرام   چون بود، نمانده پایش که قولی سر. بود حرفی پنج دود پر و تلخ ی واژه همین سر شان بحث . 

 

 .نه_

 

 نابسامان وضعیت برای فکرش تا رفت راه کمی و ندید ارمهدی از اثری. زد بیرون کالنتری از و شد جدا او از فریبرز

 و بیاورد زبان به کرده، پنهان دل در و دارد سر در که را حرفی تواند می کی تا دانست نمی. بیفتد کار به اش، زندگی



 و آورد می بار به سیالب اش، نگفته های حرف. کند می سست را رفاقت ی پایه ندانستنش، که را چیزی آن بداند الوند

اش نتیجه بی سکوت از داشت برمی پرده روزی باید...اما شد می گرداب . 

 را پولش چای، کیسه گرفتن با. ریخت سماور از هم جوش آب و گرفت مصرف بار یک لیوانی کوچکی، ی دکه از

بود رفته در دستش از زمان و زده قدم تمام، ساعت یک.افتاد راه کالنتری سمت به و کرد حساب . 

 دست و انداخت داشت، قرار ای کوچه کنار که شهرداری بزرگ سطل به را لیوان و کشید سر تلخ، و باره یک ار چای

رکت های جیب در سرما، شر از را هایش برد فرو سیاهرنگش اُو  . 

 

 هایشان شاخه سر روی برگی زمستان، سرمای با که بود خشکی درختان روی نگاهش شد، می نزدیک که کالنتری به

 که بود مهدیار. شد دقیق و کرد ریز چشم. ایستادند حرکت از پاهایش. شد صاف سرش و پیچید آژیر صدای. بود هنماند

 از نشانی اما چرخاند چشم. شد کالنتری ی محوطه وارد سرعت به انتظامی نیروی اتومبیل اولین. بود دویدن حال در

ندید الوند . 

ماند منتظر و زد صدایش. است خسته کرد می بیداد اش چهره دید، را یار علی . 

 

_ بیمارستان کردیم شون منتقل . 

 

دوخت چشم زمین به : 

 

_ برمیومد همین ما دست از. خداست با ش بقیه دیگه. زد می بیمارستان تا نبضش بگم تونم می فقط . 

 

**** 
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 در مدام یار علی آخر حرف. بود نشسته الوند حرکت بی اما شده مشت دست روی که شد می ساعت یک درست دستش

 زل هایشان دست گره به و گرفت شهر ترافیک از را نگاهش. بزند زن آن نبض بیشتر کمی کاش و زد می زنگ گوشش

 را مجرم بود، نگرفته توان تمام با را الوند کمر مهدیار اگر که ادافت ای لحظه یاد و داد اش شده خشک کمر به تکانی. زد

برسد بازجویی اتاق به پاهایش که گذاشت نمی زنده . 

 



 به برای و گذاشت رویش دست که زنی برای ویرانی، همه این اما بود نشنیده را مرد این ی خنده بلند صدای وقت هیچ

 و زمین به که شده متالطم بد دلش که رساندش باور این به بست، او درپ با سخت و سفت قرارهایی و قول آوردنش؛ دست

برد تر نزدیک او گردن و شانه به را سرش. دهد می نشان دندان و چنگ زمان : 

 

 خوبی؟_

 

 نفس یعنی بود، داده قسم جانانش جان   به. بود مانده هوا در دستش بیاید، کوتاه بود داده قسمش یمین جان به که مهدیار

 پوشیده سیاه ابری با دلش آسمان تمام بست؟ چشم و کشید دست او هوای از شد می مگر. بگیرد نفس او که هست شیمین

 دیدنش، دوباره و یمین برای بزرگش دل. بنشاند موهایش به را آسمان های ستاره تا بود کافی بزند، او نبض فقط. بود شده

 نماندن جواب بی برای افتاد شان بین ای فاصله. بودند سبیدهچ هم به حرفی، بی از هایش لب. بود شده جمع خود در

بود همراهش برادر، از بیشتر که فریبرز : 

 

_ باشه خوب اگه ... 

 

آورد می تاب را دنیا اتفاقات تمام داشت، می را او فقط. شد می خوب هم او بود، می خوب که یمینش . 

 هایش پنجه سر با را جلو صندلی بالشتک و کشید جلوتر را سرش شنید، را دو این ی فاصله با و آرام صدای که مهدیار

ببیند بهتر را دویشان هر ی چهره تا گرفت . 

 

_  عالقه این با سرت اون بر خاک یعنی ندادی، تحویلش ژکوند لبخند و کرد باز چشم خانم آبجی جا، اون اگه الوند گم می

 .ت

 

 بین اخم. چسبید سفت را چپش پهلوی و برد کاپشن زیر را دستش یک پهلویش، سوختن با شد مصادف اش جمله شدن تمام

زد زل خونسرد فریبرز به و نشست ابروهایش : 

 

_ نامرد شد سوراخ پهلوم باز؟ چیه ! 

 

گفت ها؛ اتومبیل ناتمام و طویل صف و جلو به خیره نگاه همان با برنگرداند، سر. بود راحت و رک مرد این همیشه : 

 

_ بود واضح منظورم . 

 

 یک. بود کالنتری در شان بحث زمان از تر سرحال و بود زده حرف بهار با. ریخت می دور زود را هایش دلخوری

برد باالتر را لبش سمت : 



 

_  نمی و اومده غریب والیت از بگن که کن ترش کوتاه درجه یه شلوارک از بیا تو گرفت، صبح یکی اون که رو پاچه

ش نه بپوشه شلوار باید فهمه ... 

 .خفه_

 

گوشش کنار یدغر : 

 

_ شدن رفیق هم با الل تا دو. داره برمی رو محله یه تون جنازه گند   بو دوم روز نباشم، من! استغفرهللا... و خفه خودت . 

 

 عقب بود محال. بود کرده باز را طعنه باب مهدیار اما رفت باال ابرویش ی گوشه و چرخید سمتش به کمی فریبرز سر

 :بنشیند

 

_  چسبوندن می دیوار به ل نگ کوچه سر که بود شصت دهه های فُکلی داداش اون واسه اینا خبره؟ چه میای، ابرو و چشم

نشستیم قورباغه عین هم چفت که ماشین این تو االن و تو نه گشتن، می ُگلی لُپ دلبر منتظر و چرخوندن می زنجیر و ! 

 

 که کشاند الوند های لب و چپ سمت به هم را زفریبر نگاه و داد جلو سینه کنجکاو. کرد جلب را توجهش آرامی صدای

کرد فریبرز به رو و گرفت اش خنده هم خودش. شد می دیده لبش روی لبخند از ردی : 

 

_ خندید بشر این بیدار، یا خوابم ببینم بگیر ازم چیزی گازی، یه ! 

 

 نداشته شکم روی هایش دست و داد تکیه. رساند صندلی پشتی به تن و کرد الوند لبخند ی ضمیمه هم را او رنگ کم لبخند

شدند قفل هم در اش : 

 

_  خندوندن از بزنن، حرف فارسی که کردن کار باهاشون و خندوندن رو عنتر تا دو دلقکم، پا یه خودم واسه منم پس نه،

تره آسون قواره؛ بد غول تا دو شما . 

 

بروند یمین مالقات بتوانند که فرستادشان مأمور با یار علی . 

 آن از و شد پیاده فریبرز و نخورد تکان. دارد وا تپش به را سینه درون قرار بی قلب   که نماند جانی اتومبیل، توقف با

کرد باز رویش به را در سمت . 

 گاهی و دوخته سیستم ی صفحه به چشم که میانسالی پرستار به. ایستاد پرستاری استیشن جلوی و رفت زودتر مهدیار

کرد نگاهی فرستاد، می باال را عینکش : 



 

_ خانم؟ چطوره حالش شده، منتقل جا این قبل ساعت چند که شمس یمین. سالم  

 

آمد حرف به و شان سمت کشید سرکی ستون پشت از دیگری جوان پرستار : 

 

_ اتاقشه؟ در پشت مأمور که همونی  

 

آمد سرش پشت از صدایی. کرد نگاهش منتظر و داد تکان سر : 

 

_ هست؟ نفسش  

 

را هایش داشته بیاورد کم گاهی شد می هم کوه اما بود همه پشت بلرزد، توانست یم هم الوند صدای ... 

 

 شده بسته چشمی با را اش نوبرانه که داشت را اناری ترش های دانه همان حکم که زد رویش به لبخندی میانسال پرستار

کنی می آب دهان در لذت، از . 

 

_ ءهللاشا ان مونه می و هست نفسش اما دیده زیاد آسیب ... 

 

را هوا حتی نه و خواست می سیگار دیگر نه . 

کشید هایش ریه به زمستان در را بهار بوی. بگیرد دم آن از که بود یمینش هوای . 

 نبود در ُمرد مردانه که دلی برای باشد عشق ی مژده بهار، ترنم تا نشستند هم روی هایش چشم و پیچید یاس بوی

 ...همسرش
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_ چطوره؟ وضعیتش دیدنش؟ رفت شه می  



 

 بود دهانش ی خیره مغموش بود، زن همسر احتماال   که مردی اما پرسید می سؤال مرتب که کرد نگاه مهدیار به پرستار

گوید می چه که . 

 

_ نیست هوش به زیاد االن. بشه عمل دادن دستور دکتر. بود دیده آسیب لشطحا. داشته کوچیک جراحی یه . 

_ بگیره آروم و دیدنش بره ما رفیق این نیست، طوری باشه هوش بی اون خب . 

_ کردن قدغن رو باهاش مالقات انتظامی نیروی . 

 

 جواب و زد او به ای اشاره. کند می تماشایشان و ایستاده ها آن از فاصله با که دید را فریبرز و چرخاند سر مهدیار

داد را پرستار : 

 

_ آوردیم نامه. شوهرش برای دیگه نه . 

 

کرد مخاطبش را او کرد، توقف سرشان پشت که فریبرز : 

 

_ بیاد بگو رو سرباز اون برو فری . 

 

 دیدنش از غافل نه و بردارد توانست می قدمی نه. بود گرفته بر در را استخوانش مغز تا کشید، می یمین که دردهایی

 شدند گره هایش دست و دهد تکیه پیشخوان به توانست فقط. اش ریخته هم در افکار از گرفت نمی فرمان مغزش. باشد

بودنش آرام برای . 

 

_ بوده؟ چی عملش  

 

داد پاسخ زودتر کرد، می شان مقایسه مدام و بود مرد سه ی خیره که جوان پرستار : 

 

_  زمان که هاش کبودی. انداختن جا دکتر که بود رفته در هم دستش یه. ردخو بخیه که داشت مختصری پارگی طحالش

 مشکل کمی شنواییش هم گوشش یه. شه می خوب مرور به هم کوچیکترش های زخم و لب پارگی. بشه خوب خواد می

مونه می بیمارستان روز چند. باشه نداشته ای دیگه مشکل که مراقبته تحت فعال  . کرده پیدا . 

 



 و کرد اخم. رفت می تنش از جان او که بود افتاده تخت روی امروز بهارش اگر. بگوید چه ماند و بست ندها مهدیار

افتاد پایین سرش و کرد نشینی عقب او، با هم دختر نگاه و استیشن از گرفت فاصله قدمی . 

 لبخندش. زد می که قلبش اشت،د که نفس باشد؟ مانده سالم یمین که بود مهم اصال  . داشت فرق حالش و حس اما الوند برای

داشتنش بود بس. کند ذخیره ذهنش در توانست می خود برای هم باز را نگاهش. ببیند توانست می که را ... 

 

 آرزو الوند برای بودن ای لحظه و آمدند می کش ها ثانیه. برد دکتر اتاق به جوان پرستار را نامه و آمد جلو فریبرز دست

 نفس تک تک دنیایش، شد آرام که زنی برای دهد می جان که دید نمی کسی و کرد می نهانپ را هایش کالفگی. شد می

 باران. یمینش برای شود کوه شود، پشت که ماند پا سر هم باز و بود خراب حالش. بود اش سینه در که ضربانی و هایش

بزند پس تا فشرد می هم روی پلک زد، می تلنگری اش خسته تن به اگر هم . 

بود نگذاشته تنهایش که را دستی شناخت می. نچرخید سرش اما گرفت قرار پهلویش یرو دستی . 

 

_ پسر شه می خوب . 

 

نبود همدردی برای مجالی و آمد پرستار : 

 

_ . شلوغ نه و کنید ش خسته نه گفتن دکتر. پایینه عمل خاطر به هوشیاریش ضریب فقط. پنج و دویست اتاق دوم، ی طبقه

هبزن حرف نکنید وادارش . 

 

 پایین خودش. رفتند باال دو آن و نزد حرفی. بود یافته امتداد زیاد سکوتش. بود خیره الوند به فریبرز و زد لبخندی مهدیار

 ی نقطه هایش، خستگی به او لبخندهای هم باز و برساند خانه به را خود امشب توانست می. گرفت مریم با تماسی و ماند

دهد پایان . 

 

_  نشی میخ جا این تو که شد آسفالت همه دهن ببینیش؟ و باشه سالم که رو خودت نکشتی مگه. یگهد برو نمون، در پشت

 .دیگه

 

 و دید سرباز را نامه. نداشت را تحملش توان حتی که بود اضافه ای وزنه. کرد می سنگینی اش شانه روی مهدیار دست

 علت تا کشید می سرکی و ماند می ای لحظه بود، تر سرحال بیماری یا شد می رد اگر پرستاری. است باز در زد اشاره

بداند را داستانش و ببیند را بیمار این به توجه . 

 

 همیشه یمین آمد نمی دلش. کرد تشریح را بدش حال پرستار که ببیند را کسی نداشت جرأت اما کرد باز مهدیار را در

 از قدم کرد وادار را الوند اما افتاد پایین نگاهش. نکند ادبید غم و بماند مردانه که بدهد قول و ببیند دیگری طور را خندان

بردارد قدم . 

 



_ خودتی فقط زنت، دردای همه دوای. الوند برو . 

 

 و داشت اشتیاق. شد نمی گرفته پایش زیر سنگ از نگاهش و شد اتاق وارد. بود قرارش. بود مخدرش. بود دارویش یمین

 شانه باالی تا ای ملحفه. افتاد تقال به قلبش و آمد باال آرامی به سرش. نشود ارآو تا چسبید دیوار به دستش. بود بد حالش

بود وصل دستش به سرم دو و شده کشیده یمین های . 

بود دار موج که را قلبش ضربان خط و دید را تخت کنار دستگاه . 

 

 می فشار مرد این گلوی به و کشیدشان می که کرد تداعی برایش را هایی دست موهایش، دیدن و برداشت دیگر قدمی

هایش چشم و صدا و حنجره به بودند لشکرکشی ی آماده ها بغض تمام. آورد . 

شکنند می بیشتر ها آن که کرد نمی باور کسی و بود شکنجه گاهی بودن مرد . 

داد می نشان ضعف و شد می خم پاهایش اگر بود، تر سخت هم آن از ماندن مرد . 

یرندم می صدا بی عجیب گاهی مردها ... 

 

 همان ی بسته ی پنجره از قرارش. برود صبرش شد باعث پلکش، ورم و یمین چشم پای کبودی. برداشت را بعدی قدم

 قدرت نه خواست، می هنر نیفتادن. داد قرار تخت های لبه را دستش دو و رساند تخت به را خود. بکشد پر اتاق،

 ...مردانه

دید تر عمیق را ها کبودی. کرد رد خورده بخیه پیشانی از. رفتگ یمین ی ریخته بیرون موهای از را نگاهش . 
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 را لبش کنار. رفت می پایین و باال اش سینه. بود یمین لب کنار که رفت ای بخیه دو سمت به و شد بلند آرامی به دستش

لرزید چشمش پلک و کرد لمس . 

 

 یمین؟_

 

 او گردن روی دستش. خورد مختصری تکان یمین سر و کرد حس را ضربانش. شد کشیده او ی چانه از تر پایین دستش

 می غرورش به تلنگری دید، می که زخمی هر. بگوید جانمی او که بود مانده دلش به حسرت. زد صدایش هم باز. ماند

 از داشت برنمی چشم. بود ترسانده را او مردانه، که تهدیدی تلخی   آوری یاد به از لرزید می پشتش ی هتیر هنوز. زد

بزرگ و کوچک های زخم از پر و کبود ی چهره همان . 



 

 که تنی یاس بوی از گرفت نفسی و شد خم. شد می حس هم هنوز تیره های زخم زیر لطافتش. کرد لمس را او ی گونه

کرد نمی باز پلک که او، حال از بود خبر بی و بود افتاده تخت روی . 

 

. نداشت موقعیتش از درکی و بود گیج. کرد باز را هایش پلک سختی به کرد، می حس صورتش روی که گرمایی حس با

 می هنوز قلبش اما بود سختی با کشیدنش نفس. چرخید بالش روی آرامی به سرش. کشید می تیر و داشت درد تنش تمام

 .زد

 

 را چپش چشم بودند؛ افتاده هم روی هایش پلک و پیچید سرش در صداهایی مطلق، ناامیدی   در که ای لحظه یادآوری اب

 تکرار سرش در مدام فریادها، صدای. سوخت می گلویش آوار، زیر بود شده خورد انگار گردنش. کند باز کامل نتوانست

شد می . 

 

 رویش، پیش های خاکستری. رفت یادش زدن پلک رسید، تختش کنار به که راستش چشم نگاه  . شد خم شانه روی سرش

 این های چشم کنار چین در دید می را نوبهار که بود رسیده راه از توت چیدن فصل مگر. نشناسد که بود آنی از آشناتر

 مرد؟

 بود نور ی آیه الوند،. بود او نگاه در افتاده برق همین دیدن دیگر بار یک امیدش، آخرین نفر، سه آن پاهای و دست زیر

بود تابیده اش زندگی روی که . 

رفت هم در اش چهره اما خورد تکانی لبش . 

 

 ...ال_

 

کشید لبش کنار دست نرم، : 

 

_ نگو هیچی . 

 

**** 

 

 را خود وصف؛ قابل غیر شوقی با پرواز، شد دویدنش. دوید بیمارستان در سمت به سرعت به و داد را تاکسی ی کرایه

 دید، می که پرسنلی به و چرخاند چشم. شد تنگ یمین حضور گرمای برای دلش شد، باز که در. بود ندهرسا جا آن به

کرد می پیج بخشی به را دکتری که صدایی حتی بودند؛ آمد و رفت در که بیماری همراهان . 

 



 فرو جیب در دستی که شد خیره مردی به دلی دو و شک با. افتاد حرکت از پرستاری ایستگاه به نزدیک جایی نگاهش

 اش خیره نگاه از. شناخت نمی را همراهش جوان   مرد اما بود آشنا نیمرخش. بود انداخته دیگرش دست روی کتی و برده

چرخاند شانه روی مختصر را سرش نگاهی، سنگینی حس با فریبرز که بگیرد چشم خواست و شد شرمنده . 

 

 اما. رفت می فرو تنش به که بود تیغ اش، ُبرنده نگاه. ببرد خاطر از بود محال را بودنش تلخ. شناخت می را مرد این

 از هیجانش. ریخت صدایش در را اش نگرانی و دلهره تمام و رفت سمتش به. بود بسته را پایش و دست بودن ناچار

بود مشخص هایش دست ی آشفته حرکات : 

 

_  گرفتن. کردن پیداش گفت سرباز یه. اومدین جا این نگفت جا، اون رفتم. موندین کالنتری گفتن خونه، در رفتم کو؟ یمین

ببینمش؟ کجا خوبه؟ کو؟ یمین پس رو، خانواده بی چیزای همه بی اون  

 

 روی و گذراند نظر از ریخته؛ بیرون شالش از که را جوان زن رنگ ای قهوه موهای مانده، باال ابروهای با مهدیار نگاه

 آشنا صدایش اما شناخت نمی را او. نداشت را ماندن ثابت هم روی خیال و خورد می تکان وقفه بی که ماند هایش لب

 آبدار که صحرا های چشم. شکست نمی را سکوتش و شده خیره او به ثابت ژست همان با فقط که زد زل فریبرز به. بود

دادن جواب برای کردند پیدا فرصت فریبرز های لب شد؛ خیره او به یمین، از خبری شنیدن برای تضرع با و شد : 

 

_ برسیم پات گرد به بذار ری، می داره گاز تخته. بگیر نفس کم یه . 

 

گرفت؟ می قهرش خدا فهمید، می را حالش اگر رفت؟ می دوری جای کرد؛ می همدردی نگرانی، حجم این دیدن با اگر  

کشید پایین را یشصدا. زد پس هایش چشم از را باریدن انتظار به نشسته شبنم و شدند نزدیک هم به ابروهایش : 

 

_ شما ادبی بی شرایطی، هر با و صورتی هر در . 

 

داد جواب فاصله بی : 

 

_ دیم می پس درس . 

 

 همیشه برخوردش که مردی از بگیرد را توجهش کرد سعی. رفت پرستاری ایستگاه سمت به و برگرداند رو فریبرز از

بود مغرورانه و سخت اندازه همین . 

 

_ دیگه؟ کیه این  



 

زد لب تفاوت بی و داد آن به مالشی. کرد می اذیت دردش،. گذاشت گردنش پشت و کشید بیرون جیب از را دستش : 

 

_ مغز ی خوره ! 

 

زد لبخند اما داد تکان سری فهمیدن، ی نشانه به مهدیار : 

 

_ بود آشنا صداش شناسیش؟ می! واسش کشیدی شاخ تو. بود حواسم نکرد، پرت سمتت لگدی که اون ولی . 

 

شد می برده عمل اتاق به خدمه همراه به دیگری بیمار که دوخت چشم آسانسور زبا در به . 

 

_ حرافه خیلی خودت مثل. دادم می پیشنهادش گرفتی، نمی زن اگه . 

 

زد ای ضربه اش شانه روی هایش، انگشت سر با و فریبرز ی جمله این از شد شاکی : 

 

_ بود آشنا صداش نظرم به فقط. کن پیدا من از تر پاک دل و چشم. نشه باز مزخرفات این به دهنت بهار جلو هوی، . 

 

بگذارد ارتباط این روی توانست می که اسمی تنها...دردسر پر آشنایی داد، تکان سری . 

 

**** 

 

10:10 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   اَقاقیا َهپروت ] 

# هشتاد_پست  

 

 بی شدن دعوت این علت. نشست باألخره و شد خیره ای لحظه رنگش سفید های کوسن با رنگ مشکی ی کاناپه تک به

 اهمیت نامحرمش و محرم خیلی برایش زن این انگار و انداخت نگاهی نیم الله تن راحتی لباس به. دانست نمی را وقت

 داده نفسش به نفس و کرده می زندگی آن سقف زیر همسرش با دوری چندان نه روزگار که ای خانه در حتی نداشت،

 .است



 

_ کردی ناپرهیزی شبی سر   کردی؟ مون دعوت خونه شده چی بفرما، خب . 

 

 پا روی پا. کشید عقب و گذاشت روبرویش را فرامرز ی قهوه فنجان. بود نیامده او به خوشی که زمان و زمین از شاکی

باشد آرام هم، با دستش دو های انگشت دادن بازی با کرد سعی و انداخت : 

 

_ مغزشون تو بره حرفت بار یه و باشن کاربلد. کنه کار خوب شون گوش و سر که بفرست تا دو گفتم بهت . 

 

 لب و داد باال چانه. ببرد سؤال زیر را او کار بخواهد ابتدا همان از نیامد خوش مزاقش به. بود طوفان ابتدای الله، لحن

شد تر جمع اش پایینی : 

 

_ نرفته؟ مگه  

 

 پایبند شده، که هم احتیاجش خاطر به که بود مرد همین کند، بهتر را حالش توانست می و بود دستش دم پ  تو که کسی تنها

ماند می قرارشان و قول به : 

 

_ شه می درازتر شون دست گیرن، می چی هر. کنن نمی رحم خودتم به که بودی نگفته ولی رفته . 

 

 و برداشت پایش ران روی از را راستش دست. بیشتر گرفتن باج برای بدهد دستش به ای بهانه تا او، جلوی آورد نمی کم

کشید باال الله ی گونه شب های چشم جلوی : 

 

_  فرستادم، منم. بیارن در خوام، می که رو چی هر توی و ته صدا و سر بی. بفهمن رو من زبون که بفرست تا دو گفتی

واست کردم می هماهنگ باید من هم اونا گشاد جیب و تو زیاد پول توافق سر باید باشی گفته نمیاد یادم ولی ! 

 

 ای تنه نیم تاپ فقط و بود باز حریرش روپوش کمر. شد بلند دستش زیر ی شیشه صدای و کوباند میز روی را فنجان

 تا بیفتد شان زندگی خرمن به آتش و بیفتد اتفاقی توانست می. الوند لب به لبخند و یمین برگشت از بود عصبی. بود پوشیده

 امشب اش، تابانه بی تقالهای و کشید اش سرشانه روی ریخته موهای میان دستی. کند بیرون سر از را فکرشان دیگر او

بود هویدا نگاهش از . 

 

_  نصف که دونن نمی شون، دست افتاده گنج کردن فکر و دیدن رو مزون و خونه برق و زرق. کرده کورشون طمع

ست عاریه بیشترش . 



 

نگیرد سرش از کاله باد، تا کرد می تر جمع را حواسش باید کم کم و زن این زبان از شنید می دیجدی موضوع روز هر . 

 

_ نیست؟ نامت به خونه مگه عاریه؟ چی واسه  

 

 ویرانه که روزی برای کرد می حفظ خود کنار را مرد این باید. زد می ذوق توی بودنش، ناچار بیشتر و نداشت نرمش

 موشکافانه که شد مردی ی خیهه و داد هایش چشم مردمک به چرخشی. کند فرار مهلکه از ودخ و بگذارد او پای به را

کرد می نگاه صورتش رنگ و حالت به . 

 

_ دارن اإلرث سهم شم خانواده یعنی خورده، سند الوند خود نام به مزون . 

 

ظاهرساز زن این به زد پوزخندی : 

 

_ بسته شوهرت طرف، هر از رو دستت. کردم می خیال که هستی اونی از تر سوسک اونا پیش پس . 

 

بماند دور فرامرز چشم لرزششاز تا کشید پلکش پای شست، انگشت ی نرمه با : 

 

_ نمیومد خوشش من از. بزنه نامم به نذاشت که بود الوند کار . 

 

 َجنم نظرش به شتی،سرانگ حسابی با پس. رفت باال سؤالی ابرویش تک. کرد نگاه مردانه دیدی با بار این پایش تا سر به

 دیگر که زد زل فنجانی به و کشید اش پایینی لب روی زبان. بود نشده برادرش زن خراب خانه که بود ستودنی الوند

 نگاه فنجان، باالی از هم باز اما کرد نزدیک هایش لب به داد، می مزه شاید هم سرد ی قهوه. شد نمی خارج آن از بخاری

 گرفت تر پایین را فنجان قهوه، خوردن از پشیمان و دید را لبش حرکت. شد کشیده باال لبش ی گوشه. دید را الله سنگین

داشت نگه دست دو بین و . 

 

_  حساب کجاشونم هیچ به رو بقیه و شون زن واسه میان وفاداری تریپ بعضیا دیگه ولی خودت، واسه نیستی ای تیکه کم

کنن نمی . 

 

 و شد مچاله هم در اش چهره داد؛ می شدن بزرگ ی اجازه او، به نسبت لوندا توجهی بی به سرش در هم او که این از

کرد کج شانه روی را گردنش : 

 



_ ببندم زندگیش پای و دست به گره خوام می حاال که داشت اون اما نداشتم، وقتم هیچ. ندارم عوضی اون با کاری من ! 

 

 روی را خالی نیمه فنجان. شد کشیده رفت؛ می که سیریم به ایستادنش، پا روی با هم فرامرز نگاه و زد ظریف لبخندی

برگشت او سمت به و داد حرکتی اش تنه به آرامی به. دید شد نمی فنجانش ته طرحی. گذاشت سفید و سیاه کانتر : 

 

_ بشه زهرش یمین، شدن پیدا از االنش خوشی که کنم کاری نمیاد بدمم البته . 

 

 دختر این بودن مرموز. شد بلند زانوهایش، سر روی گذاشتن دست با و داد مهخات اش نشینی جا یک به دیگر هم فرامرز

 نزدیک او به که بود الله این بدهد، پاهایش به توجه قابل حرکتی که این از قبل. بگیرد نادیده توانست نمی و شد نمی را

رساند جیبش به دست تر، تیره هایش چشم و شد تر خیره نگاهش. شد تر : 

 

_ دختر؟ اونا از ایخو می چی تو  

 

انداخت رنگش خوش های لب میان فاصله تردید بی : 

 

_  و دارن که چی هر. گیرمش می پس و خوام می رو گرفتن من از که چی هر. شون خوشی شون، زندگی شون، جون

باشم داشته که نذاشتن. نداشتم من ! 
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فرامرز کالم داشت تمسخر : 

 

_ ازت؟ نگیرن و کن رد سیبیلی زیر رو ارثیه که کنی می شون راضی یا کنی می سرکیسه جوری؟ چه  

_  اون از ولی. کنه کج گردن شون گرفتن پس واسه من جلوی نخواد که داره اضافه غرور قدری اون الوند که رو ارثیه

ازشون دارم روگ رو ترش مهم . 

 

 ابروهایش ی گوشه. بود ساده اختالفی از دارتر بو زیادی یا لنگید می زن این های نقشه پای رسید، می که سمت هر به

هم به فاصله بی شان تاج و بود گرفته حالت : 



 

_ چیه؟ ت نقشه  

 

خودشان میان نگذاشت ای فاصله الله : 

 

_ کنی؟ می فکر چی تو  

 

زد اشاره خودشان به و زد نیشخندی : 

 

_ شده کم االن مون بین ی فاصله زیادی که این به . 

 

کرد پنهان نبود، گیج و پرت هم چندان که مرد این دید از پرده پشت را افکارش و شد عوض لحنش : 

 

_ میاد؟ بدت  

 

قدم اولین شروع برای بود کافی هم همان بردن دل برای و بود گرم. نشست مشامش به بیشتر زن عطر : 

 

_ ولی نداره، الزم اجازه بیاد، بخواد که سهوسو. نه ... 

 

بود الله های لب میان ی فاصله به هنوز نگاهش و کشید عقب را سرش . 

 

_ تعطیله چیزا خیلی پس زندگیم، تو بیاد مریم و بره خرم که ببینم باید رو خدا َدم. بگیرم زن خوام می . 

 

دکشی بیرون جیبش از دست و رفت عقب وقتی بود بلندتر قدمش . 

شد کمرش بند دستش و زد پوزخندی رویش به الله : 

 

_ دیگه؟ پاکی پاک   االن یعنی  



 

بود تفاوت بی لحنش اما کرد نگاهش مستقیم. سپردش الله دست به و برداشت میز روی از را فنجانش : 

 

_  که نخوردم حروم نون چون نرسیده بعدش ی ناله و ن ک به بوده، هم چی هر. نبوده بند کسی آخور به سرم خیلی قبلشم

کنم پیچ فیتیله رختخواب تو رو کسی ! 

_ کنه؟ می راضیت ناخونک  

 

بود زن این ی خانه در هنوز و بود گذشته شب دوازده از. انداخت ساعتش به نگاهی . 

 

_ نداشتمش و خواستم همیشه که خوام می رو یکی فقط نه، دیگه االن . 

 

 را دستش اما، کرد پیشروی دستش او و راند باال ابرو. گذاشت اش نهشا روی را دستش که دید را الله آمد، باال که سرش

داد قرار الله ظریف مچ روی : 

 

_ کردی ضرر تو و شد عوض منم حرف دیدی وقت یه. شه می عوض زود مردا فاز دختر، کنار بکش . 

 

 غم. کرد رها را مچش فرامرز و شد مشت دستش. کرد بغض. شد زده پس که جایی رفت ذهنش اما نکشید پس را دستش

کرد النه صدایش در . 

 

_ خورن نمی تکون ولی سوزوننت می بعضیاشون...شون همه فاز نه ولی . 

 

گفت اهمیت بی : 

 

_ برزخی؟ که خورده بهش ت تنه یا خورده تورت به کسی مدلی این  

 

 هایش لب و پیچاند خود دور به را حریر همان. گرفت وحشت سراسر اما تاریک نیمه و سیاه ی گذشته آن از را نگاهش

خوردند خفیفی تکان : 

 

_ برزخ تو نه حسرتم، تو ... 



 

کرد رفتن قصد و زد لبخند نبود، نرمال چندان که شان میان هوای حال تغییر برای . 

 

_ نیست قوی و گیرا َنمه یه مسلمونیم. نداره پیکر و در هم خیلی که گذاشتی دست من مغز ی غریزه بخش رو فعال   . 

 

گذاشت اش گونه روی ستد و زد پوزخندی . 

 

_ ندارم کاریت نترس، . 

 

انداخت او به را آخر نگاه. پوشید را هایش کفش و رفت خروجی در سمت به فرامرز : 

 

_ بانو فعال  . نخواد رو کسی خاطر که اونی دنبال بگرد. نیست من پیش دوات هم، باشی داشته . 

 

شد جاری خانه در اش زمزمه و شد بسته در : 

 

_ خواست می ... 

 

 با همراه صدایش و داد قرار اش پیشانی روی دست. کرد کجی دهن صورت به قاب خالی جای. چرخاند سر و کرد مکث

شد بلند غریب سوزی : 

 

_ تون همه به لعنت. خواستناتون این و تون همه به لعنت ! 

 

**** 

 

 دو روی تخت کنار ربها. بود تخت اسیر هنوز یمین. شدند نزدیک تخت به و گرفت قرار بهار کمر پشت دستش

گرفت را دستش و زانونشست : 

 

_ شی پا سر و خوب زودتر که کن استراحت. جان یمین ریم می دیگه ما . 



 

دید اش چهره در شد می سخت که بود شده کمیابی گوهر اما لبخندش. بودند جایشان سر ها بخیه هنوز. زد می حرف کم . 

 

 .ممنون_

 

گذاشت هم روی پلک گرم، لبخندی با و فشرد مآرا را دستش بهار که دهد ادامه خواست : 

 

_  و در غیبت و زنیم می حرف هم با دنیا یه فرصت سر بعد. داره بخیه لبت گوشه کنی، اذیت رو خودت خواد نمی

کنیم می رو همسایه . 

_ نیست مهم همسایه و در نکنی، رو من غیبت . 

 

کشید عمیقی نفس و دایستا تخت کنار هم او. زدند لبخند دو هر مهدیار ی جمله به . 

 

_ نیفته بهت خال یه تا بودم نگران برات که دونه می الوند خواهرمی، . 

 

گفت اما بود سخت : 

 

_ الزمم صافکاری . 

 

آمد حرف به قبل از تر جدی و برد باال را ابرویش انتهای : 

 

_  رفت، می ساطور زیر شون دست مونه می یادشون کشیدم، سرشون به من رو شون خشتک و پایین اومد که گلگیرشون

کردن بلند من خواهر رو دست که بود این از بهتر . 

 

فریبرز صدای و آمد در لوالی صدای. بود زدن لب با گفتنش ممنونم : 

 

_ بخوابه کم یه بذار کردی، وقت . 

 



کرد اش چهره به نگاهی و چرخاند سر. آورد در را ادایش و آمد ای قیافه : 

 

_ کن حیا زنم چشم جلو. نکنی بارم که این از خوره برنمی بهم منم شه، نمی ناراحت خدا. ننداز تیکه شب یه . 

 

گفت و دید را بهار نگاه : 

 

_ نفعشه به که کنه نظر تجدید و بدونه . 

 

رفت باال مهدیار صدای : 

 

_ روانی تو کردنی خراب عاشق. نامرد ذاتت تو تف ! 
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بود گذاشته اش سینه ی قفسه روی دست که بود یمینی مخاطبش هم باز . 

 

_ نباشی تنها که رو، بهار میارمش دوباره فردا . 

 

ایستاد عقب و کرد مرتب را کوچک بالش. رفت کمرش پشت بهار دست و کشید باالتر سختی به را خود . 

 

_ دمیا داره امتحاناتش . 

 

انداخت بهار به نگاه چپی چپ : 

 

_  کتابم نصف وای ای گه می کنم، دلتنگی رفع و ببینمش من خوام می که ساعتایی اون فقط. خونه نمی که شب به شب

 .موند



شه می گیر جا اتاقش تو ره می راست و گیره می بغلش تو که بخورم رو کتابش خوام می انگار ! 

 

 رک هم و بود ایستاده در قاب کنار هنوز فریبرز چون خجالتش، از هم که زیدندلر ریزش ی خنده از بهار های شانه

گذاشت نمی برایش آبرو که مهدیار گویی . 

 

_ خنده می م نداشته ریش به جور همین اتاقش در پشت کنه، می دک منم وقتی حتما   رو، ش قیافه قرآن رو تو کن نگاه . 

 

شد متذکر مجدد و دید را ینیم ی چهره خستگی. داد تکیه در به تن فریبرز : 

 

_ رفت سرش . 

_ آره؟. دیگه برو بیا بگه که فرستادتت الوند نکنه تو؟ ای خارجه امور وزیر سخنگوی بابا، ای  

 

گرفت را بهار دست : 

 

_ کم َشرت نگفتن مستقیم و زبونی دیگه تا بریم بیا . 

 

 خودش اما شوند رد ها آن تا کشید کنار فریبرز که انداخت در سمت به نگاهی یمین و بود مختصر شان خداحافظی

داد دیوار به را مستقیمش نگاه و گذاشت اتاق داخل به قدمی. برگشت : 

 

_ جونش واسه شد بال نبودنت، که نشد خم کمرش همه این سهند واسه. شد زنده دوباره و ُمرد وقت، چند این . 

 

 می سیگار هم باز الوندش. دوید یمین های مچش به اشک. نبود کردن خرج احساس اهل که بود سخت برایش حرف اصل

داشت برنمی او از چشم هم؛ خوابیدنش زمان حتی بود، کنارش که ساعتی و شده حرف کم هم باز. کشید . 

 

_ میارمش فردا داشت، امتحان مریم . 

 

کشید هایش چشم زیر و آورد باال را سالمش دست . 

 

_ نموند تنها که ممنون . 



 

کشید پس پا. نبود شده، بیشتر ترسش کمی روزها این که بورص زن این ناراحتی به راضی : 

 

_ خوش شب. باش خودت مواظب. ذارم نمی باشم، وقتی تا . 

 

 به هایش جمله نبود، یحیی اگر و شد می خیره دیوار به روز ی همه. داد می شان میهمانان رفتن از خبر خانه سکوت

رسید نمی هم دست یک های انگشت . 

 

_ مانتما رو نپری آوین ! 

 

. نگرفت او از نگاه. مادرش چشم زیاد ورم از بود ترسیده اول روز. کرد نگاهش شده جمع لب با دخترش و شد باز در

داشت را کشیدنش آغوش به عطش روزها، آن تمام . 

 

_ نرو بغلش گه می بابا خب، شده تنگ برات دلم . 

_ بغلم بیا. زد می پر دخترم واسه دلم . 

 

زد زل یمین به. نبیند پدرش حضور از اثری تا چرخاند چشم. چسباند در قاب روی را تشصور از نیمی و دست آوین : 

 

_ کنه می دعوا بابا . 

 

 را حرکتش سرعت دست؛ با یمین پریدن، از قبل اما کرد پرواز. گشود آغوش رویش به و کرد دور پهلو از را دستش

بود کرده حمامش الوند. بویید را موهایش. گرفت . 

 

 .عروسکم_

 

کرد نمی شوخی یمین سالمت با. رسید سر الوند که کرد می نوازش را کوچکش ی شانه روی : 

 

_ بابا بودم شما با خانم آوین ! 

 



داشت نگهش هم باز یمین که بگیرد فاصله کرد سعی کرده بغ : 

 

_ باشه بذار . 

 

نشست تخت روی کنارشان و آمد جلو : 

 

_ اذیتی تو کنم، می بغلش من . 

 

گذاشت سرش روی سر و چسباند آوین موهای به لب : 

 

_ شدم می اذیت نبودم، تون پیش که وقتی . 

 

زد لب انداخت، می سایه صورتش روی فردارش های مژه و زد می پلک مدام که آبداری های چشم با آوین : 

 

_ نری جایی دیگه . 

_ رم نمی . 

 

شد؟ حلقه اش شانه دور که بود ای مردانه دست همین بهشتش وقتی رفت می کجا  

بکشد؟ دست مهر پر جغرافیای این از توانست می رچطو  

کرد نمی ممکن را محال ... 

 

 قبل از تر سفت را دستش کرد، نمی ابراز را محبتش دیگران جلوی و جمع در که الوندی. زد در ورود، از قبل یحیی

داشت نگه یمین بازوی دور . 

 

_ بخور بشین پاشو. آوردم شیر واست آبجی . 

_ خورم می بعد بخوابه، آوین. نکنه درد دستت . 

 

گرفت شیطنت رنگ صدایش. نشست آوین پهلوهای روی هایش دست و داد الوند دست به را شیر : 



 

_ وروجک؟ نه مگه. بخوابه داییش بغل باید فقط اون  

 

 رفتن با الوند و رفت یحیی آغوش به. زد لبخند یحیی روی به و آورد بیرون یمین آغوش از سر که دید را ریزش خنده

کرد زمزمه ان،ش : 

 

_ من تا بود بیشتر اون با. کردن عادت هم به ... 

 

ماند او منقبض فک روی نگاهش و گذاشت بازویش روی سر. داد قرار الوند دست و شانه روی را دستش . 

 

_ شم می خوب ... 

 

دچسبان لب چشمش پای گودی روی و آمد پایین سرش مکث، با. زد زل یمین کبود چشم به. چرخید الوند سر . 

 

_ شی می خوب . 

 

 اما بود شده گرفته ها ورم و کبودی با اش چهره زیبایی. شد پژواک یمین، پوست روی هایش لب حرکت میان نجوایش

بود نزده حرفی الوند . 

شد خیره هایش چشم به و کرد حس لبش کنار را او داغ های نفس گرمای . 

بود؟ نشسته رویشان الوند، های لب جای وقتی کشید می چطور را ها بخیه  

نکند زایل را اش دلخوشی اسیری، ی گزنده خاطرات حجوم تا بست پلک یمین و کرد تکرار را کارش او بارها . 

 را او که کرد می باور کردنش، لمس بار هر با و بوسید بار این را موهایش. نشست بازویش دو روی الوند های دست

شد هچیر هایشان لحظه بر شب و بکشد دراز کرد کمک. دارد . 

 

**** 
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 خیالش هم او گرفته، آرام الوند که همین. کشید دراز همیشه، از تر خسته و رساند نفره سه مبلمان به را اش کوفته تن

 گیالنی ی لهجه با که پیرمردی. باشد داشته نبودش در را مریم هوای بود هسپرد ساختمان نگهبان به. بود شده تر راحت

شنید خود به نزدیک را صدایی که رفت شلوارش کمربند روی دستش. کرد می آپارتمان اهالی خرج محبت همیشه اش، : 

 

_ فریبرز؟ اومدی  

 

دید را مریم قامت تاریک تصویر. کرد باز چشم و کشید عقب را دستش : 

 

_ بیداری؟ چرا تو  

 

 میز به پایش. شد نزدیک او به و مالید را هایش چشم او، برگشتن امید به مانده بیدار را تنهایش های شب بگوید نیامد دلش

نماند امان در او زدن غر از اما داشت نگه پا سر را خود. شد خیز نیم فریبرز و گرفت : 

 

_ نه؟ نیست، خودت مال چشمات  

 

 می نادیده را فریبرز شماتت پر نگاه و خندد می درد با. دهد می فشار دستش میان را پایش انگشت و شده خم کمرش

 .گیرد

 

_ کنه می زایل رو آدم مغز کال   بودنت. بود زیادم ذوق از . 

 

 تنش از آرام را کت. آورد می رویش به نرم را نبودنش که مریم، ی افتاده هم روی های پلک از گیرد نمی نگاه ای لحظه

 و چرخاند می سمت دو به را گردنش. گذارد می مبل ی دسته دار روکش و پهن ی دسته روی درست و کشد می بیرون

دهد می را جوابش : 

 

_ انگار رسوندتت جنون به نبودنم. اومده پیش عکسش بار این ! 

 

 یادداشت ،او جای به صبح هم باز یا کند راحت خیال بودن این از داند نمی. ایستد می صاف و کرده رها را پایش مریم

زند می اشاره او نشستن به ابروهایش، حرکت با. دید خواهد را کوتاهی : 

 



_ بخواب شدی؟ بلند چرا . 

 

کشد می دست خوابیدن از. شود می دقیق دختر این رفتار روی کمی : 

 

_ سوزه می کنتورت نداره، شمارش کردن خروپف چی؟ واسه اومدی جا این تو بخوابم، قراره اگه . 

 

رفت حرفش اصل سر همقدم بی مریم : 

 

_ بود شده تنگ واست دلم . 

 

بزند تعارف که آن بی کرد دعوت نشستن به را او. کرد جابجا کمی را خود سنگینی و کرختی با . 

 

_ دیدیم می روز هر که تو کهف؟ اصحاب غار تو بودم خواب . 

 

چالند می فشار با را هایش انگشت و کند می هم در دست. نشیند می فریبرز کنار . 

پرسد می و کند می اش یکباره سکوت این به نگاهی نیم او : 

 

_ کرده؟ رو خاله هوای دلت  

 

 بافت می هایش، تب و ها ترس وقت   که هایی همان. شود می او موهای گیر فریبرز نگاه و آید می باال شدت به مریم سر

 های انگشت به. افتد می تر پایین ایشه پلک و گیرد می موها آن از چشم. بنشاند اش پریده رنگ ی چهره به لبخندی تا

شد تر آرام صدایش. بود دردناکش پیشانی و سردردها سهم تنها ها، دست این که روزهایی. رسد می اش دخترانه ظریف : 

 

_ گردیم برمی جمعه و طالقان ریم می شنبه پنج . 

 

پرسد می اشتیاق با را سؤالش. شکفد می او کوچک های لب روی که بیند می را لبخند گل : 

 

 واقعا ؟_



_ شنیدی؟. حاال تا نشنیدی دهنم از غیرواقع حرف    

 

نیست بیشتر نجوایی صدایش. افتد می هم روی غم با هایش لب. رود می نگاهش از شادی تمام : 

 

_ بودم شنیده کاش . 

 

کند می زری چشم و شود می کج شانه روی او سمت سرش بگوید؟ او به چه تا کرده بهانه را دلتنگی دختر این امشب : 

 

_ چی؟ یعنی  

 

. خواست می را ها حرف همان دلش امشب عجیب اما کرد می پنهان دل در مرد، این همیشگی اخم با را هایش حرف

 پاهایش و زند می دردآلود لبخندی! را ها ناشنیدنی همان شنیده که نداشت خبر اما کرده پنهان او از مرد این که هایی همان

چرخد می فریبرز سمت سرش و گذارد می زانوهایش روی دست. کشد می باال مبل روی را : 

 

_ داشتی که خوبی چیز هر از فرامرز، مامانت؛ دیدن از افتادی، خوشی از من خاطر به . 

 

 نداشته درگیر ذهنش خواست نمی. داد دست از را قبلش لحظات آرامش فریبرز و گونه روی گرفتند راه هایش اشک

 به نفسش و کشید زانو تا پایش ران روی دست. را مرد این ریخت می هم به شان، داشتن حسرت درگیر. بشود هایش

شد خارج اش سینه از سنگینی با و سختی : 

 

_ گرفتی آبغوره واسش که نیفتادم چیزی از . 

_  من نیستی، بداخالق دیدم که من گن؟ می بداخالق بهت همه چی واسه نیستی؟ قبلت مثل دیگه چرا خندی؟ نمی چرا پس

رو تو صدای پر و بلند های خنده یدمد که . 

 

گیرد می عمق کمی صدایش و خیزد برمی جایش از عصبی . 

 

_ بخوابم ساعت دو منم بذار و بخواب برو پاشو. بچه نپرس منکر و نکیر سؤال شبی نصفه . 

 



 قصد که همین .شود می بلند آرامی به و کشد می صورت روی را بافتش بلوز آستین. کند می ساکتش ناآرام، صدای همین

 یاد او از را کردن نوازش و نشسته موهایش روی شماری بی های شب که شود می دستی اسیر بازویش کند، می رفتن

است گرفته . 

 

 مریم؟_

 

ندارد را هایش حرف ریختن بیرون قصد که هایی سیاهی از گیرد می نگاه اما بیند می را شدنش نرم . 

 نوازش به فریبرز های سرانگشت. ندارد شدن خیره قصد و افتاده پایین سرش اام بیند می خود به تر نزدیک را او تن

نشیند می بازویش : 

 

_ شه می جبران من لبای رو نبودنش بخندی،. تو لبای به بخشیدم رو هام خنده سهم . 

 

ندارد میزان اش شرمندگی. است پیچیده خود به و کرده مرور را گذشته روزها این تمام بارد، می . 

خورد می تکان بازویش : 

 

_ دختر؟ امشب تو چته  
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 باال سرش. نبیند کاش را شدنش عوض و دختر این بود همین همیشه. زد لبخند ای لحظه فریبرز و کشید باال را اش بینی

ماند فریبرز گردن روی نگاهش و شد کشیده . 

 

_  شم می حساب ت کاره چی بفهمم که مون بین نذاشتی نسبت وقت هیچ. پشتتم ت نداشته داداش مثل نگفتی بهم وقت هیچ

ولی. نداریم خونی ی رابطه وقتی ... 

_ چی؟ ولی  

 

کشید بود، درآمده فریبرز دست زیر از تازه که بازوهایش روی دست لرزید؟ می خودش یا بود سرد خانه فضای : 

 



_ نبود م شناسنامه تو دیگه یکی اسم و بودی بابام تو کاش . 

 

آورد نمی در دختر این احوال از سر. آمد پایین سرش . 

 

_ شبی؟ نصفه شدی خل مریم  

 

زد لب فریبرز، نگاه ی خیره : 

 

_ شنیدم بابام با اتاق اون در پشت رو حرفات همه . 

 

 بتواند هنوز تا رساند مبل ی لبه به را دستش. شد خالی پایش زیر و کرد حس را بدنش از نیمی شدن لمس. زد خشکش

گرفتند؟ خانه تمام از را هوا آورد؟ کم چرا نفس. بماند پا سر  

 دستش بار این. برد هجوم سمتش و گرفت ندید را درد. کرد اش جری برداشت، عقب به مریم که قدمی اما کشید تیر قلبش

برنداشت او ی شده گره های دست از چشم مریم و نماند ابرویش دو میان ای فاصله. رسید او لباس ی یقه به . 

 

_ دادی؟ مغزت خورد به و بافتی هم به خودت واسه چی تو؟ شنیدی چی. ری می و ریزی می هم به میای. ببینم وایستا  

 

بریزد فرو هایش شانه روی از وجدان عذاب سنگینی تا زد می را ها حرف آمد، نمی پیش فرصتی دیگر شاید . 

 

_  یعنی حرف این فهمیدم می ولی بود سالم ده. ببری خودت با رو من خوای می شدن، زندگیت زن   واسه گفتی بابام به

برم یادش من که ریختی پول بالش و دست تو عوضش،. بشه من خیال بی که کردی راضیش. چی . 

 

. بود سنگین اما کم هایش نفس. گرفت او سلبا ی یقه از دست. گرفت نبض گردنش ی برجسته رگ. کشید تیر اش شقیقه

دهند اش یاری هایش ریه تا بلعید می باز دهانی با را هوا . 

 او را سرمایش که زد لبخندی او اما نیامد در صدایش. بود گنجانده لحظه آن به تا تصوراتش در که بود آن از تر ُپر مریم

کرد حس هم . 

 

_  و نترسم وقت هیچ که چیه مون نسبت االن من، واسه زدی همه از سال همه نای که تو. ندارم بابا یعنی خب، رفتم یادش

بندازم؟ چنگ بهش  

 



 ناخن. گرفت را پاهایش رمق ی مانده ته مریم، ی نشده درمان دردهای و شد دود نگاهش پیش مدت همه این های خستگی

داد سوق او اشک از براق نگاه سمت را نگاهش و کشید ریشش ته روی : 

 

_ گردی؟ می چرا نسبت دنبال بترسی؟ قراره چی از  

 _ نباشم پاش زیر فرش من و بدونه قدر وقتی تا ببرم یاد از رو فرامرز گفتی . 

 خب؟_

 

 لب! بایستد تواند نمی اش، تیره و ابری همیشه نگاه و مرد این روبروی چرا دانست نمی. بودند افتاده لرزه به هایش دست

پرسید بازدمش با ههمرا و کشید دهان داخل به را هایش : 

 

_  رو من اسم مامانم، شوهر شده که این سر صدقه عموت و بودم مامانم دختر من وقتی زدی؟ رو همه قید من، پای چرا

موندی؟ من پشت چی واسه نداشتی، نسبتی که تو. داد جا ش شناسنامه تو  

 

نماند مریم نظر از دور اش کالفگی و زد کمر به دست . 

 

_ باشیم؟ آدم بخوایم که باشیم داشته نسبت قراره  

 

 به را عمیقی خواب. بست چشم و کرد رها مبل روی را خود ایستاده؛ میز به نزدیک جا، همان هنوز که او به توجه بی

نباشد پشتش بازگشتی که کرد دعوت هایش چشم . 

 

_ سحر َکله نکن آشوبم دختر، بخواب برو . 

 

بود ماندن آرام برای تالشش تمام به خالص تیر مریم سؤال ماا بگذارد صورتش روی را ساعدش که آمد باال دستش : 

 

_ نه؟ مگه داشتی، دوست رو من مامان  

 

 می اتفاقی کرد، می بیدار را همسایه دو اگر فریادش. کند عوض را حرف یا و کرده سکوت نیاورد طاقت دیگر بار این

کرد نمی پیدا سامان آن، بابت اش ریخته هم به حال که ای گذشته نحسی   از بود پر خرخره تا افتاد؟ . 

 



_  اندازه همین موقعیتت درک من؟ ی نداشته اعصاب به کردی می بند باید امشب همین تو؟ بافی می هم به وری دری چرا

 ست؟

 

 روی تا مریم نگاه و داشت لعاب و رنگ پوزخندش. پایش روی شد مشت دستش صدا، پر و بلند. کشید می نفس بینی از

است بافته هم را هایش خیال و کرده فکر آن به ها مدت که را چیزی بشنود تا شد کشیده اش مردانه های لب . 

 

_  نکرده رشد قدت با عقلت. دی می تحویلم داری چی فهمی نمی و سرت به زده که موندی بیدار شبا این قدری اون شایدم

دازم؟بن بد نظر خودم ناموس به که این یعنی داشتن، عموم زن به چشم بدونی که ! 

 

بود خیس صورتش. چسبید میز به کمرش. نشست او پای جلوی. رفت پیش . 

 

_ پولته؟ کیف تو همیشه مامانم، و من عکس چرا پس  

 

بود جاری بین، آن هایشان نفس فقط و رفت جلو ای اندازه به سرش . 

 

_ م خسته چی؟ یعنی خستگی فهمی می! نزن قدم اعصابم رو. مریم دیگه بسه . 

 

 عقب دست او، های چشم شدن بسته با. گذاشت فریبرز دردناک پیشانی روی دست. آمد باال احتیاط با و یآرام به دستش

ماند تنها او و رفت اتاق به. گذاشت میز روی و برد . 

بود گوشش در صدایی پژواک اما، کشید بیرون نخی. برداشت را لعنتی سیگار ی بسته : 

 

_ بزنی سیگار به لب من، سیاه رروزگا خاطر به اگه کنم نمی حاللت فریبرز ... 

 

زد نمی هم را ها گذشته کثافت مریم کاش ای و فشرد را گلویش. کشید موهایش روی دست ! 

 

**** 
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 سبد. فرستاد ای گوشه به پایش، ی سرپنجه با و آورد در را هایش فشک. نبود مادرش از خبری اما کشید هال به سرکی

زد شده سرخ های زمینی سیب به ناخونکی و برد آشپزخانه به را خرید . 

 

_ بچه نزن دست ! 

 

چرخید سرش و داد قورت زور به ماند، دهانش در زمینی سیب : 

 

_ اومدی؟ در کجا از تو صبر، صاحب یا  

 

گرفت درب چهارچوب به دست و آورد در را ادایش مهدیه : 

 

_ بامرام سالم علیک! فرش زیر از . 

 

 را هایش دست. برداشت دستش پیش از را ها آن و رساند را خود زودتر مهدیه اما بردارد دیگری زمینی سیب خواست

گفت گوشش کنار و انداخت خواهرش های شانه دور : 

 

_ کو؟ پس مامان. زد عرقم که بامرام، گفتی همچین  

 

فرستاد سر پشت را موهایش و کرد جدا خوردن سبزی از را میوه. برداشت را خرید سبد و زد پس را ادرشبر دست . 

 

_ نباشه کاستی و کم ببین نجمه عقد سفره واسه بیا پا ُتک یه گفت زد، زنگ خانم منصوره . 

 

داد ادامه هم زدنش حرف به. شد ظرفشویی ی کاسه در ها میوه ریختن مشغول و ایستاد خواهرش کنار هم او : 

 

_ باشه؟ دومش بار که چیده عقد سفره ما مامان حاال، تا ک ی از  

 



 جلوتر را سرش و برداشت را خیار ی کیسه. کشید بیرون پایین کابینت از سبدی و گرفت آب شیر زیر را هایش دست

 :برد

 

_ من؟ ی کله اندازه گرفتی خیار. بیاد و بزنن زنونه حرف تا دو رفتن فوقش حاال  

 

انداخت باال ای شانه و کرد خواهرش ی رفته وا ی قیافه به گاهین : 

 

_ گرفتم؟ می خودم کله اندازه پس  

 

کرد شان وارسی تک به تک و ریخت سبد در را خیارها. کرد نوچی نوچ و برچید لب : 

 

_  دور پول و یکن خرید جوری همین بازم قراره رفتی، زندگیت سر وقتی واسه موندم. نرفته آدمیزاد به کردنت خرید

 بریزی؟

 

داد تابی بدنش به و نشست سینک روی هایش دست : 

 

_ ترن رسیده کم یه فقط. شه می آب دهنت بذار باقلوا، گرفتم میوه عوضش . 

 

 که نبود دلش توی دل بود، زده حرف او با برادرش که دیشب از. شد ها میوه شستن مشغول و داد تکان سری مهدیه

. برگشت او سمت به و بست را آب شیر. بود گفته اش نگرانی از برایش که نداشت او از کم هم خودش اما بزند حرفی

انداخت بود، خیاری به زدن گاز حال در که خیالش بی ی چهره به نگاهی . 

 

_ شه؟ می چی حاال  

 

 هایش دست و انداخت کابینت داخل ی زباله سطل در را خیار ی مانده ته. فهمید را منظورش و شد مهدیه ی خیره سؤالی

 و کرد آزاد را دستش یک. زد حرف خواهرش با و کرد عملی را اش ناگهانی تصمیم چرا دانست نمی. گرفت بغل در را

کشید گردنش پشت . 

 

_ بره هم تو م قیافه جلوش که شه نمی ولی آزمایشم، جواب نگران دل بهار اندازه خودمم. دونم نمی . 

 



. شد می ختم اش، سبابه و شست انگشت دو بین گوشتی قسمت گرفتن گاز هب تهش که بود کرده فکر چیزی به بار هزار

ن. کرد تر لب ن و م  گفت کنان م  : 

 

_ گم می یعنی...وقت یه اگه ... 

 

کشید گردنش پشت از دست و دوخت نگاه هایش، چشم در گرفته عمق تلخندی با خواهرش فراری نگاه به : 

 

_ وربخ سیب قاچ یه بخوری، رو ت جمله که این جای . 

 

 باالی را ها آن و برداشت کیفش روی از را موهایش ی گیره. نماند برادرش مستقیم نگاه زیر تا شد خارج آشپزخانه از

نشست اتاق کنج همان و دید را مهدیار همراهی. برد سر : 

 

_ داشت مشکلی جوابش الل، زبونم اگه ... 

 

کرد نگاه تفاوت بی و کرد باد را هایش لپ : 

 

_ دارهن فرقی من واسه . 

_ مهدیار نیست بردار شوخی آخه . 

 

شد کج شانه روی گردنش. داد تکیه دیوار به و نشست او کنار : 

 

_ باشه خواد می که کوفتی هر آزمایش، این حاال. بکشم بهار از دست محاله چیزی، همچین سر نگرفته شوخیم منم . 

 

دهد تغییر را انش حرف مسیر کرد سعی. کنند مویه برایش که بود نیفتاده اتفاقی هنوز : 

 

_ شد؟ خوب خانومش دوستت؟ از خبر چه  

 

شد پوشیدن مشغول و انداخت پایین سر. برداشت را اش شده گلوله جوراب و رفت باال ابرویش تک : 



 

_ شه می مخابره زود خبرا چه . 

_  جریان اونم. زنی نمی خواهرت خونه سر یه و گرفتی زن که کردم گله تو از مامان، با احوال و حال زدم زنگ دیشب

ری می اونا دیدن که کرد تعریف برام رو زنش و دوستت . 

 

بردارد را یکی تا انداخت پیراهنش دو به نگاهی. برداشت را اش بیرونی شلوار و شد بلند زمین روی از . 

 

_  رفتهگ پرستارم واسش. خوره نمی تکون کنارش از که الوندم. شده داغون حسابی ولی نیست، تو از کم برام که زنش

هواست رو چی همه نباشیم، بدبخت سامان و من اگه شرکت ولی . 

 

داد دستش به را رنگ آبی پیراهن و کرد راحت را کارش مهدیه . 

 

_  زنه می رو لباسامون بقچه و عقدنامه اول روز همون که باشیم اگه ما شده، نصیبش شوهری خوب واال. بده صبرش خدا

اومدی خوش گه می و مون بغل زیر . 

 

شد جدی اش رهچه : 

 

_ کنه می بیخود خیلی علی . 

 

کند عوض لباس برادرش تا رفت در طرف به و کرد برادرش ی حواله چپ چپ نگاهی . 

 

_ جوریه اون مرده مادر این که نگفتم زدم، مثال . 

 

 ای شانه و انداخت موهایش به نگاهی. کرد اسپری لباسش و گردن روی هم کوچکش عطر از و کرد عوض را شلوارش

زد بیرون اتاق از. کشید ها آن هب : 

 

_  به و نزنی مامان سر به غر دیگه که ت خونه میایم نبود، خسته اگه شبی. داره امتحان تا دو امروز بهار. برم دیگه من

کنی گالیه خودم . 

_ سالمت به برو. چشم رو تون قدم . 



 

**** 
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 شده بلند الوند کنار از صدا بی. بود کرده متر را حیاط و خانه تمام صبح اول از. نداشت تخت توان و تاب دیگر را امروز

 غرق او، تخت پای هم یحیی و خوابیده شکم روی پدرش مدل درست هم آوین. بود برداشته اش سینه روی از را دستش و

گذاشت خانه حیاط به پا یخچال، از سرخی سیب برداشتن با و انداخت شانه روی را اش زمستانی شال. دبو خواب . 

 

 سمت به. سوخت می اش سینه ی قفسه شدن، خم زمان هنوز. کرد سوزن سوزن را هایش دست پوست صبح، اول سوز

 و کرد نوازش را ها گلبرگ. کاشت شهای لب روی لبخندی بود، رفته خانه دیوار روی که پیچکی. رفت گل های گلدان

 نه. بود نگذاشته بیرون خانه از را پایش زده، زل حیاط درب به که حاالیی همین تا ترخیص زمان از. کشید عمیقی نفس

بود کرده اصرار الوند نه و داده نشان تمایلی خودش . 

 

 یمین؟_

 

کرد می نگاهش پیوسته؛ هم به ابروهایی و خواب از خمار هایی چشم با لباس، بی الوند. چرخید شانه روی سرش . 

 

_ خوری می سرما تو، برو . 

_ نشو خم همه این نشستی؟ جا این اومدی چرا . 

 

زد مرد این ی شده برابر دو های نگرانی به لبخندی . 

 

_ میام دیگه کم یه. بخورم هوا اومدم خوبم، . 

 

 اما شد بلند آرامی به و گرفت دست در را خورده منی سیب. بود نشسته پا دو روی. کرد گرم ها گل زدن دید به را سرش

 و پیچید دورش الوند های دست. است ایستاده سرش پشت درست که کند حس را تنی گرمای شد باعث ایستادن، همین

چسباند اش سینه به سر. رفت تنش از سرما . 



 

_ خونه؟ تو رفته سر ت حوصله  

 

 هم پای به پا خستگی زمان که هایی چای و پیچید می کارشان تاقا در که صحرا صدای و سر. بود هایش فعالیت دلتنگ

 کم را کارش سر به برگشتن موضوع باید دانست می. انداخت می شماره به را نفسش هم روزنامه کاغذ بوی. خوردند می

کند اعالم کم . 

 

_ بریم؟ باید ها بخیه واسه امروز  

 

. نرفت حد از فراتر او، پهلوهای روی هایش دست فشار اما ردهک تعجب کمی حرف تغییر از که داد می نشان الوند مکث

داد قرار او ی شانه روی و کشید پایین سر. رفت می سرخی به رو هایش چشم سفیدی و دیده را ها کبودی : 

 

_ بشی چکاپم یه که برمت می عصر واسه . 

 

 او های دست ی حلقه روی و آمد باال هایش دست. بود تضاد در اش زده یخ صورت با عجیب الوند های نفس گرمای

 :نشست

 

_ موندن عقب خیلی حتما  . کار سر برگردم شنبه از ولی کنم می استراحت هفته، آخر تا مونده روزی سه دو هنوز . 

 

نزند حرفی تا بست فرو لب. شد واجب خواندنش انگار که بود ای آیه سکوت،. شد محو الوند نفس گرمای . 

 

_ یمین کن پاکش ذهنت از . 

_ رو؟ چی  

 

داد را جوابش تر، راسخ الوند و بود تر ضعیف صدایش : 

 

_ بره بذار و بشور ذهنت از رو، بودن مرتیکه اون دست زیر و دفتر اون تو کردن کار ! 

 



 آن تمام دوباره بود محال. گشت برنمی تصمیمش اما شد هایش دست روی او های انگشت سر فشار شدن کم متوجه

 اما دید را اش افتاده پایین سر. چرخاند خود سمت را او اما کرد آزاد را هایش دست. ندک تکرار را شده نفرین روزهای

کند معاوضه اش، دلگیری با بخواهد که نبود چیزی خوبش همیشه حال . 

 

_  جا اون با. باش آروم محیط و دیگه کار یه فکر ولی برو. نه بگم که دارم رو حقش چند هر نکن، کار بگم خوام نمی

یمین نمیام اهر من دیگه . 

 

کرد می شماری لحظه هایش، چشم رنگ دیدن انتظار در او و نیامد باال نگاهش هم باز . 

 

_ الوند بودم روزنامه تو فقط من و خوان می سابقه االن جا همه . 

 

کوبید آخرش ی جمله با را میخش اما داشت اصرارها و لحظه این از خبر : 

 

_ برگردی جا اون بذارم محاله یمین، کن بیرونش سرت از . 

 

 را تنش بیشتر هوا سرمای زد، پلک. بود شده سبز رنگش که کبودی و دید را هایش چشم ای قهوه. کشید باال را اش چانه

کرد می منصرف را او باید اما لرزاند می . 

 

_  نه. ودنب بند جایی به دستم که روزاست اون ی همه ی عاریه تنت هنوز. بسه. یمین بسه بچه اون واسه من، واسه

بشه تکرار که ذارم می نه و کن تکرارش . 

 

 اما شود، وارد که کرد باز را در و کشید هایش چشم روی دستی. شد جدا او از و زد اش گونه روی کوتاهی ی بوسه

آمد نمی کوتاه هایش خواسته سر یمینش . 

 

_ چی؟ م عالقه  

 

دارد بغض داد می نشان یمین، ی فشرده هم به های لب. چرخید پا ی پاشنه روی و ماند ورودی در روی دستش . 

 

_ نکشه؟ قد نده؟ ریشه که دلم تو بسوزونم اونم  

_ کن عوض رو ت عالقه رسم و راه نسوزون، . 



 

 ایستاده همیشه سرو   روبروی. رفت جلوتر. شد دار نم سیب، آب ترشح از کمی دستش کف و فشرد چنگش در را سیب

مجنون بید هم شاید بود؛ صنوبر اش، ... 

 

_ کردی؟ می ما واسه بودی، تو  

 

 همان با بود، کوه همان هایش شانه اما شد خم سرش. باشد داشته را او که بود بریده عالم و آدم از دل. کرد رها را در

 :برافراشتگی

 

_ تا دو شما خاطر واسه زمین میارم رو خدا آسمون ! 

 

بدهد دست از مفت به نبود حاضر را اش خانواده امنیت و هنوز بود مصمم. گذاشت دهانش و بینی روی دست . 

 

_  کرد، خوش جا پهلوت تو کفشش نوک تیزی که بار هر. یمین کابوسم شده فیلم یه ولی. موند ش جنازه واسم و رفت سهند

کارت سر   برو اینی، به راضی اگه. شد خورد ذره ذره غرورم . 

 

چید را ها بوسه ،چینند می مردشان های لب انگور از تر، عاشقانه ها زن را ها بوسه ... 
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**** 

 

 اما نشسته او که چرخاند سمتی به را بدنش و چرخاند را سوییچ. کرد هدایت زد، اشاره صحرا که سمتی به را اتومبیل

دانست نمی را سردی حجم این منشأ. کرد می باز ای شیوه به باید را حر سر. دبو کارش محل در   سر به نگاهش . 

 

_ . من خواهر با روز یه و خواهرت با روز یه هست؟ حواست. خانم صحرا گذاری و گشت تو مدام تو اومدم، من که حاال

منه با همصحبتی از تر واجب دوستت که بعدشم روز . 

 



 با همراه پنهانی های نگاه. بود زده دامن بیشتر یمین؛ وضعیت از نامساعدش حال هب بیجا، انتظارات. بود پر دلش قُلک

 سکوت کرد، می عبور شان میان انداخته فاصله سرمای از تفاوت بی که مرد این خونسردی مادرش، های غره چشم

 انبار شدن کشیده آتش به تا چیزی...ناآراَمش دل   های دستپاچگی و منتظره غیر برگشت این از پدرش ممتد و طوالنی

 و نرسد سر همکاری که داد اطراف به را حواسش. انداخت سرشانه روی را کیفش بند. بود نمانده اش زندگی در باروت

 پلک قدر به حتی که چشم جفت یک از بود غافل اما نگیرد لکنت مرد، این با اش شده فراموش نسبت معرفی برای او

 او سمت سرش و کرد کیفش داخل کوچک ی آیینه در خود، به نگاهی. رفتگ نمی همراهش و او از چشم هم، زدن

 هم و گیر عالم داشت برقی هم. بسنجد عدالت ترازوی به توانست نمی مرد این های چشم میان را ماه و خورشید. چرخید

 به را دلدادگی این تاریخ   اما داشت یاد به را اش دلبستگی. بست می دلش؛ و عقل شدن سو هم بر را راه اش، سردی

 انداخته پدربزرگش باغ خانه حیاط بزرگ ی شده کاری کاشی حوض وسط را او که روزی همان از شاید. نداشت خاطر

 مرد، این دست از رنگ خوش و درشت های توت شاه که ها چیدن توت و بهار از شاید. بود زده لبخندی رویش به او اما

هایش شانه روی نشسته ارب کردن خالی برای گرفت نفسی. شد می نصیبش : 

 

_ نیست خوب حالش که دوستم دیدن برم امروز باید ولی. گذاشتی بقیه و بنده سر به قدم آوردی، رو همایونی تشریف . 

 

. بود کرده پیدا معنا برایش داشتن، ا تیکت و مارک. شد خیره حرکتش حال در های عقربه و اش مچی ساعت به انوش

پرسید آرام : 

 

_ تره؟ مهم من حال از حالش  

 

 یا نداشت اش زندگی در دیگر که اهمیتی و او یاد به را هایی شب چه بداند که نبود زن او. بود انصافی بی اوج دیگر این

 دستگیره روی دستش. است انداخته راه به نور رقص و کرده دعوت خوابش بی های چشم به ستاره آمد، نمی چشمش به

شد کنده او نیمرخ روی از نگاهش و نشست در ی . 

 

_ ندارن تو از کم برام که هستن دیگه های خیلی تو؛ غیر فهمیدم بودم، تنها که مدت این ! 

 

زد می موج صدایش در بود، نمانده آن از اثری امروز که دختر این همیشگی شیفتگی از حیرت و تعجب : 

 

_ طعنه؟ پر حرف این از منظورت و  

 

 آسفالت به کفش ی پاشنه و داشت نگه باز نیمه را در زانو، ی کاسه با. زد خیمه جانش به سرما موج. کرد باز را در

 .رساند

 

_ کنه تغییر ممکنه دیگه، یکی اون نبودن تو خیلی آدم که کردم یادآوری فقط. انوش ندارم طعنه به عادت . 



 

 علتش و شد می غدری مدام که بود اش خواسته تنها دختر، این شیطنت از پر و خندان های چشم جام همان از جرعه یک

بود شده ریخته ها آن روی سکوت َگرد که ها چشم همان به شد خیره. دانست نمی را . 

 

_ کم؟ مدت همین تو کردی؟ تغییر من بی یعنی  

_ بینمت می شب. رسوندی که مرسی. گذشت که نبود هم کمی زمان ولی شدن بیشتر تو تغییرات . 

 

آمد هایش لب روی تا کاپشنش، کاله یشپول پرزهای. برد فرو گریبان در سر و شد پیاده . 

 

 صحرا؟_

 

 شد می باعث تفاوتی بی نقاب اما دید می.بود مضطرب امروز انوش. شد خم کمی کمر از و ماند اتومبیل در روی دستش

 در شده عزیز مرد تنها اگر حتی خواست، نمی قیمتی هیچ به دیگر را شدن آدم و عالم رسوای. بگیرد را خود جلوی

باشد او دلش؛ ی گوشه . 

 

_  و کننده قانع زنیم، می حرف سرش. نزن سرم تو رو اومدنم دیر یا نیومدن ی قضیه پس دارم دوستت من که دونی می

 .منطقی

 

زد لب. بود راه آسمان تا زمین عقل، با هایش خواسته مرز و لحن از شد؟ می سرش منطق مگر دل : 

 

_ زنیم می حرف . 

 

 هنوز. بود افتاده مردمش و شهر جان به بد هوا، سرمای سوز. برد فرو هایش بجی در را هایش دست و بست را در

زد صدایش کسی اما بود نشده بلند اتومبیل موتور غرش صدای : 

 

_ کرمی؟ خانم  

 

 بود اش خیره واضح قدر آن هم اتومبیل ی شیشه های دودی پشت که هایی چشم. گرفت روزنامه دفتر ورودی در از نگاه

 شهاب. کرد اکتفا کوتاهی سالم دادن به و گذراند نظر از را دو هر چرخید، می اتومبیل و او بین نگاهش که مردی حاال و

 وارد او که زد اشاره صحرا به دست با و داد تکان گرفت، نمی دو آن از نگاه که مردی برای سری احترام با اما ایزدی

 .شود



 

_ بودن؟ برادرتون  

 

 بسته شهاب سر پشت که در. گیرد می نشأت مرد این ی شده بیدار حس کدام سمت از کنجکاوی این نداند که نبود احمق

 فقط. کند خون را خودش دل و بزند جار جا، همه بخواهد که نبود چیزی انوش بند نیم بودن. ایستاد پله اولین پای شد،

دکر می گلستان را دلش آتش که اش خواهرانه های دلداری و خواست می را یمین گرم آغوش . 

 

_ بودن نامزدم ایزدی، جناب ندارم برادر من . 
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 اما شناخت می را خواستن از پر های نگاه این. زد می سر او به روز هر ای، بهانه هر به که را همکاری نگاه آوار دید

 اش ای قهوه چرم کیف و افتاد پایین ایزدی سر. بود شده دیگری مرد های چشم مات خودش روزی که اویی برای ودب دیر

گرفت پایش جلوی دست، دو با را . 

 

_ دارین نامزد دونستم نمی . 

 

 شبیه. نزند حرفی تا سایید هم روی لب اما کند، نمی کم من ی وامانده دل از دردی هم دانستنت بگوید خواست می دلش

 آرام او و کرد سکوت. بیندازد چنگ کردن، دل و درد برای عابری هر های گوش ی یقه به خواهد می که بود شده کسی

زد را حرفش تر : 

 

_ زیاده کارم امروز برم، زودتر من تون اجازه با . 

 

 به را خود سالنه سالنه و انداخت پایین سر. نشست لبش روی زهرخند. شد خیره ایزدی شهاب ی عجوالنه رفتن راه به

رساند اتاقش کنج و دفتر . 

 

**** 

 



_ تو؟ ری می داری کجا  

 

 فرو ای لحظه را خشمش دید، که را او لرزان پاهای نشدن متوقف. کرد جلب دو آن به را عابرین توجه فریادش، صدای

داد تکان افسوس به سر زنی و گرفت را بازویش. دوید دنبالش به و خورد . 

 

_ وایستا لعنتی . 

 

 با. بود گرفته آغوش در داده، را امتحانش که کتابی. بود آمده سرش ترسید، می که چیزی از و ریخته دلش پر   و رککُ 

 بعد که غریبی حال به. اندیشید می شان بین عمیق ی دره به او آمد؛ می بیرون دکتر دهان از که ای واژه هر با کلمه، هر

 تکیه همان، به ها سال که ای عالقه از کشیدن دست از که شوق، از نه اما لرزید می هایش لب شود؟ چه بود قرار این از

افتاد التماس به و کشید را بازویش. بود کشیده قد و داده : 

 

_ باشم تنها خوام می . 

 

 کشیدنش با. گرفت را دستش و انداخت نگاه ای لحظه رفت، می عقب عقب که بهار سر پشت به. کرد چفت هم به دندان

یدغر خود، سمت : 

 

_ ذارم می پا جا اون من قبلش بری، قبرستونی هر . 

 

 در را دستش کرد تالش داد؟ می عادت هایش نفس به را او مهدیار چرا و کرد می اش دیوانه ها شدن کم فاصله این

باشد خواست نمی او زندگی بختک. برود و بگیرد را راهش و بیاورد . 

 

_ نزن بهم دست . 

_  به خیابون تو رفتنش راه که دیگه یکی بغل تو بیفتی و عقب بری جوری همین شتمذا می. شوهرتم شعور، بی احمق

 زوره؟

 

 طاقت و کرد نگاه را مهدیار باز. بود شده خیره دو آن به و داشت گوش در هندزفری که دید را پسری و چرخاند سر

شان شده زنجیر هم به های دست کف میان بود آتش. نداشت را او دست گرمای . 

چه؟ را حالش دید؟ می هم را او خدا. آمد باال سرش و زد زل مهدیار های انگشت بند به بند فشار به  

 

_ گفت...بچه گفت ... 



 

 گرفتن تاکسی به نیازی و بود پایش زیر امروز سامان اتومبیل که بود آورده شانس. کرد همراه خود با و کشید را دستش

آورد کتفش و بازو به فشاری. بنشیند او تا رفت ارکن و کرد باز بهار برای را اتومبیل در. نداشتند . 

 

_  جلو مطب؟ تو گفتی خواست، دلت چی هر و رفت یادت مونم نسبت که شد عوض چی. گفتنه واسه حرف گفت، که گفت

غریبه؟ پشت صد چشم  

 

 نه. شود درک که بود آن از تر کس بی اما بگوید کسی به خواست می را هایش غصه تمام. فشرد می محکم را کتابش

 کسی چه به گله انداخته، تالطم به را روحش که ناقابل محرمیت   این درد از پدرش، حتی نه و فهمید می را حالش منیره

گرفت قرار صندلی بالشتک روی سرش کرد؟ می : 

 

_ گفت؟ چی که بفهمی خوای نمی یا فهمی نمی تو  

_  و متر به برسه وجب، یه از مون فاصله تو؟ و من ینب بندازه خط قراره بچه، یه. هستم نفهمم ولی گفت، چی فهمیدم

 فرسخ؟

 

اش پاییزی نگاه به دوخت چشم. کشید جلو و داد تاب بهار سمت به فرمان پشت از را بدنش : 

 

_ بگذره تو بی روزم، یه حتی بذارم اگه موال به . 

 

 اسمی شد می سال چند مگر اما دبو شده درگیرش که خواست می را ها بودن همین. باریدند وقفه بی هم پشت هایش اشک

 چشم مردمک ی زمینه پس سرخی از بلرزد دلش شاید که زد، زل مهدیار به نخواهند؟ و نیاید و نباشد شان میان بچه از

 :هایش

 

_ برم بذار مهدیار، نمیاد باال نفسم...مریض ی بچه . 

 

 ی چهره ناپذیر جدا عضو بود شده اخم شد؟ می مگر نباشد، او آن   از دیگر هم هایش نفس. برد تر نزدیک را سرش

خندانش همیشه : 

 

_ زخمم ال استخون   بشه نداشتنش که نیستم بچه در دربه من میاد؟ باال من بی نفست . 

_ خوای؟ نمی سال چند چی؟ من بابای و مامان خوان؟ نمی عمو زن و عمو  

_ شد؟ عوض جاها دیگه حاال اومد؟ من اسم قبل شون اسم اونا  



 

فتر تحلیل صدایش : 

 

_ کنه نمی کار مغزم . 

 

گرفت بازی به را فرمان و داد تکان حرفش تأیید به سری : 

 

_  زندگی و اعصاب و دل داری جوری این که شرفی بی خیلی. میاد در ازش مفت حرف که کنه نمی کار. دونم می آره

 که ای بچه. میارم رو نقدش هب دست دونه یه پرورشگاه، رم می خواستم، اگه. خوام نمی بچه من. دوزی می هم به رو من

حرفیه؟. اصال   باشه خوام نمی من، مثل بشه یکی  

 

 او اما برد یغما به را بهار های لب سردی بدهد؛ فرصتی که آن بی تعلل، بی فاصله، بی هایش لب و کشید جلو سریع

 زدنش، پس این تا مهدیار اهنگ و چسبید اتومبیل در به. شد تر جمع اش درمانده تن و کشید پایین سرش پشت از را دستش

بود شده عالم رنگ   بی که رنگی صورتی های لب روی تا. آمد کش . 

 

_ ش همه شه، تموم باید چی همه ...! 

 

**** 
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است کرده اسیر خانه در را خود هفته یک این تمام او و ستنی که شد نمی باورش. سوخت می هایش چشم . 

آمد؟ می کارش چه به گوشی نداشت، را او. دوید خاموشش گوشی پای تا نگاهش و گذاشت بازویش یک روی سر  

 و شده کشیده باال سمت به هایش لب و صورت سمت یک کرد می احساس که بود زده اوضاعش و خود به پوزخند قدر آن

نکرد بلند سر او و آمد درب شدن باز ریز صدای. ندارد آمدن نپایی قصد . 

 

_ اومده عموت زن مهدیار، . 

 



 یک این در. بود گرفته نظر زیر را او واکنش که مادرش، های لب میان شکاف به دوخت چشم حرکت بی. پرید جا از

گرفت فرش روی ترنج طرح از دل اقدس، و شد خیره مادرش به. بودند نپرسیده او از حالی هفته، . 

 

_ بزنه حرف باهات خواد می . 

 

پرسید و کشید ریشش ته به دستی. کرد می هم سر   ای جمله باید : 

 

_ جوریه؟ چه ش قیافه  

 

. داد نمی خوبی بوهای هم خیلی که همسرش تأییدوار های دادن تکان سر یا بزند حذف منیره گرفتگی از دانست نمی

زد را حرفش سیت و کرد رها را در ی دستگیره : 

 

_ زده حرف باباتم با. گه می چی ببین بیا . 

 

 و چرخاند نگاه هال، به شدن وارد با و افتاد راه به مادذش سر پشت. زد می حرفی بهارش از شاید بود، خبری شاید

بود ای عاریه لبخندش. کرد بلند سر دیدنش، با منتیره . 

 

_ جان مهدی سالم . 

 

. آمد باال تأخیر با منیره دست. شد خم جلویش و داد را منیره جواب. گرفت دستش از مهدیار و برگشت چای سینی با اقدس

کرد تر لبی شدنش، مستقر با. دوخت چشم نشست، و رفت مهدیار که مسیری به مستقیم : 

 

_  که اونی آزمایش، این با ولی. کردیم قبول رو دومادیت نشون که بودی عزیز چقدر برامون دونی می خوب خودتم

 نیفته ُچو فردا که تونه مصلحت سر افتاده، بزرگترا زبون سر جدایی از حرف اگه. منه دختر شه، می تلخ کامش به زندگی

زده سر ازشون کوتاهی که . 

 

رفت حرفش میان مهدیار : 

 

_ ندین اونم و این مفت حرف به گوش. زیاده ثوابش برسونید، هم به رو جوون تا دو . 

 



بگیرد نشنیده را مردم حرف یا ببندد دخترش شدن آب روی چشم توانست ینم اما داشت پسر این اصرار از خبر . 

 

_  به چشم دونستم می. داشتم احوالش از خبر که بود خودم دختر دل خاطر واسه کردم، رد رو خوبش خواستگار اگه من

گیریمن سخت بهت که بود این پ ی مون حواس و چشم سر   گذاشتیمت که ما. بیاد جلو پسرعموش که دوخته در . 

 

کند جاری هایش رگ در خون گرمایش، تا گرفت دست در را چای لیوان . 

 

_ نبودی پسرمون از کم . 

 

کننده امیدوار ای جمله و حرف شنیدن برای بود شده گرم بیخود چه دلش منیره، مغموم ی چهره به کرد نگاه بار شماتت . 

 

_ خبرم؟ بی زنم از که ست هفته یه االن و نبودم ازش کم  

 

خورد را چای از مقداری. داد جا لپ ی گوشه و برداشت قندان از قندی حبه . 

 

_ بیاد کنار باید باألخره احساساتی، و دختر اونم. نیست درست شرایط این تو دیدن . 

 

گرفت قرار پسرش پای ران روی اقدس دست و شد کشیده جلو اش تنه : 

 

_ من؟ نبودن چی؟ با  

 

کند شاد را پسر این دل بتواند که بود آن از تر تلخ کامش اما بود زبانش روی قند ی شده حل ذرات شیرینی ی مزه .  

 

_ کنم می کاری نه و زنم می حرفی نه اون ا ذن بی. اومدم و گرفتم اجازه باباش از امروز واال . 

 

چسباند هم به ابرو و گرفت ندید را مادرش دست فشار. بود مشهود اش دلخوری های رگه صدایش . 

 

_ بده؟ شوهرش حرف به گوش که عمو، زن ندادی یاد خترتد به چرا پس  



 

مردم حرف نگران هم خودش و بود او به اقدس نگران نگاه. گذاشت فرش روی را لیوان و کرد بلند سر : 

 

_ شه می خراب ش خونه و میاد پشتش حرف. پسر نه شه، می دختر سوزه می که اونی بگیره، سر ازدواجی اگه . 

 

کرد خم شانه روی سر دوخت، اقدس به چشم : 

 

_  به سالم اوالد و باشه داشته ای دیگه بخت تونه می وقتی دخترمه،. گم می چی از فهمی می خوب و زنی خودت اقدس

 دنیا به ای بچه نکرده خدای وقت یه فردا پس دونیم می وقتی کنیم، عروسش بیاد مون دل چطور باباش و من بیاره، دنیا

شه؟ نمی ساخته آب رو زندگیش اون بیفته، ونش دست رو وقتی مریضه؟ که میاره  

 

. کنند سرزنش را خود همه عمری که بیفتد اتفاقی شان، حاصل و نوه برای داد نمی رضا هم دلش اما بود ناامید هم او

 رنگ سبز های رگ و شده جمع که انداخت پسرش دست به نگاهی نیم. کشید فرش کوتاه و خوابیده پرزهای روی دستی

داد می نشان را خود یشترب دستش روی : 

 

_ دارم رو بودنش جوری این طاقت نه و کنم کاری تونم می نه پسر این دل با ولی حقه که حرف. دونم نمی من واال . 

 

 به کمی و داد قرار رویش دست. گذاشت پایش جلوی و برداشت کنارش از بود، همراهش که را رنگی مشکلی نایلون

داد ُهلش مهدیار سمت . 

 

_  باطل هم رو محرمیت این. بیفته آتیش تو دخترمون شه نمی راضی مون دل. بیارم پس گفت رو ها هدیه و نشون باباش

انداخته گره کارتون تو خدا که جداست هم از تون بخت. پسرم کن . 

 

 پرت منیره سمت را دستش و رفت باال صدایش. بود آورده برایش خود با را مرگش خبر نایلون،. برخاست برافروخته

 :کرد

 

_ برگرده؟ نظرم و رأی که شم؟ آدم که بگین بهم رو اینا بیاین سپرده خدا؟ کرده مشورت و صالح شما با  

 

انداخت زیر به سر و کشید هم در ابرو. زد دستش پشت و گزید لب منیره : 

 



_ حرفا این داره کراهت استغفرهللا، . 
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 احترام و آمدن کوتاه بود بس. زد پس فشرد، می را بازویش و شده بلند پایش هم که را مادرش دست و داد جلو چانه

بودند کرده را جانش قصد که هایی آن به گذاشتن . 

 

_ تون؟به بدم برابر دو من که تون دست کف ذاره می چی خدا چی؟ جوون تا دو کردن جدا  

 

 دو روی منیره، پای پیش و رفت جلو مهدیار. گرفت مشت در را چادرش و کرد جمع خشم، این با را پایش و دست منیره

گذاشت نایلون روی دست و زد کنار را چای لیوان. نشست زانو . 

 

_  تو شدن قایم بودن زن بگین بهارم به. بدم پس رو امانتی محاله منم، و دستم سپرد رو دخترش بگین عمو به من قول از

. بخشیدم بهت رو مون محرمیت باقی بگم و بگیرم دستم گوشی بخواد که ببینه خواب تو بگین. نیست اتاقت پستوی

 محرمیت، شدن تموم قبل که باشین جهازش فکر به برین. کشم می دست زنم از نه و شنوم می حرفی نه دیگه والسالم،

خودم و شخود ی خونه تو میارمش و گیرم می رو دستش ! 

 

 دیدن با گرفت نفسش و کوبید هم به را خانه در. داد محل منیره ناراضی نگاه به نه و شنید را اقدس های زدن صدا نه

شد می خارج کوچه از داشت بغل، در ای جزوه با و بست را عمویش ی خانه درب که دختری . 

 یخ زود بهارش های دست که آورد یادش به هوا سرمای. بارید می نگاهش از حسرت. گذشت می ندیدنش از هفته یک

 سوزش به چشمش و لرزید پلکش. شد می دورتر او از لحظه به لحظه بهار و داد تکیه شانه خانه، کنار دیوار به. زد می

 .افتاد

 

بهارش های قدم مسیر از دورتر مسیری اما افتاد راه به. کرد فرو شلوارش جیب در دست و افتاد پایین سرش ... 

 

 باال را سرش و گرفتند فاصله هم از ابروهایش. شد می کم ای لحظه اش سینه سوز نه و بیاید در فکرش از توانست یم نه

 چشم نگرانی. بود نایستاده پشتش دیگر بهارش وقتی بود شده کم چه طاقتش و دوخت چشم آسمان آبی   به ای لحظه. گرفت

بود کرده سکوت دنیا و دید خدا را هایش ... 

 

**** 



 

_ الوند؟ چیه قضیه  

 

 سفارش از اثری اما بود گشته را شرکت در موجود های زونکن تمام صبح از. کرد رو و زیر را خرید فاکتورهای

گرفت قرار میز روی دستش دو و شد بلند خسته. ندید جدیدشان . 

 

_ طرف؟ با کرد هماهنگ مهدیار و شد اوکی سفارش این مطمئنی سامان  

 

بود نخورده چشمش به چیزی اما گشته را میز کشوهای تمام آشفته هم او . 

 

_  دیگه منم. حله گفت ولی نشدم پیگیرش خیلی حقیقتش من. داده سفارش و زده رو طرف مخ که گفت خودش خدا به واال

سپردم خودش دست . 

 

داد جا صدایش در را برنامگی بی این از عصبانیتش حجم و رفت باالتر صدایش : 

 

_ شده گور و گم. نیست خرید رسید ولی داره سفارش مونده؟ گوری کدوم ببین کن پیداش برو . 

 

گفت و نشست. آمد کالمش میان شد، نواخته در به که ای تقه صدای : 

 

_ تو بیا . 

 

گذاشت اتاق داخل قدمی و کرد باز آرامی به را در منشی : 

 

_ اومدن فراهانی جناب تون دوست . 

 

رفت و دید را گذاشتنش هم روی پلک. ختاندا سامان به نگاهی منشی و داد تکان سر فقط . 

 

_ باشه خونه شاید. کنم پیداش تونم می کجا ببینم رم می من . 



 

زد زل الوند آشفتگی به. رفت او و کردند لمس را همدیگر لحظاتی مرد دو دست فریبرز، ورود با : 

 

_ خبره؟ چه  

 

 به ای اشاره و کرد دراز میز روی پا. نشست لمب روی و زد دور را میز. کرد می بازی آن با فقط اما برداشت سیگاری

زد نشستن برای فریبرز . 

 

_  بوده مهدیار قرارداد طرف ولی کرد ریسک شه نمی باالست، مبلغش. مونده در دم ارسالی بار و شده گم خرید رسید یه

نیست پیداش که . 

 

 از حالی بار یک روزی که هدیاریم از بود خبر بی هم او. نشست پاهایش ران روی دستش، دو آرنج. نشست روبرویش

گرفت می او . 

 

_ میاد جا همین بزنی، رو تهش و سر. شه می پیداش . 

 

بود فکر در که داد او به را نگاهش امیدوارانه الوند . 

 

_ بری خونه دیرتر ساعت دو امروز بشه اگه اومدم . 

 

. بود کنده خانه از دل سختی به. است وبخ شان حال که بود کرده راحت را خیالش یمین بار هر و گرفته تماس بار پنج

بپرسد کرد وادارش خواسته، این اما. نکند خالی وقت برایش که بود آن از عزیزتر برایش فریبرز ولی : 

 

 چطور؟_

 

بود کرده فکر و ایستاده پنجره پای صبح تا را شب کل. شد بلند و گرفت بازی به را سوییچش . 

 

_ باهات دارم حرف . 

_ بگو جا همین بشین باشه، . 



 

شد خیره اش چهره به : 

 

_ زد حرف ازش شه نمی جا این . 

_ کجا؟ پس  

 

گذاشت عقب قدمی : 

 

_ سهند قبر سر باال . 

 

 هایی چشم تا شد کشیده فریبرز پاهای از نگاهش. ماند خشک هوا در بود، رفته میز روی شربت لیوان سمت به که دستی

ایستاد روبرویش. زد دور را بلم و شد بلند مکث با. بود اتاق کف دیدشان، مرکز که : 

 

_ کردی؟ پیدا رو کسی چرا؟ جا اون فریبرز؟ چیه جریان  

 

افتاد می پشتش ها اتفاق خیلی شاید که کند باز را حرفی بود آمده. زد می سنگین قلبش . 

 

_ باشه داشته من به ربطی شدنش کشته این شاید. بود سهند و من بین که هست حرفی یه . 

 

 سرش که داشت او به ربطی چه سهند، مرگ. داد او های چشم به را ناباورش نگاه و نشست اش نهشا روی الوند دست

افتاد؟ می پایین مدام ! 

 

_ بدونی که بگم اومدم بازم ولی باشه دیر کم یه شاید گفتنش. نبود راحت ازش نگفتن. الوند کنه می سنگینی هام شونه رو . 

 

خورد تکانی هایش لب : 

 

_ بدونم؟ رو چی  

_ منم مردنش باعث که ...! 
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# یک_و_نود_پست  

 

 های چشم گر نظاره همه و همه بودند، کرده باز خود دل در آشوبی پای جای که سکوتی در غرق زمان و زمین

 گشاد هایش چشم مردمک. خواست می ندیدن و نشنیدن دلش و شنید می را دفترش بیرون صداهای. بودند الوند خاکستری

. کند اولش روز مشابه توانست نمی چسبی و درزگیر هیچ با را نشست ناتوانش قلب روی جمله یک با که َتَرکی. بود شده

 ی جمله و دید می را فریبرز ابروهای میان گره. بودند کرده جان قصد که بود شان میان لحظات ی تپنده قلب دقایق،

 در داریوش و سهند از بیشتر بود، مردانه های رفاقت ورای که فریبرزی. زد می زنگ سرش در منم، مردنش باعث

. برگردد تمرکزش کرد سعی و شد بلند میزش روی تلفن زنگ صدای. بود گذاشته جا به خود از پا جای اش زندگی

 که داد قرار میزش روی و سر پشت اما، نشست می شرفیق ی چانه روی باید که ای شده شده مشت دست شد تالشش

نشود تا کمرش . 

 

_ بگم؟ که جا اون بریم میای یا بزنیم حرف  

 

 چقدر ها محال. شد نمی کنده فریبرز خاموش های چشم از نگاهش. نشست اش شانه روی دستش کف کشید، بلندی نفس

بودند شده دستی دم و ممکن . 

 

 .سالم_

 

 در دیگری و طوفان منتظر یکی. نچرخید سمتش کدام هیچ سر اما پیچید اتاق در مهدیار، سالم و درب شدن باز صدای

بود هایش شنیده تکذیب انتظار . 

 

_ فریبرز؟ همدستی با کردی؟ شروع سالمم نکردن علیک از نبودم، که کنی سرویسم قراره گفت می سامان  

 

 مرگ از ها، بودن همیشه مرد   این. یابد رهایی بوسکا از بخواهد که شد نمی سنگین و سهمگین اندازه این هم خواب

بود؟ آلوده سهندش خون به که دستی و گفت می برادرش  

 سرش. انداخت دستش ساعد روی و آورد در تن از را کوتاهش پالتوی فریبرز. بود آمد و رفت در شان بین مهدیار نگاه

بود گرفته دایشص. زد می زخمه با را دردها قلبش روی الوند، نگاه و آمد باال : 

 

_ بگو و بگیر تصمیم. مونم می منتظر اتاق این بیرون . 



 

 االن اما نکند کسی بار حرف بود محال که مردی به زد زل هم او. نشست مهدیار ی شانه روی دستش در، جلوی و رفت

دوختن؟ چشم مستقیم از گرفت می نگاه چرا بود؟ افتاده هایش شانه چرا لحظه، این و  

بست سرش پشت آرام را در فریبرز و کشید کنار شراه جلوی از . 

بود ایستاده فریبرز که بود کوبیده جایی همان به دقیقا   را نگاهش میخ که الوندی سمت برگرداند سر . 

 

_ که هم تو. بود حال پریشون بچه اون انگاری، هست خبری یه ... 

 

 می کشاندن، ریه به و بلعبدن برای هوا. بود گذاشته اش صندلی پشتی   روی که کتی به زد چنگ و شد خم میز روی

 اتاق این در نکند فکر بتواند که شد می پناهش کجا صدا، یک و جمله یک از فقط اما شد می پر و خالی سرش. خواست

 سمت همان به مجدد. است میز روی سوییچ آمد یادش اما رفت قدم دو است؟ شنیده را تر لعنتی ی جمله کدام لعنتی،

زد مهدیار به وار طوطی را فشحر و برگشت : 

 

_ بیام من تا بدین انجام رو بار این کار سامان، دست بده و کن پیدا رو رسید . 

 

 بشنود را اش مردانه درددل صدای کسی بود آمده. شد فراموشش خودش ی غصه و آورد نمی در نفر دو این کار از سر

 زد خود اوضاع به پوزخندی. داشت وجود تصورش در که بود آنی از تر وخیم اوضاع اما بگذارد پایش پیش چاره راه و

نشست چرمی تقویمی روی و رفت جلو میز روی ودستش ایستاد الوند سر پشت. رفت سمتش به و . 

 

_  رفت یادم دیگه و گذاشتم جا همون مجبوری اومد، پیش واجب کار. موند میز رو ای قهوه رسید سر این تو رسیدش

ریدخ و سفارش لیست تو بذارم . 

 

پرسید و گذاشت های شقیقه روی دست. چرخاند را اش تنه و گرفت مهدیار دست و سررسید از نگاه : 

 

_ دادن؟ خبر بی بودی کجا هفته یه این  

 

 می گریزی راه دنبال. بود کرده طی پیاده پای که مسیری تمام به زد نیشخندی. چسباندش پا روی و کشید عقب دست

بست چشم و کرد خم شانه روی سر. بودند چیده برایش که ای برنامه از گشت : 

 

_ کردم می بازی قل دو قل یه زندگیم ی خرابه رو ! 

 



 و رساند اش یقه به دست. کند تمرکز چیزی روی داد نمی اجازه فریبرز صدای اما کرد پایین و باال ذهن در را اش جمله

 زیادی، شدت با دست کف با و انداخت مبل یرو را کت. شد نمی راست نفسش اما داد فاصله گردنش از را سمتش دو

کشید اش پیشانی روی . 

 

_ خالیه نوار یه مثل مغزم االن. بفهمم بگو جوری یه . 

 

 دلش روی بار کردن سبک برای خوبی وقت. ماند هایش لب پشت ها، حرف و انداخت الوند عصبی وضعیت به نگاهی

گفت و انداخت پایین سر. نبود : 

 

_ برس کارت به برو تو اومدم، که حاال. حرفاست این از تر رابخ شما اوضاع کنم فکر . 

 

 ی کشیده پایین نگاه به. نداشت دلش در شدن روبرو و رفتن بیرون میل که داشت واهمه چیزی از. نداشتند قدرت پاهایش

زد زل مهدیار : 

 

_  پیام یه. نیستی که بود نگفته وزدیر تا منم به. نیومدی بیرون که اومده خونه دم تا بار دو یکی سامان بودی، خاموش

تموم و دادی . 

 

کرد بیداد را درد و غم اش چهره و شکست هایش لب سکوت قفل الوند، منتظر نگاه و کوتاه ای وقفه با : 

 

_ تعطیلم رسما   خودمم. شده فلج زندگیم و نباشه زنم دیگه خواد می زنم . 

 

شد اضافه اش آشفتگی به هم تعجب : 

 

 بهار؟_

 

نشست کمرش روی دستش و دآم باال سرش : 

 

_ پرسی؟ می اسم که داشتم سر زیر تا چند مگه! گم می رو یکی اون نه،  
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# دو_و_نود_پست  

 

 مانده جا کویری او دل و داشت سر هب باران هوای هوا،. انداخت اتاق ی بسته ی پنجره به نگاهی و رساند میز به دست

باران نم   از ... 

شد پشیمان اما نشست پنجره پشت ی دستگیره روی دستش و کشیدند سمت همان به را او پاهایش . 

 

_ کردم؟ قاطی من یا هست اصال  . بیاد فریبرز بگو  

_ تون؟ بین اومده پیش چی  

_ بیاد بگو . 

 

 با منشی سر. دید ایستاده، خودش به پشت و گریبان در سر را یبرزفر و زد بیرون اتاق از. نماند دیگری سؤال جای

ماند سرش پشت. دزدید نگاه اما شد کشیده باال ورودش : 

 

_ نه؟ یا هستش واقعا   ببین برو گه می و شده زایل مغزش الوند که گذره می داره تون بین چی ! 

 

 و کرد خیس زبان نوک با را لبش. بچرخد کمی کرد وادارش و گرفت را بازویش مهدیار انجامید، طول به که سکوتش

داد او کنجکاو های چشم به نگاه : 

 

_ موقع به ... 

 

 با هم سامان. دید را الوند هراس و چرخید سرش. دید دیگری جای به را او ی خیره نگاه مهدیار و شد قطع صدایش

 که بود چرخیده الوندی سمت سرها ی همه .زد زل اتفاقات این به و زد بیرون اتاقش از بود، مانده گوشش روی که گوشی

زد فریاد کالفه و رفت در سمت قدمی مهدیار. بود شرکت از خروج حال در سرعت به : 

 

_ سرتون؟ به زده شماها باشم، آدمیزاد اومدم و کندم خونه گوشه از دل من که روزم یه دیگه؟ ری می کجا داری تو  

_ ره می کجا داره ببین برو . 

 

 خواست می مهدیار از و ایستاده هنوز او که نبود کوچکی اتفاق. انداخت می چنگ دلش به فریبرز ی برداشته خش صدای

برود دنبالش . 



 

_ میاین کنار بیشتر هم با که دونی می بیا، خودت . 

 

نشست اش شانه پشت فریبرز دست : 

 

_ نشده دیر تا برو. مونم می قرارمون و حرفم سر من بگو بهش. دنبالش برو . 

 

زد زخندیپو عصبی : 

 

_ تون حال این با شدین کن شاد ملت . 

 

 چشم با اما افتاد شماره به نفسش. رفت پایین یکی تا دو را ها پله. کرد اصابت چارچوب به صدا با سرش پشت در و دوید

زد فریاد. دید را الوند چرخاندن، : 

 

_ تو؟ ری می داری کجا وایستا  

 

 و او به تا زد کنار راهش جلوی از را نفر سه دو مهدیار. بود جا آن لحظه، آن در حواسش نه و شنید می صدایی نه او اما

 در هنوز. رسید موقع به و انداخت چنگ درب ی دستگیره به. گرفت می شدت لحظه به لحظه هم باران. برسد اتومبیلش

کرد پر را گوشش فضای اتومبیل های الستیک صدای نبسته، را . 

 

_ مون ندادی کشتن به تا کنار بزن رانندگیه؟ وضع چه این پسر هی . 

 

 تا کرد می استفاده پرتی و خالی فضای هر از. کرد می ترش عصبی اش، شلوغی و بود خیابان به فقط سرخش های چشم

شد نمی برداشته بوق روی از دستش و بکشاند جلو را اتومبیل . 

 

_ کنار بزن الوند . 

 

افتاد شک به لوند،ا زدن دور با. دوخت چشم خیابان به او و نداد جوابی : 

 



_ خونه؟ ری؟ می کجا  

 

. خوردند سر پشت از ای ضربه که کوبید ترمز روی پا خیابان وسط جلویشان، به کناری اتومبیل ناگهانی   شدن کشیده با

 از. نزند حرفی تا گرفت کام به زبان اما شد شاکی. داد قرار اش پیشانی روی دست مهدیار. شدند پرت جلو به دو هر

 شاکی ی راننده طرف به. داد تکان سر و انداخت نگاهی بودند، آورده وجود به که کوچکی ترافیک به و شد پیاده اتومبیل

آورد در پولش کیف از را شرکت کارت و رفت . 

 

_ کنیم می صاف هم با رو بدهی همه بیا فردا. آدرس این قربونت، بیا. ببخش تو شنیدیم، میر و مرگ خبر داداش . 

 

. داشت برنمی فرمان روی از سر که چرخید می الوند سمت مدام مهدیار سر و کرد نگاه کارت به ردیدت و شک با مرد

زد الوند و ترافیک به ای اشاره دید، که را او های چشم گشادی و تعجب. نشاند مرد ی گونه روی ای بوسه و رفت جلو : 

 

_  و صافکاری بدهی خودم که قسم شرافتم به. بریم که شو راضی نیومده، در یکی زبون از مادر و خواهر فحش تا داداش

دم می رو ماشینت سپر . 

 

 ی نشانه به را دستش و رساند الوند اتومبیل به را خود دوان دوان مهدیار. نشست فرمان پشت و زد غری مرد

 رفت وییچس روی دستش و نشست فرمان پشت. کشاند کناری صندلی روی را خود که دید را او تن. آورد باال عذرخواهی

رفت باال هوا بی صدایش. بود شده پر هم او اما : 

 

_ حاال؟ برم گوری کدوم. روانی دادی می مون کشتن به داشتی  

 

 سرش، های مویرگ تمام در که ای موذیانه درد بلکه فشرد می قدرت تمام با. بود سرش سمت دو روی الوند های دست

 باز هم از لب سختی به. گرفت می تنش از جان بیشتر درد لحظه، به لحظه اما بخشکاند ریشه از را بود دوانیده ریشه

 :کرد

 

_ بیمارستان برو . 

 

گرفت جلو از نگاه مهدیار و شد کمتر افتاده راه به تازه اتومبیل سرعت : 

 

_ ماها َمهن   دهن ترتیب دادن واسه امروز کرده خالی وقت برم، قربونش خدام خبره؟ چه بیمارستان زهرا، ی فاطمه یا ! 

 



 مدام اش معده. شد اضافه خوبش، احواالت تمام به هم تهوع حالت. گذاشت دهانش روی دست و کشید جلو به را خود الوند

پیچید می هم به . 

گذاشت کتفش روی را آزادش دست بود، شده جانش ی خوره نگرانی حالش، دیدن از که مهدیار : 

 

_ امروز؟ چته تو شده؟ مریض یمین الوند؟ شده طوریش کسی  

 

گفت ناله پر الوند شیشه، به زد می شالق باران. نبود شان کدام هیچ روز. شد خیره روبرو به سکوتش، با : 

 

_ نرفته دستم از اینم تا برو تندتر میره، می داره داریوش ! 

 

**** 
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# سه_و_نود_پست  

 

 سرما و چسبیده تنش به پیراهن. کند خطابش دیوانه حتی که شد نمی پیدا کسی و بود زده زل قبر سنگ به تمام ساعت ود

 نگاهش و کرده رها اتومبیل در را پالتو. بود زده زخم مرد این قامت پای تا سر به و نکرده رحم هم هایش استخوان به

 برای هنوز اما بود افتاده گز گز به پاهایش. چرخید می سهند نام ولا حرف به ستوده، خوانوادگی نام انتهای از مدام

 سنگ سطح به انگشت قبری کنار وضعیت، آن در کمی خیلی ی عده. داد می خرج به مقاومت نشدن خم و ایستادن

گذاشت می زمین را بارش او و رسید می سر الوند کاش داشت، درد نگاهش. خواندند می ای فاتحه و چسبانده . 

 

_ شین می مریض . 

 

گرفت سرش باالی چتر که دید را دستی و شنید چپ سمت از درست ظریفی صدای . 

 

_ هستن شما دوستان از شاید. باشم شنیده رو اسمی همچین نمیاد یادم تون فامیل بین . 

 



 خیلی اام بود آشنا. کرد پیدا امتداد دختر صورت روی تا نگاهش و شد رنگ مشکی و کوتاه کت سرآستین جلب توجهش،

 به را چتر ی دسته. کشید بیرون داشت، جیبش در که را دستی و بازگرداند اولش جای به سر. نداشت جایی خاطرش در

زد عقب نباشد، اش مردانه های شانه و سر روی دیگر که ای اندازه . 

 

_ نه؟. رسید دادت به هوا ولی کنی، باز صحبت سر باهاش که نیست دستت حلوا  

 

 بودن برای ارزید می شدن خیس کمی. گرفت پایش کنار و کرد جمع را چتر. آمد نمی مرد این به یادیز آرام، صدای این

 ها دست و کرد چتر انتهای بافت وارد را دستش. بود کرده هجی خود برای ها سال را هایش نبودن که مردی کنار در

 مویرگ و رسان خون های رگ مامیت در دلش، در سرش، در گرفت جان ها گذشته. کشیدند حصار بازوهایش، دور

 ...ها

 

_ عمرانم مهندس امروز. موندم منتظر و اومدم شد وقتا خیلی روز، اون از . 

 

 و الوند وقتی تا نه. کرد نمی عوض را حالش کس هیچ همصحبتی. کرد هدایت شلوارش جیب به را هایش دست مجدد

 که او برای زدن حرف مجال این شود تمام تا گفت ژهوا یک تنها. زدند می پرسه افکارش تیغ ی لبه روی شان رفاقت

نبود زدن حرف اهل : 

 

_ سعادتت به خوش . 

 

 عوض جا. شود اش خیره مستقیم نتواند و بزند پلک مدام کرد می وادارش بارید می که باران فریبرز، لحن از زد لبخندی

ایستاد قبر سنگ جلوی او، از فاصله با و کرد . 

 

_  دیگه بعدش ولی. کرد می کار باهام فیزیک و ریاضی مون، همسایه و محله خون درس پسر که داشتم رو سعادت

شد کمرنگ سعادتم . 

 

 یاد از که بود آن از آشناتر برایش کرد، می کار فیزیک و ریاضی که پسری. نشست فریبرز ابروی دو میان عمیق خطی

داشتند باریدن میل ابرها هنوز اما بود شده کمتر باران شدت. آمد باال کمی سرش. ببرد . 

بود دوخته چشم دیگر جایی به و نبود صورتش روی دیگر دختر نگاه . 

 

_  دیدنش امید به رو تعطیلی و شدم تموم اول ترم وقتی. داد خودنویس یه بهم ش جایزه واسه شدم، قبول که دانشگاه

بیرون زده و آورده پایین رو خونه ی شیشه و در گفتن برگشتم، . 

 



 را ُخلقش و آورد می یادش به چرا را لعنتی خوب   روزهای تمام. نشست اش یقه روی و آمد در جیبش از فریبرز دست

 اش شده ریز نگاه او، های چشم که بیاید شان زندگی در حضورش از اثری تا شد دقیق دختر ی چهره به کرد؟ می تنگ

نشیند می گلی لطیف برگ روی که اهیصبحگ اول شبنم بود شده روشنش، پوست روی باران قطرات. کرد غافلگیر را . 

 

_ ولی زدن حرفا خیلی. رفته و گرفته رو ناتنیش دخترعموی دست گفتن ... 

 

 به نگاهی. برداشت سمتش قدمی. مرد این برای بود کرده تب هایش، شنیده درشت و ریز تمام بود ناخوشایند نداد، ادامه

گرفت سمتش و کرد آزاد مچش دور از را چتر. انداخت فریبرز تر افتاده جا ی چهره و شده تر پهن های شانه . 

 

_ شما واسه بمونه چتر ولی رم می دارم دیگه من خورین، می سرما . 

 

 ی الیه کرد می پنهان باران. گرفت را چتر او و نرفت عقب دختر دست. آمد باال او های چشم بغض روی تا فریبرز نگاه

 خم دفترش روی وقتی اما پوشید، می چادر که آمد فریبرز ذهن ی گوشه دختری و رفت او. کرد می تار را دید که اشکی

شد می رنگ به رنگ هایش، تمرین سر او نگاه با و صورتش روی ریخت می موهایش دانه به دانه شد، می . 

 

 .وایستا_

 

 شده دور های قدم و چرخاند را تنش. بود برنداشته مردمش و شهر سر از دست باران همچنان و انداخت نگاهی چتر به

برد پیش دست. کرد طی را دختر ی : 

 

_ ندارم الزم چتر . 

 

ناامید کمی تلخ، کمی اما آمد، می دختر این های لب به چه لبخند . 

 

_  نمیام دیگه چتر، گرفتن پس واسه. اون نه وجودش، تو بودم گذاشته جا چیزی یه که بودم من فقط فهمیدم رفتنش، از بعد

 و بداخالق آدم یه ازتون ذهنم تو که زدناست تشر همون مدیون امروزم موفقیت ولی کنم باز باهاتون صحبت سر بخوام که

بود ساخته غرغرو . 

 

 بیخ تا که را حرفی بود بهتر شاید. برگشت که بود نشده کامل قدمش. برد فرو کوتاهش کت های جیب در را هایش دست

کند قطع را ارتباط این ی رشته بعد و بزند آمده، باال گلویش . 

 



_ میاد چشم به زیاد خیلی بودنش پوش ای سورمه که هستین رویی سبزه مرد تنها کنم می فکر هنوزم...فقط . 

 

ایستاد تپش از قلبش که برود خواست . 

 

 شیرین؟_

 

هست هم امروز و بوده او روزی که بود آمده یادش. آمد در رقص به هایش مردمک میان بغض . 
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_ باشه نکرده فراموش رو اسمت هنوز نبوده، یادتم کنی می فکر ساله چند که کسی ببینی خوبیه حال . 

 

 از تر پیش عطرش ی مانده ته اما رفت جلوتر فریبرز. لرزاند می را ظریفش تن که نبود سرما. لرزید می صدایش

شد محکم چتر دور دستش. برداشت قدم خودش، . 

 

_  شدی، کمرنگ ذهنم تو که این واسه نه نشناختمت. دید رو سکه روی یه فقط بشه که نیست صاف و دست یه زندگی

شدنته خانم زیادی واسه . 

 

غریبش صدای با کاشت لبخند : 

 

_ مهندس خانم شدی عمران مهندس که خوبه ولی دونم، نمی رو گذاشتی گرو دل موقع اون که دیدی چی ! 

 

 پلک و گرفت سمتش به را چتر. گرفت نمی گیرایش های چشم از نگاه که دختری های لب روی کرد نقاشی هم را خنده

 .زد

 

_ بگیر نشنیده رو حرفام تو کرده، تلخم زندگی. خوبم من شی، می مریض . 

 



 سرش روی و گرفت را چتر. نداشت سراغ او از ذهن در که هایی محبت ناب طعم با تر، گس اما بود همان مغرور، مرد

 هایش نوجوانی ی دخترانه های کشیدن خجالت از کهنه رنگی لبخندش. گذراند نظر از دوباره را مرد پای تا سر. کرد باز

 :گرفت

 

_ زدیم حرف هم با عرفان و فلسفه از بار این و تون دیدم بازم شاید . 

 

زد لب فقط فریبرز : 

 

_ سرده برو، ... 

 

 نمی کس هیچ که دارد ریشه جایی  ریخته، اش پیشانی روی که خیسی موهای با مرد این بودن دانست می اما فتر می

ویران را اش شکفته گل و کند دراز دست تواند . 

 نگاهش و افتاد مریم یاد. کرد حرکتی نه و شد روشن اش بخاری نه. رساند اتومبیلش به را خود هدف بی فریبرز، و رفت

 دنده روی دست. کند پیدا بود کرده پرت آمدن، زمان که را گوشی کرد سعی و شد خم. نشست دستش مچ ویر تأخیر با

 چندین و داشت پیامک. کرد روشن را اش صفحه. برداشتش و شد دراز دستش. کرد نگاه را کنار صندلی زیر و گذاشت

داد گوش مهدیار صوتی پیام به شد، راحت خیالش او از وقتی و پرسید را مریم حال. مهدیار از ناموفق تماس . 

 

_  جان رو تو بیا. ریخته هم به رو جا همه الوند کجایی؟ لعنتی. فریبرز دارم کارت بردار، رو صاحاب بی این تو؟ کجایی

 .َجدت

 

 شمار ثانیه و شد که وصل. گذاشت بلندگو روی را گوشی و گرفت را اش شماره. کرد بیشتر را اخمش هراسانش، صدای

پرسید شد، عالف تماس : 

 

_ بیام؟ کجا  

_ شده بد حالش داریوش بیمارستان، . 

 

 آن هنوز اما. بود گرفته رطوبت و نا بوی شان رفاقت وقتی کرد موکول دیگر وقتی به شد می را شان مردانه های بحث

گفت و زد استارت. شد می هایشان نبض طنین و نباخته رنگ که بود چیزی وسط : 

 

 .اومدم_

 



**** 

 

_ نداره؟ یا داره مسئول جا این بدونم خوام می من  

 

 می دست در را هایش شانه و داده او به را حواسش تمام مهدیار. بود ریخته هم به را بخش تمام نظم فریادهایش، صدای

 .فشرد

 کنار را دستش جلوی تلفن و گزید لب داد، می روبرویش خشمگین مرد به را حق و بود شده فراهم خجالتش اسباب که زن

 .زد

 

_ داره که هستین جریان در خودتون . 

 

 سوخت می قلبش اما بود شاهرگش روی تیغ داریوش، کنترل غیرقابل فریادهای و عصبی ی حمله. شد خم میز روی الوند

 برای اما ببیند را برادرش های گرفتن رو بخواهد که بود مرد. بود زده پس هم را او همیشه، برخالف امروز که این از

 پرت پایین به اش شانه روی از را آن داریوش سوخت، می هنوز دستش کف. بریزد هم به را آسایشگاهی ،اش سالمتی

بود کرده . 

 

 نفرت دیدش، جلوی ی حفره دو سیاهی   که ای لحظه اما آورد می ذوق سر را الوند باید و بود او حضور به واکنشش اولین

 اما انداخت می پا از را فیل بود، گذشته سرش از امروز که چه آن ی همه. زد یخ دلش پای و دست آورد؛ رویش به را

 جلو را سرش مهدیار آمد؛ کش زن، فراری های چشم روی که اش خیره نگاه کشد؟ نمی ته چرا مقاومتش دانست نمی

 کرده خوش جا گلویش در استخوانی حرص، پر نه و بود بلند نه بار این صدایش. دید را سرخش زیادی صورت و کشید

ودب . 

 

_  این و داداشم سراغ رفته کی بشه؟ حالیش یکی که این بدون هماهنگی؟ بدون اتاقش؟ تو رفته یکی وقتی بودن کجا پس

روزگارش؟ شده  

 

 چیز همه ساخت خاطرنشان و کرد نگاه ای لحظه او به زن. ماند حرکت از میز کنار و رساند ها آن به را خود هم نگهبان

زد زل مهدیار به. دارد باور را حرف این چقدر خودش دانست نمی چند هر است، کنترل تحت : 

 

_ بوده شون کدوم فهمید شه نمی رفتن، و اومدن که نفر چند بین ولی شده، چک راهرو دوربین . 

 

زن ی درمانده و عاصی نگاه به دوخت چشم شاکی مهدیار، . 

 



_ پوکید یکی من مغز بزنه؟ داد سرتون این میاد خوشت. شناخت رو یکی و زد شاید خانم، خب ببینه بیارین رو فیلم . 

 

نشاند زن صندلی روی را او اجبار به هم مهدیار. رفت بخش کنترل اتاق سمت به نگهبان همراه به و داد تکان سری زن . 

 

_ دیوانه باال رفته فشارت. شدی سرخ دیگه، بشین . 

 

زد غر لب زیر و انداخت ساعتش به نگاهی : 

 

_ بود برگشته حاال تا بود، چالوسم جاده اگه. نرسیده هنوز که وندم کجا فریبرز نیست معلوم . 

_ بیاد؟ گفتی چرا  

 

نشست اش پیشانی روی مهدیار دست. شد می پایین و باال شدت با هم هنوز اش سینه ی قفسه ولی بود بسته هایش چشم : 

 

_ گفتم؟ می نباید گی؟ می هذیون داری چرا پس نداری، که تب   

 

نابسامانش افکار جان   به بود شده بختک فریبرز، ی جمله. نکرد باز چشم ... 
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_ نیاد بگو بزن زنگ . 

 

 هم او و رفتگ اوج صدایش بودند، شده نزدیک ها آن به و بود شان تن سفید روپوش که جوانی دختر دو به توجه بی

بود تلخ و مزخرف امروزش . 

 

_  وقتش االن! پیچیدین هم پای و دست به اوضاع این تو که بزنن گندتون. تا دو شما بین قربونی گوشت شدم! بکنم غلط من

 بود؟



 

 های پلک با. زد داریوش اتاق به سری و داد نگهبان دست به را فیلم. کرد طی را راهرو رفته هم در ای چهره با زن

 های چشم و بست آرامی به را در. بود کرده را خودش کار انگار قوی آرامبخش دو. گرفت نفسی او، ی افتاده هم ویر

 شده کنده لباسش ی دکمه. داد می نشان مقاومت داروها به بدنش. بود شده کابوس برایش بیداری و خواب. شد باز داریوش

 .بود

 

 که هایی حرف بار زیر بود شده خم قامتش. شد می بدتر لحظه به ظهلح سوزش، سینه درد و شد جابجا بالش روی سرش

 کسی دلش کنج هم هنوز بود، تاریک و تنگ قفسی دنیایش. بود بریده همه از دل. کرد می زمزمه کسی گوشش کنار مدام

 می اش عصبی الوند، های گفتن داریوش صدای. داد می پس داشت را گرفته خاک حس   این تاوان و داشت دوست را

بوده برادرش های چشم او، گاه قبله که میپرستیده را زنی که این فکر از شد می بد حالش و بود کرده بزرگش. کرد ...! 

 

گذاشت برایشان را دی سی و زد دور را میز دید، که را منتظرشان نگاه. بود درگیر فکرش. رسید مهدیار و الوند به زن . 

 

_ شده قطع بشه؛ بد برادرتون حال که ینا از قبل ساعت نیم دقیقا   فیلم، این . 

 

آمد فرود سرش روی تمام، شدت با الوند دست رسیدند، که فیلم خش خش به . 

 

_ من به لعنت ...! 

 

 دختر. نکند برخورد او به تا چسباند دیوار به را خود سرعت به زن و رفت میز پشت. شد اش خیره وحشت با مهدیار

گفت گونه التماس الوند؛ بد حال از ترس با مهدیار، و رفت شان سمت به جوانی : 

 

_ واسش بیار داری اگه چیزی کوفتی، شکالتی، یه خانم . 

 

 آمدن باال به کرد می کمکی بیسکوئیتش شاید. رفت اش دستی کیف سمت به اما کرد شان نگاه مردد ای لحظه دختر

داد می نشانش حال بی که مردی قندخون . 

 

گرفت دهانش جلوی را آورد برایش مستخدم زن که را قندی آب لیوان . 

 

_ بخورش. کنم می کبود زنم می رو خودم االن قرآن به الوند، بخور ! 

_ شده؟ چی  



 

 و گذاشت میز روی را نخورده قند آب لیوان. خواست می شدن خالی کمی دلش اما فریبرز، زخمی صدای بود قلب قوت

کرد کج لب : 

 

_ مرگشه چه ببین بیا یستی،وا جا اون که این جای! واسش گرفتم ویارونه . 

 

نداد او به واکنشی و حرف مجال مهدیار اما کرد نگرانش الوند، صورت سرخی و برداشت قدمی : 

 

_ اومدی؟ پیاده پای مگه خیسی؟ چرا تو  

 

 به نگاهی مهدیار. بود شده مشت جیبش در که دستی و تنش لباس به. فریبرز نگاه به دوخت چشم و کرد باز چشم الوند

چرخید الوند سمت سرش و انداخت دو هر : 

 

_  رفیق شدن درآر، پدر تا دو! نکنم دخالت من تا کنید حل تونه بین اگه ای مسئله تام دو شما داداشت، سراغ رم می من

من فابریک ! 

 

دارد نیاز بیشتر خودش کرد اضافه خنده با و گرفت دستش از را آن. دید دست به بیسکوئیت را دختر راه وسط و رفت . 

پرسید آرام یبرزفر : 

 

_ چطوره؟ حالش  

_ چیه؟ سهند به ربطت  

 

 صندلی شد باعث گشت، می کردنش قانع برای جوابی منتظر هم هنوز که این اما بود کننده کالفه الوند نگاه خیرگی

 ی کاسه روی آرنج و شدند هم چفت هایش دست. بنشیند او کنار و بردارد را بود سرشان پشت که پالستیکی کوچک

سایید ایشزانوه . 

 

_ شدم من اون، و الله آشنایی وسیله . 

 

داد قرار شکمش باالی عضالت روی دست. کرد سکوت الوند . 

 



_  می در از. شد پیدا مغازه بر و دور ش کله و سر بعدش، روز دو. برجکش تو زدم منم و شد آویزونم مهمونی یه تو

میومد پنجره از بیرون، نداختیش . 

_ چیه؟ سهند فوت به ربطت  

 

بس و خواست می را همین دلش، روی بود شده داغ جمله یک همین . 

نشست صاف و کشید عقب را خود و کرد تعلل ای لحظه فریبرز . 

 

_  بود، چی هر و رفتم عروسی، قبل. دونی می خودتم بود، داداشت از بزرگتر. زد تیک باهاش و سهند سراغ اومد الله

گذاشتم داداشت دست کف . 

 

شانه روی کرد کج سر ستن،دان برای شد کنجکاو : 

 

_ بود؟ برف زیر سرم کجا وقت اون من خبرم؟ بی چرا من  

 

داشت نم هنوز که کشید موهایش روی دستی . 

 

_ نزدم حرفی بهت و داشتم نگه رو مون رفاقت. کشیدم عقب من و گذاشت دست مون دوستی رو داداشت . 

_ مردنش؟ به داری ربط گفتی چرا  

 

 ریه به را هوا و گرفت نفسی. دانست می مقصر را خود اما نداشت واضحی جواب. بود کرده فکر جمله همین به ها هفته

کشید هایش : 

 

_  نمی پیله بهم اگه شاید. کنه می موس موس شماها زندگی تو چی یه دنبال داره دونم می وقتی شه نمی خالی الله از مغزم

 ...شد

 

کرد زمزمه عصبی. بود کرده اش خسته ها، بودن اربید همیشه. آمد می سراغش به خواب کمی کاش بست، چشم : 

 

_ خالیه هنوز دستم ولی رفته گنداب تو پاش ندارم شک مریضه، زن این! خورش جیره شده احمقم فرامرز   . 

 



 آن نبود فریبرز، که همین اما آمده داریوش سراغ کسی چه دانستند نمی هنوز و بودند گذاشته سر پشت افتضاحی روز

دلش صورت   و سر بر بود آب خنکای ساخته، سرش در دخو از که چیزی . 

نشست فریبرز ی شانه روی دستش . 

 

_ واسم بمون یکی تو م، خرخره رو گذاشته پا دنیا ... 

 

**** 
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رفت سرش روی صدایش و زد لبخندی. کشید بو کمر، تا شدن خم با و کرد قهوه از پر را لیوان دو : 

 

_ داری باحالی دوست همچین کن حال بخور، رو خانم صحرا دست ی قهوه بیا . 

_ شم نمی باحالیت و خوبی منکر بازم من بگی، ترم آروم . 

 

 قهوه کنار از را لیوان دو. دید رکانت کنار را اش راحتی شلوار بلوز با ایستاده سینه به دست یمین و چرخید آنی به سرش

گذاشت میز روی و برداشت جوش . 

 

_ دختر؟ جایی این  

 

گذاشت خودش جلوی و برداشت را لیوانش. نشست میز پشت و رساند صندلی اولین به را خود و پوشید دمپایی هم او . 

 

_  تو باز کنم می وادارش دارم شبه دو هتاز. خوابه می ما بین و مون اتاق میاد اتفاق، اون از بعد. خوابوندمش بدبختی با

بخوابه خودش تخت . 

 

کشاند صندلی زیر را پاهایش و زد چانه زیر دست رفت، در هم صحرا ی چهره : 

 



_ . زدن می پوزخند دفتر تو همه دی، نمی دیدم منم جواب و گذشت که روز دو. بودم شده روانی خودمم داره، حق طفلی

شده کج همه دهن که بودم زده توهم آخرا اون دیگه ! 

 

زد لبخندی هم او و شد بلند یمین ی شده کنترل ی خنده صدای . 

 

_ دختر نکنه ت خفه خدا . 

 

برداشت خیز یمین سمت نگاهش. کشید بو را نرگس های گل و کشید خود سمت را میز روی ظریف گلدان : 

 

_  نیاد درد سرت خالصه ،...و ستینی رفیق که کرد می بارم متلک راست و چپ ایزدی اون. گم می راست شاهده خدا

نباشی تو وقتی شم می خر من چقدر فهمیدن همه . 

 

 همیشه، عادت به و برداشت را قهوه لیوان. شد تلخ دهان به لبخندش طعم. شد خیره میز به ها زده حسرت مانند درست

 صحرا های چشم به انهدزد نگاهی. گذاشت آشپزخانه سرد سرامیک روی را پاهایش کف و کشید بیرون پا از دمپایی

آمد در چاه قعر از صدایش و انداخت : 

 

_ چطوره؟ دفتر اوضاع  

 

داد حالت هایش لب به و داد تکان هوا در را دستش : 

 

_ فقط. دیگه ست همیشه مثل یعنی خوبه، ... 

 

کرد نجوا و گرفت لبش کنار لیوان   ی لبه از چشم : 

 

_ خالیه خیلی تو جای . 

 

. بشنود را صدایش که بود گذاشته باز را آوین اتاق در. کشید ها خواب اتاق راهروی سمت به سرکی. داد تکانی بدنش به

 و ساز قهوه به. داشت کردن دم قهوه برای عجیبی استعداد صحرا. کرد مزه را قهوه از ای جرعه و نشست راحت دوباره

 لیوانی اش قهوه همیشه و گیرد نمی مرا گفت می هم فنجان در. نداشت ای عالقه امروزه های بازی قرتی خودش قول به

 .بود



نکند بغض تا نشاند لب روی اجباری لبخندی یمین : 

 

_ گذره می خونه تو روزم ی همه. دیگه ذاره نمی الوند ولی کار، ها، بچه جا، اون واسه شده تنگ دلم . 

 

 می سرمست بویش با هم یمین دانست می و بود نرگس عاشق. گرفت بغل به را گلدان و آورد در را لیوانش ته صحرا

برد باال ابرویی. شود : 

 

_ دادم فحش بهش دلم تو درمون درست تا چند گفتی، بهم رو نیومدنت جریان که اولی روز دونی می . 

 

 هایش، انگشت ی فاصله میان از. گذاشت دهانش جلوی دست اما خندید بلندتر کمی و دید را یمین متعجب و خیره نگاه

زد را حرفش : 

 

_  یمین، ولی بیای ذاره نمی که گفتم وری دری بهش. ره می یادم حرفام و گیرم می لکنت بهم، نزن زل یجور این

کردم فکر الوند سر تو فکرای به نشستم بعد داشتم، بحث انوش با که پریشب . 

 

زد صحرا روی به لبخندی و خورد را اش قهوه از کمی هم باز : 

 

_ سیدی؟ر نتیجه به شوهرم فکرای تو کشیدن سرک از  

 

آمد جلوتر. گذاشت سیبش زیرلیوانی روی را لیوان یمین و داد تکان اطمینان با را سرش : 

 

 خب؟_

 

 و کرد تر پررنگ را شان فاصله هم باز که بحثی به بود کرده فکر ها ساعت. دوخت نگاه میز به عبوس و تفاوت بی

غزیدندل هم روی هایش پلک و گرفت انحنا کمی سرش. نگرفت او از خبری دیگر . 

 

_  خاطر واسه نه وایسته روت تو خودت واسه شوهرت حالته به خوش چقدر که. دادم انوش به دل که احمقم چقدر که

 ...خودش

 



 کن باز راه که هایش پلک جلوی کشید سد. ورزد می حسادت دارش ریشه زندگی به او نکند تصور یمین تا بود بسته چشم

گریخت می آن از که چیزی برای نشوند . 

 

 صحرا؟_

 

 را دهانش آب. کرد احساس بازویش روی را یمین دست گرمای کوتاه، ای وقفه با و صندلی های پایه شدن کشیده صدای

داد قرار یمین دست روی دست و داد قورت بغضش با : 

 

_  انوش با. رسم نمی کوهم اون ی دامنه به زنم، می زور دارم چی هر من که شوهرت حمایت لطف به وایستادی جایی یه

دارم رفتن تنهایی قدرت من نه و ره می باال اون نه که بلند دیوار یه به رسیدم . 

 

کرد نوازش را راستش سمت موهای و برداشت بازویش روی از دست. نشست و کشید عقب را کنارش صندلی : 

 

_ شی شریک باهاش رو زندگیت خواسته دلت که بوده خوب اندازه اون حتما   اونم. نکن مقایسه . 

 

کرد می ترش جذاب نگاهش روشنی. گشود چشم و چرخید شانه روی رشس . 

 

_  آدمه همون معتقده چون نداره اصراری اونم و شناسمش نمی. یمین ست دیگه یکی االن رفتنش، قبل تا ولی بود خوب

نیست ولی . 

 

زد داد و کوبید زمین روی را پایش : 

 

_  شام و ناهار میز سر حتی افتاد نمی دستش از گوشی و ذاشت یم ریش ته که اونی. سوخت نمی دلم وگرنه نیست خدا به

 ذاره می شب ده هم گوشی. نمیاد در اتاقشم تو از نکنه تیغه شش صبح به صبح تا االن باشیم، هم با بیشتر کلمه دو که

نشو مزاحمم شب نصف و شب شو، خفه یعنی کال   و سایلنت ! 
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_ شه؟ می. باشه نداشته دوست شن نمی دلیل که اینا  

_ ولی نه ... 

 

 اثر روی و کشید پایین را دستش. دوست این نشدنی تمام محبت این از لرزید دلش و نشست اش گونه روی یمین های لب

کشید دست یمین انگشت روی ی بخیه . 

 

_  نگاه بهش شد نمی هم زیرکی زیر همون نیست؟ یادت مگه الوند. شه می تنظیم تو با سیستمش زندگیش، توی بری وقتی

باشمش داشته تونم می کردم می تصور که بود مردی آخرین. تموم و کنه می لقمه یه رو همه کردیم می فکر. کرد . 

 

زد ای خنده و مالید را اش بینی : 

 

_ خودش واسه بود جیگری آره . 

 

زد دهانش روی ای ضربه دستش کف با شد، بلند که یمین ی خنده شلیک ایصد : 

 

_ افتاد راه عقلم قبل زبونم باز! سرم به خاک . 

 

 دانشجویی روزهای.  زد شان گره هم به. گذاشت میز روی را هایش دست یمین که این تا کرد پیدا کش اشان خنده دقایقی

شد زنده رویش پیش . 

 

_  همدیگه مکمل چون گفتم آروم، تو و شلوغ اون. شدی جونی جون رفیق صحرا با کنم نمی تدرک گفت می اول روزای

 .ایم

 

برد بهره یمین، های شانه دور ساختن حصار برای دستش دو از و کرد کج او سمت به را خود : 

 

_ میسر بال تی. قوربان را تو من جان، ای . 

 

 معلق را دومی ی قطره و زد کنار را موهایش. کشید پر شهای لب روی از خنده و ریخت دستش ساعد روی اشکی قطره

دید اش گونه و یمین درگیر های مژه میان . 

 



_ شدی؟ جوری این دفعه یه چرا تو یمین؟ شد چی  

 

 عوض کمی را شان مرده هوای و حال کرد سعی. کشید هایش چشم زیر را دستش کف و داد تکان سمت دو به را سرش

 می دستش. برداشت را اسکاچ و رفت سینک سمت. شد بلند صحرا کنار از و برداشت را ها لیوان. نداشت اثری اما کند

 از. برگشت و کرد رها کاسه درون را اسکاچ. زد صدایش نام به هم باز صحرا و ریخت آن روی را مایع عصبی لرزید،

کرد می تکرار خودش برای را جدیدش نواقص بار صد روزی بود، شده چندان دو اش تنهایی و رفته یحیی وقتی : 

 

_ باهاش شنوم نمی بزنن، حرف آروم باهام و نباشه حواسم اگه گاهی شده، نصف شنواییش چپم گوش . 

 

 و گذاشت اش شانه روی سر. بود شده جمع و پرید می هایش لب که یمینی کشیدن آغوش در برای نکرد تعلل ای لحظه

را شان رفاقت امن ی حاشیه کشید نفس : 

 

_  گوشه یه هنوزم االن باش مطمئن میومد، سرم بال همه اون. ندارم صبر نصفت من خدا خود به یمین، یصبورترین تو

 می خشم بد. شدم نمی رد کیلومتریش دو ولی کرد کار چی که دیدم بار دو یکی فقط من داره، دوست که الوندم. بودم افتاده

نبوده خودت دست که اتفاقا این. بود تو واسه ش همه ولی شه . 

 

هایش زدن حرف حتی بود، شده بیشتر الوندش های مهربانی. گرفت آرام کنارش هم یمین . 

 

_ کیه ببینم بذار اومد، در صدای . 

 

 فریبرز را دستش که الوندی دیدن با. شد تر دقیق و دید را ها سایه. زد زل تاریک حیاط به پنجره پشت از و رفت صحرا

برگشت و کرد ترش رو بود، گرفته . 

 

_ ؟شد چی  

 

کرد اشاره خواب اتاق به دست با و انداخت یمین به نگاهی : 

 

_ اتاق گوشه نکرده مون پرت اُردنگی با شوهرت تا بزنیم حجاب بریم پاشو. باهاشه اونم ولی اومد الوند ! 

 فریبرز؟_

 



خاندچر حدقه در چشم. بپوشانند را موهایشان و بیندازند شان لباس روی چیزی بروند رودتر تا کشید را دستش : 

 

_ همینه من واسه دقیقا   اینم دن، می منفی موج و فاز بهت بعضیا شوهرت؟ داره ای دیگه ُدم مگه . 

 

پوشید پانچویی و برداشت شالی کمدش، از و داد تکان سری یمین . 

 

_ خوبیه مرد . 

 

داد قرار موهایش روی رها را شالش و کرد تن به لباسش روی را مانتویش . 

 

_ نداره لنگه که وحشیه مرد یه من اسهو ولی آره شوهرت واسه . 

 یمین؟_

 

زد زل یمین به تعجب با صحرا و بود الوند صدای : 

 

_ مگه؟ خورده سرما  

 

بود گرفته زیادی الوند صدای رفت، صحرا از جلوتر . 

 

_ ببینم برم بذار نبود، طوریش نه . 

 

کرد پیشدستی صحرا و رفتند هم با : 

 

_ نباشین خسته خان، الوند سالم . 

 

بود شده شان زندگی اسیر. داد را جوابش اما بود مقر بی . 

 



_ ممنون سالم، . 

 

بردارد هم را اش شده خاموش گوشی و کیف تا بازگشت اتاق به صحرا . 

 نوازش کمی دلتنگ چه دیگری و شد می بیشتر مدام شان یکی سر در ها سؤال و بود خورده گره هم به یمین و الوند نگاه

بود مهربانی و . 

پرسید یمین زد، بیرون اتاق از لب به بخندل که صحرا : 

 

 کجا؟_

 

زد الوند به ای اشاره. گرفت مشت در را اش دستی کیف زنجیر : 

 

_ برم و بدم منزل رییس تحویل رو پست دیگه . 

_ باشیم خدمت در . 

 

نیفتاد دهانش از مشهودش، خستگی تمام با که زد لبخند الوندی ادب به . 

 

_ یگهد برم من. ماست خدمت ی دوره . 

 

بود او سمت سرش اما نشست الوند دست روی دستش و رفت جلوتر یمین : 

 

_ برسونیمت بمون حداقل . 

 

زد بغل زیر هم را کیفش و کشید باال زحمت به را بلندش بوت : 

 

_ بابا رم می خودم برسونید؟ شما که چالقم مگه . 

 

 را تعارفش. بود افتاده پایین سرش و خیره ها گلدان به فریبرز. رفت ورودی در سمت به و فشرد را همسرش دست الوند

بود کرده رد آمدن خانه برای . 



 

_ تون ببرن بمونین نخواستین اگه کنن صبر گفتم بهشون. برسونن گم می رو شما بیرونن، مهدیار و فریبرز . 

 

باال سر و شد تیز ابرویش ی گوشه : 

 

_ دارین؟ م دیگه تفنگدار یه  

 

زد دختر نای زبان شیطنت به کمیاب لبخندی : 

 

_ داریم نگیره، خدا اگه . 
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_ خودتون صالح و دونه می خدا بازم حاال. نیست چشم تو خیلی هم، نباشه اگه که شون یکی . 

 

داد حالت را هایش چشم و برگرداند سر .دید را دو آن ی سایه و گذاشت بیرون پا در از : 

 

_ جمهورم رییس زن کنم می احساس وگرنه. بیاین در دم تا خواد نمی دیگه ! 

 

 به را او بیشتر و خزید یمین پهلوی روی که بود ای مردانه دست روی آخرش نگاه اما زد چشمکی و دید را لبخندشان

 در به رسیدن تا را هایش قدم. گرفت شکل که بود بخاری بازدمش. کشید عمیقی نفس و زد بیرون. کرد سنجاق خود

 و شد متوقف او از فاصله با کمی. کرد می نگاهش سینه به دست و داده تکیه در به را پایش یک فریبرز. شمرد حیاط،

شد اش خیره . 

 

_ ؟!زدین زل جوری این که حتما   بدم باید سالم  

 



 و انداخت پایین را پایش. داشت برخورد دختر این با مدام که بود سشان کم خیلی خودش یا داشت نشده وصول طلب او یا

گرفتند قرار تنش قاب دور هایش دست . 

 

_ کنه می حکم چی ادبت ببین . 

 

رفت جلوتر و داد گردنش به تابی : 

 

_  که دمیا اونی زبون رو اول. شه نمی شروع تر کوچیک با همیشه دادن سالم بیفته یادشون که باش ادبا بی مدل گه می

رسه می راه از . 

 

کشید عقب کامل را باز نیم در و کرد او به را پشتش . 

 

_ اجتماع تو واسه الزمته بکن، کاریش یه رو ادب ولی. نشو احمقانه افکار این درگیر خیلی ! 

 

 .بست بلندتری صدای با را در و رفت سرش پشت. بگیرد تواند نمی را زبانش جلوی چرا دانست نمی. فشرد هم روی لب

نشست هایش لب روی کج لبخندی کرد، تماشایش رفته باال ابروهای با و چرخید که فریبرز سر : 

 

_ شیم می سر به سر پس ادبیم بی هم با همه ره، نمی دوری راه که باشن شما عین اگه هم دیگه تا دو ! 

 

زد اتومبیلش عقب در به اشاره دست با : 

 

_ سر دو مار شو سوار . 

 

آورد در را ادایش و انداخت پایین را سرش . 

 

_ مونی می ت خانواده دست رو! وقت یه مونه می کج دهنت . 

 

نبود کارش در آمدنی کوتاه اما. فرستاد دندان زیر لب و خورد جا او تیزی از : 

 



_ شما تا برم تون دوست با دادم می ترجیح . 

 

 صد خانه، درب تا بیمارستان خود از را اربه پیام. بزند حرفی بخواهد که نبود سرحال قدری آن اما بود شان خیره مهدیار

بود خوانده بار . 

کشید نفس را تمیز اما سرد هوای و خاراند را ابرویش ی گوشه فریبرز : 

 

_ همیشه چرخه می متأهال سمت انگار ترجیحت . 

_ چرخه می آدما سمت نه، . 

 

زد صدایش فریبرز بار این اما شود سوار تا برگشت و گفت . 

پرسید را منظورش دادن تکان سر با و چرخاند سر اجبار به . 

 

_ نباشه آویزونت چیزی کن دقت کنی، می عوض لباس وقتی حداقل ! 

 

 ترسید می. کرد مرور را لباسش و گذاشت هم روی پلک لحظه همان در. کرد گرد چشم شده، قفل پاهایی و وحشت با

ببیند را سرش پشت و برگردد . 

 

_ خنده از نشه کبود تون خونه خود تا ببینه، هدیارم اگه نیست تضمینی وگرنه شو سوار برو . 

 

بکشد مانتو پشت دستی آمد می شرمش حتی افتاد، لکنت به . 

 

_ که خوبن لباسام...خب یعنی...من . 

 

 مانتو ی حاشیه قسمت به دستش و شد خم کمی سرش. چرخاند و گرفت را بازویش تعارف بی. برداشت سمتش قدمی

چرخاند را گلگونش صورت تأخیر، با صحرا و کشید سرعت به را بود آن در آدامس که دستمالی. رفت . 

کرد پرتش ای گوشه و جمع دست در را دستمال : 

 

_ شو سوار! خودته از مشکل خوبن، لباسات . 

 



 خفه صدایی با هم مهدیار سالم پاسخ. کرد پرت ماشین داخل به را خود زحمت به و نشست در روی دستش چگونه نفهمید

داشت تضاد همش، در های اخم با که نشست فریبرز لب روی ندیلبخ اما بود . 

 

چسباند سرش به سر هم او. گذاشت یمین ی شانه روی سر الوند : 

 

_ چطوره؟ داریوش  

_ ریخته همش به رفته یکی. داشت عصبی ی حمله . 

 

فشرد را دستش کشیده، فریاد هم باز همسرش دانست می. داشت خش صدایش : 

 

_ سراغش؟ رفته کی. نیست بند جایی به دستش که خدا ی بنده اون  

_ کنم فرو فاضالب چاه تو رو سرش قراره که کثافت یه . 

 

 داشتن دوست باید گاهی. گرفت قاب دستش دو میان و برداشت اش شانه روی از را سرش. تابید برنمی را الوند ناراحتی

 را نیازی تو گاهی. باشد همراه زنانه ناز و عشوه با ات عاشقی الفبای نباید که همیشه. دهی نشان دیگر زبانی به را ها

سوزد می که داری را کسی انتظارش در که کن برطرف . 

 

 وار پروانه امشب اما نبیند آزار او تا کرد می کنترل را خود مردش. پاشید عشق بذر هایشان دل نهال پای او بار این

کشید می شعله باید همسرش درد پر قلب برای . 

شدن یکی و خواستن میان نماند مرزی هیچ و شان آغوش در کشید قد عشق یشان،ها لب تماس با ... 

چسباند او موهای به را هایش لب الوند : 

 

_ دختر بنده موهات به جونم . 

 

 ریشش ته روی را هایش لب. خواند می بکر دختری را او هم هنوز که اویی برای لرزید لبش او، آغوش از برداشت سر

زد لب و کشید : 

 

_ چشمات به ونمج . 

 



 می را شان میان عشق ی پوسته اش مردانه های زمزمه. رفتند فراتر خواستن مرز   از ها بوسه و رفت پایین الوند سر

 :شکافت

 

_ بود جهنم تو بی دنیام . 

 

گرفت مشت در را الوند پیراهن خورد، گره هم به هایشان نفس . 

 بود مانده دور او از. شد نمی سیراب اش تشنگی ولی یمین، ایه گونه روی کاشت می بوته گل پی، در پی و وقفه بی او

دیوانگی و عشق میان مرز تا . 

 

_ من تو بی ُمردم ... 

 

**** 
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 خودش اتاق راه اما انداخت مادرش و پدر اتاق روشن چراغ به نگاهی. کند پا از را هایش کفش و بست سرش پشت را در

 را فکرش بود، او به حواسش کردن نگاه بی ها، خیابان روشن تاریک در که مردی نگاه هم هنوز. گرفت پیش در را

 روشن را اتاقش شوفاژ همیشه پدرش. کرد رها تخت کنار همان و آورد در تنش از زحمت به را مانتو. بود کرده درگیر

بود آرامشش باعث که انگیزی رخوت گرمای. کرد می . 

 

_ صحرا؟ اومدی  

 

داد ماساژ را پاهایش و نشاند لب به لبخندی. زد زل بود، آمده داخل نیمه تا که مادرش سر و اتاق باز نیم در به : 

 

_ سالم! راهم تو هنوز مامان، نه . 

 

 تظاهر از دست. کرد می سنگینی او روی اش خیره نگاه .نشنید مادرش از صدایی اما داد اش تنه باال و کمر به حرکاتی

کرد رهایش موهای بافتن به شروع و زد کنار را پتو. کشید عقب را خود تخت ی لبه از و برداشت . 



 

_ مامان؟ شده چیزی  

 

. باشد راحت او تا رفت تر عقب صحرا و نشست کنارش. گذاشت خود حال به باز، طور همان را در و شد وارد مادرش

کرد می نگاه نتظرم . 

 

_ گیر پیغام رو رفت زدم، زنگ بار چند خاموشه؟ چرا گوشیت . 

 

 با زا نفسش. برداشت زمین کف از را کیفش و کرد آویزان را خود درازکش حالت به تخت کنار از. بود خاموش هم هنوز

 بی آمد، صفحه روی که نور .زد را کنارش ی دکمه و برداشت را گوشی. افتاد کیفش قفل جان به و فرستاد بیرون صدا

دوخت مادرش به چشم و گذاشت پتو روی تفاوت . 

 

_ نبود گوشی جای شنیدیم، گل و گفتیم گل یمین با. نداشتم گوشی حوصله . 

 

گفت اما نیاورد زبان بر را اش مادرانه های ناباورانه و داد تکان سری افسون : 

 

_ بودن جا این عموت زن و عمو . 

 

کمتر و کم هایش چشم نور و شد عمیق لبخندش : 

 

_ مگه؟ عجیبه میان، جا این روزش سه هفته در  

 

 به را هایش نگرانی. دید نمی انگشتش در را نامزدی ی ساده ی حلقه که شد می مدتی. شد خیره دخترش دست به

 نمی فرزندش منطق و عقل ی پایه که مادر اما بود کرده راحت صحرا درایت از را خیالش او و کرده منتقل همسرش

هم نگاهش و آمد باال سرش. افتند می جوشش به جانش در ها مادرانه وقتی باشد، تواند : 

 

_ بودن تاریخ دنبال عروسی مراسم گرفتن واسه . 

 

 گرفت خود به متفکری ی قیافه و گذاشت دهان جلوی پاهایش، کشیدن باال با زمان هم را هایش دست و زد زهرخندی

رسید ممکن حد رینکمت به ابروهایش ی فاصله وقتی . 



 

_  و عروس خود برابر دو شون نگرانی و تکاپو. مهمم عمو زن و عمو واسه همه این چرا نفهمیدم من و گذشت عمر یه

شون؟ عروس و پسر گل واسه گرفت رو شون دست چیزی حاال. داماده  

_ بیشتر خودش طرف از اصرار البته و بود انوشم ... 

 

 خاطر به را اش عاشقانه جمالت آخرین. بیاید میهمانی و بکشد اش شبانه خواب از دست است قرار هم او نداشت خبر

 دانست می و نبود خوب. نبود هم را همان دیگر او که شد می ختم بودنی خوب به هایشان احوالپرسی تمام ته  . آورد نمی

 موی و کشاند پتو زیر را خود. ندارد هم کشیدن پس پا خیال و گذاشته شان رابطه گلوی روی پا شان تغییرات بین این

بست پلک. کرد رها شانه روی را اش بافته . 

 

_ زنی؟ می دخترت با یواشکی حرفای شبی نصفه اومدی تو که بیدار یا خوابه بابا خوبه،  

 

 موی روی دستی. بود آورده میان به حرف بودنش و انوش از وقتی نگاهش، نداشت برقی. گرفت نمی دخترش از چشم

کرد مدفون دلش خاکستر زیر را مادرانه جگرسوز آه و کشید ترشدخ ی شده گیس . 

 

_ صحرا؟ جدیه چقدر انوش و تو مشکل. برسی تا منتظر و بود بیدار  

 

 بود شان میان تفاهم فقر   روشنفکری   پز و درک عدم شان مشکل دانست نمی هم خودش. کرد نگاه مادرش به و گشود پلک

شدند کشیده هم روی آهسته هایش لب...! سپردنش باد دست به و نکردن رکو را رابطه گره برای بهانه فقط یا : 

 

_ نیست نگرد، مشکل؟ و ما . 

 

انداخت سایه دخترش صورت روی کرد خم را خود : 

 

_  وقتی و کجایی دونست نمی که شه می شروع جا اون از دقیقا   مشکل ساعت، به چشمش یا بود گوشی تو مدام سرش

فتگر ما از رو سراغت رسیدن، . 

 

کشید عقب و زد اش گونه روی کوتاهی ی بوسه و کرد بلند بالش روی از را سرش : 

 

_  که کنم می ناز. بیرون بیاد کی و تو بره اول کی که گونه بچه دعواهای همون از. نیست حادی مشکل مامان، نشو ریز

شه می درست کنه، پیدا خریدار . 



 

 دوباره الیق را او دیگر که خدا. بود دختر این شان دارایی تنها. رسید او ی گونه به موهایش روی از نوازشش دست

 و گذاشت اش تنهایی برای را مادرانه های اشک. کرد خرج دخترش کردن بزرگ درست برای را همتش ندید، شدن مادر

گفت مهربان : 

 

_  ناز واسه حال و وقت نداری، که چیزی تنها ولی! گفتی خودت که همینا پای ذاشتم می و شناختم نمی رو دخترم کاش

 .کردنه

 

 اما رفت اتاق در طرف به و زد کمرنگ لبخندی. شد بلند و کشید نوازش از دست. دید را دخترش حرف پر و خیره نگاه

آمد حرف به عاقالنه دخترش، به دادن کمک برای و کرد خیس را لبش. برگشت و گذاشت آن روی دست : 

 

_  خوب ولی. بشه انجام کارا و بدی تاریخ یه خودت شد قرار خودت، دست سپرد ور قیچی و ریش بابات و ندادیم تاریخ ما

بخیر شبت. صحرا نیست رفتن سادگی   به همیشه برگشت راه که کن فکر . 

 

گرفت راه اش گونه روی شبنمی. سوخت صحرا پلک پشت و رفت . 

 

10:10 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   اَقاقیا َهپروت ] 

# صد_پست  

 

 پاتختی روی خواست. نداشت شان کردن لمس برای شوقی هیچ دستش های انگشت اما داشت صفحه روی پیام و تماس

 روی پیام پاکت روی انگشتش نوک و زد را قفل. شد خیره اش صفحه به مجدد و متوقف راه وسط دستش اما بگذارد

بود زده کنار امشب را هایش شادی ماسک. بود درد سر   از لبخندش و خواند خط به خط. زد ضربه صفحه . 

 

_ بقیه تا بودی من رفیق یکم کاش اون؟ و این رفاقت دل به زدی باز تو اومدیم، ما که حاال دختر؟ تو کجایی جان صحرا ... 

 

 که خواست می را محبتی دلش. شد خاموش و روشن صفحه که کرد می نگاه ارسالی ی شده تایپ کلمات و اسم به هنوز

سپرد گوش و کرد وصل را تماس. بود گذرانده سر از دانشگاه در تحصیل دوران و امتحان های شب . 

 

 .سالم_

 



بود انتظار چشم را داشت که واکنشی. خواست می را دادن سالم این از بعد . 

 

_ بگم؟ رو حرف این بودی منتظر تره، قشنگ زدن حرف از تو سکوت صدای  

 .سالم_

 

 دو. انداخت اش رومیزی کوچک ساعت به نگاهی و چرخاند را سرش. شنید را تختش روی انوش شدن جابجا صدای

شنید را او صدای و گرفت حالت کمی لبش. بود نخوابیده هنوز او و بود شب نیمه . 

 

_ صحرا؟ شدی عوض چرا تو  

 

 سرزنده از اثری ردیگ که این مگر دید نمی خود در تغییری. کشید طول ای لحظه مرورش و انداخت گذشته به نگاهی

شد تلخ ناخواسته لحنش. نبود بودنش : 

 

_ شیم می بزرگ بعدش و خوره می کات جایی یه مونم، نمی مغز نخود که همیشه . 

 

خواست دل ته از خندیدن کمی دلش و شنید را او پی دی پی های کشیدن آه . 

 

_ بودی نشده بزرگ کاش ... 

 

 می ختم شمع و نور از پر اتاقی به ماجرایشان ته   دانست نمی. خورد می افسوس دلش. کشید باال دهانش روی تا را پتو

شد زمزمه صدایش. گذشتند می هم از و کشتند می دل در باید که حسی یا شود : 

 

_ هوا؟ رو ی رابطه این حال به حالت؟ به کنه می فرق  

 

 رفتن، این دانست نمی. بود خاطرش انبساط باعث همیشه صدایش، گرمای که صحرایی از کرد نمی درک را سردی این

 ضرب زمین روی پایش. کشید را صورتش روی ریخته موهای و نشست تختش روی. است سنگین اندازه این تا تاوانش

 و ترین مشخص آن، در صحرا ی خنده که کوچکی عکس قاب به. کرد روشن را خواب چراغ و کرد دراز دست. گرفت

 جان و رنگ پر لبخند این خواست، می را او. بود گوشش در صحرا شیدنک نفس صدای. زد زل بود، اش نکته زیباترین

گفت و گرفت قاب از چشم. بود کرده حفظ خودش های لحظه سبزی   برا را صحرا. خواست می خودش برای فقط را دار : 

 



_ نه بهت نگاهم نه، حسم. نه داشتنت دوست ولی شده، عوض جا اون عادتام از سری یه . 

 

درد می را احساسش گلوی چگونه که ندید را او تنهایی همه این بابت غمش کشیدن پنجه و زدن خیمه. ندید را او بغض . 

 

_ صحرا؟ بگی خوای نمی چیزی  

 

نگذارد ودیعه به صدا در را اش پریشانی از اثری تا کرد صاف را صدایش . 

 

_  نه رو، تو نه. کنم هضمت تونم مین االن شناختمت، می که روزایی اون ی همه ی اندازه شده، سخت واسم کردنت باور

زنی می حرف ازش که داشتنی دوست . 

 

 خود مدام. داد می آزارش سرما، این. رفت اتاقش ی بسته درب سمت به زنان قدم جهت بی و شد بلند تخت روی از کالفه

 در که نبود جایش سر چیزی اما داشت دوست را دختر این. کرد می مرور را داشتنش دوست و برد می سؤال زیر را

 تارهای میان نشست غم. بودند رسیده احساسی ناکجاآباد به. سوخت می خودشان برای دلش. گنجید نمی او ذهن مجال  

اش مردانه و لرزان صوتی : 

 

_ مقصرم؟ وسط این من فقط  

 

کشید دارش تب های پلک روی دست. بود کافی امروزشان برای. نداشت گنجایش . 

 

_ جان انوش میاد خوابم د،ببخشی. بیشتر خیلی من نه، . 

 

زد ل کوتاه و انداخت پایین سر مرد، این های لب روی شد تلخندی و بود جبر سر از هم گفتنش جان : 

 

_ عزیزم بخیر شبت . 

 

**** 

 



 می درد اتفاقات، و ماندن باران زیر آن با بدنش تمام. شد وارد و انداخت کلید. رساند خانه به را اش درمانده و خسته تن

 بیکار مریم. انداخت نگاهی تمیز ی آشپزخانه به و گذاشت میز روی را سوییچ و کیف. کشید می تیر هایش استخوان. کرد

دید می را اش سایه. چرخید و شنید پایی صدای. نشست نمی : 

 

_ خانم خرگوش بیداری هنوز که تو . 

 

کشید کوتاهی ی خمیازه و شتدا فریبرز طرف به قدمی. خنداند می را او و کرد می تشبیهش چیزی به بار هر . 

 

_ شنیدم در صدای شدم، بیدار تازه. سالم . 

 

 زل هال وسط ایستاده سرگردان   مریم به. زد بیرون آشپزخانه از و کشید سر را آبش لیوان. بازگرداند یخچال به را بطری

 :زد

 

_ کنی مرور دور یه بتونی صبح که بخواب برو نداری؟ امتحان مگه فردا . 

 

انداخت باال سر کوتاه ای خنده با : 

 

_ نمیاد گفتن امروز مریضه، دبیرمون نه . 

 

 پتو و بالش از اثری کاناپه روی. رفت مدتش این خواب جای سمت به و داد تکان سر دبیرشان نیامدن برای اش خنده به

کشید دراز شکل همان به شان، سراغ برود که بود آن از تر جان بی اما ندید . 

گفت و گزید لب فشارد، می صبحانه میز سر او را هایش شانه گاهی دید می که مریم : 

 

_ مونه نمی ازت کمر. نخواب جا این گم می فریبرز . 

 

شد اش خیره بیدار نیمه و کرد باز را پلکش الی : 

 

_ برمت می خودم صبح. بخواب برو. جوجه باشی خواد نمی من نگران تو . 
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 برای زمین روی که رختخوابی به و برداشت را بالش و پتو. رفت اتاق به ناچار. دهد نمی حرفش به گوش او دانست می

 تبعات دانست می اما بود نگفته را قصه هنوز. انداخت نگاهی نیم بخوابد، تختش روی بتواند او تا بود کرده پهن خود

آید نمی کوتاه سادگی به فریبرز و است بیشتر نگفتنش . 

 

 دستش از را بالش و کشید باال را سرش. زد زل مریم پر دست به و شد باز هایش چشم نشست، او بازوی روی که دستش

 پیچ پتو ی سینه روی جا همان که دستش. کرد مرتب رویش را پتو خود، مریم بار این و کرد تنظیمش سر زیر. گرفت

کرد نگاهش ماند، فریبرز . 

 

شد هوشیارتر فریبرز و خوردند گره هم به هایش دست. لرزید می نامحسوس صدایش . 

 

_ بود م مدرسه در دم فرامرز امروز . 

 

بود بلند اما خفه صدایش. آمد در درازکش حالت از و زد پس را مریم دست چطور نفهمید : 

 

_ گفتی؟ چی  

 

نیاورد باال را سرش. برد فرو زحمت با را دهانش آب. ترسید می فریبرز خشم پر و جدی روی این از . 

 

_ کرد می نگاه دور از فقط جلو، نیومد دوستام جلو . 

 

پیچید خانه در صدایش : 

 

_ مریم؟ حرفم بود واضح. نمیای بیرونم حتی در، دم نیومدیم سرویست یا من وقتی تا. کرد بیجا خیلی  

 

نترساند را او تا شد تر نرم. شد می متحمل باید را دیگری نگرانی هم باز. داد سرش به جزیی تکانی فقط : 

 



_ بخواب برو خوبه، . 

 

 سرانگشت با و کشید می پیش مدام را کوتاهش بافت آستین سر. شد بلند و کشید باال را فریبرز ی افتاده زمین روی پتوی

برگشت شنید، که را اسمش. فشرد می دستش کف به را آن اش، شده جمع های . 

 

_ مریم باش دور همیشه. کن دوری ازش نبودم، من و سمتت اومد وقت هر . 

 

 همیشه کنارش وقتی بخورد، آب لیوانی حتی او بدون نبود حاضر. پاشید رویش به لبخندی و زد حرفش تأیید برای پلکی

داشت امنیت او کنار. بود نایاب مادرش و پدر آغوش در که داشت را چیزی ... 

 

 چیزی سمت ذهنش و دوخت چشم بود، جلویش میز روی که رنگی سیاه گوی زدن برق به فریبرز بست، که را اتاق در

برد می را بازی و دید می را پایانش االن، از باید که رفت . 

 

**** 
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 مشخص اش احوالپرسی مختصر و کوتاه سالم. کشید کوچه آسفالت کردن وجب از دست و آمد باال سرش شد، باز که در

زد تعارفش آمده، پیش وضعیت این از معذب منیره. است شده چرکین دلش که کرد می : 

 

_ صبحونه واسه نون دونه تا دو راهشم سر و بگیره خورشی سبزی بار، میدون رفته عموت جان، مهدی تو بیا . 

 

 دقیقه پنج. انداخت کوچه سر به نگاهی. کند فکر شان شرایط به تا بود کشیده سرک پستویی هر به. بود سرگردان ولی او

 شده سرد نهایت بی هوا. بود کرده فکر بزند، داشت تصمیم که هایی حرف و آمدن این به و بود ایستاده جا همان تمام، ی

گفت آرام. شد خارج دهانش از بخار. بود : 

 

_ شم نمی مزاحم . 

 



شد گریزانش های چشم ی خیره ناراحت منیره . 

 

_ شده؟ ها غریبه خونه واست عموت، خونه حاال تا کی از  

 

. نیاورد باال سر اما کردید پنهان دیوارهایش پشت مرا شرعی و محرم زن شما که وقتی همان از بگوید خواست می

رفت عقب منیره و کشیدند جلو میل بی پاهایش . 

 

_ ره می باال آدم کول و سر از بارون و برف میاد، که بهمن و دی شده، سرد هوا . 

 

 بهارش عطر شد، سنگین نفسش. رفت سرش پشت و شود وارد منیره ماند منتظر. آورد در را هایش کفش و نزد حرفی

 .نبود

گذاشت پایش جلوی را خرما و چای. برگشت سینی با منیره . 

 

_ پسرم نداره نمک . 

_ کنم می زحمت رفع بگم، کلمه دو بیاد عمو نیستم، زحمت به راضی . 

 

 با که اندازد می شان میان ای فاصله چنین روزگار دانست نمی. بود عزیزشان همیشه اما بود اش جاری فرزند پسر، این

رسید گوش به خانه در شدن باز صدای که بود رفته فرو فکر به. نیست شدنی پر اتفاقی هیچ . 

 

_ کجایی؟ خانم  

 

کرد صاف کمر عمویش، صدای شنیدن با که مهدیاری به کرد رو. شد بلند و گذاشت فرش روی دست . 

 

_ بیام تا کن پذیرایی خودت از. شد پیداش زاده حالل . 

 

 باز را در و رفت آرامی به. شد بلند جا از و زد کنار را سینی. چرخید بهار اتاق سمت ناخودآگاه نگاهش منیره، رفتن با

 پوش   پرده ی پنجره کنار کاکتوس کوچک گلدان. بود خاطر انبساط منبع هم دختر این خواب اتاق چرخاند، چشم. کرد

بود زده غلت اتاقش کف خنده با او که پرید می پایین و باال چنان داد، که گلی اولین سر. نشاند لبش روی لبخندی اتاقش، . 



 نشست می پشتش که رنگی سبز تحریر میز. چید براقش نگاه از ستاره و کاشت لبش روی جا همان را گرم ی بوسه اولین

 سر از را اول جنگ بود آمده. بود عزیز برایش دختر این ی همه. رفت می فرو هایش جزوه و کتاب در سر با و

بود گذاشته شان خانه به پا حقش گرفتن برای. بگذرانند . 

 

_ جان؟ مهدی داشتی کاری  

 

گیرد می نشأت دخترش اتاق در حضورش از که دید را او متعجب نگاه و برگشت سرش . 

 

_ عمو سالم . 

 

زد اشاره و داد دیگرش دست به را سنگک نان : 

 

_ بزن حرفتم وسطش. بخور صبحانه بریم پسر، سالم علیک . 

 

کرد صاف را صدایش : 

 

_ برم و بزنم حرف اومدم. ایم پرورده نمک نیومدم، خوردن واسه . 

 

 وسایل. انداخت کوچکی ی سفره منیره بست، سرش پشت که را در. شد خارج اتاق از عمویش، دست دعوت اجبار به

 و نشست سفره کنار. گذاشت تنها هایشان گفتنی برای را مرد دو. کرد بهانه را ناهارش کردن آماده چید، که را پذیرایی

نرفت چیزی سمت دستش . 

 

_ رسید؟ بهتون پیغامم  

 

زد پوزخندی و شد بلند عمویش چای هورت . 

 

_ کاست و کم بی رسید که رسیدنش . 

 

گفت جوان مرد این به رو سکوت، کمی با و داد قرار دستش کنار را او چای : 



 

_ بهتره تون جفت واسه بشه، تموم زودتر محرمیتم این. رسونده گوشت به منیره و گفتم بهت که همونه حرف . 

 

شد تیز زبانش و نگاه : 

 

_ عمو؟ جدایی این خوبه من واسه دونین می کجا از  

_ کشی می پس پا زودتر خودت باشی، نگر آینده اگه . 

 

بگیرد تصمیم برایش کسی داد نمی اجازه. گرفت باال دست : 

 

_  اینش به کاری. نیومد در پشتم که کیه، و چی دست االن عقلش افسار دونم نمی ولی هست بهارم. بالغ هم عاقلم، هم من

دیگه یکی سراغ برم بگیرم دست گلدون و گل یه فردا که نیست تن پیرهن ولی ندارم، . 

 

 سر ها آن با دنیا کاش و شناخت می را مهدیار. رفت بین از اشتهایش و کشید اش شده مرتب محاسن به دستی عمویش

داشت برنمی ناسازگاری . 

شود ادبی بی مبادا تا آورد پایین را صدایش و کرد تر لبی : 

 

_  ذارم می نه و کنم می قطعش نه. داره ریشه نیست، هوا رو نیست، دل هوای پای خواستنم ولی، گفت نباید بزرگتر جلو

جونش به بیفته بشه تبر کسی . 

 

 پا، جلوی هایش دست. داد قرار سینی درون هم را چای فنجان. نشود خشک که پوشاند را نان روی و گرفت را سفره الی

شد گره هم در . 

 

_  و در تا چهار فوقش االن. ست همه نفع به بشه تموم نیست، موندنی یعنی. کالم ختم یعنی نمیاد، پات به پا خودش وقتی

شه می مردم دهن نقل تون حرف و زنن می دست پشت همه برین، تون زندگی سر فردا پس ولی دارن، خبر همسایه . 

 

 مردم حرف ارزش داشت زور. زد می نبض تنش بزرگترها، جهت بی و بیخود های گری مالحظه این از شد شاکی

بیاید نظر به تر مهم او دل از بیکار : 

 

_ باشه؟ شون دهن به مون چشم که مردمه دست ما تلخی و خوشی مگه  



 نکنه. بقیه واسه کنم می عبرت درس رو شما ی بچه که نداده پیغام خدا. اومدن دنیا به سالم هاشون بچه که آدم همه این

رسیده؟ جا این خبرش  
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_ هللا اال اله ال . 

 

 را جواب. کرد می غصب او از را اش زندگی داشت آمدن کوتاه. بود نشسته آتش به بدنش سرما این در بود، گرفته ب ل

داد کوبنده : 

 

_  شک تو یا تونه نمی بگیره؟ ازتون رو سالم اوالد که ترسین نمی خدا از و خدا فقط گی می االن همین داری عمو

 افتادین؟

 

بود آمده شان سراغ به آخته شمشیر با که پسر این رگبار زیر نیاورد طاقت دیگر . 

 

_ پسر؟ زنی می کفر حرف چرا  

 

کشید جلوتر را خود و گذاشت کنار را چای فنجان. داد عمویش به را ناخشنودش نگاه . 

 

_ . شه می بازتر رومون به بهشت در باالتر؟ این از معلول، بچه با کنم می حال من اصال  . گم می حق عمو، گم نمی کفر

کشیدین؟ صف من جلوی تون همه که داره خبر فردا از کی کنم، می رو م بچه نوکری باشه سالم تنم تا خودمم  

 

را او دل در شده پا به طوفان کند آرام کرد می سعی : 

 

_  پسر خواد می سالم اوالد پدری و مادر هر ور اون از. هست باشه داشته مشکل تون بچه که این شانس درصد پنجاه

 جا هیچ به دستت ولی داری، آرزو کلی واسش. کنی بزرگش و باشی داشته ناتوان بچه که سخته بدونی نیستی پدر. جان

بشی دچارش اتفاق، قبل که نیست چیزی پشیمونی. داغه سرت و خامی االن. رسه نمی . 

 



 و در این پشت هم باز را بهار و برود خالی دست که بود نیامده. زد می رج اش واژه به واژه در را اشتیاق و التماس

ببیند خود از پنهان دیوار، . 

 

_  مال باشه، ناقص اصال   یا بیاد دنیا مادرزاد کور مون بچه که این. شم نمی بهار خیال بی من دونین می خودتون عمو

 شون بچه که اونه و این دهن به شون چشم ندارن، بچه که سالم آدم همه این. بده بهمون ای بچه بخواد خدا که وقتیه

نشیم؟ اونا عین ما فردا دونین می کجا از. زنه می صداشون  

 

 شد خیره مهدیار مصمم های چشم به ناچار. شود خیر به ختم قائله که بگوید چه دانست نمی پسر، این منطق پیش آورد کم

کرد باز لب و : 

 

_  کوتاه و مونده نخواستنت پای وقتی. نیستم اجبارش به راضی و دارم دختر دونه یه. نیست که باشه راضی باید بهار

جان عمو کمک نه و بینی می موافقت نه من از نمیاد، . 

 

شد تر آسوده خیالش کمی. کند راضی را او توانست می. نشست لبش روی لبخندی خواست، می را نرمش این . 

 

_ عمو؟ نمیارین حرف شما خوام، می بگه خودش  

 

 پایش روی دست. بود دخترش ی نیامده فردای نگران اما داشت دوستش پسر، این نگاه امید کورسوی از نگرفت چشم

گفت و کشید : 

 

_ کنم می َعلَم رو عروسی این بساط خودم فردا بچرخه، گفتن بله به زبونش خاطر طیب با اگه . 

 

عمویش به زد زل دلخور. شد می آب دلش در قند : 

 

_ بزنم حرف باهاش تون اجازه با خوام می. کردین قایمش یا شده قایم روزه ده . 

 

داد تکان سری : 

 

_ داره کالس ظهر طرفای تا . 

_ بدم بهتون شاءهللا ان رو عروسی خبر که میام وقتی و سراغش رم می من پس. نباشه که اومدم وقتی دونم، می . 



 

باشد محتاط کرد می تالش اما داشت خبر اش مردی از. داشت انتظار او از که بود چیزی همان پسر این اطمینان . 

 

_ پیش خیر. خداست دست صالح . 

 

**** 

 

 دیگری چادری دختر شاید که. ببیند اشتباه شاید که زد، پلک توانست می تا فقط. نداشت حرکت قدرت. بود برده ماتش

 بی گونه این که اویی برای زد می هم بر را دنیا کند، صبوری نتوانست. شود می جوان پسر آن اتومبیل سوار که باشد

 بارید می برف. افتاد حرکت به پاهایش. کند صبوری که نداشت توان قلبش گذاشت؟ می ای غریبه مرد اتومبیل به پا خیال

بود کرده اش دیوانه برایش، دلتنگی که بود دختری روی فقط نگاهش اما . 

بود ناباور هنوز صدایش و ایستاد سپرش جلوی اتومبیل، حرکت از قبل : 

 

 بهار؟_

 

 برایش تابانه بی چه او دل و بود شده پر چه ریشش ته. باشد رویش پیش مهدیار شد نمی باورش. بود زده خشکش هم او

است شده همراهش و نگرفته نادیده را اصرارش که این از شد شرمنده برگشت، سمتش به که مسعودی سر. زد می . 

 

 مرد که پسری به بگوید چه دانست نمی اما بود باخبر حساسیتش از. شد جمع خود در. زد دور را اتومبیل مهدیار که دید

 سوز و شد باز عقب در. بودند گرفته تنش از رمق هایش، نگرانی که فردایی برای بود زده پسش او اما شده اش زندگی

خزید اتومبیل داخل به هم سرما . 

 

_ بهار؟ کنی می کار چی این با تو  

_ جناب؟ داره ایرادی  

 

چرخید او سمت خشم با سرش . 

 

_ وسط؟ پری می که صحبت به نشستم تو با  

 

شنید بهار زبان از هشدارگونه را اسمش تکرار . 



 

 مهدیار؟_

 

بود ها زدن صدا این تنگ دلش چه . 

 ی مالحظه همیشه که اویی از گرفت دلش. شد نمی بلند علت بی وقت هیچ که دختر این ی خفه صدای برای داد می جان

بود شده مشغول شان، حس طناب شدن کش نخ به خود امروز و کرد می را غیرتش . 

 

_ خونه؟ برگردی شدی پا لندهور این با که نشد پیدا تاکسی چی؟ مهدیار  

 

 های چشم از را نگاهش. شناخت می خوبی به را او گیر بهانه لحن مهدیار، ذهن از دور و تند برخورد از شد خجالتش

بگوید نرم کرد سعی. گرفت جلو ی آیینه و مسعودی ی خیره : 

 

_ رسونن می گفتن کردن لطف ایشون نبود، تاکسی . 

 

بود گرفته آتش آمد، نمی کوتاه او اما : 

 

_ بهار نیست این من جواب. نکنه لطف سال صد خوام می . 

 

شان مابین اوضاع کردن آرام برای شد پیشقدم مسعودی هم بار این : 

 

_ مشکلش؟. بیارن تشریف همراهم که خواستم خودم من  
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_ کردی زیادی غلط که کردی اشتباه خیلی تو . 

 



داشت چهره به اخم. ایستاد روبرویش و شد پیاده اتومبیل از مسعودی : 

 

_ باشین برخوردتون مواظب . 

 

بودن دختر آن پشت برای داشت هم دریدن توان روبرویش، مرد صورت روی کرد ها را نفسش : 

 

_  خودم گی می و زدی زل چشمام تو راست راست و سواری ماشین اومدی من ناموس با کنی؟ می کار چی نباشم

 خواستم؟

 

 و التماس با. نشوند زمین پخش تا گرفت آغوش در را کالسورش و کیف. شد پیاده اتومبیل از زده هول و عجله با بهار

زد صدایش رنجیدگی : 

 

_ کنار بیا مهدیار . 

 

ها شدن گیر بهانه این نبود خودش دست. بود ایستاده اش شانه به شانه که چرخید او سمت سرش : 

 

_ خوره؟ برمی بهت نیام؟  

 

کرد زمزمه او، شدن مالحظه بی از بست پلک : 

 

_ نیست درست رفتارت . 

 

کشید عقب را تنش که بهاری سمت برد پیش سر او، به توجه بی و کرد رها را مرد . 

 

_  جوری این خودت واسه و نیست خیالت عین تو. بردارم جلومون از مشکل که کنم می جز و عز دارم من چی؟ تو از

 مشغولی؟

 

 او فردای توانست نمی. بود کرده حجت اتمام خودش با اما است عزیز برایش چقدر مرد این دانست می خدا. شد اش خیره

 و فشار با فرداها شاید و بود مرد این نگاه در امروز که شوری همین از. ترساندش می بیشتر ها نیامده. بسوزاند را



 پیدا ای وسیله زودتر تا رفت می سمتی به چتری با کس هر و شد بیشتر برف بارش. ترسید می برود، بین از تلنگری

برساند خانه به را خود و شود . 

 ترسید می. بود برپا دلش در مرد این بودن برای که اشتیاقی تمام کردن پنهان برای سوخت دلش و داد نگاهش به جدیت

 چادرش و شد سخت. شود خراب داشتنی دوست مرد این سر روزی که ترسید می خودش از. شود زده پس که فردایی از

کشید جلوتر را . 

 

_ مهدیار نکن بازش رو شده تموم ی قضیه . 

 

 کاپشن در سرما، از و شان بین چرخاند می چشم مدام. زد زل مسعودی به و گرفت عزادارش های چشم ماتم از نگاه

لب روی نشاند رنگ بی لبخندی. بود رفته فرو چرمش : 

 

_ حساسن همه روی پسرعموم. م شرمنده من. شد رفتاری بد که ببخشید. تون محبت از ممنونم بفرمایین، شما . 

 

کرد خم احترام به سری اما کند تعبیر هیچی به را حساسیت این که بود سخت باورش : 

 

_ تون اجازه با نیست، مشکلی . 

 

 روی دستی. بود بهار سنگین جمالت مبهوت. بشنود را اتومبیل شتاب پر گاز و استارت صدای تا ماند منتظر قدر آن

 بود پنهان بهار نگاه و چرخاند سر ناباورانه. کرد حس هایش سرانگشت زیر را شده آب برف دانه چند و کشید موهایش

داشت همراه خود با همیشه که شرمی ی الیه زیر . 

 

_ بهار؟ فقط پسرعموتم  

 

 دل برای بودنش زندگی از بودن، هایش نفس شمارش تمام از بودن، او ی همه از بگوید که خواست می فریاد دلش

اما اش، دخترانه ... 

زد نمی دم و سوخت می پایش ابد تا باید بعد که حسرتی و ها داشتن ها، خواستن تمام حجم روی بست چشم . 

بود پایشان زیر سفیدی به نگاهش. سرمازده و شد بارانی دلش، بهار   و کرد کم را ابرویش دو ی فاصله ظریفی اخم : 

 

_ خبرم؟ بی من و هست مون بین ای دیگه نسبت  

 



. کند تکرار هم او با را پوسیده و نما نخ افکار گیر پا و دست اجبارهای که بود نیامده. بشنود را ها نخواستن که بود نیامده

شد زیاد صدایش حرص : 

 

_ کرد جمعش نشه بعد که نزن حرفی. بهار سرم به بزنه که نکن کاری . 

 

 قرار غریبه کدام کرد؟ می چه این از پس را کشیدند می سرک دلش، از که ها زنانه این. کشید باال قاطعیت با را سرش

کرد ادا محکم را جمالتش و بست چشم دلش؟ ی شکسته های تکه برای شود مرهم بتواند مرد این از بعد بود : 

 

_  همکالسی جلوی شه می دلیل بریم، پیش رابطه این والظالین نون تا نشد. خودت واسه کنی تکرارش مدام که گفتم اتفاقا  

کنی؟ بارش لیچار و بگیری رو من  

 

کرد آزاد را صدایش و حنجره به زد زخمه فریاد که نبود خودش دست : 

 

_ نداره؟ ربط من به نفهم، شوهرتم من  

 

 همان او، بی مسیرش. بود رفته خواب به و بود گذاشته رویش سر بار یک. دوخت مردش تپش پر ی سینه به را نگاهش

 های شیطنت و خواست می را او دلش رسید، می آخر به اگر دنیا. کرد می پا و دست داشت خود برای که بود جهنمی

 روی را کیفش بند. بودش انداخته لرز به هوا سرمای. بکشی درد دلش، درد   پای هم گذاشت نمی که را اش نشدنی تمام

انداخت شانه : 

 

_ زندگیت به بچسب و کن فراموشش. نکن بزرگش رو ساده محرمیت یه . 

 

 نگاه و شدند می رد رو پیاده از که نفری چند همان نگاه به توجه بی. کشید خود سمت و گرفت قدرت تمام با را بازویش

بهارش تلخی   و تفاوتی بی این از سوخت می. چرخید می دو آن روی کنجکاوشان . 

 

_ چی؟ مغزم بشه؟ پاک زندگیم سال چند که داری جادویی عصای همین؟  

 

زد ضربه آن با اش سینه روی و گرفت را اش سرمازده و ظریف دست . 

 

_ کنم؟ کارش چی چی؟ المصب این  



 

 لبش پشت تا بغض. بخشید می گرما و گرفت می را دستش سرمای همیشه. سوخت می مهدیار دست گرمای زیر دستش

کرد پر را مهدیار گوش تضرعش. نبود این انتهایش اما، لرزید اش چانه و آمد : 

 

_ کن زندگی و کنم زندگی بذار. کن فراموش مهدیار . 

 

نداد کشیدن نفس برای مجالی بهار، ی افتاده زیر به نگاه به دوخت را هایش چشم بود؟ نخواستنش برای التماس حجم این . 

 

 همین؟_

 

کشت مردانه را او نجوایش، . 
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 ...همین_

 

کشید عقب بهارش ی چانه زیر از را دستش و آورد باال را سرش : 

 

_ بهار؟ چی خاطر واسه بستی، چی همه رو چشم چرا  

 

زد پسش و آمد لبش روی تا ای، بسته جانم به که تویی برای : 

 

_ خودم خاطر واسه ! 

 

 دلش بگذرد، توانست نمی. رساند می آشوب به را دنیا ی همه. کشید می آتش به را جا همه دختر این خاطر برای مرد این

 پیدا تاکسی باألخره تا ماند منتظر قدر آن. گرفت فاصله او از قدم دو اما جهنم؛ به سرمایش زد، لبخند نرم. داد نمی یاری

کرد باز را پشتی درب و کرد حساب را اش هزینه. شود . 



گرفت او از نگاه درب، کوبیدن با که زد می هایی چشم برای صدا پر چه قلبش اما صدا بی نشست نکرد، جویی بهانه . 

 

**** 

 

_ افتادی پا از بخور، چیزی یه پاشو مادر ! 

 

 دلگیر و دید را مادرش افسوس پر نگاه. شد وارد سینی و سوپ ی کاسه با مهدیه. چرخید اقدس سر و شد باز اتاقش در

 می خانه به را اش جنازه ها شب آخر فقط و بود مانده الل را روز دو. بود شده پنهان پتو زیر که نشست برادری کنار

هایش زدن قدم برف زیر از نداشت خبر کسی. رساند . 

 

_ بخور چیزی یه پاشو ما؟ و خودت با کنی می کار چی جان مهدی . 

 

. بود کرده پا به بلوا دلش در رسانده، گوشش به باز عمویش که پیامی. بود زده پا و دست جهنم در را روز دو این تمام

کشید فریاد و آورد بر سر پتو زیر از ناگاه به. بکند را خواهرش مهربانی و رنجور نگاه ی مالحظه که نداشت طاقتی : 

 

_ عباس حضرت رو شما کنید ولم. ندارم باهاتون کاری وهللا به آیین، به دین، به ! 

 

گفت و داد گوش اند، چسبیده هم به اش صوتی تارهای انگار که برادرش وحشتناک صدای به مهدیه : 

 

_ مهدیار هات لوزه کرده عفونت مریضی، بد. پایین بره گلوت از بذار چیزی یه نمیاد، در صدات . 

 

سوخت می کلمه هر با اش سینه سر   و کشید را موهایش . 

 

_  زمینی سیب عین و بیاد خواستگار زنش واسه که دیدی منم از تر غیرت بی. بردار سرم از دست مادرت جان رو تو

باباش؟ خونه گوشه بشینه  

 

زد لب غصه با او و دوید اشک مادرش چشم به : 

 

 دیدی؟_



 

شد بلند و کشید دست هایش پلک پای پایش، روی دید را دخترش دست که اقدس : 

 

_ بیاد باباش بگم برم . 

 

برسد گوشش به و بشنود که زد فریاد. او همیشگی سکوت از سوزاند را دلش گفتن، بابا : 

 

_  که دختری خوام می بگه و دستم کف بندازه تف جوری این غیرتش بی داداش اون تا نشست ساکت که بس نشد خسته

بدم؟ شوهرش محرمه، بهت  

 

کرد تکرارش بلندتر : 

 

_ نشدی؟ خسته  

 

 زیر سینی و نشست پایش جلوی مهدیار. داد شده سرد سوپ به را آبش پر های چشم هم مهدیه. چرخید می اتاق دور

پرسید گیج و دید را خواهرش نگاه. ریخت نان روی سوپ کمی و شد کج. گرفت قرار زانویش : 

 

_ شه؟ می عابد، شما و نامسلمون من شه؟ می. دیگه یکی عقدی زن بشه من محرم زن خوان می کشه، نمی مغزم  

 

بود؟ کرده خرابش اینگونه که عشقی یا بود مریضی از تبش دانست نمی. نشست اش گونه روی خواهرش دست  

 

_ بمیره واست خواهرت من، شم فدات شه نمی . 

 

بست پلک و گذاشت اش پیشانی روی را مهدیه دست : 

 

_ شه می دیگه یکی زن ره می بگم، کلمه یک اگه که سوزم می همین از . 

_ بگردم دورت شه نمی . 

 



کرد می کر هم را فلک گوش فریادش : 

 

 ...خدا_

 

 سرشان و شد باز در تأخیر با. نداشت را زار حال این دیدن توان و بود گرفته قول داشت، در صدای به گوش مدام مهدیه

دید می اتاقش در قاب در را بهار که مهدیاری ی سینه به بود خنجر نشست، مهدیه لب روی که لبخندی. آمد باال . 

 

 گرفته قول. گذاشت اش شانه روی دست و زد بهار به لبخندی. برداشت را سینی و فشرد گرمی به را دستش خواهرش

زد صدایش بهار، و بست سرش پشت را در. بیاید که بود : 

 

 مهدیار؟_

 

 نمی چیزی هم بازگشتت در. نیست رفتنی راه و ای سپرده دل وقتی خوردن غصه بود سخت چه و افتاده زیر به سرش

سرما و برهوت جز بینی . 

 

_ کنی؟ نمی نگاه  

 

کرد زمزمه و شد تر خم سرش. بود شکننده صدای این بند جانش : 

 

_ نه نامحرمم به ! 

 

 و آمد جلو دستش. بود جدال در مدام آن با که ترسی روی بود گذاشته پا. شود خواسته که بماند، که باشد، که بود آمده بهار

رسید مهدیار گوش به آرام صدایش : 

 

 ...محرمیم_

 

ایستاد پاهایش روی و کشید عقب . 

 

_ نیستیم دیگه . 



 

پیچید خود به سفت را چادرش. فشرد هم روی لب او، به خیره. شد بلند پایش هم بهار . 

 را اش مردانه اما نداشته غرور شبنمی، سقوط تا گرفت باال سر. شود لبریز مهدیار های چشم شد باعث نگاهش سنگینی

 بهارش، بود شده باران. آورد پایین را سرش و کشید هایش چشم ی گوشه سبابه، و شست سرانگشت با. نکشد زیر به

داد جان بهار نشست، او چادر روی که هایش لب. بود حرکاتش ی خیره فقط بهار و کرد خم سر رفت، جلو قدمی ... 

 ودینش دل پای اش، زندگی ی بهانه سرخ و خیس های چشم. بود خورده سند او نام به قلبش که دختری روی به زد لبخند

خواستن را او اجبار به و کردن کور گره بود بس اما کرد می سست را : 

 

_ نسوزه دلم که شو خوشبخت فقط. بخشیدم بهت رو محرمیت باقی ... 

 

شد بلند دارش تب صدای و بوسید را سرش روی. داد دست از دل اختیار و دید را بهار ی شده گرد و درشت های چشم : 

 

_ جان بهار برو موال، به رو تو ...! 

 

مهریر؟ این در ماند مگر هم بهاری ز   

 

**** 
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. شد دوخته او به زمان هم چشم، جفت چند ی کنجکاوانه نگاه برداشت، که را اول قدم. داد ُهل جلو به را ای شیشه درب

 اش چهره به نگاهی. رفت بود، نشسته جوان دختری پشتش که ای دایره نیم میز سمت به مستقیم و نچرخاند شان سمت سر

 سرش کمی. نبود گرفتن نادیده قابل هایش چشم پشت سادگی   اما بیاید نظر به امروزی بود کرده را تالشش تمام که انداخت

شد اش خیره مستقیم و کرد خم را : 

 

_ دارم کارش کجاست؟ گرامی مدیر . 

 

پرسید و انداخت الوند لباس و سر به نگاهی : 



 

_ خانم؟ الله  

 

دهانش درون کلمات ادای با شد همراه پوزخندش : 

 

_ جا؟ این داره ای دیگه صاحب  

 

 به مدام که انداخت_ شان مشتری_ مستوفی خانم سمت نگاهی نیم. نرمش نه و آمد می شوخی نه روبرویش، مرد لحن به

 اخم و منتظر نگاه روی هایش چشم. کرد می برانداز را الوند و چرخید می ها آن سمت سرش عینک، کردن پاک ی بهانه

زد لب آرام کرد، گیر که او : 

 

_ نکنم فکر . 

 

 میز روی اش، خورده الک و بلند نیمه های ناخن با و گرفت ای شماره. نشست گوشی روی دستش و شد بلند میز پشت از

زد ای ضربه چند . 

 نگه را او که خواست شک، با. زد صدا را اسمش و کرد متعجبش الله طوالنی سکوت گفت، و پرسید که را او فامیلی

بود بریده را امانش ترافیک. برساند را خودش تا دارد . 

 

 حرفی شاید بود آمده. باشد ها مشتری دید در کمتر تا رفت سالن قسمت ترین ای گوشه به حرفی هیچ بی الوند تأخیرش، با

 در دست. بودند آمده مغزش های دروازه پشت تا فریبرز های حرف. کند خالی کسی سر را عصبانیتش تمامی تا بشنود

کرد جلب را توجهش نرم، اما زده هول صدایی که برد فرو جیب . 

 

. افتاد راه سمتش به آرام هایی قدم با و داد همه به سرسری سالمی. بود رفته باال ابرویش و زده زل او به که بود الله

 مشتاق های نگاه رنگ، زرشکی و مرتب های ناخن. بدوزد پاهایش به چشم شد باعث هایش کفش های پاشنه صدای

آورد خاطر به را، زن این به سهند مشتاق نگاه یاد و افتادند هم روی هایش پلک. کشید می خود سمت را زیادی . 

 

_ بزنید؟ تن و بدین سفارش زنونه، دست هنر شلوار   و کت اومدین نکنه  

 

بود دیگران سمت سرش جزیی تکان. زد لبخند هم او و دید را لبخندش. گشود چشم : 

 

_ دارم حرف باهات. کن خلوت رو جا این و بده مشتری جواب . 



 

 شب حتی ببیند او های لب روی واقعی لبخندی نداشت خاطر به. کرد می اش کفری الوند، ی آمرانه و دستوری لحن

 جواب شاکی لحن با و کشید بیرون را رنگش نقره گوشی. برد فرو آن در سر و کشید باالتر را کیفش کالفه. شان ازدواج

 :داد

 

_ ره نمی نشه، راحت خیالش و نده سفارش تا مشتری . 

_ کن راحت رو شون خیال ! 

 

 و زد لبخندی. رفت ها آن سمت به و گرفت رو نرسید، جایی به که هایش کردن نگاه. کرد می بد را حالش اش خونسردی

داد قرار مخاطب را شان یکی : 

 

_ . نیست روز دو یکی کار دادین، که حریر جنس اون فقط. شه می داده تحویل دیگه روز پنج تا شما سفارش بهبهانی خانم

شلوغه چه دونین می که منم سر. رفته مرخصی روز دو که مونه خیاط با ش حاشیه سنگدوزی . 

 

بود صدایش با همراه نازی و انداخت الله بلند مانتوی به نگاهی زن : 

 

_ دی می تحویلم روز مدل آخرش که دونم می. گلم نیست ای عجله . 

 

برداشت قدمی شاگردش سمت زد، نیشخندی : 

 

_ باال رم می دارم من. باش داشته رو جا این هوای فرشته . 

 

داد نشان را الوند اشاره، با : 

 

_ دارین؟ کار آقا اون با  

 

شد تلخ و کرد درشت چشم : 

 

_ ازت؟ بگیرم بگو هست، اجازه به نیاز اگه  



_ خانم ببخشید . 

 

 خبری و کشید بیرون جیب از را اش گوشی. افتاد راه به متعادل هایی قدم با سرش پشت هم الوند. رفت و کشید را راهش

. بود کرده سپری آرامی به ها، مدت از بعد را دیشب گرفت، رنگ لبخندش. بود کرده ارسال یمین که پیامی مگر نبود

بود شده همراهش همیشه از بیشتر یمین، و رسید می نظر به بهتر داریوشش . 

 

 در تن از را مانتو. دوخت الله حرکات و روبرو به چشم اما خورد جا اش، خصوصی فضای از کمی شدند، که اتاق وارد

پرسید و داد قرار تلفن گوشی شاسی روی دست. بود گرم همیشه اتاق فضای. انداخت شانه روی را شالش و آورد : 

 

_ واستون؟ بیارن بگم که سرد هوای این تو خورین می چی  

 

گفت و نشست رنگ مشکی چرم صندلی روی. نبود هایش لب روی لبخند از اثری : 

 

_ خورم نمی هیچی من. کنی تر که بیارن چیزی یه بگو شه، می خشک زود اگه گلوت . 

 

شد خم کمر تا میز روی و کرد تکرار را نیشخندش : 

 

_ خان الوند نداره نمک . 

_ نداره صاحبش واسه نمکی باشه، آدم خود از که مال . 

 

 و گفت اهومی. گرفت قرار دهانش جلوی هایش دست و نشست میز پشت. برگرداند جایش سر را گوشی. کرد ریز چشم

شد اش خیره : 

 

_ میراث؟ و ارث دنبال اومدی  

 

نگاهش شد تیز شنیده، که را چه آن کرد تلقی اهمیت بی : 

 

_ خوردین؟ گره هم به که چیه فرامرز و تو ی قصه  

 



 خنده صدای و چرخاند حدقه در چشم. گرفت دندان به را لبش ی گوشه! بود شده مهم همه برای فرامرز روزها این چه

شد بلند اش . 

 

_ بزنم جار جا همه نیست قرار رو شخصیم روابط . 

 

ایستاد الوند پای جلوی. کرد رها را اش صندلی و میز : 

 

_ بکشه سرک دیگران زندگی تو منه؛ مرحوم شوهر برادر   قضا، از که متشخص آقای یه نیست درستم ! 
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زد پس را او و شد بلند جا از. بود رسانده زانویش به زانو که زنی وقاحت از کشید می شعله نفرت : 

 

_ نکشیدم خط زندگیت رو خودم تا بکش، خط رو پسر اون دور ولی چنگت، مفت زندگیت ! 

 

انداخت باال تفاوتی بی با را اش شانه اما شد نوازش پر صدایش : 

 

_ دنبالش؟ افتادین که آورده گیر گنج یا برده التاری شده؟ مهم براتون اون چرا ولی ندارم باهاش کاری من  

 

پاشید او روی به را اش عصبی نفس و آمد باال اش اشاره انگشت. گرفت اتاق ی بسته در از چشم. رفت جلو : 

 

_ ره می در جونش یا شه می خالی جیبش یا. خوند رو ش فاتحه باید بگرده، تو بر   و دور که اونی ...! 

 

غرید آرام. زد کمر به دست و شد گشاد هایش چشم زبانش، آتشین های کنایه از خورد یکه : 

 

_ کنی؟ می تف روم تو و پیچونی می زرورق تو رو لقمه که بگی خوای می چی  



 

صدایش گرفت تهدید رنگ. رفت باال لبش ی گوشه : 

 

_  دست! ریزم می خاک روت زنده زنده و َکنم می رو جا همین کف هست، سهند فوت و اتفاق اون تو پات رد بدونم کافیه

کنم تو خرج که ندارم غیرتی رگ بیفته، جونت به فریبرز اگه بردار، فرامرزم سر از ...! 

 

 پایش پشت و رفت عقب قدم نیم فرامرز، با دیشبش بحث و مرد این حضور و ترافیک زدند رقم برایش را گندی روز چه

شد دراز در سمت دستش اما کشید هم در چهره. کرد اصابت میز به : 

 

_ بیرون برو . 

 

برگشت سمتش و کرد مکث ای لحظه. رفت در سمت به هایش، حرف زدن با بود شده سبک : 

 

_ نکن فراموش رو حرفام! مرحومم برادر زن   خالیه دستت که فعال  ! بده دستور وقت اون زدی، سند وقتی . 

 

 را او و شد می پیدا کسی کرد، می حالش بهبود برای تالش چه هر چرا برایش، نماند جانی. بود کرده گیر سینه میان نفس

ریخت؟ می هم به  

 را اش گوشی نکردن، کاری و آمدن کوتاه بود بس دیگر. داد جا گوش پشت حرص با را موهایش و نشست میز پشت

داد صندلی پشتی به تکیه و کرد لمس را بود نگرفته وقتی چند که را ای شماره. برداشت . 

 

**** 

 

 با که بهاری زدن پس بود، آورده در پا از سرماخوردگی. رفت سامان و خود مشترک اتاق به و داد را منشی جواب

بدتر هم بود، اش خیره دلتنگ اما دلگیر نگاهی . 

 درونش های برگ مدام و گرفته دست در را رنگی سفید ی پوشه رفته باال ابروهای با که دید را سامان آمد، باال که سرش

میزد ورق را . 

 او سمت شدت به و کرد نگاه را میزش روی حیرت با. زد خشکش ای لحظه اما رفت خودش میز سمت به و داد سالمی

 .چرخید

 

_ زدی؟ میزم روی وسایل به دست تو  



 

گفت و گرفت پوشه داخل های برگه از چشم : 

 

_ که بود پوشه این فقط نه، من ... 

 

 شوکه سامان و شد بلند فریادش. کشید بیرون دستش از وحشیانه را پوشه و رفت سمتش به باور، قابل غیر عصبانیتی با

زد زل : 

 

_ بکشی؟ سرک باید ببینی دستت دم چی هر بهش، زدی دست کردی بیجا  

 

شد جمع هایش لب و کرد پرت او برای را دستش : 

 

_ باال رفت ژنتیک و وزاثت مورد در منم عمومی اطالعات شد؟ چی حاال خب . 

 

 سرما صدای و بود کرده غیض. ماند او سؤال پر و کنجکاو های چشم روی نگاهش. کرد پرت میزش روی را پوشه

بود خش پر اش گرفته و خورده . 

 

_ نشه کوتاه ت پاچه که سمتم نیا پس. سگ من، سگم . 

 

کرد میزش کشوی در دست و کرد خاموش را میزش روی سیستم . 

 

_ نزدم حرفی که من جان هاپو بابا، ای . 

 

. گرفت غم را دلش تمام. بود گرفته اطالعات اینترنت از روز چند این تمام که بود هایی برگه ی خیره شاکی مهدیار

گرفت رنگش ای قهوه میز به دست و شد خم سرش . 

 

_ بلدی خوب زنبور لونه تو کردن انگشت ولی نزدی، نه ! 

 



 اش شانه روی دست و ایستاد کنارش. گرفت جا جیبش در هم سوییچ و گوشی. کرد قفل را کشو و برداشت را چک

 .گذاشت

 

_ تویی؟ منم، انگشت اختیار صاحب زنبوری؟ لونه مگه  

_ خودت مثل گویی چرت به نشده وا من دهن تا برو سامان . 

 

کوبید هم به تر محکم را اتاق درب و کرد بارش حرفی لب، زیر . 

 

_ زد؟ می رو چی غر دوباره؟ شده خبر چه  

 

کشید پایین سمت به را هایش لب و پوشید را کتش سامان : 

 

_ پرید بهم الکی احمق دونم، نمی . 

 

برگشت دوباره سامان که انداخت اش خالی جای و منشی میز سمت نگاهی. آورد در تن از را پالتویش و گفت ای باشه : 

 

_  منشی واسه حاال. کنه کار نبود راضی شوهرش و عروسیشه دیگه روز دو. بیاد تونه نمی دیگه گفت محبی خانم راستی

بدم؟ آگهی  

 

 رضایت امادلش کرده اش آزرده نشینی خانه دانست می. بود شده گیر گوشه کمی روزها این که رفت یمینی سمت فکرش

زد لب. بیفتد سرش پشت اتفاق هم باز که برود جایی داد نمی : 

 

_ کنم می کاریش یه نه . 

 

کرد باز را شرکت درب و انداخت نگاهی الوند متفکر ی چهره به . 

 

_ بود محتشمی حساب شدن پر تاریخ امروز دیروزی، لیست چک کردن پاس سراغ برم من پس . 

_ چشه این ببینم برم من باشه، . 

 



است گذاشته میز روی سر که دید را مهدیار و کرد باز را دو آن اتاق درب. گذراند نظر از را اتاق فضای سر تا سر . 

 

_ نیست؟ تنظیم اخالقت فرمون که شده چی سالم،  

 

کرد نجوا. نخورد تکان هم سرش. نیامد باال نگاهش : 

 

 .سالم_

_ شد؟ خالی بچه اون سر حوصلگیت بی همین واسه گرفته، صدات  

 

برداشت پوشه و میز روی از سر فقط. کردن درددل برای حالی نه و گذاشتن سر برای بود ای شانه نه بود، پر دلش . 

 

_ چیه؟ اون  
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داد جا زور به دست دو هر با و داد قرار زباله سطل پدال روی پا. کرد مچاله محتویاتش با را پوشه و شد حرصی . 

 

_ آشغال و آت مشت یه . 

 

. رفت سمتش به. کشید اش بینی زیر او که دستی به زد زل تعجب با الوند ریخت، اش گونه روی که اشکی قطره اولین

زد دور را میز . 

 

_ تو؟ کنی می گریه داری گنده خرس  

 

. کشید صورتش نیمرخ روی را بازویش. بود افتاده گیر آن در  ناخواسته که شرایطی از دلگیر اما بود طوفانی نگاهش

نالید و کوبید میز پایین به را پایش : 



 

_ خدا خود   به سرم به زده. الوند شم می دیوونه دارم زدم، هم به بهار با . 

 

داد فشار کمی را دستش کف و گذاشت اش شانه روی دست . 

 

_ آزمایش؟ سر  

 

 چهره تمام در ناامیدی داد، می تکان مدام را چپش پای. چرخاند باری چند میز روی را اش ساده گوشی و شد خم کمرش

کرد َترش آرام اش، شانه روی الوند دست گرمای. کرد می بیداد اش . 

 

_ دامنش تو بذارم فردا که ای بچه نه خودشم خر   من دونه نمی من، از بشنوه حرف بعد و بشینه پام ترسید می دلش . 

_ سمتت؟ نیومد  

 

بود زده غذایی به لب نه و خورده دارویی نه. بود سرخ هایش چشم. کشید باال را نگاهش . 

 

_ ولی اومد ... 

 

 داخل به را هایش لب. داشت توفیر آسمان تا زمین هایشان عاشقی. کرد حبس سینه در سقف به رو را نفسش زد، لبخندی

دوخت او به را نگاهش بازدمش، خروج با و کشید دهان : 

 

_  کوه برو. بریزه ترسش که خواد می توجه اینه؟ ذاتش زن که ده نمی قد عقلت هنوز تو. خوادت می یعنی اومد، که همون

شه نمی ردم تو فرسخی ده از نکن، درکش ولی کن جابجا . 

 

 فکر بود، رانده خود از را او و زده که حرفی به شب، تمام. بگیرد او از را فکرش ای، لحظه برای حتی توانست نمی

شنید قبل از تر نزدیک را الوند صدای. کرد خود نثار بیراه و بد و کرد . 

 

_ شه غیرت جو یه پاسوخته، حمال   نه و خواد می باربر خر   نه زن  یمین گم می. پات زیر میاد خدا بهشت. توجهت با بس 

فهمن می بهتر رو همدیگه زبون جماعت زن. بزنه حرف باهاش . 

 



 شاید. بود زده سرش به سفر هوس. شد خارج شان اتاق از و ریخت هم به اش، اخالقی عادات برخالف را مهدیار موهای

 رفته فرو خود در که فریبرزی برای یمینش، حال تغییر برای نفر، دو این رساندن هم به دوباره برای شد می ای بهانه

 .بود

 تا بد داریوش با که بود مادری دلتنگ اما نبود خسته. کرد دراز میز روی را پاهایش و نشست اتاقش گردان صندلی روی

کرد می یادآوری خود برای کمی باید را شان خوب دیروزهای شاید بست، چشم. برید او از الوند و کرد . 

 

**** 
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 سرزنش و نرفت را دیروزش کالس. بود گرفته آغوش در زانو اش، ساده تخت کنار و اتاق کنج که شد می ساعتی یک

 بند جایی به دستش و داشت مهدیار هوای دلش. نداشت اش پایانی امتحانات روی تمرکزی. خرید جان به را منیره های

 .نبود

 

_ ناهار بیا بهار . 

 

 درز از سرما که فرستاد گوش پشت را موهایش. بخورد تکان تخت کنار از خواست نمی دلش اما شنید را مادرش صدای

 وقت هیچ. زد زل اش شده کوتاه های ناخن به و کشید باالتر را پاهایش. لرزید خود به و آورد هجوم اتاقش به پنجره

نشست وار زمزمه گوشش در مهدیار صدای. داد نمی ها آن به لعابی و رنگ : 

 

"_ تر دیوونه رو من همین، و کرده ترت قشنگ سادگیت ." 

 

 اش مریضی طاقت. بود گفته پهلویش سینه و سرماخوردگی از مهدیه فقط. نداشت خبری اما بود او ی دیوانه خودش حال،

بود نشانده درد به را تنش کوتاه، مدت همین خاطرات هجوم. نداشت را . 

 

زد صدایش شاکی، منیره و شد باز اتاقش در : 

 

_ دختر؟ نیستم تو با مگه  

 



 با. داشت ضعف و رفت می گیج کمی سرش. است کرده بهانه را درسش و نخورده شام هم دیشب که کرد فکر این به

انداخت مادرش به نگاه باز، نیم های پلک : 

 

_ مامان خورم نمی . 

_ م بیخود ... 

 

 تر آرام. انداخت هال به نگاهی و کرد رها را در ی دستگیره. ندارد بهتری حال هم شوهرش دانست می داشت، اخم

زد حرف : 

 

_ پیچه می منم پای و دست به بپیچه، اون. نشده تموم بابات صبر تا بخور قاشق دو بشین بیا! هللا اال اله ال . 

 

کرد زمزمه آرام و آورد در را دستش روی نشسته کش : 

 

 .چشم_

 

 و گفت هللا بسم. گرفت تخت ی لبه به را دستش اما رفت سیاهی ای لحظه هایش چشم. شد بلند و کرد جمع را موهایش

 شده ریخته رویش که فسنجانی و پلو از شده پر بشقابی. نشست و داد جانی کم سالم. رساند سفره پای زحمت به را خود

 زحمت به و برد دهانش سمت به پر نیمه را اول قاشق اجبار به. داشت تهوع حالت عجیب و گذاشت جلویش مادرش بود،

 سرش از دست تا بود قاشق چند خوردن روی تمرکزش اما شد می متوجه را پدرش و مادر نگاه سنگینی. داد قورتش

رفت کالمش میان پدرش اما کند تشکر که کرد باز دهان. کشید عقب کمی را خود و شد قاشق پنج تالشش تمام. بردارند : 

 

_ شه؟ می برطرف زندگیت گیر   و گرفت نخوری، غذا  

 

 و کرد پنهان پایش دو بین را هایش دست. دید می تار را غذایش بشقاب. انداخت زیر به سر و شد پر هایش چشم ی کاسه

دوخت نگاه دخترش و همسر به و کشید خوردن از دست غم با هم منیره. فشرد هم به . 

بود شده مشغول ذهنش سخت برادرش های حرف با. گفت شکری الهی و خورد غذایش از دیگری قاشق فرج . 

 

_ دیدنم قصابی اومد امروز عموت . 

 

 او. گذاشت همسرش پای روی دست عجله با منیره و چرخاند سمتش سرعت با را دختر و مادر سر اش، خبری ی جمله

گفت و کرد برانداز خوب را : 



 

_ نیومد؟ پیش که بحثی و دعوا  

 

زد کمرنگی لبخند : 

 

_ دست؟ تو بگیریم یقه که بودیم سال و سن کم مگه  

 

 هایش لب. ببلعد را پدرش حرف تا بود کرده تیز گوش سکوت، در که انداخت دخترش به نگاهی نیم و برداشت را دستش

شد سفره کردن جمع مشغول و آمدند کش پایین سمت به : 

 

_ افتاده جا اون گذرش چیزی بحثی واسه نکنه گفتم. نیست حدیث و حرف اهل سال تا سال برادرت دونم، نمی واال . 

 

رفت نشانه را بهار تابی بی نگاهش، و نداد منیره به جوابی : 

 

_  از خبر که موندم پشتت آوردی، نه خودت که آزمایش، جواب از بعد اول روز بهار؟ بکنی خوای می کار چی باألخره

خوایش؟ نمی. نیست حرفی و نقلی بخواد، بهار اگه که گفتم پسر اون به ولی. داشتم درمونت درست عقل  

 

 ی شبانه های الالیی از خبری و خورد می تکان فقط درونش، فرزندی بدون که مانست می ای گهواره مثل او، بدون

 اشک. نشست قالی پرزهای روی چنگش همیشه، از تر بیچاره. نیست اش رفته خواب به تازه فرزند پای غمگین، مادری

خورد خفیفی تکان لرزانش های لب و آمد باال سرش کرد؟ می چه را دربدرش دل اما زد کنار را هایش : 

 

 ...بابا_

 

کرد او به رو و شد بلند کناره روی از. نداشت را دخترش تنها شکستن طاقت : 

 

_  و شاخ کم و بیاد کوتاه پسر اون بلکه دم می شوهرت گفتم تون، محرمیت وسط حتی انداختم چنگ شد، که چی هر به

کن یکسره رو تکلیفت. نشد بهتر که شد بدتر. بکشه شونه . 

 

بزند همسرش هست، حرفی اگر که رفت حرف بی. گذاشت رویش را ها بشقاب و کرد جمع را سفره منیره . 

 



_  با اطمینون نا فردای و پسر این اگر. خواهانته گفت راست رو و اومد ظهر سر امروز بیامرز خدا اسماعیل حاج پسر

 کنم تمومش خودم که بگو بینی، نمی توش عاقبتی اگه ولی ست، نسیه از بهتر نقد. بچسب سفت پست خوای، می رو اون

نداره تون نامزدی از خبر. بیاد جلو حاجی پسر بگم و . 

 

 نبود نفسی. گرفت آتش درون از بدهد؟ دیگر محرمیتی به تن و نباشد مهدیار. نکرد راست قامت دخترش اما. رفت و گفت

دهد جان هایش ریه به بخواهد که . 

شد نوازش و گرفت را دستش. نشست کنارش و برگشت منیره : 

 

_  می. ازت کنه می نظرپرسی که عزیزی براش. داشت سرت رو زور بود، کی هر. کنه می رو ت مالحظه داره همه این

 خوایش؟

 

نالید و دوخت مادرش به چشم. نرود باال اش گریه صدای تا گذاشت دهان روی دست : 

 

_ مامان کردم بارش اومد دهنم چی هر دلخوره، ازم . 
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_  کن فکر فردات به. ره می ازت، دیدن چشم گوشه یه با دلخوریش. کنه باز جا شوهرش دل تو محبت، زبون با باید زن

م بچه شادی   به بشه خوش خواد می دلم هات، غصه پای شم پیر خوام نمی بهار، . 

 

 بار این او که نگفت. نیست شوهرش دیگر که نگفت. بود زده چنبره قلبش روی که وحشتناکی واقعیت از پیچید خود به

 خشک هایش لب. کرد می اش تجربه داشت که بود حالی آورترین خفقان سکوتش، صدای و شد آوار خود در. زد پسش

 پلک شرمنده و فشرد دست کف اش، سینه ی قفسه وسط. بکشد رویشان زبان شد باعث شان، خوردن ترک حس اما نبود

 .زد

 

_ سالم یه و زدن حرف یه واسه حتی. سراغش برم دیگه شه نمی روم . 

 

 گونه روی خورد ُسر دستش و کشید ابرویش روی انگشت سر. دید را هایش گونه قرمزی و زد کنار را دخترش موهای

دخترش خیس و داغ ی : 



 

_ کردن؟ غلط به نمیفته دلت گذاشت، منت سرت و شد چیزی فردا پس اگه مادر؟ مردم حرف از ترسی نمی  

 

زد رهایش موهای روی تشویش از پر ای بوسه منیره. گذاشتند فراتر را پا هایش، اشک ریزش و داد تکان را سرش : 

 

_  که رو چی هر نکش پس پا دیگه و کن فکر چی همه به. دختر ببینی تو که ندیده ضرر کردن فکر از کس هیچ کن، فکر

کردی انتخاب . 

 

 لبخندش، و کشید بیرون اش جزوه الی از را مهدیار عکس. برد هجوم کیفش سمت و رسلند اتاقش به را خود زحمت به

 خدا کاش. نداشت سراغ خود از تر درمانده. شد بلندتر و بلند اش، خفه هق هق و چکید مهدیار چشم روی اشکی. برد دل

هایش دردمندی برای شد می رس فریاد ... 

 

**** 

 

_ نشد؟ تموم کارت الوند  

 

 درب. کرد می کتاب و حساب و نشسته شرکت مالی ی پرونده پای که شد می ساعتی چند. کشید دستی هایش چشم پشت

 نگاهش سؤالی و داد تکانی سمت دو به را گردنش. کرد سقوط میز روی انگشتش، دو الی از خودکار و بست را تاپ لپ

 :کرد

 

_ کو؟ آوین  

 

 از ستاره و دید را بود حریر آن از نیمی که رنگی قرمز تاپ روی الوند، ی زده زل نگاه. زد لبخندی و گذاشت اتاق به پا

چید نگاهش بزم   : 

 

_ بخوره بدم چیزی یه برم بشوره رو دستاش و ش پایه چهار روی بره گفتم شده، گرسنه. کرد می بازی خمیر داشت . 

 

 از او ی چهره به و کرد قالب شکم روی را هایش دست. کشید عقب سر او و نشست هایش شانه روی یمین های دست

شد خیره پایین . 

 



_ رسم می کم بهش . 

 

 دست گرمای که ای اندازه به. شود موهایش درگیر که قدری آن. آمد باالتر شانه روی از دستش و شد خم یمین سر

 پچ پچ. کرد خوش جا الوند پیشانی روی هایش لب و شد خم سرش اما. ببندد چشم و کند حس دستش روی را همسرش

 :کرد

 

_ گلبی حبیب . 

 

 گوشه گوشه به را بهار و انداخت می چنگ دلش به بد همسرش، نرمش این. کرد گرد چشم یمین و آمدند کش هایش لب

کشید میخ چهار به دلش، ی خانه ی . 

 

_ چیه؟ واسه لبخندت این  

 

 به هایش دست. کرد دعوت هایش لب انگور جام   به را او وقتی بود، گذارش پایه الوند. شد جاری شان میان سکوتی

 پهلوهایش روی دست. کشاند خود سمت به را او اش، صندلی پشت از کم کم. خزیدند یمین تن روی و رفته باال آرامی

کرد سفت . 

 

_ نساختن واسم خوبی خاطره. بشنوم عربی لهجه میومد بدم بابات، از گرفتن رضایت سر دعواها و بحث اون بعد . 

 

گرفت را هایش دست کرد، رنگ بی را یمین های چشم برق که غم . 

 

_ جنسش نرمه زنی، می حرف خاص ولی تو . 

 

 و نشست او ی شقیقه روی نرم هایش لب. رسید می نظر به آغوشش در که شد خم طوری نبود، شکستن دل اهل مردش

زد لب افتاده، دور آب از ماهی مثل : 

 

_ توخوبی چون . 

 

 او سکوت علت متوجه و چرخید سرش. گرفت فاصله کمی او از و شان اوضاع به زد لبخندی دید، که را الوند بستن چشم

کرد جمع را کوچکش های لب دید، که را مادرش های چشم. بود زده زل دو هر به دخترکش. شد : 



 

 مامان؟_

_ مامان؟ جان    

_ شده م گشنه دیگه، شستم . 

 

زد صدایش الوند : 

 

_ آوین جا این بیا . 

 

 گرم ی سینه روی سر. کرد باز کشیدنش آغوش به برای را هایش دست یمین، رفتن کنار با او و دوید سمتش به دخترش

دوخت پدرش های لب به را اش کودکانه کنجکاو نگاه اما گذاشت پدرش . 

 

_ ببرمت؟ پارک خوای می فردا  

 

رفت اش ریخته هم به موهای میان یمین دست و گرفت فاصله پدرش تن از زده ذوق . 

 

_ شم؟ سوار تاب  

_ بخوای شما که چی هر . 

_ بدم رو ت عصرونه بریم آوین . 

 

چرخاند سر : 

 

_ میز؟ سر بیارم رو نازی برم  

 

آمد در الوند آغوش از او و زد تأیید برای پلکی مادرش . 

 

_  رو کسی اگه رفته، شرکت منشی. هست بودنا کم این به حواسم ولی رسم می بهتون کم سراشیبی، تو افتاده مون زندگی

بگو بهم شناسی می . 



 

زد صدایش تردید با ایستاد، و کرد رها را صندلی که الوند : 

 

_ گم می الوند ... 

 

 زبانش به تر راحت اش، خواسته تا کرد حلقه اش شانه دور را هایش دست. رساند او به را خود و دید را ش منتظر نگاه

 .بنشیند

 

_ بیام؟ بیارم، گیر مناسب کار منم و کنی پیدا منشی وقتی تا  

 

چسبید اش سینه به یمین لب. شد عمیق لبخندش : 

 

_ سنگینه واسم جبرانش. الوند نیومد در صدات بار یه افتادم، تخت رو و دستت رو شدم، ناقص . 

 

گفت که بود آرام اش، خاکستری های چشم. داد فاصله تنش از را او سر : 

 

_ یمین نگیر دستت ترازو خواستنم، واسه. نداره جبران آدم، یه خواستن . 

 

افتاد رویش به عشق ... 

 

**** 
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. فشرد هم روی پلک و پیچید پتو الی بیشتر. نداد خود به را رختخواب از کندن دل مجال اما رسید گوشش به صداهایی

 خوشایند اتفاق هر به را خوابیدن دوباره. کرد جمع بغل زیر را هایش دست بود، نشده بلند اش گوشی ساعت صدای هنوز



 کرد لب زیر ای ناله. زد صدایش کسی و شد باز اتاقش در. نینجامید طول به خیلی اش خوشی اما داد می ترجیح دیگری

نکرد حرکتی اما . 

 

_ مامان پاشو جان صحرا . 

 

کشید ای حوصله بی و عمیق نفس . 

گرفته و بود خش از پر صبحش اول صدای. نبود کور و سوت خانه همیشه، برخالف. کند بیدارش کسی نداشت عادت : 

 

_ داریم؟ مهمون صبح سر مامان؟ شده چی  

 

گفت و کرد خاموش را خواب چراغ. رفت سمتش به و انداخت نگاهی دخترش نامرتب موهای به : 

 

_ بیا و برس خودت به کم یه. داری مهمون تو نه، ما . 

 

 ی خیره. رفت کنار پتو از نیمی. کشید سمت دو به را هایش دست. بود باز نیم چشمش یک شد، باز هایش پلک اجبار به

ماند منتظر و شد مادرش . 

 

_ دنبالت اومده انوش . 

 

 نیم و شش ساعت. کرد روشن را اش صفحه. انداخت اش گوشی به چنگی. گذاشت تنهایش مادرش و شد باز چشمش دو

 و خبر بی حضور این تحلیل فرصت. کشید اش برهنه بازوهای روی تا باالتر را پتو خیز، نیم! بود آمده انوش صبح،

شد پدیدار روبرویش او بلند قد و شد باز آرام اتاقش در نیافت، را ناگهانی . 

 

 .سالم_

 

 و نامرتب نداشت دوست اتاق، در بودنش به کرد اخمی. شد بلند او ی خنده صدای و برد پتو زیر سر حضورش، ی شوکه

نشست دستش روی که دستی و کرد حس را حضورش گرمای. برسد نظر به ژولیده . 

 

 قهری؟_

 



 لبخند. کشید پایین گلویش زیر تا را پتو نخواستن، و خواستن میان اجباری با شد، بیشتر که مردانه های انگشت فشار

 برد فرو صحرا موهای درون را دستش ی پنجه. گذشت می هم با هایشان جوانی که روزهایی همان مثل بود، گرم انوش

 او های چشم به زدن زل از دست. کرد تر جمع را زانوهایش صحرا و کرد زمزمه سؤالی هومی. کرد ترشان مرتب و

زد لب و برنداشت : 

 

_ کنی؟ می فکر چی خودت  

 

 از نیمی روی ریخته موهای روی شد ها نفسش،. خورد صحرا ی شده جمع پاهای به اش تنه باال. کشید جلوتر را سرش

او صورت : 

 

_ تره باریک مو از من گردن که . 

 

 بود خورده گره هم به شان نگاه. نبود اثری دیگر شدن، دور آن از بعد نزدیکی همه این از. شد حبس سینه در صحرا نفس

 چهره کالفگی رنگ. کرد مشت روتختی روی را دستش و داد دست از طاقت انوش. نداشت نشینی عقب قصد کدام هیچ و

 و سریع. ریخت می دختر این پای به را روزهایش تمام. کرد می تقسیم او با را دیروزش کاش. بود انکار قابل غیر اش

رفت تر عقب. کرد نوازش را اش گونه کوتاه، : 

 

_ بدم بهت د بش صبحونه جا یه ببرمت اومدم بزن، صورتت و دست به آب یه برو پاشو . 

 

 خاطراتش، از ای تکه بود، اش زندگی از جزیی مرد این نداشت، تعارف که خودش با اما بود مشهود اش رنجیدگی

کرد کج شانه روی سر. هایش لحظه از باوری : 

 

_ دیگه؟ برم کار سر باید من که دونی می  

 

کرد دراز سمتش به را دستش و شد بلند : 

 

_ کن کم رو َشرش و بگیر استعالجی مرخصی یه. خودمه مال نه، امروز یه . 

 

 و شرت تی که بود آورده شانس. کرد بلندش او و گرفت را انوش دست. کرد سکوت اما آمد هایش لب روی تا حرفی

گرفت را بازویش انوش که برود خواست کشید، موهایش پایین روی دستی. بود تنش شلوار . 

 



_ خوردیش؟ که بگی خواستی می چی  

 

رفت باالتر راستش ابروی ُدم قبلش، ی کننده کسل دقایق برخالف بود خوب امروزش حال. زد نیشخندی : 

 

_ کنی دعوت گرفتی یاد. میاد بهت بودن طایی حاتم ! 

 

گرفت قرار سرش پشت درست او و شد کشیده عقب به دستش . 

 انوش دهان از که ای کلمه هر با. خواست می را بودن این دلش اما دانست نمی بود؟ شده گرمش یا بود گرم اتاق هوای

شد می نوازش صورتش پوست شد، می خارج . 

 

_  خرجم بار یه. زدن رو بدبخت من   پول کیف خب مونده؟ یادت دعوتیت آبمیوه و کیک اون هنوز صحرا، نامردی خیلی

ها کردی ! 

 

 میخ را انوش های چشم هایش، لب ظریف تکان و فرستاد گوش پشت مو. چرخاند را خود. کند رها را دستش کرد سعی

بود کرده خود . 

 

_ نشد پاک سرم از وقت هیچ که بود روزی تنها چون ... 

 

گذاشت تنها خراب حالی با را او و زد بیرون اتاق از سرعت به . 

 و نبود پدرش از خبری. کشید آشپزخانه به سرکی ترانه، مخ زدن از بعد و گرفت تماس دفتر با گرم، لباسی پوشیدن با

بود دستش جلوی چای فنجانی هم مادرش . 

کرد تأکید و گرفت را دخترش دست بود، شده باز اش چهره. بوسید را اش گونه و رفت جلو : 

 

_ خودتم به بده، فرصت بهش . 

_ احیانا ؟ نداری الزم چیزی شما کنم، ش پیاده امروز خوام می  

 

برد باال را دستش دو و دید را بود سفیه اندر عاقل که مادرش نگاه : 

 

_ خواهرت نه شه می جاریت پسر خوبه حاال! کنی می نگاه غیظ با چه بابا، خب . 



 

 در. زد انوش منتظر نگاه به لبخندی و بست را حیاط در. کند زندگی را امروز بود قرار. پوشید را بوتش نیم های کفش

تابید می برایش دیگری جور امروز هم خورشید. بست او اصرار به هم را کمربندش. نشست و زد هم به را . 

 

**** 

 

_ شنوم می تلفن همین پای بگو، هست حرفی. نیست خونه و مزون حوصله و حال . 
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 گوشی. بود افتاده حالت از و چرب موهایش. شد خیره بهداشتی، سرویس ی آیینه در اش چهره به و داد ماساژ را گردنش

 را کس هیچ ی حوصله و حال. بود انفجار حال در سرش. گرفت آب شیر زیر دست. داد قرار گوشش و شانه بین را

غرید و گرفت سنگ باالی به دست. نداشت : 

 

_ اون؟ دنبال افتادی الله؟ ازش دونی می چی تو  

 

 ی گونه. کشید هم در چهره و زد صورتش به آبی. زد بلندگو روی و گذاشت دستشویی مایع ظرف روی را گوشی ناچار،

 از که آبی به. بود خورده که از جانانه مشتی و گرفته میهمانی در را کسی چه ی یقه دیشب آمد نمی یادش. سوخت چپش

 ریخت، هم به را فکرش. پیچید کوچک فضای همان در الله صدای. زد زل چکید، می اش سینه و گردن روی صورت،

رفت باال اختیار بی صدایش و گرفت آیینه از چشم : 

 

_ شکونم می رو یکی تو شاخ میام بیخود، ی سوسه یا باشی اومده فیلم اگه ببین ! 

 

 کند؟ خانه این خانم بود قرار را مریم. شد خیره اش متری شصت ی خانه به. زد بیرون سرویس از و برداشت را گوشی

 دست تا بگذارد برادرش های حساسیت روی دست بود مجبور. داد می او که اطالعاتی به سپرد گوش و بست چشم دلگیر

کرد خالی و پر هوا از را هایش لپ. بود نمانده برایش راهی. شود باز بالش و . 

 

 هر. دوید و کرد پرت مبل روی را گوشی. آورد هجوم گلویش به غلیظی، مایع که داشت نگه سینه در زحمت به را نفسش

 آورد، می را اسمش مدام که الله صدای. رساند مبل را خود زحمت به و شست را دهانش. آورد باال را داشت معده در چه

سوخت می گلویش و بود تر گرفته صدایش. برداشت را گوشی و شد خم زحمت به. شد نمی قطع : 



 

_  نبود، و بود م معده تو چی هر. ترکه می داره سرم. شد چی و بود چی نفهمیدم که دادن خوردم به زهرماری یه دیشب

آوردم باال . 

 

زد پوزخندی و دید را اش نگرانی : 

 

_ چیه جریان ببینم دنبالش، رم می خودم. نیست چیزیم نشو، مون ننه از دلسوزتر ی دایه تو . 

 

چسباند گوش به مجدد و کشید عقب را گوشی ای لحظه دید، که را اصرارش : 

 

_ دیگه رم می خودم گفتم! دختر زنی می حرفی چه قرآن، رو تو صبحی سر کن ول پوکید، مخم . 

 

زد غر خود با و کرد قطع را تماس : 

 

"_ خورده کفتر تخم درد، و فرامرز !" 

 

**** 

 

_ خانم؟ پروانه بری خوای می کجا  

 

گرفت اتاقش ی آیینه از چشم و کرد مرتب را شالش. زد تن آن روی هم را گرمی بافت حوصله با. پوشید را مانتویش . 

 

_ زهرا رفتم می باید اولش از که همونجایی . 

_ نباشه؟ راضی الوند اگه  

 

زد زل او به گالیه با شد، پر هایش چشم : 

 

_ باشه؟ ناراضی چرا الوند م، بچه دیدن برم خوام می  



 

انداخت باال ای شانه نگریست، می نگرانی با پروانه تغییر این به صبح اول از که زهرا : 

 

_ بگم چی دونم نمی واال . 

 

. کرد چک را اش دستی کیف محتویات و نشست خواند، می کتاب برایش و نشست می همیشه زهرا که صندلی روی

داد هم را او جواب : 

 

_ . ریختم هم به که بود محمود مرگ سر پسر، اون واسه نکردم مادری اگه. کنم تموم رو ناتمومم کار برم بذار نگو، هیچی

دونی می که تو ولی ندید الوند . 

_ نیست رضا خبر، بی اونم رفتنت، این به دلم چرا دونم نمی. بکن پسرت این با مشورت و صالح یه ولی . 

 

شد خیره او به و آمد باال سرش : 

 

_ پشتم نه وایسته، جلوم. بیاره نه و بگم ترسم می . 

 

بزرگش پسر و مادر ماندن دور برای باشد مانعی خودش خواست نمی. زد زن این روی به لبخندی : 

 

_ داره خبر بیشتر داریوش حال و وضعیت از نباشه، چی هر. بهتره بدونه ولی نمیاره، که شاءهللا ان . 

 

گفت و فرستاد داخل کامل را موهایش. کرد فکر کمی و گذاشت زانویش روی دست : 

 

_ شم می جونش دشمن   بازم یا میاد راه من با ببینم. بیار رو گوشی اون برو باشه . 

 

گرفت خود به دلسوزی و مهربانی رنگ نگاهش : 

 

_  کنه می چک و پرسه می من از رو تو حال بار هر که زنه می واست دلش. عزیزشی که دونی می خودتم خانم پروانه

نه یا خوردی دارو . 

 



شد جاری زبانش روی و گذشت حسرتی سرش از. کشید صندلی مخملی پوشش روی دست پروانه و رفت زهرا . 

 

"_ پرسید می خودم از بار یه کاش ." 

 

**** 

 

گرفت چشم و انداخت اش مدرسه در   سر به نگاهی . 

 

_ گفتم؟ بهت چی که نرفته یادت  

 

انداخت باال سری و برداشت را کیفش مریم : 

 

_ کشم نمی هم سرک اصال  . دنبالم بیاین کریمی آقای یا خودت تا مونم می . 

 

 نگاه امتداد. گرفت سمتش را تومانی هزار ده اسکناس دو و کرد جیبش در دست او، شنوی حرف از بود راحت خیالش

شد کشیده فریبرز دست روی تا آبدارش، و زیبا های چشم . 

 

_ باشی راحت که دم می ماهیانه نداری، دوست اینجوری اگه . 

 

برداشت را ها اسکناس از یکی فقط اما گرفت را پول . 

 

_ بشم بدعادت ندارم دوست. زیادن فقط نه، . 

 

کرد می زنده هایش لب روی را لبخند که بود کسی تنها : 

 

_ سالمت به برو . 

 

بود افتادن حال در که نداشت اتفاقی از خبر. شد دور و گذاشت گاز روی پا مدرسه، ی محوطه داخل به رفتنش با . 



 

 تماس با اما بود نزده هم سر حتی که شد می ها مدت. انداخت باریک ی کوچه به نگاهی ماندن، مسیر در ساعت یک با

بست سختگیرش منطق روی چشم و زد دریا به دل راضیه، دیشب . 

نداشت مرده با فرقی برایش که کسی با شدن روبرو بود سخت . 

رفت خانه سمت و گرفت نفسی. دید خود به را ها نگاه و کرد پارک را اتومبیل . 

 

10:10 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from α.кαℓαηтαяι (уαѕι)/   اَقاقیا َهپروت ] 

# یازده_و_صد_پست  

 

 می. باشد اتومبیل به حواسش که گذاشت ای پسربچه دست کف پول فرسوده، نیمه و کلنگی ی خانه به شدن وادر از قبل

 و کرد جیب در دست. آمد بیرون سینه از تر سنگین نفسش افتاد، در به چشمش. دارد شیشه خرده ها برخی جنس دانست

 بیرون دهان از که بخاری با بازدمش. آمد فائق تردیدش بر و انداخت در قفل به نگاهی. برداشت را آن در مانده کلید تک

 صدایی شد منتظر. آورد زبان بر داری استخوان و قرص اما آرام یاهللا و نشست در روی دستش کف. شد یکی فرستاد،

کرد فوت رویش به لبخند با و خواند لب زیر ذکری. کرد باالیش و قد به نگاهی راضیه و شد باز نیم در. بشنود . 

 

_ آقا سالم . 

 

 به سرما رسوخ از تا داشت تن به هم ژاکتی. بود دستش جارو و بسته کمر به رفته رو و رنگ چادری. آمد باال سرش

 زنبیل. انداخت نگاهی حیاط دور تا دور به در، بستن با. رفت عقب او و داد تکان برایش سری. بماند امان در جانش،

 شده پاشی آب تازه هم حیاط های موزاییک. بود برگشتنش تازه از نشان خانه، ورودی ی پله تک روی پیرزن خرید

پرسید پیرزن، ذوق پر و خیره نگاه دنبال به. بودند : 

 

 کجاست؟_

 

کرد اشاره بود، آن روی کلون که چوبی دری به گرفت، شماتت و ماتم رنگ نگاهش : 

 

_  و خاک تو کرده عادت. باال تمیز های خونه تو بیاد که نرفته آدمیزادم به حتی. بره نداره جایی کوفتی، زیرزمین اون جز

باشه ُخل . 

 



 هر. شد می تر عمیق ابروانش گره و تر خیره نگاهش شد، می تر نزدیک پوسیده درب به چه هر. برداشت قدم او همراه

 قلبش روی سوخته، نیمه خاطرات ی َهجمه. سوزاند می را اش سینه روی زخم کرد، می وصل گذشته به را او که چیزی

کرد سؤال قبل از تر سرسنگین و خورد چرخی نیم تنش شدن، وارد از قبل. کرد می سنگینی : 

 

_ خوره؟ نمی چیزی چرا  

 

 باز را چادر گره و کرد رها کنارش را جارو. نبود زیرزمین و خانه به ورود راه بین ای فاصله. نشست پله روی راضیه

شد فریبرز ی خیره او، از بود ناراضی. کشید آن روی به را اش زده یخ و مرطوب های دست. کرد : 

 

_  ظرف. زدم زنگ شما به مجبوری که کردم خوف! زنه می حرف خودش با چرا دونم نمی. سرش به زده روزه سه دو

کنه می بارم تا دو بینه، می که رو غذا . 

 

کرد زمزمه و کشید غم سر از آهی : 

 

_ کنه کمک خودش خدا. شد نکبتی طور این زندگیش، این که کشیده آه کی دونم نمی . 

 

 شلوار های جیب داخل اُورکت، زیر از را دستش دو. بردارد اش مردانه های شانه روی از باری توانست نمی هم پوزخند

فرستاد اش سنگی زغال . 

 

_ نه یا ست پوشیده بدنش و سر ببین برو . 

_ گیره می رو پیرزنم من   از. عالمه خدا ترسه، می کی یا جی از. سرشه چادر سرما، و گرما ی چ له تو . 

 

شد بلند و گذاشت زانو ی ُکنده دو روی دست : 

 

_ ببینم برم من بازم . 

 

 ی خاطره. بست چشم و شد تلخ دهانش طعم. رسید فریبرز گوش به ای ناله صدای و داد هل داخل به دست کف با را در

بود سپرده باد به را دلش خاکستر. بدوزد چشم زندگی به خوشی با بخواهد که بود نمانده برایش خوبی . 

 

_ آقا بفرما . 



 

 آن در و شد وارد. آمد بیرون زیرزمین از راضیه و کرد مکثی. رفت می کردند، می اش یاری اگر پاها. چرخید سرش

ببیندش تا کرد ریز چشم تاریکی، . 

 

_ نیومدی وقته خیلی . 

 

 هایش شانه روی که چادری. را اش گیرایی نه و داشت خود در را سابق زیبایی نه. خورد جا ضعیفش و گرفته صدای از

کرد عوضش اما آمد هایش لب پشت تا حرفی. داد می نشانش تر خمیده چقدر افتاده، : 

 

_ خوری نمی غذا گفت می راضیه . 

 

 شده، غرق آن در که گندابی از را او اما کند اضافه عمرش به روز چند توانست می خوردن با. زد دردآوری پوزخند

 جز که نماند او از پایی رد تا شود حل دیوارهایش، و تاریک ی دخمه این میان توانست می کاش. داد نمی نجاتش

رفت باال کمی صدایش. نداشت چیزی سرسخت، و قامت راست همیشه مرد این برای شرمساری : 

 

_ کردی راحتش دستم از که مرده مادر اون هم و گرفتم آروم من هم بلکه بمیرم زودتر که . 

 

 هم را خودش نداشت، نفرتی... اش زندگی سبزی و آسمان آبی به دیروزش، به بود وصل. داشت برمی قدمی سمتش باید

 را شدنش استخوان و پوست. دید را شدنش جمع ایستاد، روبرویش. بود کرده خاک اش، زندگی پیش   و پس درزهای میان

کرد می بیداد شان سیاهی که هایی دست ی خیره. نشست پا دو روی هم، . 

 

_ دکتر برمت می فردا . 

 

آمد حرف به مهال و فروبست لب. شد منقلب و دید را اش خورده گره هم در موهای : 

 

_ رو زندگیش همه باخته که اونی واسه نداره فایده که دونی می . 

 

گفت و کرد دراز سمتش به دست کرد، اخم : 

 

_ بگیر پسش . 



 

 اش گونه روی اشکی قطره. بود برده تاراج به را آراَمش حال ها، شدن نزدیک. چسباند سیاه و دودی دیوار به را خود

 می نظر به همیشه از تر تیره هایش چشم رنگ. زد زل بازش همیشه ی یقه به. شد خیره او ی سبزه پوست به. خورد ُسر

 برایش خط ده تا کشید قدر آن را اش اشاره انگشت. کشید زیرزمین کف خاک روی دست و زد حسرت از پر لبخندی. آمد

ماند منقبض فریبرز فک و شد رنگ پر . 

 

_  در جونم باید. بگذره خدا تا بدم جون سگ عین باید. فریبرز نکن نصیحت پس ندارمت بازم عقب، برگردم که سالم ده

بگذره من تقصیر و تو دل از خدا که بیاد . 

_ ازش؟ نشدی خسته شمری؟ می داری هنوز  
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کشید باال را اش بینی و برد چادر زیر را دستش . 

 

_ شد می تموم دیگه طور م قصه شاید بود، عموت جیب از تر رنگ پر چشمم تو جوونیت اگه . 

 

رفت در سمت هایش قدم و شد بلند. بود نمانده هم افسوس برای حتی جایی : 

 

_ بخوری بیارم چیزی یه رم می . 

 

بود دور برایش که زنی لحن آمد غریبه برایش چقدر و زد صدا را فریبرز : 

 

_ نیا دیگه ولی اومدی که کردی ثواب دیدمت، . 

 

شد سخت و زمخت صدایش. کشید صورتش روی دستی. بود او به پشت : 

 

_ شو خیال بی پس شم، می سابق آدم اون من نه و کنه می درمون رو تو درد نه نیومدنم . 



 

 قلبی تنش، قاب   در اما نداشت دادن دست از برای چیزی. بست هم روی را لرزانش های پلک. کوبید دیوار به را سرش

زد لب. خرید می جان به را آبروریزی و ریسک هر دیدنش، برای روزی که مردی قامت برای زد می هم هنوز : 

 

_ شم می داغون دیدنت با . 

 

 زنی دردمند نگاه میخ و برگشت. نبود او برای هم اول از که کند زنده را ای گذشته بود نیامده کرد، رها را نفسش عصبی

نداشت او به ربطی که شد . 

 

_ همینه فقط بودنم علت. موندم پاش و دادم قولی یه. نشو . 

 

 اش حالی بی. افتاد شانه روی سرش. بود کرده خوش جا اش خورده ترک های بغض و پنهانی های ضجه در التماس

 نبود چیزی مرد این مرزهای و ها حساسیت. کشید سرش روی را چادر اما ریخت بیرون موهایش. بود چشم در زیادی

 که نبود فریبرز نگاه در برقی. گرفت هم، روی شده انبار های پرت و خرت از چشم. بشکند بتواند جوانی در حتی او که

پرسید آرام شود، اش خیره مشتاقانه : 

 

_ خوبه؟ مریم  

 

 و ایستاد روبرویش. بازگشت را رفته های قدم غرورش، و قامتی راست به زد می زخمه. بود درد ورای فریبرز، نیشخند

زن موهای سیاهی از گرفت چشم . 

 

_ عموم لنگه یکی با نه ولی کنم عروسش خوام می . 

 

 بازش که بود گرهی چادرش ی گوشه. زد لبخند که بود مادرانه اش خوشحالی کمی شاید و شد چروک هایش چشم کنار

 شباهت. بود شده کشیده باالتر اش چانه که رنگ، ای سورمه ی مقنعه با دختری. کشید بیرون پاره و کهنه عکسی. کرد

خورد هم به ذوق با هایش لب. بود کرده اسیر را خود خودساخته زندان   این در که مادری به داشت : 

 

_ کردی بزرگش خوب پس . 

 

دوخت مهال فروغ بی های چشم به و گرفت دستش درون عکس از چشم : 

 



_ نشه دوخته کسی جیب به دلش و نباشه تو شبیه که قدری اون . 

 

. کشید می پس خودش از را دلش حساب بار، چندین روزی که سوزاند نمی را او دل کدام هیچ بود؟ تلخ زد؟ نزد، که نیش

بود سیاه روزگارش مثل هم هایش لب : 

 

_ خوشبخته مریمم. بده یادم رو نداری تحمل   که نداشتم رو تو مثل یکی . 

 

افتاد بیرون اش استخوانی پاهای و کرد پنهان چادرش ی گوشه همان را عکس . 

بود الزم اما بزند زن این ی مرده روح به تازیانه بود سخت : 

 

_  غذاش. برسه بهت که مونده خونه این گوشه پیرزن شد؟ می. شد نمی عوض ذاتت. نداشت فایده واست داشتی، اگرم

بخور و بساز داره، زیادی یا نداره نمک . 

 

بود خاک از پر که کشید صندوقی روی دست و رفت عقب . 

 

_  و ش بقیه واسه. بود پاش سوختن و قول یه همون فقط من سهم. بخورن هم به زیاد خونه این مسیر با من راه خوام نمی

نکن درگیرم ت، بقیه . 

 

 زندگی بر بود شده آوار عمری که زنی و سیاه ی دخمه آن از کند دل. شود کمتر خاکش تا کرد فوت را انگشتش نوک

 .اش

 

_ کشی؟ می سیگار هنوزم  

 

شد بلند بغض با صدایش او که کرد پر هم را فاصله همان تفاوت بی و بود در تا قدم نیم فقط. ایستاد حرکت از پاهایش : 

 

_ مریم؟ جون فریبرز؟ کشی می سیگار  

 

کند باز پایش و دست از هم را اسارت بند همین تا نبود شان میان دختر آن از اسمی کاش . 

رفت و شد گم درب، کوبیدن صدای بلندی   در گفتنش نه . 



بود بس نسوزاند، را هایش ریه و سینه زوالش، به رو زندگی و او برای که همین. نشست زن لب روی لبخند . 

 مرد این عموی دختر نه باشد، خودشان دختر مریمش که شد می. نبود پولی بی اش، بهانه و ماند می خواستنش پای کاش

بسپارد او به بخواهد که . 

 

 همچنان پسرک که انداخت نگاهی اتومبیلش به. کشید ای کالفه نفس. شد خارج خانه از و داد راضیه به نقد پول مقداری

شود نزدیکش کسی داد نمی اجازه و مانده سرش باالی عقاب مثل . 

 دل فقط هم کردنش مادری مرگ، به رو و ایدزی زنی... کند چه بود مانده مریم زندگی از بود، رانده را او که دنیایش از

سوزاند می را دختر آن . 

دارد برمی قدم اش سایه به سایه کسی ندید و انداخت راه به را اتومبیل . 

 

**** 

 

_ هستی؟ روزه دو سفر اهل  

 

کرد نگاه الوند به تعجب با : 

 

_ سرما؟ این تو  

 

 تماس، تکرار با اما نداشت پاسخگویی برای میلی و بود ناشناس شماره. خورد زنگ اش گوشی که بود نداده جواب هنوز

 آمدن ابرو و چشم با. آمد جلوتر کنجکاو و شد صورتش حالت تغییر متوجه مهدیار. کرد سکوت فقط و کرد وصل کنجکاو

کرد بلند صدا او اما است، خبر چه پرسید : 

 

_ گی؟ می داری چی  

 

بود آشنا خطی پشت کند، قال و داد ها غریبه با نداشت عادت الوند دانست می . 

گذاشت سرش روی دست : 

 

_ تو؟ کردی چیکار فریبرز  

 

رفت باال هم صدایش. برداشت خیز گاوصندوق سمت و کرد قطع را تماس : 



 

_ نری جایی. باشه شده خراب این به حواست سامان . 

 

ایستاد سرش پشت مهدیار : 

 

_ مگه؟ شده چی  

_ کالنتری بردنش ! 
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برداشت اش شناسایی مدارک همراه به را سندی تکاپو پر که بود خیره الوند به واج و هاج . 

 زمین کف قراردادها، از برگه چند و گرفت میز به پهلویش. زد دور را میز و چرخید سرعت به. بست را گاوصندوق او

زد مهدیار ی شانه سر. میز به چسبیده را او و دید در کنار را سامان. شد پخش : 

 

_ برده؟ خوابت  

 

آورد زبان بر جمله یک تنها. زد زل الوند به و گرفت گاوصندوق از را نگاهش : 

 

_ نه؟. دیگه گن می شماها و من بدبختی   به گن، می که المصائب اُم  

 

 چهار در نگاهش یمین، دنبال به و زد کنار را سامان. رساند اتاق در به را خود بلند هایی قدم با و گرفت مهدیار از چشم

چرخید شرکت اصلی سالن سوی . 

 

_ بزنه صورتش به آب یه رفت خانمت . 

 

 خشک حال در یمین و شد باز در مکث، با. زد در به ای تقه سرویس، سمت به کرد تند پا. بود گوشش کنار سامان صدای

نبود روبراه خیلی زد، الوند روی به لبخندی. بود صورتش خیسی کردن . 



پرسید و داد توضیح برایش مختصر و کوتاه : 

 

_ ببرمت؟ یا مونی می  

 

 ی سینه روی دست. زد بیرون سرویس از و چالند دست در را خیس و مچاله دستمال. نبود خوب خیلی اش مزاجی حال

برد تر نزدیک را سرش و داد قرار او : 

 

_ برگردی تا مونم می. شم می گیرت پا و دست . 

 

نشست یمین سرد دست روی دستش گرمای : 

 

_ ترسی؟ نمی  

 

 و شان خانه از غیر فضایی از که بود کسی. داد تکان سری سامان، محجوب لبخند دیدن با و گرفت دیوار ی تیغه به دست

نترسد اش، تنهایی در . 

 

 نگاه. زد چرخی نیم رفتن، از قبل. شد روانه سرش پشت هم مهدیار که رفت در سمت به شد، راحت یمین از که خیالش

گفت و انداخت دو آن به دیگری : 

 

_ نمونه باز طویله عین. ببندی رو جا این در سامان . 

 

گذاشت سینه روی دست و بست را الوند کار اتاق در فشردن، هم روی لب با او : 

 

_ بدین خبر منم به بابا، هست حواسم . 

 

 اوضاع دانست نمی. فشرد دست در را مدارک ی پوشه. انداختند آسانسور داخل سرعت با را خود و رفتند بیرون در از

 درب کنار. شد قطع موزیک و بلند کف ی طبقه به شان رسیدن صدای. بود گرفته تماس او با که بود چگونه فریبرز

کرد پرت مهدیار سمت را سوییچ ورودی، : 

 

_ فرمون پشت بشین . 



 

 که بودند فکر غرق دو هر. افتاد راه به سرش، پشت کردن چک با. نشست فرمان پشت و گرفت را سوییچ هوا، در

پیچید راست سمت و انداخت سمتش نگاهی نیم مهدیار : 

 

_ نبود ُمتک کتک اهل ولی ملسه، که شدنش سگ . 

 

 میان ربطی و ردیف هم کنار چگونه را ها اتفاق دانست نمی. داد قرار شیشه ی جداره روی دست و کشید لبش روی زبان

کند پیدا شان، : 

 

_ هستیم چی همه اهل فعال   . 

 

**** 

 

. گذاشت دهان به و برداشت میزش روز شده باز ی بسته از بیسکوییتی. گذاشت میز روی آرنج. کرد باز را روزنامه تای

 دستش زیر جدول کردن کامل مشغول. بود کمتر کارشان ترافیک ساعت این. گرفت دست در هم را سرد نیم چای لیوان

 میز روی را لیوان. شد بلند اش گوشی آرام موزیک صدای. شود خیره صفحه به تر مسلط تا کرد کج کمی را سرش. بود

 مخاطب که این از قبل. کرد وصل را تماس و زد لبخندی شماره، دیدن با. کرد فرو اش دستی کیف در دست و برگرداند

آمد حرف به شود، : 

 

_ دونستی؟ می بیشعوری، خیلی انوش  

 

آمد در صدایش باألخره و انداخت سایه که سکوتی کرد، می حس را لبخندش : 

 

_ سالم علیک! داشت دیگه ی مزه یه خانم سرکار زبون از شنیدنش نه، . 

_ بشن؟ خراب بابا سر رو که گذاشتی عمو زن و عمو دهن تو حرف رفتی چرا. سالم کن فرض  

 

 اشاره چای لیوان به شد، اتاقش وارد آبدارچی. بشنود را صدایش تا ماند منتظر. آمد چیزی شدن کشیده و خش خش صدای

ببرد خود با که زد ای . 

 

_ ویژ و بگیرم رو زنم دست خوام می دیگه ماه یک تا گفتم فقط من ... 



 

 ای کلمه. برداشت هم را روزنامه و کشید عقب را خود. کرد کوتاهی تشکر آبدارچی از و زد لبخندی انوش پررویی به

رفت خودکار سمت دستش و کرد پیدا حرفی سه . 

گفت و کرد پر را مربع سه او، آرامش از خورد می حرص : 

 

_ بگیری؟ تصمیم تنهایی داری عادت نه؟ یا هستم آف ت ک و ویژ اهل من بپرسی نشد وقت  

_ صحرا؟ نیای خوای می مگه  

 

 میزش کشوی به را بیسکوییت. کند تلقی نگرانی را آن داشت دوست. زد می موج آن در چیزی اما بود سؤالی صدایش

آمد پایین صدایش ُتن و برگرداند : 

 

_ نه یا ارزه می گذشتن، چی همه از به رفتن این دید باید . 

 

 دارایی گذاشتن سر پشت و رفتن شرایط با چگونه دانست نمی هنوز. شد خارج او ی سینه از که را ای کالفه نفس شنید

بیاید کنار هایش، . 

آورد خود به را او انوش، صدای . 

 

_ دنبالت بیام بده خبر قبلش بهم شد، تموم که کارت عصر فقط. نشی پشیمون کنم می کاری بخواه، تو . 

 

کشید اش مقنعه از ریخته بیرون موهای بین دستی و زد ای خنده تک : 

 

_ خبریه؟ شدی، جنتلمن  

 

لبخند از پر اما او، لحن بود شاکی : 

 

_ ده نمی جواب سر چشم  . دیدی نمی تو و بودم . 

_ بدم انجام دارم، خرید سری یه منم باشه! بخوره بهت بگو چیزی یه . 

_ برس کارت به خانم، منتظرم پس . 

 



 جزیی تغییرات از اش تلقی یا است خوب حالش دانست نمی. زد زل روشنش ی صفحه به و گذاشت میز روی را گوشی

کرد را یمین هوای دلش. است داشته انتظار که ست چیزی آن از تر پررنگ بیشترش، توجه و انوش رفتار . 
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 خودش به فرصتی باید واقعا   شاید. بود بیشتر او های دلگرمی به نیازش اما گفتن، برای داشت ها حرف داد، او به پیامکی

برد چانه زیر دست و زد لبخندی تصور، این از. داد می انوش و . 

 

**** 

 

 ی مغازه به را خود کردند، می عبور کنارش از که مشتریانی به توجه بی. رساند مجتمع سوم ی طبقه به را خود دو، با

 سختی به بود، اش گوشی با زدن حرف مشغول که او دیدن با. بیاید بود خواسته الله که بود شده خبری. رساند سهند سابق

 الله، دست ی اشاره با. کشید اش سینه روی دست و داد هل داخل به را در. بود افتاده سوزش به گلویش. آمد باال نفسش

 به هنوز که شد فرامرز ی سینه میخ و گذاشت ویترین روی را گوشی عشوه پر ای خنده با. نشست تمیز صندلی روی

رفت می پایین و باال شدت . 

 

_ بود؟ می کف طبقه مغازه، این شد نمی رفت، نفسم  

 

خندید و انداخت پا روی پا. نشست او به نزدیک و آمد در ویترین پشت از : 

 

_ مونی می فرم رو نیست، بد واست ورزش . 

 

داد تکان سقف سمت به سری خیال بی : 

 

_ شده؟ خبر چه شلوارمه، کشیدن باال تو ورزشم ی همه  

_ چیزی؟ ده نمی نشون م قیافه  

 



 بین ای فاصله کشید، تر پایین را خود. انداخت سمت دو به او ی شده کشیده های لب به نگاهی. چرخید شانه روی سرش

 دو روی آرنج و آمد باال هایش دست. زد ضربه متوالی صورت به زمین روی پاهایش ی پنجه با و کرد ایجاد پاهایش

گفت و داد قرار دهانش جلوی. گذاشت صندلی ی دسته : 

 

_ منتهی ده، می که نشون ... 

 

زد چشمکی : 

 

_ ملت از ببره دل ت قیافه تا نگرفتی آینه از چشم ساعت سه که این ! 

 

آمد باال مراعات و مدارا برای هایش دست کشید، هم در چهره و رفت الله لب از که لبخند : 

 

_ موند ناهارم نصف بیام؟ گفتی که چیه قضیه نشو، شاکی . 

 

شد می ا کو مغزت در که ظریفی صدای با بود کننده دیوانه هایش وسوسه : 

 

_ ببری؟ زندگیت سر و بگیری رو دختر اون دست خواد می دلت  

 

کند درگیر را کسی بود بلد خوب کرد، نگاهش چپ چپ . 

 

_ شدی؟ پطرس دیش؟ می زن بود، پسر پیر یا مجرد کی هر گردی، می اطرافیانت تو  

 

رفت عقب سرش و خندید . 

کرد محبوس هایش، لب پشت را نفسش و گرفت او گردن از چشم فرامرز . 

 

_ نه؟ یا خوای می بگو حاال دارم، کردنم ثواب واسه راه یه منم  

 

 مریم، کنار بودن تصور با و کشید زانوهایش روی دست فقط. نداشت قرمزی خط هیچ زن این ندوخت، چشم او به دیگر

زد لب : 



 

_ خوام می خیلی کن فرض . 

 

 و کشید باالتر ابرو او که بود زیادش نزدیکی درگیر. چرخید سمتش عصبی و کرد حس گوشش کنار را او نفس گرمای

کرد جمع را هایش لب : 

 

_ کن استفاده عقلت از فقط خودت، پای ش بقیه. برداشتم واست رو قدم اولین . 

 

بگیرد فاصله او از تا کرد متمایل چپ سمت به را تنش و زد پوزخندی . 

 

_ کردی؟ کار چی ندیدم، کسی از خیری دست  

_ دختر اون گرفتن مشت تو واسه برمیاد ازت کاری چه ببین حاال. خوره می خنک آب مدت یه داداشت . 

 

 سرسختی. کرد نگاه او پیروز ی چهره به سؤالی و چرخید او سمت ناباوری با است، نشنیده درست کرد تصور ای لحظه

غرید اش شده کلید های دندان میان از و دید را خوشحالی برای او : 

 

_ کردی؟ فریبرز پاچه تو چی  

 

کشید عقب را خود فرامرز، تیز لحن از شوکه . 

 

_ وحشی؟ چته  

 

رفت جلوتر فرامرز کشید، تر عقب را خود او چه هر . 

 

_ کردی؟ دهنت از تر گنده غلطی چه گم می  

_  پر   به دستت باشه، فریبرز تا که دونی می. برسی ت خواسته به احمق توی هم و بخرم زمان خودم واسه هم که کاری

رسه نمی دخترم اون چادر . 

 



 و گرفت پنجه در را الله رنگ کرم پالتوی ی یقه. داشت قرمزهایی خط هم او. شد می بیشتر خشمش لحظه به لحظه

کردند می حس را هایشان نفس ُهرم که میزانی به کرد نزدیک صورتش به صورت . 

 

_ چادریه؟ مریم دونی می کجا از تو  

 

گفت و فشرد هم روی پلک نیامد، کوتاه فرامرز اما بزند پس را او دست کرد سعی. باشد تند او واکنش کرد نمی تصور : 

 

_ بمونه؟ چیزی پنهون من از قراره  

داره؟ مشکلی دونستنش  

 

کرد زمزمه آرام و گرفت را اش یقه خز : 

 

_ ترسید باید. الله ترسید باید ازت . 

 

**** 

 

 چون و چند از تا بخرد زمان داشت سعی. بود بسته فریبرز دست به دستبند که بود مأموری با زدن حرف مشغول مهدیار

 و شد قفل گردنش پشت هایش دست. کرد می فکر آمده پیش اتفاق به و نشسته او کنار هم الوند. بیاورد در سر ماجرا

 :پرسید

 

_ فریبرز؟ زدیش چرا  

 

زد زل او های چشم به و گذاشت پایش ران روی دست. بود جاری شان بین که بود حالی تنها او سکوت : 

 

_ نیست؟ خوب واست بشی، دار پرونده فهمی نمی. بزن حرفی یه بازداشتگاه، فرستنت می شب  

 

 و آورده گیر ای کوچه در بود، آمده سرش پشت فاصله با را ها خیابان تمام که مردی. بود چشمش جلوی گرفتن یقه هنوز

. گرفتند تماس انتظامی نیروی با شاهدان و نداد پس نم او اما بکشد زبانش زیر از حرفی تا زد قدر آن. بود افتاده جانش به

شد بلند اش خسته صدای و کشید سرامیک روی را پایش : 

 



_ کرد می تعقیبم . 

 

 و بست سریع اما کرد باز را اولش ی صفحه. گرفت دست در را استفاده بی سند و گرفت چشم مهدیار از ناامید الوند

شد عصبی . 

 

_ شده یکی مسیرتون و بوده دنبالت اتفاقی گفته چی، همه زیر زده . 

_ خر نه و کورم نه . 

 

آمد جلو سروان : 

 

_ بازداشتن شب ایشون ! 
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 مساعدی حال کدام هیچ احمقانه، شرایط این در. شد خیره فریبرز به و برگرداند سر عصبی الوند و ماند باز مهدیار دهان

چسبید مرد به هم باز و کرد پیشدستی مهدیار. نداشتند : 

 

_ آخه؟ میکنی لج شما چرا من، برادر سروان، جناب  

 

کرد اشاره سرشان پشت به و شد عاصی شد، می اش پیله مدام که او دست از مرد : 

 

_ بمونه بازداشت تو آقا این امشب دادن دستور کشیک قاضی نیست، که زندان ندیدین؟ رو جا این در   سر . 

 

ایستاد اتاقش دیوار به چسبیده و سروان کنار. بودند زده زل ها آن به نفر سه دو رفت، شان سمت به الوند بار این : 

 

_ شما؟ بزنین حرف باهاشون شه نمی آوردیم، سند ما  



 

 سینه روی دست. کرد تشکری و گذاشت آبدارچی سینی درون بود، شده خوردن قابل غیر دیگر که را خود چای مرد

گفت و گذاشت : 

 

_  بشه که بیاین سند با کردیم، منتقلش دادسرا که فردا. کرد شه نمی کاری دونستن، صالح و دادن نظر وقتی نماز، رفتن

کنید آزادش . 

 

_ ها بچه برین . 

 

کند؟ چه دانست نمی و بود طاقت بی. پیمود نگاه با را، او تا روبرویش مسیر خشم با مهدیار و بود فریبرز صدای  

کرد بلند را صدایش : 

 

_  عقلت زور از بیاری؟ طاقت شد نمی ما؟ دادن دستور به نشستی االنم شکوندی، جا سه از رو دستش زدی روانی آخه

بازوت زور نه کردی، می استفاده ! 

 

 پشیمانی.  بود باال همچنان سرش اما رفت می راه سنگین. زد صدا را فریبرز مرد که زد رویشان به ای خسته لبخند

 ایستاد سرباز ی سینه به سینه و رفت جلو الوند آمد، هایش دست مچ روی تا که دستبند سرمای. نداشت نگاهش میان جایی

کرد ثابت سروان روی چشم و . 

 

_ سروان جناب ره می شون همراه خودش نندازین، دستش هست امکانش اگه . 

 

 سلیمی سروان. برود و بگذارد تنها را همراه همیشه مرد   این است قرار شد نمی باورش هم هنوز. بود گرفته بد صدایش

مهدیار ی سینه از آمد باال نفس و ببرد را او دستبند بدون گفت سرباز به کرد، بدل و رد شان بین نگاهی . 

 اتفاق این دانست نمی. ندارند او از کم هم خودشان دانست می. کرد بسته و باز پلک و شد خیره دویشان هر به فریبرز

. گذاشت اش شانه روی دست شد، نزدیک او به که الوند. خودش برای حتی بود می کوه باید اما ست، امتحانی چه دیگر

نبود کردن خالی پشت اهل الوند و کرد پیدا تالقی هم با مرد دو نگاه . 

 

_ شده وابسته خودم به زیاد. کرد کنترلش شه نمی بدونه اگه باشه، مریم به حواست . 

 

آورد اش شانه به فشاری : 



_  اون روز یه حتی ذارم نمی. کارات دنبال میام فردا باشه، خودت به حواست. نباش اون نگران خودمون، پیش برمش می

بره در زدن، حرف بار زیر از طرف ذارم نمی گیرم، می هم رو قضیه این دنبال. بمونی جا . 

بود شده کشیده زیر به اوج از صدایش : 

 

_ دیگه برین باشی، زنده . 

 

 های دست و کرد فرو کاپشنش ی یقه در سر مهدیار. ببرند را او که ماندند منتظر قدر آن دویشان هر اما داد تکان سری

 به حواسش و بود زده زل خیابان آسفالت به. داشت برمی قدم الوند از تر آهسته. داد جا هایش جیب در را اش شده مشت

 کش الوند دست ایستادند، حرکت از که او های قدم. شد همراهش و گرفت سفت را بازویش الوند که نبود، عبوری اتومبیل

برگشت او سمت و آمد : 

 

_ نمیای؟ چرا  

 

 نیم. بود ابری هم آسمان دل. نداشت خروج قصد و مانده سینه راه   ی میانه نفسش. نبود خودش دست و بود گرفته دلش

سایید آسمان به سر و انداخت کالنتری سمت نگاهی : 

 

_ بذارم جا سرم پشت رو تون یکی ندارم عادت اون، از بدتر. بیاریم در جایی همچین از سر ندارم عادت . 

 

داشت نگهش خود، روبروی و کشید را بازویش : 

 

_ نزده سکته ترس از تا مریم دنبال بریم فعال  . میاریم درش نمونده، جا . 

 

کند نگاهش و بماند که بود او نوبت و زد صدایش مهدیار . 

 

 _ ست؟ بچه چون کنه؟ نمی عروسی دخترعموش با چرا  

 

. کرد می سنگین باریدن برای را ابرها داشت که برفی سنگینی   به بود شده بار هم او های شانه روی فریبرز ی سینه درد

زد لب و چرخید : 

 

_ شد دیر بریم، . 



 

**** 

 

 از که آوینی حتی بودند، کرده سکوت همه. افتاد نمی زبانش از فریبرز اسم تکرار و کرد می گریه یمین آغوش در مریم

 های بوسه. کرد می او پالتوی جیب در دست فقط و بود چسبانده پدرش ی سینه به سر هم، ترسید می دیگران ی گریه

 فریبرز ی خانه از دختر این تمام، ساعت دو. کرد می نوازش را کوچکش کمر و نشست می سرش روی الوند ی پدرانه

نداشت آمدن کوتاه قصد و بود باریده جا، همین تا . 

 دلخور را یمین شرایط، این در کرد می سعی اما داشت سیگار کشیدن هوس عجیب دلش و بود نشسته راک صندلی روی

 به اش عالقه. داد تکان سر ذوق با او و کرد پچ پچ دخترش گوش در. ببینند تدارک شام برای بود نشده فرصت حتی. نکند

 ی دسته روی دست دخترش، داشتن نگه آغوش در با و زد کمرنگ لبخندی. بود خودش مثل درست برف، و باران

 و دید را نگاهش سؤال شد، کشیده باال به او با همگام هم یمین نگاه. شد بلند جا از و گذاشت اش عالقه مورد راک صندلی

 :گفت

 

_ باشین تنها هم با شمام بگیرم، شام امشب واسه رم می من . 
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 های شانه کردن نوازش حال در که زمان هم. شد کشیده بود دیدن قابل پنجره، پشت از که ای تیره آسمان به یمین نگرانی

رسید مردش های چشم به و شد گرفته پنجره از نگاهش مسیر بود، مریم لرزان : 

 

_ الوند خوری می سرما ری، می سرما این تو . 

 

 دردش. کرد کج سمت دو به را گردنش و انداخت رفته کنار ی پرده به نگاهی. رفت کانتر سمت به و کشید باالتر را آوین

 می باال را اش بینی مدام و کشیده بیرون یمین آغوش از سر که دید را مریم و برگشت ها آن سمت. بود شده دهنده آزار

شد تر نرم صدایش. کشد : 

 

_ خوریم نمی سرما باهامه، دخترم . 

 

 از و گرفت نفسی. برداشت را کاپشنش و دستکش بافت، کاله. رفت دخترش اتاق سمت به و شد بلند مبل روی از یمین

 پوشاندن مشغول و نشست پایش جلوی یمین. بود ناشدنی انکار لبخندش و ایستاده الوند پای جلوی دخترشان. آمد در اتاق

ماند تاییدش منتظر ابرو، بردن باال با و کرد تکرار گوشش در را اش مادرانه های نصیحت. شد تنش به لباس . 



 

_ کرد جورش و جمع نشه که نبود وابسته بهش همه این کاش. باش داشته رو هواش . 

 

داد قرار مخاطب را مریم و کرد کج را سرش : 

 

_ بگیرم؟ بیرون از واست خوای نمی چیزی شما  

 

 و کرد تر جمع مبل روی را خود. بود شده سرخ کامال   اش بینی. شود آسمان سقف ریز   ستاره دوباره تا بود تعارفی منتظر

 فریبرزی اما شده کج باز هم اش مقنعه. بود تنش مدرسه شلوار و مانتو همان هم هنوز. کشید باال چانه زیر تا را پاهایش

کلمه یک جز نیامد زبانش روی ای واژه هیچ. کند صاف را آن و بخندد او به که نبود : 

 

 .ببخشید_

 

گفت آرام هم خودش و بماند کنارش که زد اشاره یمین به : 

 

_ بیاره کم بخواد که ایناست از تر محکم نباش، نگرانش . 

 

 اش نوجوانی و کودکی های ترس پناه و پشت که کسی تنها. بود محکم همیشه که بود مردی تنها. داد تکان بارها را سرش

بود شده . 

 

_ قویه خیلی دونم، می . 

 

 را دخترش پوش دستکش دست  . کرد می خرج مردانگی هم، سوختن پای تا که بود مردی تنها فریبرز دانست می هم او

زد بیرون خانه از و گرفت دست در . 

 

**** 

 

 خود از. انداخت می سوزش به سرما آن در را اش سینه هایش، سرفه تک و بود نشده خوب اش سرماخوردگی هنوز

 احمق و الوند اصرارهای حتی. بود کرده گز پیاده پای را خودشان محل و خانه تا بود شهر سر آن که فریبرز ی خانه

 اش بینی اطراف را اش زده یخ های دست. برنگشت تصمیمش از و نشد پشیمان او و نبرد جایی به راه هم، خواندنش

 خانه تا چندانی ی فاصله. بود آشنا که انداخت خیابانی به نگاهی. بود شده سست کمی طوالنی، روی پیاده این با و گرفته



 خیره برق تیر   روشن چراغ به. برسد خانه به زودتر تا کرد طی بیشتری سرعت با هم را مانده میالن چند. نداشت شان

 های خانه در ها همسایه ی همه. نبود کسی از خبر و شده بیشتر سرما سوز. کرد پنهان بغل زیر را هایش دست و شد

 روی دیگری و است بند دستش یک که دید در پشت را چادری زنی که بود کوچه اواسط به نزدیک. بودند مانده شان گرم

 یا آشناست دانست نمی. نماید باز رویش به را در کسی تا کند بیشتر را اش ضربه شدت کند می سعی مدام و نشسته در

 کرد ای سرفه. بیاورد در را کلیدش تا کرد جیبش در دست و رساند او به تر سریع را خود و شد بلندتر هایش قدم غریبه،

 دست به نگاهی. ماند کلید روی مهدیار دست و رفت دویشان هر نفس. دوخت نگاه وحشت با سرش پشت به شدت به او و

 سر اش دلتنگی. شود خیره او به و کند بلند سر دوباره که نداشت را دلش. کرد می خودنمایی آش ظرفی که انداخت او پر

 و کرد ابروهایش ساز آشیان را اخم. بگیرد را دلش پای و دست لرزیدن جلوی تواند نمی دانست می و زد می عصیان به

زد حرف زمخت : 

 

_ کنی؟ می کار چی جا این  

 

 ی لبه اما کرد بغض اندازد، نمی سمتش هم نگاهی نیم حتی که ببیند درهم ی چهره این با را او شد نمی باورش که بهار

آورد جلوتر را آش ی کاسه و گرفت تر محکم را چادرش : 

 

_ بیارم شمام برا گفت کرد، درست آش مامان. سالم . 

 

شد بلند کمی صدایش و انداخت کوچه خلوتی به نگاهی : 

 

_  مشکل اگه فهمی نمی بیرون؟ بیای تنها نباید نیست درست دونی نمی زنه، نمی پرسه سرما این تو و شب وقت این سگم

نکردیم؟ باز روت به در که باشیم جوابگو باید ما بیاد، پیش  

 

 اش شده بلند موهای پشت دست آمد، پایین که بهار سر. زد رویش به و چسباند جهتش بی و بیخود تشر به را اش دلتنگی

 عمد، غیر های زدن پس این! ببیند؟ کنارش را دیگری مرد و باشد نداشته نخواهد؟ را او تواند نمی چرا دانست نمی. کشید

بود بسته پایش و دست به که بود شده لعنتی طوق . 

 جا آن مدت، این را خود که زندانی اتاقش، کنج برای کرد ذخیره را هایش اشک کرد، دراز رویش پیش را دستش بهار

بود کرده تبعید . 

 

_  کردنم، دیر با بابام شاید گی، می درست. برسون سالم اینا عمو زن به و بگیر رو ظرف این منتظرمه، حیاط تو بابا

بشه خراب سرتون . 

 

 پس را حرفش چطور دانست نمی حتی. کند تر نرم را دلش بتواند که بگوید چه دانست نمی برود، بهارش خواست نمی

کرد رها را نفسش و کرد دراز دست فقط. بگیرد : 

 



_ بری تا مونم می. کن تشکر هم عمو زن از برسون، سالم عمو به. کردمش خالی تو سر بودم عصبی خوام، می معذرت . 
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 اعصابش روی که چیزی تنها. است کرده قالب هم در سینه روی را هایش دست و داده تکیه سخت و سفت دیوار به سر

 ی چهره آید، می هم روی تا اش خسته های پلک. گرفتند تحویل او از هم را ساعتش. است زمان ندانستن رود، می راه

 سرما احساس. دارد برنمی کردن گریه از دست صبح خود تا که دانست می و شناخت می. گیرد می جان شان پشت مریم

 پر فکرش. شود می تر جمع کمی خود در. بیندازد تنش روی را بازداشت اتاق ی گوشه پتوی نیست حاضر اما کند، می

 این حدس برانگیخت، را او شک و آورد زبان بر را اسمش آخر ی لحظه وقتی اما شناخت، نمی که مردی سمت کشد می

 هیچ به ساعت چند این در گرفته، پیش در را دشمنی راه او با کسی چه اما نبود سخت خیلی دیگر بود، سوری دعوا که

 ضربه کرد، می درد هم هنوز چپش دست ساعد. کشد می باالتر را خود و گیرد می موکت روی دست. بود نرسیده کجا

 ریزی برنامه با اتفاقات حدی به. رفت هم در کمی اش چهره و کشید رویش پنجه. بود خورده مرد لگد با آن به بدی ی

 فردا. بخوابد بتواند را ساعتی دو حداقل تا گذاشت زانوهایش روی سر. بود برده یاد از هم را دردش حتی که آمد، پیش

 که مهدیاری و بود الوند بودن کرد، می آرام کمی را دلش که چیزی تنها. دانست نمی را، بود وقوع شرف در اتفاقی چه

. شود می موفق چقدر دانست نمی اما نکند، فکر کسی و چیزی به تا بست پلک.خورد می حرص شان همه جای به

کرد نمی فکر هایش خوشی و ها خوبی به که بودند زیاد قدری آن تلخش روزهای . 

 

**** 

 

 اندازه آن به نه اما بود خواب گیج هنوز. شد ریز هایش چشم صدایی، شنیدن با که کرد جابجا الوند بازوی روی را سرش

 همسرش بازوی به چنگی ناخواسته، و کرد تهی قالب ناگهان  که بود پچ پچ حد در. ندهد تشخیص درست را صدا که ای

 تن از جانش و گرفت می کتک باد به را او روزها آن در که دید می را شخصی نزدیکی کابوس گهگداری هم هنوز. زد

را هایش گفتن آرام و کرد می حس را الوند تن گرمای فقط و شد می بیدار جیغی صدای با. رفت می . 

شنید را مردش خواب پر صدای که شود خیز نیم کرد سعی : 

 

_ شده؟ چی  

 

 زیر از بازویش که کند تیز صدا و سالن سمت را سالمش گوش کرد سعی هم باز خورد، اش گونه به الوند نفس گرمای

 شده خیره اش چهره به تاریکی آن در که داد الوندی به و گرفت شان اتاق ی بسته در از را نگاهش ناگریز. شد لمس پتو

 حال فقط دلش، در مانده ترس   این بابت افسوسش. است بیخود توهم یک فقط یا شنود می درست که نبود مطمئن. بود

رفت پتو زیر چانه تا و کشید پایین را سرش دوباره و زد بند نیم لبخندی. کرد می بد را خودش : 

 

_ شنیدم سالن تو از صدایی یه کردم فکر لحظه یه . 



 

شد چشم در چشم و کرد تر نزدیک خود به را او الوند : 

 

_ ترسی؟ می هنوزم یمین، نیست جا این کسی  

 

 ترسش بر کرد سعی زد؟ می پس را افکارش ی همه او، به نزدیکی و داشت را همسرش صدای وقتی بگوید، داشت چه

 ی فاصله میان راستش دست های انگشت. چسباند اش سینه به سر و کرد دعوت همسرش آغوش به را خود کند، غلبه

 شام زمان تمام. نشنید چیزی دیگر اما کرد، حس دستش پوست روی را نوازشی. شد جاگیر الوند چپ دست های انگشت

 همان هم او توجه هست، فریبرز که کجا هر دانست، می را این خودش و بود دیگری جای الوند حواس شان، خوردن

 هم باز و شد تر سنگین دویشان هر چشم سکوت، کمی با. بود برده دهان به ای لقمه او، اصرار به فقط هم مریم. جاست

بود پچ پچ صدای آن . 

 یا الوند آن، هر ترسید می. زد پس را هایش اشک. نشست تلویزیون کنار مبل روی و کرد رها خود دور از را پتو مریم

 شب، نیمه تماس همین. نخورد تکان هم او که بود آمده بیرون آوین اتاق از. بزند حرف دیگر نتواند او و شوند بیدار یمین

 سال چند این. کشید باالتر خانه، پارکت روی از را پاهایش. بلعید می را ها واژه. رساند می برین بهشت   به را او داشت

 حاال. شنود می را صدایش و گیرد می را سراغش که. هست که دانست می اما بود کرده سر مهین با فریبرز بدون را،

 گریه، ساعت چند آن تمام با صدایش. کرد می حس او، بی را اش تنهایی عمق تازه و بود شده خراب سرش بر دنیا کل

گفت آرام ماندن، و بودن فریبرز بی روزهای از ترسید می. بود شنیدن مشتاق هم باز اما رسید می نظر به دار خش : 

 

_ دی؟ می قول  

 

 خیسی روی را لباسش آستین. کند باز حساب رویش بتواند که کلمه یک تنها شنیدن برای تر تشنه او و شد ساکت مخاطبش

 باالخره که بود اش ریخته هم به ذهنیات با جدال در. کند کمک فریبرز به تواند می چطور دانست نمی و کشید هایش چشم

شنید را صدا : 

 

_  و مهمه برات اون اگه البته. فریبرز حتی نزنی حرف کسی با تماسم مورد در و بدی حرفم به گوش باید فقط دم، می قول

بیاد سرش ای دیگه بالی خوای نمی . 

_ بیرون بیاد فریبرز ولی دم می گوش بگی چی هر باشه، . 

 

 همین از باید و بود گرفته دست در را نفر چند زندگی پازل. کند برخورد تفاوت بی کرد سعی اما بود آزاردهنده التماسش

نباشد کالمش میان آتویی تا گرفت نفسی. کرد می را استفاده نهایت فریبرز، نبودن کوتاه   فرصت : 
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_  کردن بازی نقش یه ولی مدرسه ری می. فرستم می برات که آدرسی به برسون رو خودت گفتم، که چیزایی اون با فردا

بدم انجام رو ش اولیه کارای من که باشی جا اون باید ده تا. تموم و خرابه حالم نداره، کاری که . 

 

 ضعف این از. داد می آزارش هایش، انگشت محسوس لرزش. کرد مشت پایش روی دست و شد سست کمی خیالش پای

رسید مخاطبش گوش به بود، پیچانده هم به را پایش و دست که مزاحمی ترس بین اش ناله. آمد می بدش : 

 

_ ترسم می . 

 

 این شنیدن با توانست می را ایش ناتوانی داشت، دوست را ضعف این. کشید دراز کاناپه روی و رفت باال لبش ی گوشه

نشود دیده که نبود چیزی لبخندش و کرد جابجا دست در را گوشی. کند فراموش صدا، : 

 

_ کردی دوَدر رو مدرسه بفهمه نباید کس هیچ نره یادت فقط بیفته، اتفاقی ذارم نمی. نترس هستم، من تا . 

 

 می کاری رفیق، و بود حامی برادر، و بود پدر برایش که فریبرزی برای باید خواند، را خدا دل در و گرفت را تصمیمش

نلرزد دیگر صدایش تا کرد حبس سینه در را نفسش. کرد : 

 

_ میام باشه فهمه، نمی کسی . 

 

 شنیدن با و بود شده حرام هایش چشن به خواب. شد بیدار زدن، چرت دقیقه پنج با هم باز الوند رفت، خواب به که یمین

 پاهایش روی از را پتو. نشود بیدار که بردارد طوری او سر زیر از دست کرد سعی گفت، می یمین که صدایی همان

 جمله فقط و شد تر دقیق. شوند بیدار همه در، کردن باز با و کند ریسک توانست نمی. رفت در سمت به آهسته و زد کنار

 روشن نیمه ی سایه دیدن با و بود سفید ساعت ی صفحه چرخید، پاتختی سمت سرش. شنید مریم زبان از را آخر ی

 فریبرز. داشت کسی با که قراری و شد مریم تماس درگیر ذهنش. است گذشته هم نیم و سه از ساعت شد متوجه پنجره،

 نمی. کشید موهایش الی دست. نشست یآن گوشه و رفت شان تختخواب سمت صدا بی. بود سپرده او به را دختر این

 به را سرش. است خبر بی آن از فریبرز که باشد کسی پی حواسش مریم ترسید می و بگذارد میان در او با چطور دانست

 می پایین و باال اش سینه ی قفسه آرامی به وقتی بود، لذتبخش نهایت بی برایش هم یمین های نفس شمردن و چرخاند عقب

 و گذاشت بالش روی سر. برسد توانست می شان کدام به نبود، خدا اگر دانست نمی بود، حادثه و اتفاق از پر سرش. شد

کند دور خود از را منفی افکار کرد سعی. کشید دراز صاف .  

 

**** 



 از داشت، لبخند امروز. کرد مرتب در، کنار بزرگ   جاکفشی ی آیینه جلوی را سرش روی شال و پوشید را هایش چکمه

 جشن و آورد خاطر به را دیشب. کنی می حس را اش زیبایی هم خودت نشیند، می صورتت روی وقتی که ها همان

 می توجه او به توانست می تا رفتنش، از قبل که شده همانی انوش کرد می حس. داشتند هم با که ای نفره دو کوچک

 از دست هم را روز یک. انداخت بخش رضایت نگاهی بود، کرده انتخاب رنگش هم که ای سایه و شال رنگ به. کرد

 و گرفت دست در را کیفش کوتاه بند. خورد برنمی دنیا به شاید شد، می کار به دست خودش زندگی برای و کشید می کار

 درست را رفتنش کارهای انوش تا شوند محرم هم به ها، حلقه خرید از بعد شب، بود قرار. کرد خداحافظی مادرش با

 .کند

 درخت از روزها این را اش شادی توانست می مگر اما نزند، بیرون خانه از نرسیده، وقتی تا بود خواسته او از انوش

 هم به را هایش دست ساختمان، درب کنار کند؟ پنهان بلندشان، صدای که هایی کالغ یا هایشان، شاخه و خشکیده های

 در کمی. شد نمی موفق گاه هیچ و بیندازد دستکش کرد می وادارش چگونه که افتاد او قدیم های زدن غر یاد و سایید

 به هایش دست و نشست جلو. کرد باز را در سرعت به و زد لبخندی. زد ترمز پایش جلوی اتومبیلی که شد جابجا جایش،

چسبیدند اتومبیل روشن بخاری . 

 

_ بخاری به رو دستات نچسبونی جوری این تا بندار دستکش یه خب  دختر، فهمتت نمی صحرا ! 

 

بود شیطنت از سرشار لحنش. نیاورد خود روی به کرد سعی اما لرزید خود به کمی : 

 

_ جناب سالم علیک . 

 

 به و گرفت جلو از را نگاهش. افتاد راه به و کرد عوض دنده. کرد پر را اتومبیل فضای کل انوش، ی خنده صدای

بود شده قرمز هایش لپ که انداخت نگاهی صحرا : 

 

_ دراز زبون هست طلبکارم چه. دادی می سالم باید تو پررو، بچه ! 

 

داد باال ابرو و بست را کمربندش. کشید عقب را بود افتاده گز گز به گرما، حس از حاال که هایش دست : 

 

_ تازونم می و تونم می . 

_  چیزی االن تا دیشب از خودم جان به خرید؟ بعدش و بزنیم صبحونه بریم اول جان، صحرا میگم لعنت، منکرش بر

 .نخوردم

 

 از نگاهش. باشد داشته شدن پر برای جا هم باز اش معده شد نمی باورش. زد زل او به شده، فراخ های چشم با و حیران

 نمی نظر به. شد کشیده تختش شکم روی تا بود، افتاده بیرون اش سنگی زغال پلیور زیر از که انوش دست ساعد روی

داد تکان بار چند را سرش و زد نیشخند. باشد کرده پنهان زیر آن را بزرگی مخزن آمد : 



 

_  یه تو باز! رفت نمی پایین گلوم از هیچی روز دو تا کشیدی، سر خوردن، جای به رو کامل دیس یه که بودم جات منم

عجیبه بیاری، طاقت تونستی صبح تا شب .  

 

نشست صحرا بازوی روی اش، مردانه و جان کم مشت . 

 

_ خب گشنمه. ننداز تیکه بیشعوری، خیلی . 

_ چسبه می بیشتر بخوریم، ماشین تو که بگیر چیزی یه پس . 
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 برای صبح، اول را چیزی چه صحرا دانست می. رساند خیابان ی حاشیه به را اتومبیل جلوتر، متر چند و کرد موافقت

. کرد دنبال را او نگاهش با صحرا و پرید بلند جوب روی از. رفت رو پیاده سمت به و شد پیاده. دهد می ترجیح خوردن

 هوس دلش. برد فرو را دهانش آب بود، چسبیده شیشه پشت و شده نوشته کاغذی روی که زمینی سیب ی سمبوسه دیدن با

 پیچیدن با اما  شده، عوض نظرش بگوید انوش به تا کشید بیرون کیفش از را گوشی سریع. کرد تند سس با سمبوسه

 را انوش گوشی. گذاشت پایش روی را اش گوشی شده، جمع هایی لب با اتومبیل، فضای در او گوشی زنگ صدای

 اش شده ذخیره اسم به فقط دقیقه چند که وقتی فهمید، دیشب همین تازه را رمزش. کند پاک را ناموفقش تماس تا برداشت

 را خود تماس و کرد باز را دریافتی های تماس ی صفحه. بود کرده نگاه من، کوچک   ققنوس عنوان با انوش؛ گوشی در

 مخاطب به. آورد باال را آن او، چت ی صفحه بودن باز با اما  بگذارد، جایش سر و کند قفلش خواست. کرد پاک جا آن از

 خورده سین اما نداشت انوش از جوابی که پیامی. بود رسیده گذشته ساعت نیم تازه که پیامی و انداخت نگاهی انوش های

. نداشتند پنهان هم از چیزی. کند باز را پیام شد وسوسه نبود، او از خبری. آمد باال مغازه تا نگاهش و دید را اسم. بود

 احوالپرسی یک فقط و شده تایپ انگلیسی زبان به که متن. شد پدیدار روبرویش دریافتی های پیام و کرد لمس را صفحه

 هم و زد پایینی عکس روی ای ضربه بود، روشن گوشی های داده. کردند تحریکش حسابی نشده، باز عکس دو. بود

 و ببیند بتواند را چیزی همچین بود محال. گرفت نمی عکس از چشم صحرا اما شد؛ باز اتومبیل درب شدنش، باز با زمان

زد صدایش و داد قرار پایش روی را خرید پاکت که وقتی کند، حس را انوش دست گرمای هم باز . 

 

_ گرفتم اونا از بار این صحرا؛ بود داغ هاش سمبوسه بیرون، نکنی پرتم ماشین از فقط ببین . 

 

زد لب فقط ندانست، را گرفت جان و کرد رخنه ذهنش پیش و پس در تردید یا شد، تار صفحه : 

 

_ انوش؟ کیه این ! 
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 گوشی. شد کشیده پایین او های دست روی تا هایش، چشم مردمک حرکت و گرفت صحرا مات ی چهره از را نگاهش

 به و بست را خودش سمت ی مانده باز در. نداشت هم را کردنش رها قصد و مانده او دست ی پنجه میان که بود خودش

 و زد را رمزش بود، شده خاموش صفحه. گرفت را گوشی و ندید واکنشی هیچ. داد قرار او دست روی دست آرامی

 خواست حرف بی. کرد پرت داشبورد روی را گوشی و فرستاد او به لعنتی. دید را شده دانلود عکس و چت ی صفحه

 فرمان روی را دستش داشت، او حساسیت از خبر. نداد را کار این ی اجازه او به صحرا دست که بچرخاند را سوییچ

شد ایجاد اش فشرده هم رو لب دو میان شکافی. شد خیره روبرو به و داد قرار : 

 

_ سارا همکالسیم . 

 

 انوش نرمی مدت این. برود دیگری سمت توانست نمی ذهنش دید، می انوش کنار لباس آن با را او ذهنش در فقط صحرا

 نبود چیزی دیدش، جلوی گرفته جان تصویر این اما. بود شده اش انگیزه و خواست می که چیزی همان دقیقا   بود، خوب

 باال اش سینه روی تا را کیفش جایش، در شد جابجا کمی. کند عبور کنارش از تفاوت بی یا ببندد آن روی چشم بتواند که

 پر هایش چشم ی کاسه. کرد نمی کار درست فکرش بود، شده سردش. پیچیدند هم به بازوهایش دور هایش دست و کشید

 های اتومبیل و خیابان به هم هنوز که زد زل او به و چرخاند سر. گرفت اش نادیده هم، سر پشت زدن پلک با اما شد،

 او های چشم روی هم باز نگاهش. گذاشت دنده پشت درست انوش، و خودش بین هم را پاکت. بود دوخته چشم عبوری

پرسید آرام زد، نمی هم پلک حتی که نشست : 

 

_ بود؟ ت خونه هم  

 

 صحرا، سمت به و شد کنده بود، دیدش جلوی که چیزی هر و خیابان از نگاهش. چسبیدند تر سفت را فرمان هایش، دست

بگیرد جان هایش لب روی لبخند شبیه چیزی کرد سعی. داد بدنش به چرخشی : 

 

_ بمونه جا اون که دم نمی راه خونه تو رو کسی من نه، . 

_ کرد؟ می کار چی داشت دقیقا   تو تخت روی پس  

 

 دهان در که را نفسی. بخورد رقم گونه این است قرار شان صبح اول دانست نمی. کرد می اذیتش صحرا، عصبی صدای

آمد باال شدن، تسلیم شکل به هایش دست و کرد خالی سرعت به را، بود کرده جمع : 

 

_  فرصت سر باشه، دوتامون مال آخرش تا بذار حلقه، خرید اومدیم امروز یه. نکن خراب دوباره رو مون خوب روز ببین

زنیم می حرف هم با ای دیگه کوفت هر و آدم این مورد در . 



 

 انفجار ی آماده دانست می دید، را لرزانش ی چانه. کرد دراز سمتش به را دستش که وقتی دید، را صحرا شدن جمع

 و رفت خانم عزیز وقتی حتی. کرد نمی دیگران های نگاه حرام را اشکش شناخت، می خودش از بهتر را صحرا. است

. بود کرده تب و باریده صبح، خود تا اتاقش ی گوشه اما بود؛ مانده خاک ی خیره فقط هم باز بود، ساله ده ای دختربچه او

آمد حرف به او که کند صدا را اسمش خواست. داشت خبر اش سرسختی از : 

 

_  توی که تختی و تو ی خونه از سر لعنتی اون چرا و کیه دختر این بدی توضیح برام حلقه، خرید جای به دم می ترجیح

آورده در هست، تو خواب اتاق ! 

 

برد صورتش نزدیک را سرش و گرفت دستش در کردن، خرج مالیمت بدون بار این را دستش : 

 

_ پسرا با حتی نبودم، شدن شریک اهل. ندارم همخونه من که خودت جان به مامان، جان به . 

 

 راست کجا تا جانش به خوردن قسم دانست نمی. آمد برنمی دستش از کاری کردن نگاه جز برگشت، سمتش صحرا سر

فشرد بیشتر کمی را دستش و داد کف از اختیار انوش. بودند چسبیده هم به ای، فاصله هیچ بی ابروهایش. است : 

 

_  یکی فقط اون. نشو خیره بهم جوری این پس بنویسی، تون روزنامه ستون تو موردش در بخوای که نیستم متهم من ببین

بس و منه دوستای از . 

 

نبود خودش دست دستش، مچ کشیدن پس و نیشخند : 

 

_  وسط درست و زندگیت تو شه می پیداشون یهو بعد که همونا دارن؟ همه االن که ها اجتماعی دوست همون از

داری؟ تو و ندارم من که همونا از تختخوابت؟  

_  کلید شدم مجبور بود، رفته سفر باالیی ی همسایه. بسپرم بهش که نبود کسی دارم، گیاه و گل دونه چند! نه لعنتی، نه

صحرا کن بس. کردم دعوت م خونه رو دختر اون من نه و خوابیده حاال تا من با نه. بزنه سر بره که بدم بهش . 

 

. کرد رهایش و انداخت روغنی کاغذ الی پیچیده های سمبوسه به نگاهی. برداشت را پاکت و گرفت او از را نگاهش

 تصور. داد وحشتناکی گاز نیش و افتاد راه به. شوند شان چهره و اتومبیل ی خیره نفر چند که بود بلند قدری به صدایش

 و او تخت روی خوابیدن دانست نمی. بود تصوراتش مافوق باشد؛ کرده خراب را روزشان اندازه، این تا سارا که این

بود کرده را کار این که داشت او برای لذتی چه انداختنش، سلفی . 

 

_ خونه برسونم . 



 

زد صدا ملتمسانه هم را او اسم برد، ضبط سمت دست و بست پلک : 

 

_ جان صحرا ... 

_ خونه برسون پس خوره می بر بیشتر بهت تاکسی، منتظر بمونم خودم . 
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 اعصابش به بتواند تا برد باال توانست، می که جایی تا را موزیک صدای و زد فرمان روی دستش ی گوشه با ای ضربه

 به و کرد باز را کمربندش صحرا رسید، که آپارتمان در مقابل. کرد کمتر خانه، به نزدیک را سرعتش. شود مسلط

 می بهتر را حالش شاید سرایی مرثیه. برداشت لرزان هایی دست با و شد خم افتاد، اسفالت روی کیفش. شد پیاده سرعت

 پیاده با هم انوش و کشید بیرون کیف از را کلیدش زحمت به. سرش در آشفته هیاهوی این میان کرد گم را لبخندش. کرد

 نگاه بی رویش به را در که همین و نشست تماشا به را رفتنش. داد تکیه آن به و گذاشت اتومبیلش سقف روی دست شدن،

داد فریاد توان تمام با بست؛ کردن، : 

 

_ زندگیم به زدی گند احمق بیشعور   ی دختره ! 

 

 داد می چه امشب را دیگران جواب. راند عقب دست با را اش پیشانی روی ریخته لخت موهای و زد جلو تایر به لگدی

 داخل به را خود عصبی افتاد، خریدش پاکت به چشمم! افتاد می اتفاق باید که محرمیتی و بودند ها حلقه منتظر همه وقتی

 یا پدر منتظر انگار و داده تکیه دیوار به تنها، که دید را ای پسربچه که کند پرت خواست. برداشت را آن و کشید اتومبیل

. بود شده کثیف هم پاکت و کرده نشت شان روغن. کرد دراز سمتش را پاکت و رفت سمتش به اختیار بی. بود مادرش

 فقط انوش و گرفت را اش پایینی قسمت دستش تردید با. ببیند را داخلش محتویات تا آورد جلو را سرش اول پسرک

 انداخت رنگ کرم درب به نگاهی. نشست فرمان پشت و رفت اتومبیل سمت به بلند های قدم با. کرد نوازش را موهایش

بدهد شان مشتاق های نگاه تحویل و کند آماده جوابی چه خانه، به رسیدن تا دانست نمی. شد دور جا آن از ناراحتی با و . 

 

**** 

 

_ نداری؟ که مشکلی. بیاد کنم می هماهنگ ت راننده با فردا میارمت، و برم می خودم امروز  

 



 های چشم از که بود زیاد قدر آن استرسش. آورد تر پایین را بود داده دستش به یمین که ای لقمه. کشید باال را سرش

 این بلبشو، این با دانست نمی و کرد می فکر دخترک شب نیمه تماس به هم هنوز که اویی. بود نمانده دور هم الوند تیزبین

 شد رها دستش از لقمه. پرید گلویش به دهانش آب و زد یمین منتظر نگاه به لبخندی. کند منتقل فریبرز به چطور را مورد

 کشید بار چندین کمرش روی دست. شد خم کنارش و کشید عقب سرعت به را اش صندلی یمین. افتاد سرفه به خودش و

داد یمین دست به و کرد پر نیمه تا را آن و کشید بیرون یخچال از را آب بطری. برداشت لیوانی هم الوند و . 

 

_ شی می آروم بخور عزیزدلم، بخور . 

 

 شد کم ها سرفه شدت. گرفت دهانش جلوی یمین، گر حمایت دست کمک با را لیوان هایش، سرفه تک و لرزان دستی با 

 بود، اش شرمندگی از اشکش. نشست اش گونه روی یمین، نوازش دست. آمد فرود سرخش ی گونه روی اشکی قطره اما

 و کند فکر منطقی که داد نمی اجازه فریبرز، برای نگرانی اما. نداشت جایی اش زندگی و زبان روی دروغ حال به تا

 شود مجبور اگر حتی دهد، نجات را او تا کرد جزم را عزمش بود، نگذاشته هم روی پلک صبح خود تا. بگیرد تصمیم

 میز پشت حالش، از اطمینان با یمین و برگرداند میز روی افتاده سری با را لیوان. بخرد جان به خود برای را اخمش

 لب الوند، های چشم به شدن خیره بدون و گرفت نفر دو آن دست از را نگاهش. نشست دستش روی الوند دست و نشست

 :زد

 

_ خوبه نه، . 

 

 هم خودش گنجید؟ نمی اش مخیله در شان، کردن تصور که روزهایی به کنند؟ عادت تازه های اتفاق به باید هایش چشم

 او از خواستند می و داشت را او هایش، نداشته تمام جای که بود فریبرزی مهم است، درست کارش چقدر دانست نمی

 ایستاده پشتش که مردی و زن لطف جبران جهت اجبار با و برداشت را چای فنجای نداشت، صبحانه به میلی. بگیرند

 رسیدن هم به برای ها عقربه امروز نظرش به و افتاد الوند چرمی بند ساعت به نگاهش. کرد نزدیک هایش لب به بودند،

بودند افتاده بیشتری تکاپوی به شان، . 

گفت و شد بلند میز پشت از الوند : 

 

_ برسونمت که بخور کامل رو ت صبحانه کنم، می گرم رو ماشین تا در، دم رم می من . 

 

 به رو چادرش، پوشیدن حال در. برداشت اش کناری صندلی پشتی روی از هم را چادرش و کوله کیف و شد بلند شتاب با

کرد اضافه و داد الوند به را نگاهش کردن؛ تشکر با و کرد یمین : 

 

_ ندارم میل دیگه مرسی، . 

_ کنی می ضعف گلم، نخوردی چیزی . 

 

زد لب بغض با و نشاند اش گونه روی ای بوسه. شد خم صورتش روی و گرفت را مهر پر زن دست : 



 

_ گرده برمی اشتهام بیرون، بیاد فریبرز . 

 

بود مانده کتش ی یقه روی دستش که شد خیره الوندی به تردید با : 

 

_ نه؟ دیگه، بیرون میاد  

 

 چه هر و دیشب از کند منحرف را فکرش داشت سعی کشیدند، می فریاد را مریم بودن زالل که شد هایی چشم ی خیره

رفت نشانه را او نگاهش، جدیت و کرد مرتب را اش یقه. است شنیده که : 

 

_ شه می خوشحال فریبرز دونی می که بده چیزی به رو حواست. باش َدرست فکر تو بیرون، میارمش . 

 

 بی پاهای به و فشرد محکم آغوش در را کیفش. فریبرز مثل درست بود، قاطع کالمش لحن انداخت، نگاهی او به ترسیده

داد حرکتی جانش، : 

 

_ باشه همیشه ولی باشه، خوشحال خوام می . 
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انداخت کتش ی دکمه به دست و ایستاد کنارش. داشت نگه را همسرش الوند، و کرد عبور کنارشان از : 

 

_ شده؟ چیزی  

_ شنیدی؟ چیزی مطمئنی تو دیشب  

 

گفت او، ی چهره به مردد نگاهی با و کرد فکر کمی یمین. بودند کشیده پایین هم گوش کنار و نهایت بی تا را صدایشان : 

 

شنیدی؟ چیزی چرا؟. کردم اشتباه خودم شاید گفتم بعدش ولی بود پچ پچ صدای کردم حس _  

_ بیای شرکت خواد نمی امروز خونه، بمون تو. باشم شنیده و کرده فکر اشتباه کن دعا فقط دونم، نمی . 



 چرا؟_

_ فردا واسه افتاده کفتارم اون دادگاه گفت گرفت، تماس وکیلم دیشب . 

 

 و بداند و بشنود که نبود چیزی مرد آن با شدن روبرو بود، مشهود هم الوند کالم کوتاه ی وقفه همین در کردنش تهی قالب

 کرده لمس استخوانش و پوست و گوشت با زد، می که هایی ضربه ی همه. بماند اش شده حس بی پای و دست در جانی

بود سرگردان اما نگاهش نشست، الوند ی سینه روی لرزانش دست. بود : 

 

_ باشم باید منم ... 

 

نشست همسرش ی گونه روی اش اشاره انگشت ی نرمه : 

 

_  جشن چهلمش تدارک واسه االن وگرنه من، دست ندادنش. کنی می نگاه بهش حتی نه و ترسی می ازش نه کنارتم، من

شده صبح واسش چطور دونم نمی دیشب بیاد، در فریبرز بذارم سند برم. برگردم تا باشین خودتون مواظب. گرفتم می . 

 گرفت، تحویل روحی بی لبخند. داشت دوست را موهایش حالت نشست، یمینش ی شده فر موهای روی گرمش ی بوسه

 پشت و شد جدا او از. نبود ای چاره اما بیزارتر؛ خودش است، بیزار دادگاه و دیدار این از حد چه تا همسرش دانست می

بود نامعلوم مقصدی سمت به هایش قدم که افتاد راه به مریمی سر ... 

 

**** 

 

_ فراهانی؟ فریبرز  

 

 فریبرز. چرخید سرباز بادامی   های چشم و درب روی کوچک ی پنجره سمت به بازداشتگاه، درون مرد سه هر سر

 به کمی را کمرش عضالت. بود نشسته درد به سرما از هایش استخوان. شد بلند دیوار گرفتن با و داد خودش به تکانی

 سر. است نگذرانده جا آن در را خوبی شب داد می نشان اش خسته نگاه. رفت در سمت به آهسته های قدم با و کشید عقب

رفت می گیج بودند؛ برنداشته سرش از دست لحظه، همان تا که خیاالتی از دردش پر . 

 

آزادی دادگاهت، تشکیل روز تا _ . 
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# یک_و_بیست_و_صد_پست  



 

 خیال دانست نمی. رفت نمی انتظار از دور شدنش آزاد این رفت، می پایشان به پا که الوندی دیدن و رفتن دادسرا همان با

 کسی خواست می دلش فقط. کند فکر بودار دردسرهای این ابتدای به تازه یا کند، رها سینه از راحت را نفسش و آسوده

 مهدیار قامت شد، باز که در. آورد در جا یک را ها تنش و روزها این تمام تالفی و ببیند بالهاست، این تمام پشت که را

 و بودند نفر سه دنیایش تمام. گرفت شکل هایش لب روی علت بی و ناخواسته لبخندی. شد وارد کالنتری در از که دید را

 بیش هایش شادی عمر شد، بدل پوزخندی به لبخندش. انداخت نمی فاصله شان بین مادرش، ی نکرده های مادرانه کاش

 کار جایی که شد می مطمئن بود، خوش سراسر روزی اگر ها، کامی تلخ این با بود گرفته خو. باشد توانست نمی این از

 و برداشت فریبرز دست جلوی از را ها برگه. زد امضاء را بود الزم که جایی و شد منتقل سروان همان اتاق به. لنگد می

آورد باال را سرش سفیدرنگ، ای پوشه در شان دادن قرار حین در : 

 

_  خارج شهر ی محدوده از بنابراین. مونده شکایتش پای هنوز شاکی اما گذاشتن گرو سند فراهانی، جناب آزادین فعال  

بشه مشخص ایشون به وارده آسیب میزان و قانونی پزشکی جواب تا نشین . 

 

 روی آشنا دستی. بود ساعتش گرفتن تحویل خواست، می که چیزی تنها. بازگرداندند او به را وسایلش و داد تکان سری

شنید گوشش کنار را اش خنده پر صدای و نشست اش شانه : 

 

_ شده خراب اون تو نیفتی دیگه تا بکش بازیات وحشی از دست! بود شده تنگت دلم مرتیکه . 

 

 که برادرش. کرد می آرامش مهدیار، صدای شنیدن بود، کرده سکوت. بست کمر به هم را کمربندش و مچ به را ساعتش

 را سروان دست. بودند عزیز برایش که عزیزانی بودند هنوز اما بود برده خاطر از کینه رسم به را برادری رسم و راه

 الوند. شد باز انگار نفسش راه بست، سرش پشت که را در. شد خارج اتاق از مهدیار ی شانه به شانه و فشرد احترام به

کرد دراز سویش دست و آمد جلو هم . 

 

_ شه خفه طرف که کنیم می کاریش یه دادگاهم واسه شدی، راحت . 

_ گرفتنت؟ فلک به مگه تو؟ اون رفته یادت کلفتی گردن و خرکی صدای بابا، بزن حرف یه  

 

 و کشید چانه به دست. گذراند نظر از را بدنش زوایای و چرخید فریبرز دور به داد، نمی شان کدام هیچ به مجالی مهدیار

رسید خندانش کمی های چشم به تا کشید باالتر را نگاهش او، شکم به زدن زل با : 

 

_  یه از دریغ ولی نمونم، قلیون نی   عین تا دو شما وسط من که شه آب کم یه تنت گوشت گفتم نشده، کم وزنتم از سیر یه

مختصر تکون ! 

_ شد؟ تموم کردنت برانداز  

 



فرستاد باال هم با ابرو و سر : 

 

_ محل تو زدن آگهی به رسیده کارش دیگه که مون همسایه دختر واسه کردم پسندت شاید ببینمت، دیگه دور یه بذار نه . 

 

گفت و افتاد راه به الوند با همراه. داد می او به تکانی باید اما شده تر منزوی داشت خبر کند، ساکتش چطور دانست می : 

 

_ رو خاصیت بی توی کرده پسند که همونی کردن وجب سراغ برو ! 

 

زد فریبرز به ای تنه گذشت، دو هر کنار از : 

 

_ بودی بلد اَزل از رو ما زدن پوز و َدک توی فقط بشر، بریم بیا . 

 

انداخت ساعتش به نگاهی و زد را اتومبیل ریموت الوند زدند، بیرون کالنتری در از : 

 

_ باشم مریم ی مدرسه در دم باید دیگه ساعت نیم و ساعت یک تا من که بریم . 

 

پرسید و انداخت فریبرز به نگاهی. کرد خوش جا ذهنش در فکری و کرد باز را راننده سمت در : 

 

_ بشه؟ خشک اشکش ی چشمه که دنبالش بری خودت خوای نمی  

 

 از چون باشد خشک دیدارشان خواست نمی. است بازیگوش و شیرین دختر همان دلتنگ دانست می فقط نبود، ابراز اهل

 که شبی برای باشد داشته را او محبت کمی توانست می رفت، می اش خانه به اگر شاید. بود باخبر خودش العمل عکس

آورد در را کوتاهش پالتوی و کرد باز را جلو در. گذراند سخت سر، از . 

 

_ بینمش می خونه تو نه، . 

 

 این از بیشتری اطالعات باید. بکند خودش ی خانه راهی را، او بالفاصله توانست نمی اما نخواهد، که زد می حدس الوند

 و چرخاند شست انگشت دور را سوییچ. بود نامناسب کمی هم شرکت اوضاع. بود ریخته هم به کارها. گرفت می اتفاق

نشست اتومبیل سقف روی هایش دست . 



 

_ شی سرحال که بگیر دوش یا بزن چرت یه ناهار تا جا، اون تون برم می منتظره، یمین ناهار . 

 

چرخاند سمتش سر برداشت، عقب به قدمی که مهدیار : 

 

_ پسر؟ ری می کجا  

 

کرد دراز فریبرز سمت دست. دید را بودنش اجباری شد می هم فرسخی صد از اما کاشت، لب روی لبخندی : 

 

_ صافکاری برم مون، برجک تو زد . 

 

شد کج شانه روی سرش نبود، تعارف اهل او : 

 

_  عموت جدید دوماد   ساقدوش فردا تا سراغش برو. خوای می که اونی واسه ذاری نمی باال طاقچه باشی، داشته مغز اگه

 .نشدی

 

آمد پایین سرش و ابروهایش بین نشست اخم بود، آور مرگ هم تصورش : 

 

_  می گیر مم خواهرزاده لباس ی دکمه از آویزون نخ به خونه، توی جوریش همین. دارم قاطی من، مخ رو نرو فریبرز

داری خود جای که تو دیگه. دم . 

_ ره نمی جایی کسی پیاده. کنیم می درستش اونم که برداشته تاب مخت شاید شو، سوار بیا . 

 

غرید و کرد باز را عقب در. برگشت را رفته راه و شنید را الوند جدی صدای : 

 

_ خدا به زوره سر   کاراتون همه ! 
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# دو_و_بیست_و_صد_پست  

 

 روی را پالتو و کشید را پاهایش. داد نشان را اش خستگی سمت، دو به گردنش چرخاندن با فریبرز و نشستند سه هر

بود گیرا هم هنوز اما آرام کمی صدایش. داد قرار دستش یک ساعد : 

 

_ سروقتش برو ناله، و ن ک جای. خوره می دردت به بگیر، یاد . 

 

کرد مخفی پوزخندش پشت گرفت، می را جانش ذره ذره داشت که را اش دلتنگی و داد صندلی به را اش تکیه : 

 

_ ری می شیرم دهن باشه، قرص دلت . 

 نیست؟_

 

 دلش دید، می که را بهارش نگاه. بود کرده فکر جمله این به بارها. نداشت بود، اش خیره آیینه از که الوندی برای جوابی

 شان سکوت. رسد می گوشش به نحس خبری کشید می انتظار که بود تلخی کابوس برایش روز هر. شد می پا و دست بی

 به وقتی شود، شریک فریبرز حضور شادی در و بخندد توانست نمی این از بیشتر. داشت ادامه الوند ی خانه به رسیدن تا

گذاشت فریبرز بازوی روی دست بار این و شدند پیاده دو هر. کرد می فکر بهار : 

 

_ تون بینم می بعد . 

 

 معطل دقیقه دو تخمین با دید، را نرفتنش پیش وقتی. کرد باز فریبرز برای را در الوند، و نکردند اصراری کدام هیچ

 حیاط از و بست آرام سرش پشت فریبرز را در. بردارد قدم از قدم هم، فریبرز تا شود وارد جلوتر داد ترجیح شدن،

 ریه به را ها گل عطر و گرفت نفسی. بود نیامده شان سراغ به که بود قهر خانه این های گل با انگار زمستان. گذشتند

داد قرار فریبرز کمر پشت دست و گفت یاهللا الوند ورودی، در پشت. فرستاد : 

 

_ بیام تا ره می باال کولت و سر از هست، آوینم. میای که داره خبر یمین برو، . 

 

 از اما بود پیچیده غذا بوی چرخاند، کانتر سمت سری نبود، خانه هال در کسی. شد وارد آهسته و َکند پا از را هایش کفش

کرد جلب را توجهش زنی ی گریه صدای که ببرد باال را صدایش خواست. نبود خبری یمین . 

 

_  می اینش از. خورد هم به دیشب ی برنامه کل. یمین نشد باورت ولی کرده فرق که گفتم شده، امروزی آقا که گفتم بهت

 باد. بسته همه رو در دخترتون که کردم غلطی یه من نگفت کالم یک و شکست من سر ها کوزه کاسه همه که سوزم

بود کرده . 



 

 حرفی که راهی دو سر بود مانده. داد می الوند رفتن از خبر که شنید را حیاط در صدای. بود آشنا برایش صدا آهنگ

 و انداخت ساعت به نگاهی. داد می دلداری که شنید هم را یمین ضعیف صدای. بزند بیرون خانه از هم خودش یا بزند

نشست پا دو روی و زد رویش به لبخندی. است شده خیره او به و آمده بیرون اتاقش از که دید را آوین سر . 

 

_ عمو؟ بغل نمیای  

 

 را کسی دست الوند، چشم از دور که ست ای حرفه خوری شکالت دانست می. شد می هم او حال شامل محبتش گاهگاهی

 فریبرز سمت به آهسته هایی قدم با. کرد باز کامل را اتاقش در و زد لبخندی بود، خرگوشی نیشش دندان دو. کند نمی رد

 صدای. کرد ها گردنش، کنار را نفسش و پیچید او تن دور اش مردانه های دست. کرد رها آغوشش در را خود و رفت

 بود، رفته ریسه خنده از که دخترش صدای با و شد بلند صحرا کنار از یمین. کرد کج را گردنش و شد بلند آوین ی خنده

 سمت به شالش، پوشیدن حین. برگشت اتاق داخل به و گفت وایی ای فریبرز، قامت دیدن با. کرد باز را اتاق ی بسته در

چرخید بود، صورتش خیسی کردن پاک حال در که صحرا : 

 

_  بهتر حالت بشین تو احوالپرسی، برم. نشدم متوجه و اومدن االنم کردم، شون دعوت ناهار. شده آزاد امروز فریبرز آقا

بیا بعد بشه، . 

 

 به نگاهی و شد بلند تخت پایین از. کشید باال را اش بینی و برداشت دیگری دستمال بود، سرخ هایش گونه و ها چشم

 صدایش. رفت اتاق در سمت به یمین و شد بلند هم باز آوین صدای. انداخت کنسول روی ی آیینه در اش آشفته وضعیت

اتاق بیرون به زد هایش چشم با ای اشاره انتظارش، دیدن با و زد : 

 

_ شده؟ آزاد که بوده زندان مگه  

 

شد غمگین یمین عطوفت پر نگاه : 

 

_ گذاشت سند رفت الوند امروز. بیان بیرون نداد اجازه قاضی. موندن بازداشتگاه دیشب نکنه، خدا که زندان . 

_ کرده؟ کار چی مگه  

 

گفت و زد رویش به لبخندی. انداخت می شان دست خودش که هایی همان شبیه درست بود، شده دماغی تو صدایش : 

 

_ کرده شکایت. افتاده بیمارستان اونم و شده دعواشون یکی با . 

 



 مرتب دوباره تا کرد باز را موهایش ی گیره. انداخت هایش شانه روی را شالش و داد باال فهمیدن، حالت به را ابروهایش

کند شان : 

 

_ بشه چندان دو شادیم که دیدم می اونم باید امروز حاال! باشه بزن یکه خوره می شم قیافه به . 

_ نفهمیدم و اومدن شد زشت که برم من خوبیه، مرد . 

 

کشید را موهایش و کوبید زمین به را پایش یمین، رفتن با : 

 

_ احمق انوش یکی خوبه، این یکی ! 

 

**** 

 

 سینی درون را لیوانش و ریخت صحرا برای را دوم ی قهوه هم یمین. کشید دراز نفره، سه مبل همان روی و خورد چای

 را اش خنده و افتاد می صحرا توسط فریبرز دست شدن گرفته گاز یاد هنوز بود، دیده هم با را دو هر سرسنگینی. گذاشت

 الوند ممنون چقدر. برداشت را بود خریده تازگی به الوند که شکالتی ی بسته و کرد باز را کابینت. خورد می ناچار به

آورد خود به را او آوین صدای. بود کرده پرت دادگاه از را حواسش میهمان، کردن دعوت با که بود : 

 

_ دی؟ می شکالت منم به مامان  
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 دخترش با سرش که نیست چیزی خونی کم دانست می اما بگوید نه گاهی آمد نمی دلش بود، باخبر الوند حساسیت از

گفت محبت با و کشید موهایش روی دست. شد خم جلویش و گذاشت میز روی را شکالت. کند شوخی : 

 

_ عزیزم بخوری نباید زیاد نه، . 

 

 باال مادرش صورت جلوی را اش اشاره انگشت و داد قورت کودکانه را دهانش آب  شد، نمی گرفته جعبه از نگاهش

 :آورد

 

_ بده یکی خورم، نمی زیاد . 



 

 نگاه در توانست می را الوند های خاکستری که بود خوب چه. کرد نوازش را اش گونه و بوسید را اش اشاره انگشت 

شد بلند و گرفت میز ی پایه به را دستش. ببیند دخترش : 

 

_ خوام می دونه یه بگی باید نه، یکی . 

_ دی؟ می بگم، جوری این  

 

 به او تا گذری می ات زندگی ی همه از فرزندت؟ شوق از پر و منتظر نگاه به نخورد گره دلت و باشی مادر شود می

 آوین. داد دستش به و برداشت را شکل قلبی شکالتی. نمیرد دلش شاپرک و بخندد ات، زنانه های غصه تمام ی اندازه

 سینی. داد تکان مهر به سری و زد زل رفتنش به. دوید هال سمت به و کرد باز پریدن باال و عجله با را دورش زرورق

بماند مرد این چشم از دور و جا همان بود داده ترجیح صحرا. رفت شان اتاق به و برداشت را . 

 هم روی های پلک به نگاهی و ایستاد پا نوک روی. رفت فریبرز طرف به و برداشت را اش خرسی عروسک آوین

 آوین، جیغ کشیدن با و نشست پهلویش روی فریبرز دست که بود ننشسته زمین روی پاهایش کف هنوز. انداخت اش افتاده

زد لبخندی رویش به. نشاند اش سینه روی و آورد باال را او : 

 

_ خوابیدم؟ کردی فکر  

 

 و کرد رها را عروسکش خنده با. گرفت راه اش چانه روی لبش، ی گوشه از شکالت ای قهوه رنگ با دهانش آب کمی

چسبید محکم را فریبرز پهلوی دو . 

 

_ عمو خوابیدی گفت مامان . 

 

 گوشش به حیاط درب شدن باز صدای که برداشت را عروسکش. نکند کثیف را لباسش تا کشید آوین ای چانه روی دست

 دور را مبل هنوز. شد بلند جا از و نشاند مبل روی را او آرامی به. شد خیز نیم کمی و گرفت را آوین بازوی دو. خورد

 مریم همان  گذراند، نظر از را پایش تا سر. شد پیدایش گلگون ای چهره با مریم و شد باز سرعت به هال در که بود نزده

بود ایستاده او سر پشت که الوندی و رسید هایش چشم به. تر غمگین کمی فقط بود . 

 

_ معبرخانوم؟ سد چطوری  

 

 برایش مرد این صدای. بیاورد در سرعت به را اسپرتش های کفش و بگذارد پایش پشت پا تا مریم، برای بود کافی همین

 در کنار جا همان را کیفش. زد می بال و پر سویش به پدرش، صدای شنیدن با دختری هر که داشت را حالوتی همان

 پای. نبود مریم کوچک دل ی اندازه به غمش و شادی کس هیچ. آمدند اتاق در کنار تا هم صحرا و یمین. دوید و کرد رها

کند می حمایتش هم باز و هست که بود گرم فریبرز بودن همین به فقط دلش و نداشت برگشتی که بود گذاشته راهی به . 



 بالیی و نباشد خودش که رفت روزی به فکرش. رفت باالتر او ی گریه صدای و نشست اش شانه پشت فریبرز دست یک

بگیرد قرار مریم گوش با طراز هم تا آورد پایین را سرش و شد بیشتر دستش فشار. کند تهدید را جان عزیز   این جان : 

 

_ تو؟ کنی می گریه چرا دماغو خانم  

 

 خود، بال و پر و زیر که دختری برای بود، تلخ که کس هر برای. باشد مهربان توانست می هم فریبرز. خندید گریه، میان

 مریم کردن دیر برای الوند اخم و صمیمیت این از صحرا متعجب نگاه. شد نمی و توانست نمی بود، دیده را کشیدنش قد

داشتند دیگری حکایت اما، ... 

 

**** 
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_ افتاد؟ راه کارت  

 

 یک همان. بود لذتبخش هم تصورش حتی داشت، عمق لبخندش. کرد دراز میز روی را پایش و نشست صندلی روی

 ابروی. کرد شکار را الله ی گونه وسواس و منتظر نگاه و چرخاند چشم. بود تازه ای تجربه برایش همراهی ساعت

رفت باال سمت، دو به لبخندش خط شدن کشیده با راستش : 

 

_ بده جواب که منتظرم حاال اولش، قدم فقط . 

 

 روزهای. گذراند نظر یک از بود، کرده پر را سهند ی مغازه فضای تمام که جدید های لباس بار و زد ظریفی ی خنده

 ی خیره. گذاشت رویش شدن، خم حین را دستش آرنج و کشید ویترین روی دستمال با. بودند رسیده راه از خوبش

زد می فریاد را بودن شنگول که شد فرامرزی . 

 دیروز از تر راحت مریم، به رسیدن. کرد متر چشم با را مغازه کل. کشید عقب را آن و زد ضربه بزرگی کارتن به پا با

 با و شد بلند صندلی روی از. نبود سخت خیلی نظرش، به هم فریبرز کردن راضی کار، و درآمد با. بود شده پریروز و

. رفت الله طرف به و کشید شلوارش روی را اش خاکی های دست. داد هل دیگر سمت به را کارتن ی لبه دست، دو

 قابل غیر اش زیبایی. رسید می گردنش نزدیکی تا دار، پاشنه های کفش پوشیدن با که بود بلندی قد زن ایستاد، روبرویش

گشود زبان فرامرز که بداند را پیشروی این علت تا بود زده زل حرکاتش به الله و رفت جلوتر سرش. بود انکار : 

 



 

_ دختر؟ رسید ذهنت به کجا از فکر این  

 

کرد نازک چشم و کشید موهایش میان دستی. انداخت سایه آن روی اش، تنه باال و گذاشت پیشخوان روی دست : 

 

_ زرنگی و خواست می کشیدن سرک ور اون و ور این کم یه فقط نداشت، کاری . 

 

کشید لختش موهای روی دستی و کرد جمع را صورتش کمی : 

 

_ گوریه؟ کدوم طرف حاال  

_ بگیره ازش هم دیه. حلفدونی بیفته داداشت خواد می شده، آویزون بیمارستان . 

 

 سابقه دلیل بی را او نبود حاضر اما داشت دل در گالیه برادرش از که چقدر هر رفت، اش چهره روی از لبخند حالت

 رفته، فرو جیب در هایی دست با مغازه بیرون به و گرفت فاصله ویترین از. داشت صورت روی واضحی اخم. ببیند دار

شد خیره : 

 

_ میفته راه جوری همین کارم زندون، بیفته خوام نمی . 

 

 بود؛ پرورانده دل در آن، و این بودن از قبل ها سال که واری حسرت بغض رنگ تا کرد حل خود در را خشم صدایش،

نباشد پیدا : 

 

_  که ببینم نگاهش تو التماس باید که دارم داداشت با حسابی خورده یه ولی کردم هموار واست راه ندارم، تو به کاری

بیام کوتاه . 

 

بود الله سمت نیمرخش. چرخید شانه روی تا سرش و زد پوزخندی : 

 

_ سوزونده؟ چی سر   رو تو  

_ واسم کافیه دادنش پس جواب شد، چی و بود چی نیست مهم . 

 



پرسید و گفت اوهومی : 

 

_ الله؟ گیری می شاگرد جا، این واسه  

 

 ساعت یک به فرشته، های نکردن خرابکاری اوج دانست می و بود شده دیرش هم حاالیش همین تا. برداشت را کیفش

ایستاد مغازه ای شیشه در کنار و فرامرز روبروی و کرد عبور بار کنار از. شود می محدود : 

 

_  با منم و داره اعتبار سهند هنوز من، با دادن سفارش جنس فقط. باشم جا این زیاد کنم نمی فرصت مزون، کارای با من

 اگه منم. نباشه خوری مفت و زدن جیم اهل زیادم بمونه، وردستت که بیار گیر فرز و تر شاگرد یه. رم می جلو همون

کنی می پارو پول باشی، بلد رو راهش. گردونی می چطور رو جا این ببینم. بهت زنم می سری یه شب آخر بتونم . 

 

دوخت چشم الله به وقتی داشت، حرف نگاهش : 

 

_ کنم پیدا بهت زیادی شباهت باشیم، خور دم هم با خیلی اگه ترسم می . 

_ شه؟ می بد واست  

 

گفت و کرد جمع سینه روی را هایش دست. بگذارد جوابش بی داد ترجیح : 

 

_ نشه دیرت برو. کنم می جا این واسه فکری یه . 

 

 از عزیزتر برایش مریم خاطر. کرد می پایش سر باید که ای مغازه و ماند خودش. رفت و داد تکان فرامرز برای سری

کند ثابت فریبرز به را خود تا بود رسیده تالشش وقت. بدهد تنبلی به دل که بود آن . 

 

**** 

 

 دارند ای زنانه مهم بحث چه بداند تا کرد می اش وسوسه مدام خواهرش، و مادر پچ پچ اما باشد، تفاوت بی کرد می سعی

 و دید می لبخند مادرش، لب روی بار یک. است نگرفته فاصله ای لحظه هم، کنار از سرشان اما اند، نشسته جمع در که

 به اهمیت بی گوشه همان گرفت، نمی حرف به گاهی را او دامادش اگر. بود کردنش فکر از نشان که اخمی دیگر، بار

 در دم عصر، که بود دیده را عمویش زن. هایش حسرت و ها نداشتن به کرد می فکر مدام و نشست می دیگران حضور

 نمی اما است، افتادن حال در گوشش زیر اتفاقی که این از خورد می پیچ دلش. بود پاشی آب مشغول و ایستاده حیاط

 ی اندازه به دنیایش، کاش. گرفت او سمت و کرد باز را پفکش ی بسته پارسا. بیاورد در ماجرا از سر چطور دانست

کرد تمیز دست کف با را دهانش کنار. نشاند پایش روی و گرفت را دستش. بود ها دلخوشی همین به رسیدن : 



 

_ کنی می باد دایی، نخور پفک . 

 

 گوش به و گرفت دهانش جلوی را دستش. بگیرد نادیده را مادرش ی غره چشم تا زد مهدیار حرف به لبخندی و برگشت

کرد نزدیک او : 

 

_ خریدم خودم جیبی تو پول با رو یکی این واسم، خره نمی مامان . 

 

خندید رویش به و زد باال را اش شده کوتاه موهای : 

 

_ جان دایی بهتره منم مال از وضعت . 

 

چرخاند را سرش و گرفت را اش چانه کرد، نگاهش سؤالی که پارسا : 
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_ نشو ما درگیر دیگه تو بخور، . 

_ چطوره؟ بار و کار مهدی  

 

 شکم دور دست. چرخاند می مدام را تلویزیون کنترل و بود نشسته مهدیه، خواهرش به نزدیک که انداخت علی به نگاهی

انداخت باال شانه و کرد سفت پارسا . 

 

_  کشیدم، نمی دیگه رو دیگه کار. کم روز یه و باالست شرکت فروش روز یه. داره پایین و باال. همیشه مثل نیست، بد

نمیام دیگه که کنن پیدا نیرو گفتم امروز . 

 

. نیاورد خودش روی به اما گرفت، اش خنده شان نگاه حالت از. چرخید سمتش به خواهرش و مادر سر جمله، همین با

زد بار شیطنت لبخندی داد، قرارش مخاطب که مهدیه : 



 

_  امشب ما اصال   شد؟ ما پرت تون حواس شد چی. داشتین حرف هم، گوش بغل و چسبوندین کله به کله ساعته دو که شما

اومدیم؟ تون چشم به  

_ گفت شد نمی که بلند داداش، بود زنونه صحبت . 

 

کرد اشاره شوهرش خالی   چای لیوان به و داد تکان برایش سری : 

 

_  تا شب شوهرت. بودین شده بدبخت کدوم استخون سوار نیست معلوم. روتونه زن اسم باز باشین، که چی هر شماها

بود؟ مهم همه این تون حرف طرفش؟ انداختی نگاه یه نگفته، بهت ساعته سه. ره نمی خستگیش نخوره، چایی  

 

پاشید رویش به لبخندی و گذاشت پایش روی دست دخترش، از جلوتر اقدس که بزند حرفی خواست مهدیه : 

 

_ نداره گفتن دیگه که زنونه اختالط یه مادر، نبود مهمی حرف . 

 

 از مهدیه. بخواند را حرفش بتواند شاید تا زد زل او به و گرفت مادرش از چشم خواهرش، نگاه از لرزید دلش ای لحظه

 باورهای ی ریشه به تیشه تعللش،. رفت آشپزخانه سمت به و برداشت را شوهرش پای جلوی خالی لیوان و شد بلند جا

 آمد نمی طاقتش اما نگفتن، و گفتن میان بود مردد. داد تکیه در کنار ستون به را اش خالی دست و برگشت زد، مهدیار

گفت و خواند لب زیر هللا بسم. بود شده فراموشش هم زدن پلک حتی که دید را برادرش نگاه. بگذارد دست روی دست : 

 

_ بود بهار خواستگار از حرف بود، مهم اتفاقا   . 

 

 رعشه! شد حس بی هایش دست و داد جان کلمه هر با تک به تک او کردند، می معنا برایش واژه به واژه اگر را مردن

بزند کنار پایش روی از را پارسا آرامش، با کرد سعی. نداشت نشستن توان افتاد، دلش جان   به ای : 

 

_ میام بابات، کنار بشین تو دایی . 

 

 فقط و بود گرفته پیش در را سکوت ی پیشه همچنان. آمد باال ریختنش، هم به و خوردن تکان با هم، پدرش خاموش نگاه

چرخاند می دست در را عقیقش تسبیح . 

 باورش. شد می تعبیر داشت کابوسش. نیست بیشتر مضحکی شوخی بگوید خواهرش شاید تا ایستاد قدری خانه، در کنار

 مادر باید دید، می دیگری با را بهارش برگردد؟ و برود سینه در نفسش هنوز و بشنود و بماند توانست می مگر شد، نمی

. ببیند دیگری مرد کنار سپید لباس با را بهار تا است خریدار را مرگ دانست می خودش زدند، می را اش حجله پدرش، و

زد صدایش و شد خیز نیم علی که پوشید را هایش کفش : 



 

_ مهدی؟ تو ری می کجا  

_ گردم برمی . 

 

. رساند حیاط وسط حوض سمت به پله، سه باالی از را خود. رفت و زد کنار را حصیری ی پرده لرزید، می صدایش

 داخل را سرش مالحظه، و فکر بی و نشست حوض ی لبه روی زانو دو. نداشت فرقی برایش زمستان، وسط هوا سرمای

 مغز. کشید بیرون آرام را سرش آمد، بند که نفسش. بود آتش ی کوره دلش اما لرزید تنش. برد فرو حوض ی زده یخ آب

 های چشم شد، می عروس او. بود بیشتر اش شده مچاله دل سوز اما سوخت، می آب سرمای شدت از سرش استخوان

برد؟ می یاد از باید را بهارش  

 کرد نگاه دخترش به دلگیر. نخورد سرما  گرم، لباس بی تا کشاند خانه داخل به را پارسا بود، آمده در کنار تا که مادرش

بود گرفته دست در را میوه ظرف و باشد خونسرد داشت سعی که . 

 

_ ترکه می االن بچه این قلب مادر؟ گفتی جوری این چرا . 

 

چرخید سرش شده، خم طور همان و داشت نگه پدرش جلوی را میوه ظرف : 

 

_  مراسمش تو بره خواست می فردا گفتم، نمی االن بذاره؟ دست رو دست خواد می کی تا من؟ مادر   چی که باالخره

کنه؟ پخش شیرینی  

 

انداخت نگاهی مهدیه به کرد؛ می سکوت که همیشه برخالف  بار، این هم علی : 

 

_ بره می رو آدم ناقص ی سکته تا همیشه دادنت خبر خانم . 

 

شد کمر به دست و گذاشت فرش روی را میوه ظرف. داد تکان سری و برداشت پرتقالی پدرش، : 

 

_  اختیار. نکنه ولش و بگیره رو دلش دنبال باید دونه نمی هنوز شده، مرد. گفتم کردم خوب اصال   شین، طلبکار همه حاال

 کالم یک نداد، اجازه بابا تا ولی شناختم، می خوب رو علی. بکنه کاری یه باید که اونه نیست، خودش دست که دختر یه

دنبالش بره باید پسره، این. نگفتیم هم با اضافه . 

_  رو دختری هیچ لیاقت باشه؛ عموش و مادر و من به چشمش پسر، اون وقتی تا زنه، می دختر این رو درست حرف

زندگیش سر بیاره و بگیره رو دستش بره زنشه،. نداره . 

 



 را پرده اقدس. کرد نمی سرزنشش دیگر بود مدتی که پسری به اعتراضش اولین پیچید، می پدرش صدای بود بار اولین

نالید و برگرداند جایش سر : 

 

_ گفتم ازش صبح خود تا مرد؟ چیه دونی می خودت که دردش . 

 

آورد می زبان به فرزندانش جلوی داشت بار اولین برای را ها نگفته : 

 

_ نداشتیم؟ رو روزا این ما مگه برنگردوند؟ ناامید تون خونه در از رو من خود بار ده حاجی مگه خانم  
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ببیند را پسرش بتواند پرده، های چوب البالی که انداخت حیاط به نگاهی. شد بلند و کرد رها پایش کنار را تسبیح . 

 

_  کنه نمی که شرع خالف پیغمبره، سنت. همینه اوضاعش نده؛ خودش به تکونی و باشه بقیه دهن به چشمش پسرت، تا

 و دست رو ناقص ی بچه فردا که دوخته و بریده این که فهمه می خدا خدایی   از کی. افتاده پاش و دست به لرز جور این

مونه؟ می شون بال  

_ خواست نمی بهار بود، راضی که بچه این . 

 

ایستاد پاهایش روی زحمت به. بود شده خیس آب، از تنش لباس تمام. لرزید خود به بیشتر مهدیار و رفت باالتر صدایش . 

 

_  رو ما دوم ی بچه آرزوی تو سال ده خدا نبود، مون بین نسبتی که ما. ترسه می که خواد می پناه و پشت دختر اون

نکردیم؟ شکر سال؟ ده اون نخوردیم نون مگه شنیدیم، حرفم. گذاشت  

 

کرد تر سفت را اش روسری بود، مانده پسر و پدر بین که اقدس : 

 

_  این دونم نمی. مهدی واسه پره می دخترم اون لب وقتی شون، زندگی سر برن تا دو این خدامه از من. بگم چی واال

کشه نمی جوونا سر از دست که چیه بساطش و بند و غرور . 

_  کنه، خرج غرور جاش به باید مرد. پوله چک و تومنی تک پنجاه بین فرق. داره توفیر اومدنا، کوتاه این با غرور خانم

 دختر اون اسم حتی نداره حق کسی بشینه، روش ای دیگه مرد اسم اگه. پسره این با اونم دل اگه بیارتش دلش راه به باید

والسالم. کنه گناه و بیاره خونه این تو رو . 



 

 شدت از که کشید صورتش روی دستی. اش شده سست پاهای به داد قوت کرد، که حجتی اتمام و پدرش بلند صدای شنید

 سنگینی اش سینه روی تا زد می را هایش حرف آخر بار برای باید رفت، در سمت به. بود شده سرخ و حس بی سرما،

 پارسا مهدیه و گزید می لب اقدس. شدند خیره رفتنش این به نگران خانواده، اعضای ی همه و بست صدا با را در. نکند

 کجا به که بود شدن هم دور این مبهوت و مات علی و رفت شان اتاق به پدرش. نرود بیرون تا داشت نگه خود جلوی را

شود ختم است قرار . 

 را زنگ. بود چسبیده تنش به پیراهن، های سرشانه. کرد ای سرفه و گرفت نفسی ایستاد، عمویش ی خانه در روبروی

 وضعیتش به نگاهی عمویش چرخید، پاشنه روی که در. شد بلند مکث، کمی با عمویش صدای. انداخت پایین سر و فشرد

را حرفش کرد خالصه. انداخت : 

 

_ عمو بزنم حرف بهار با اومدم سالم، . 

 را مردم جواب دخترش، نبود مستقیم صراطی هیچ به. داشت شکایت هنوز بود، کرده دخترش با شب سر که بحثی از

کرد تر لبی. بدهد چه بود مانده : 

 

_ داره؟ خواستگار که دونی می  

_ شه تموم باید که شده شروع چیزایی یه. دارم حرف باهاش دونم، می ! 

 

 باز بیشتر در و رفت عقب دارد، نگه در دم را اش برادرزاده نبود صالح مانده، شان بین ای نگفته حرف چه دانست نمی

 :شد

 

_ تو بیا . 
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 وجودش، به بیشتر لحظه به لحظه سرما بست، سرش پشت را در. شد جاری هایش لب بر زده یخ و روح بی ای اجازه با

 در پا از را ها دمپایی. کند پا به کفش نبود یادش حتی شد، خیره پاهایش ی پنجه سر به. لرزاندش می و کرد می رخنه

 سرش روی و برداشت آویز روی از چادری منیره و گفت یاهللا او. شود وارد عمویش ابتدا زد اشاره دست با و آورد

 و همسرش فکر در غرق ی چهره وقتی. شوند وارد ماند منتظر و زد تعارفی. کیست شان میهمان دانست نمی. انداخت

زد ای ضربه اش گونه روی دید؛ وضع آن با را مهدیار آن، بند پشت : 

 

_ وضعیه؟ و سر چه این جان؟ مهدی شده چت تو سرم، تو خاک  



 

گشادتر هایش چشم و شد تر حیران انداخت، سرشان پشت و حیاط به نگاهی : 

 

_ خیسی؟ چرا پس  نمیاد، بارون  

 

آمد حرف به عمویش. دادن توضیح برای هم حرفی نداشت، دادن جواب حال : 

 

_ کجاست؟ دخترت بده، امان خانم  

 

زد زل همسرش به ناراحتی با و گرفت مهدیار از تاخیر با را نگاهش : 

 

_ زنه می ضعفش آخر نیومد، در اتاقش از . 

 

کرد باز را پیراهنش ی دکمه لرزان، و کالفه . 

 

_ بزنم حرف کالم دو و اتاقش برم من اجازه با . 

 

ایستاد اتاق در پشت و رفت او از جلوتر قدم دو. انداخت او به نگران و مهربان نگاهی منیره، : 

 

_ پسرم برو مادر، دارشی اختیار که هنوز . 

 

 می کسی هر از بهتر خودش. آوردند می رویش به ندانسته و ناخواسته را اشتباهاتش همه،. بود ترکیدن حال در دلش

 لبش روی تلخی لبخند. گرفت می او از  را اش واهی امید هم، شان گفتن هنوز. دارش اختیار نه و بود محرمش نه دانست

 هم هنوز آش، ی کاسه برای بحث آن از بعد دانست نمی لرزید، می دلش رفت، در پشت تا هم را قدم یک همان. نشست

رساند او گوش کنار را سرش و کرد باز آرام را در منیره. کند می بیرونش  نرفته، یا است دیدنش به راضی بهار : 

 

_ اونه پای کرد؛ اگر تلخی اوقات داشتیم، بحث . 

 

رساند می جهنم به را او اگر حتی خواست، می را دیدنش . 



 

_ عمو زن نیست ای مسئله . 

 

انداخت نگاهی خیسش موهای و لباس به هم باز منیره : 

 

_ بدم دستت حوله یه بمون حداقل . 

_ خونه رم می بعدش  تره، واجب حرفام . 

 

 هایش شانه روی تر شل کمی را چادر و رفت شوهرش سراغ منیره. بود خاموش اتاق چراغ. نزد حرفی اما شد اتاق وارد

 :انداخت

 

_ قدیمش؟ حرفای همون بگه؟ چی اومده  

 

 سختگیری به. بردارد قدمی مهدیار تا کند سکوت بود خواسته برادرش. کند چه جوان دو این با دانست نمی بود، درهم

 و نشست. بگیرد تصمیم درست پسرش داشت انتظار و بود حساس بهارش روی بیشتر او. زد ای خسته لبخند برادرش،

گذاشت زانویش سر روی دست : 

 

_ بپره شون عقل سر از خواب که خوان می َچک تا دو زدن، هم به تا دو این که اوضاعی این. نپرسیدم و نگفت چیزی . 

_ شون جوونی اول تا دو این ندیدن خوش روز. شاءهللا ان باشه خیر . 

 

رفت نشانه آسمان به رو را هایش دست : 

 

_ خداست دست چیزی، هر شر و خیر . 

 

 دلخور و کرد هدایت دیگری سمت به را بازش موهای بود، خواب گیج کمی و کشیده دراز تخت روی شکم به که بهار

زد لب : 

 

_ خورم نمی چیزی مامان . 

_ بخور چیزی یه پاشو رفتم که بعدش دارم، حرف باهات . 



 

 ی پرده اما بود تاریک اتاق. بنشیند گوشش در مهدیار گرم صدای شد نمی باورش پرید، جا از ها گرفته برق مثل درست

 چادر به سرعت به و افتاد وضعیتش یاد. ببیند را او قامت بتواند که قدری آن بود؛ رفته کنار کمی حیاط، به رو اتاقش

انداخت سرش روی زده، هول و نامرتب و زد چنگ تختش، پایین افتاده . 

 

_ بزنم رو حرفام بگو پوشوندی، که رو خودت . 

 

 کنار از خواست و شد بلند تختش روی از آرامی به بود، گرفته برق موهایش. بود اش خیره بهار و بود نیامده باال سرش

شد اسیر مهدیار دست در چادر، روی از بازویش اما برسد، برق پریز به دستش تا شود رد مهدیار : 

 

_ باشه خاموش بذار . 

 

 مشکوک تازه او اما. کرد رها را بهار بازوی و کرد ای سرفه گلویش؛ خشکی برای ناچار کرد، می خس خس اش سینه

 روی دستش و کرد اخم او، میل برخالف. ببیند بهتر تا کرد ریز چشم. شد دستش زیاد داغی متوجه وضعش، و سر به

 یا بیندازد بیرونش. بگوید چه دانست نمی. بستند قندیل دهانش در جمالت اما بزند، حرفی تا برگشت. نشست برق پریز

 و افتاده سر همین تنگ  دلش. برگشت و رفت پاهایش تا موهایش از نگاهش. بخوانَدش مهر، به یا و کند برخورد رسمی

 اما آمد، باال مهدیار سر که بود ای جمله کردن ردیف قوس و کش در دانست، نمی را تنش خیسی دلیل. بود محجوب نگاه

دید را اش فراری نگاه . 

 

_ تون؟ خونه در پشت تا اومده خواستگار  

 

. بود آویز روی در پشت. بیندازد لباسشویی ماشین در تا بود داده مادرش به را صورتش ی حوله صبح که آورد شانس

 به متوسل هم باز است، اتاق از خروج حال در که این تصور با مهدیار که کرد جزم عزم برداشتنش برای و نزد حرفی

کاوید را اش چهره تمام خیره خیره بار این و شد بازویش گرفتن : 

 

_ بشنوی؟ من زبون از حرفی کال   خوای نمی یا سختته من جلوی حرفش  

 

 محرمش که مردی آغوش گرمای به هم باز و نرود هرز که زد نگاهش پای به مهار زودتر بهار اما آمد کش شان نگاه

لغزید مهدیار دست روی تا هایش مردمک نگاه. نکند فکر بود، : 
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_ باریده؟ تو سر رو فقط خدا، رحمت بارون شدی؟ خیس چرا  

 

 نمی. داشت امید جای بود، زده حرف باز که همین. بود گرفته پدرش، با بحث از بعد زیاد ی گریه از هم او صدای

 را شان امشب و امروز معذورات. رفتند می رژه هایش چشم جلوی شان، قشنگ های تجربه کند، رها را دستش خواست

داد هایش لب به تکانی هایش، چشم میخ و راند عقب را موهایش. نداشت دوست : 

 

_ دارم حرف بهار، نرو . 

 

ایستاد نزدیکش و برداشت را حوله. کرد دراز را دستش و چرخاند سر. برود نداشت را جایی . 

 

_ رم نمی جایی . 

 

 ساعد باالی کشید، سر پشت به را هایش قدم تعجب با مهدیار و برود تر عقب زد اشاره ابرو با. زد می دو دو شان نگاه

 به وادار را او تا کرد بیشتر را دستش فشار و گذاشت اش شانه روی را حوله بهار. ایستاد خورد، تخت ی لبه به که پایش

. افتادن رختخواب در و شدن بیمار برای دهد می جان دارد، که خوبی ی ُبنیه برخالف مهدیار دانست می. کند نشستن

کرد اخم او، منتظر نگاه به و کشید پایین را هایش چشم : 

 

_ شده؟ کم ت تخته یه تازگیا یا حوض؟ تو ری می مریضی  

 

 بپیچد خود دور محکم را چادرش او که این از غیر  داشت، را برخوردی هر تصور. ماند باز دهانش بهار، لحن تغییر از

بکشد او موهای روی را حوله و . 

 

_  در پشت بازم که این به بستم نمی دل وگرنه زیاده وسعتش دونستم نمی ولی شدی، دور آدمیت از کم یه گفت می مهدیه

بشه پیدات خونه این ! 

 

 نداشت؟ توجهی اش داغی به و کرد می ترش تاب بی او وقتی کند، پیشه سکوت توانست می بیاورد؟ تاب توانست می

گرفت بار این را بهار دست مچ و آمد باال دستش . 

 

_ خرابم داغونم،. بهار داغم . 



 

کشید موهایش روی بیشتر را حوله و چسباند هم به ابرو اما زد، داری بغض لبخند : 

 

_ موندناش خونه تو و زدن غر با بیفتم زندگی از و باشم داشته احوال مریض شوهر نمیاد خوشم شی، می مریض ! 

 

 دور و کرد آزاد بهار دست از را حوله و زد پلک. بشیند زانو دو روی پایش، جلوی کرد وادارش و کشید را دستش

نیاورد تاب را او نگاه. انداخت گردنش : 

 

_ نکن مریضم دختر، نکن ... 

 

کرد کج شانه روی را سرش. شد رنگ پر مهدیار اخم و چکید صورتش روی اشکی قطره : 

 

_ حوض؟ تو زدی شیرجه چرا  

 

انداخت بود، پیدا چادر زیر از که موهایش به نگاهی. بود نگفته  مدت، این و داشت حرف چه هر از سوخت می گلویش : 

 

_ ندارم کنایه و نیش تاب بهار، شدم خسته. نباشی من غیر کسی مال که تو واسه . 

 

 اشک، ی پرده پشت نگاهش سیاه   ی تیله. باشد آمده جا آن مردم حرف برای فقط کرد نمی فکر. برچید لب خاطر آزرده

شد تر براق : 

 

_ اومدی؟ نشنوی، حرف که این برای  

 

 اما نشست او کنار و خورد سر تخت روی از. خواست می که نبود چیزی آن تعبیرش و زد که حرفی از شد عصبی

فشرد لب و انداخت دارش نم لباس به نگاهی. چسبید بود، تخت به رو که او برعکس تخت، ی لبه به کمرش : 

 

_ خونه؟ می محرمیت مون بین دوباره کردم، غلطی یه و داشت برم هوا شب یه بگم عمو به اگه  

 



 کمرش هم او و چرخاند را تنش. کند اذیتش بیشتر تا کشید جلوتر را چادرش او، نگاه از کند دریغ توانست نمی را لبخند

 ی کاسه که اشکی. بود مهدیار نیمرخ به نگاهش و گذاشت اش آمده باال زانوهای روی را سرش. داد تکیه تخت به را

کرد خیس را اش گونه بود، کرده پر را چشمش : 

 

_ اتاقم از بیرون کنه می پرتت . 

 

غرید تر، گرفته و دید را بهار سرخ اما آرام نگاه چرخید، شانه روی سرش : 

 

_ کنم؟ نگات دار شاخ گوش   دو خر عین باید من و میای ناز وقتی بکنم غلطی چه پس خب  

 

 بی مدت، این در را روزی هیچ انگار که بودند نشسته هم کنار طوری. کرد درشت چشم برایش مهدیار و خندید صدا بی

 با و تخت روی نگاهی و برداشت پا روی از را سرش. اند نرفته پیش جدایی مرز تا و اند نشده تلخ اند؛ نگذرانده هم

دید را بود دنبالش به که چیزی. انداخت تحریرش کوچک میز روی کشیدن، گردن : 

 

_ هست گوشیم . 

 

انداخت باال شانه. نشست می درد به داشت هم سرش کردند، می درد. داد قرار هایش گوش روی ای لحظه را حوله : 

 

_ کنیم؟ کارش چی  

_ وصله خونه اینترنت . 

 

خندانش و براق های چشم به زد زل شاکی و انداخت تخت روی را حوله : 

 

_  وضعیت دونی نمی نبودی؟ باهام حاال تا کنی؟ می پرت چیزا این با رو من حواس داری بهار، نکن طرح معما

بکن؟  نکردی، غلطی هر برو گه می و ده می مجوز و میاد کوتاه خدام بشم، اورژرانسی  

 

انداخت باال ابرو و داد قورتش اما آمد هایش لب پشت تا زدنش، حرف رک این برای خنده : 

 

_ قبال   بودی تیز خیلی گم می دارم نه، ! 

 



زد لب کردن فکر با و کرد کج را خود کمی : 

 

_ هس خب االنم ... 

 

گفت تردید با. کند هضم توانست نمی را پیشنهادش و بهار شد، نمی گشاد این از بیشتر هایش چشم : 

 

_ بخونیم؟ خودمون  

 

داد پایشان زیر قالی طرح به را حواسش تمام و افتاد پایین سرش. گذاشت می او پای پیش که راهی برای شد شرمنده : 

 

_ نکرده؟ ت شقه دو بابام تا داری سراغ ای دیگه راه  

 

 و کرد جمع را پاهایش. سپرد بهار دست به و برداشت را گوشی. برسد میز روی دستش تا کشید جلو به را خود کمی

 خیره بهار به نه، یا ست درستی کار دانست نمی. کرد خاموشش و روشن باری سه دو. رساند خواب چراغ به را دستش

 :شد
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 افتاد نمی دستش از گوشی که بود مریمی جمع   حواسش اما بود، بالکن در اش بیرونی های لباس کردن پهن گرم سرش

 حین و آورد در سبد از را رنگش ای سورمه پیراهن. است حساس فریبرز دانست می که شان؛ خوردن شام زمان حتی

 ی مردانه ذهن و رفته پیش کجا تا او. جهید ای؛ ستاره برق چون ای، لحظه برای ذهنش در شیرین حرف کردنش، پهن

 چراغ و انداخت روبرو آپارتمان به نگاهی. بود مانده اش، گلی گل چادر از افتاده بیرون موهای همان روی فقط خودش،

 هم را مانده لباس آخرین و شد خم. زد نمی پرسه آن در کسی و افتاده خالی جا همان که شد می سالی یک خاموشش، های

 شده جمع خود در سرما از کجا دیشب. شنید را اش گوشی زنگ صدای و کرد رها سینه از صدا با را بازدمش. برداشت

کشید می نفس کجا امشب و بود ...! 

 

_ خطه پشت الوند آقا گوشیت، . 

 



 از و دیده دبیرستان در کنار منتظر را او وقتی. نشست اش گونه روی خجالت و شرم عرق هم باز او، اسم آوردن با

 بود دروغی ناباور نگاهش اما نپرسید، چیزی او از. بیاورد تاب را متعجبش نگاه بود نتوانسته بود، آمده در سوپرمارکت

کرد هم سر   خودش، کردن تبرئه برای که . 

 تیزبینش های نگاه از فرار برای راهی و کشید دستش از را ها لباس سبد مقابل، در هم او و گرفت را گوشی فریبرز

 بود ریخته هم به را اعصابش هم، اش گوشی لرزش. بخرد زمان خود برای تا داد لفت حمام در کمی. کرد پیدا خود برای

 دست کف جا یک را همه یا بماند داده، که قولی پای دانست نمی. بود نگذاشته فردایش امتحان برای حواسی فرامرز و

 سینه به سینه او، با و کرد باز را حمام در افتاده، پایین سری با. خواست نمی را دادنش دست از دوباره. بگذارد فریبرز

 ترسیده ی چهره به نگاهی فریبرز. شد رها دیگرش دست از گوشی و نرود باال صدایش تا فشرد دهانش روی دست. شد

 فشار را پاور ی دکمه. کرد وصل هم به و برداشت را تکه دو هر بود، آمده در گوشی پشت. شد خم زانو تا و انداخت اش

 انتخاب دخترانه را اسمش. باشد نداده پیامی دیگر فرامرز کرد می خدا خدا. لرزید مریم های دست و شود روشن تا داد

 روی و رنگ تا زد اجبار به لبخندی و کرد دراز را دستش. است مردانه داد می نشان پیام مضمون هم باز اما بود، کرده

نیاید او چشم به اش، نداشته : 

 

_ کنم می روشنش خودم مرسی، . 

 

. شود می اش خیره سرزنش و عتاب با. کند عبور کنارش از او تا کشد می عقب و دهد می دستش به را گوشی تردید با

کند می باز یکی یکی را تنش پیراهن های دکمه و کند می او به پشت . 

 

_ ببریش هم دستشویی مونده کم. بگیری دستت جا همه گوشی نداشتی عادت قبال   . 

 

 کار او، به گفتن دروغ. دوخت او به و گرفت هایش، پیام ی پوشه بودن خالی و گوشی روشن ی صفحه از را نگاهش

 و زد بیرون حمام در از. بیاورد رویش به را دادنش سوتی تا بود منتظر آن، هر. نداشت هم را اش تجربه و نبود ای ساده

 اتاق سمت به که او به و فشرد مشت در را گوشی. شد ارسال پیامکی که نشست پریز روی دستش. کشید را دستگیره

 و بود عصبی حرکاتش. کشید بیشتر را تنش تونیک پایین و کرد تر لبی. زد زل بپوشد، راحتی لباس تا رفت می خواب

گفت در، چارچوب در فریبرز قامت ی دوباره دیدن با. بگیرد را فرامرز حسی پیشروی جلوی چطور دانست نمی : 

 

_ کنیم می کمک هم به. کنن می حل اونا دارم، مشکلی اگه من یا پرسن می سؤال ها بچه امتحانه، شبای . 

 

پرسید و رفت مبل سمت به. زد گره را اش ورزشی شلوار بند و انداخت پایین تاخیر با سری : 

 

_ شه؟ می تموم کی امتحانات  

 

شمرد ذهن در را امتحاناتش و زد ای ضربه اش پایینی لب روی وسط، و اشاره انگشت دو با : 

 



_ تمومه فردا، پس و بدم فردا . 

 

 برای فکری باید. ماند جواب بی معادالتش و ریخت هم به الوند را ذهنش. گذاشت مبل پشتی روی را سرش و نشست

. است بوده ماجراها این پشت که بیفتد کسی دنبال خواست می وقتی داشت خطر زنگ حکم بودنش کرد، می مریم نبودن

آورد زبان به را مغزش های کردن حساب و بست چشم. گرفت را مبل سرتاسر و کشید باال را هایش دست : 

 

_ مهین خاله خونه فرستمت می روز چند و گیرم می مرخصی میام بعدش هفته، وسط میفته . 

 

 شده، چیزی چه نگران دانست نمی. ایستاد روبرویش و داد جای شلوارش جیب در را گوشی ناگهانی، رفتن این از شوکه

لرزید می پایش و دست بد اما . 

 

_ شده؟ چیزی چرا؟  

 

 او که نگوید چیزی کرد سعی. کشید هم در اخم و دید را مریم رفتن عقب قدم یک. کشید جلو را اش تنه و کرد باز چشم

 و روبرویش درست. شد بلند و داد قرار زانوهایش سر دست. خورد می تاب مدام سرش در الوند حرف اما شود، قضاوت

آمد نمی در مریم صدای شد؛ می تیره که نگاهش هایش، چشم جلوی . 

 

_  چی حاال بود؛ دستت همیشه ساکت نچرخیده، دهنم تو خاله اسم. دیگه ور یه پاهات و رن می ور یه دستات مریم؟ چته

پرسی؟ می منکر و نکیر سؤال شده  

 

 ی خیره کرد، جمع را پایش و دست. کشید می بیرون ماست از مو شده جدی فریبرز بود، نشسته دلش روی ترس غبار

زد لب او، پهلوی کنار ساکن های دست : 

 

_ بریم خوایم می که افتاده خاله واسه اتفاقی کردم فکر گفتی، یهو نداریم، تعطیلی آخه . 
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# هشت_و_بیست_و_صد_پست  

 

. بست می را دستش مریم، های گفتن کوتاه این اما بکشد، زبانش زیر از هست حرفی اگر امشب که بود افتاده صرافت به

بود گذشته شب یک از که داد ساعت به را نگاهش و رفت باال چپش ابروی . 



 

_ برسم کارام به مونم می خودم و کنم می راهیت بیام، تونم نمی من . 

 

 اجباری رفتن این کند حاصل اطمینان خواست می فریبرز، های چشم شب به شد دوخته نگاهش و نشست سرش در فکری

افتاد پایین سرش و بلعید را بودنش هوای شد، آب پر نگاهش. ست : 

 

_ کنم مرور رو کتاب مهم نکات دیگه دور یه صبح فردا بخوابم برم دیگه من باشه، . 

 

 اما ایستاد. نشود آوار اش گونه روی اشک حیای بی ی پرده تا زد پلک. افتاد گیر فریبرز دست در بازویش اما چرخید

بود گوشش کنار او  گرفته صدای. برنگشن : 

 

_ تو؟ کنی نمی پنهون ازم که چیزی  

_ چی؟ مثال    

 

 نگاه هایش چشم به کرد وادارش و داد گوش داشت، را الوقوع قریب ی زلزله یک هایی لرزه پیش حکایت که صدایی به

 .کند

 

_ من و خودت واسه کنه تراشی مشکل یا باشه دردسر سرش یه که چیزی هر . 

 

 نمی درست دردسری بودنش؛ خوب برای بودنش، همیشه برای. بود مرد این رهایی برای بود، گذاشته که کجا هر به قدم

شد جمع اش چانه و لرزید لبش. کند پشت او به هم فریبرز روزی شاید که این به فکر با شد می پاره دلش بند اما کرد : 

 

 ...نه_

 

نداشت نیش زبانش اما بود سنگین تهدیدش. کرد رها را بازویش : 

 

_  تکرار دوباره. دارم رو ش تجربه دونی می و دیدی که کاری مریم، بشم گردون رو ازت عمر یه که نکنی کاری

برمیاد ازم کردنشم . 

 



 بودنش ابرو بی از که گفت چشمی کرده بغ. کاوید را صورتش وجب به وجب دوخت، او به حسرت پر را آخرش نگاه

داشت خبر همه از بهتر : 

 

_ دم نمی انجام باشه ضررت به که کاری هیچ . 

 

 روی و آورد زبان بر حرفی دو ی جمله یک فقط. کشید طول اش شده مشت دست روی فریبرز های چشم مکث و نگاه

کشید دراز مبل : 

 

_ بخواب برو . 

 

 بترسد، بخواهد فریبرز که بود نداده انجام کاری امروز تا. بود گفته آوردنش در سوپری از سر آخر و کردن دیر از الوند

 آب شاید کردنش، دور این با شاید. داد نمی خوب گواهی دلش مریم، حاالت گرفتن بین ذره زیر و الوند های حرف با اما

 را تنش داد، فشار هم روی بیشتر را هایش پلک. داشت برمی سرش از دست هم بیخود ی دلشوره و افتاد می آسیاب از

بود تر راحت خیالش مریم، نبودن با و آورد می در را قضیه توی و ته باید. کشید دراز پهلو روی و چرخاند . 

 

**** 

 

 سرکی. بود ریخته هم به اش معده شب، سر از. کرد قفل را خانه سالن ورودی در و کرد خاموش را حیاط روشن چراغ

 با. شد می اش تشنه شب نیمه. ببرد شان اتاق به خود همراه تا برداشت لیوانی همراه به را آب ُتنگ و کشید آشپزخانه به

 خوابانده آغوشش در را آوین و نشسته مبل روی که انداخت الوند به نگاهی. رفت سالن به و بست را یخچال در پا ی پنجه

رفتند پیش هایش دست. گذاشت میز روی را لیوان و ُتنگ و زد لبخندی. بود : 

 

_ تختش تو ببرمش من بده . 

 

بود آرام صدایش. چسباند اش سینه به بیشتر و برد تر عقب کمی را او : 

 

_ برم می خودم شده، سنگین . 

 

 و رفت می خواب به مردش وقتی رفت می برایشان دلش که دارش تاب های مژه به. زد زل نیمرخش به و نشست کنارش

. بود همیشه روزها این که ریشی ته و ش برجسته کمی های لب به. شان اتاق روشن تاریک در انداختند می سایه ها آن

گذاشت بازویش روی را دستش و شد تلویزیون خاموش قاب روی نگاهش سکون متوجه : 

 



_  بی ازش من که اومده پیش مشکلی الوند، ست دیگه جای یه فکرت ولی نپرسم خوام می االن؟ تا ظهر سر از پکری چرا

 خبرم؟

 

 تکان طرف دو به سری. کند مشغول خودش، درهم افکار با باز را شده روبراه کمی امروز تازه که را او خواست نمی

برخیزد تا گرفت تر سفت را آوین و داد . 

 

_ نشده بیدار تا بذارمش ببرم نیست، مهمی چیز . 

 

 هایش چشم های مردمک چرخش. بود کرده جمع را موهایش روبرویش، بار این. ایستاد همراهش و نیامد کوتاه اما یمین

دید خود نگاه روی را . 

 

_ بدونم؟ نباید من که هست چیزی  

_ باشه جریان در که گفتم فریبرز به شده، غریب عجیب رفتارش. بود مریم رو ذهنم نه، . 

 

داد ادامه و بوسید را دخترش موهای : 

 

_ بیاد پیش واسش مشکلی بود، سپرده بهم که امانتی ندارم دوست . 

 

شود رها مشغولی دل این از همسرش تا راند لب روی لبخندی. گرفت دست در را لیوان و ُتنگ . 

 

_ شم کربال دشت غریب منم و بمونی دخترت دل   ور صبح تا نری اتاق، رم می من . 

 

 کرد درشت حدقه در چشم گذراند؛ نظر از اش، خاکستری نگاه شالق زیر دور یک را پایش تا سر که الوند صیاد نگاه با

گفت خنده پر لبی با و : 

 

 چیه؟_

 

کرد زمزمه آرام و داد تکن هیچ معنای به را سرش که را، هایش لب لبخند دید : 

 



 .میام_

 

 باید. شد دستش پوست کردن چرب مشغول و برداشت را کننده مرطوب کرم. شد خالی دستش و رساند اتاق به را خود

 به بسته کش. داد هل آرایشش میز زیر را پایه چهار و شد بلند کارش، شدن تمام با. گرفت می صحرا از خبری فردا

 کرد می سعی. ببیند شده لَخت و صاف ها آن نداشت عالقه. زد زل او موهای موج به الوند بار این و آورد در را موهایش

نرود باال صدایش : 

 

_ بود؟ شده غریب کی  

 

10:10 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from ЏΛsł (α.кαℓαηтαяι)] 

کشاند تخت ی گوشه را خود پتو، کشیدن باال با و شد تر عریض لبخندش : 

 

_ رسید یار. بشم غریب نشد فرصت موندم، انتظار حالت تو . 

 

انداخت او روی یمین، را پتو از نیمی و کشید باال را پاهایش. نشست تخت ی لبه و داد ماساژ را هایش پلک پشت . 

 

_ خوردی؟ کم چرا شام  

 

نشست هایش لب روی سؤال و دید را نگاهش بود، دستش در یمین دست : 

 

_ بود؟ حواست  

 

گرفت قرار همسرش کمر پشت دستش و کرد تر نزدیک او به را خود : 

 

_ باشه؟ ای دیگه چیز به حواسم آوین، و تو جز قراره  

 

نشست اش معده روی دستش و داد تکیه الوند ی سینه به را بازویش : 

 



_ نشه بدتر که نخوردم زیاد. کردم ترش سوزه، می دلم سر . 

_ االن؟ خوبی  

 

. بگذارد او پای روی دست و بگوید کشداری هوم شد باعث خزید، کوتاهش بافتش بلوز زیر که همسرش دست گرمای

 کرده قبضه چهار را بودنش تمام الوند وقتی کند، فکر دیگری نبودن به خواست نمی. داشت دوست را او حمایت رنگ

 جواب از جدای چیزی پاسخش اما شد تنش لباس به اش اشاره متوجه و شنید را الوند سؤالی نیست   گرمت ی زمزمه. بود

بود او حرف به : 

 

_ ره؟ می و میاد بازم نفسم باشمت، نداشته روز یه اگه  

 

گذاشت می الوند صدای روی را اثرش کم کم خواب. خواباند هم را او و داد سر تخت روی را خود آرامی به : 

 

_ بخواب. نگرد بیخود دنبالش نیست، تقویم تو روزی همچین . 

 

 روی پلک و کرد باز رویشان به آغوش خواب. شد ثبت اش حافظه در همسرش صدای گرم طنین ماند، لبش روی لبخند

گذاشتند هم . 

. بود شده تلخ دهانش اما بخورد آبی لیوان خواست. پرید خواب از آشوبه دل حس با یمین که گذشت شان خواب از ساعتی

 به باز نیم هایی چشم با و زد کنار را پتو. گذاشت می کیفش در ها بچه برای همیشه که افتاد شیرینی های شکالت یاد

 ماساژ را پایش انگشت روی کمی و شد خم. آمد در آخش و خورد کانتر پایین تیز ی لبه به پایش. رفت آشپزخانه سمت

 دوم، زنگ شنیدن با اما گرفت شدت قلبش ضربان. رفت ای لحظه برای نفسش و شد بلند خانه تلفن زنگ صدای. داد

 روی هایش انگشت نوک لرزید، می برداشتنش برای دستش. رفت تلفن طرف به ناچار آوین، و الوند نشدن بیدار برای

 را خط پشت دلواپس   صدای. گرفت را جایش نگرانی و گذاشت کنار را ترس. دید را آشنایی ی شماره و نشست بیسیم تلفن

 الوند ی رگه دو صدای و اتاق در شدن باز ریز صدای زمان هم. کشید شیار اش گونه روی اختیار بی اشکش شنید، که

شد بلند هم : 

 

_ یمین؟ بود کی  

 

اتفاق یک تلخ طعم مثل جوشید، اش معده ته چیزی و نشست گوشی ی دهنه روی دستش : 

 

_ خطه پشت خانم زهرا شده، بد حالش مامانت . 
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# نه_و_بیست_و_صد_پست  

 

رم به نگاهش. بست سرش پشت و کرد باز آهسته را اتاق در  مردمک حرکت. بود مانده باقی و رفته نصفش که بود س 

 صندلی و برداشت قدم دو. شد کشیده مادرش ی شده کیود لب و بسته های چشم تا که نبود خودش دست هایش چشم

 سر از نفسی و انداخت نگاهی مادرش ی سینه ی قفسه رفتن پایین و باال به و نشست رویش. کشید جلو را پالستیکی

 یاد. برسد مادرش داد به زودتر تا بود کرده پا به عجله با که شد هایی دمپایی متوجه کشید، جلو را پاهایش. کشید آسودگی

 همین و بود ندار حال هم خودش وقتی کرد، می آرام را بود شده خواب بی که بدخلق آوین فقط اتومبیل، در که افتاد ثمینی

کرد می اش عصبی این، که آورده باال بار یک جا . 

 

_ جان؟ الوند  

 

 متمایل تخت، سمت به را خود. بود نشده مادرش های پلک شدن باز متوجه که بود افکارش در غرق مدت چه دانست نمی

زد زل اش چهره به و کرد : 

 

 بله؟_

 

 فوت بار تنها و یکه داریوش، بد حال با که ها شب و روزها آن اما نداشت دل به کینه. بود سختش هم هنوز گفتن، جان

 در همسرش نبود افسردگی از تا بود مادرش دست کنار سهند کشید؛ می دوش به را برادرش شدن خاموش و پدر ناگهانی

زد رقم را سیاهی تاریخ برایش که شومی روز تا شد تر نازک و نازک شان ارتباط نخ جا همان درست. آید . 

 فقط ظاهر به آن از که ارتباطی کردن گرم برای شود پیشقدم او هم باز تا ماند منتظر مادرش، خیس نگاه به دوخت چشم

 جسمی سرمای. بگیرد اش نادیده که است آن از تر عزیز برایش زن این دانست می هم خودش اما بود، مانده پوسیده نخی

 از پر که دید دستش پشت را مادرش های انگشت سر و گرفت راه پایین سمت به نگاهش کرد، حس دستش روی را

بود نوازش و خواهش . 

 

_ داریوش دیدن برم باش راضی ... 

 

 چشم به را خود دستش، روی که چروکی به. بود خیره مادرش پوست سفیدی به. بود خم هنوز گردنش و نیامد باال سرش

 بی. باشد بزرگش پسر دیدن ی تشنه هنوز او کرد نمی فکر بود، گرفته را رفتنش جلوی بحث، با که قبل بار. کشید می

 گوشه از ای ستاره. گرفت اش مردانه و کشیده های انگشت میان را مادرش ضعیف ی پنجه و چرخاند را دستش حرف

 هم هنوز که را، مهربانش و سرسخت الوند های محبت داشت کم چقدر. نشست خون به دلش و شد آویز پروانه چشم ی



 پرستار. برخاست صندلی روی از و کشید عقب را دستش ناخودآگاه الوند شد، باز که در. بود نشده محبتش سیراب

رم به و ایستاد کنارش گذراند نظر از را پروانه ی چهره بعد و شد خیره س  . 

 

_ االن؟ بهترین مادر  

_ دخترم خوبم . 

 

داد قرار پوستش روی را گوشی و زد باال را لباسش آستین . 

 

_  جا این دیگه ما که کنین مصرف شده، تجویز که ساعتی طبق روز هر. باشه فشارتون داروی به تون حواس بیشتر باید

تون نبینیم . 

 

گفت و ایستاد سرش پشت الوند : 

 

_ ممنون هست، حواسم . 

 

 از را دستگاه چسب و زد لبخندی بود، ُنه روی که سیزده عدد دیدن با دگرفت، را پروانه فشار و کرد سکوت ای لحظه

داد را الوند جواب و کرد باز دستش دور : 

 

_  االن فشارشونم. ببرین تشریف تونین می و شن می مرخص بعدش. بشه تموم نمونده چیزی دیگه کنم، می خواهش

گذاشته رو خودش اثر آمپول. نرماله . 

 

چرخید پروانه سمت سرش : 

 

_ نیارین فشار خودتون به و نشین ناراحت دلیل بی فقط . 

 

 گناهش از بود کرده التماسش و زده صدا را خدا سجاده پای قبل شب قدر آن. گذاشت هم روی را اش خسته های پلک

بود رفته باال فشارش که بگذرد . 

 

_ گردم برمی بزنم، یمین به سر یه رم می . 

 



زد صدایش هم باز. ترسید الوند رفتن از شد، بلند که در صدای : 

 

_ داریوش؟ پیش بری می  

 

زد لب شد، بیشتر دستگیره روی دستش فشار : 

 

_ برمت می شو، پا رو . 

 

 زنی کشیدن آغوش در برای بود شده هوایی دلش. فرستاد بیرون را سنگینش ی سینه در شده محبوس نفس و بست را در

 زهرا سمت به. نبود همسرش از خبری. انداخت درمانگاه راهروی به نگاهی. بود کرده دریغ خود از را هایش مادرانه که

گفت می لب زیر ذکر و چرخاند می را سبزرنگی تسبیح های دانه و بود نشانده پاهایش روی را آوین که رفت . 

 

_ خانم؟ زهرا کجاست یمین  

 

ببیند را آوین تا کرد کج را سرش که انداخت روبرویش مرد به نگاهی . 

 

_ زرده روش و رنگ کم یه نساخته؟ بهش چیزی. بزنه صورتش و سر به آبی یه رفت و من دست داد رو بچه این واال . 

 

 به لبخندی. کرد می پاره را بندش نیم چرت قسمت، درآن دیگران زدن حرف و کفش صدای و زد می چرت مدام دخترش

 روی از تا نشست دخترش بازوی روی دستش و نشست کنارشان. زد باال را نامرتبش موهای دست، با و زد رویش

بردارد زهرا پاهای . 

 

_ شده بدتر بود، همین حالش شب کل . 

 

کرد جابجا پایش روی را آوین و زد پس را دستش زهرا : 

 

_ مادر بده نشونش کن پیدا چیزی دکتری یه اینجاییم، تا. نداره بهم کاری بمونه، بذار . 

_ کنین می بزرگش دارین که نیست چیزیم من . 

 



 و شد بلند. بود صورتش کردن خشک حال در که دید دستش در دستمالی و برگشت اش، انرژی پر صدای شنیدن با

آمد پایین صدایش و ایستاد دو آن از فاصله با روبرویش، : 

 

_ یمین؟ نیست هیچیت  

_ پیشش؟ برم چطوره؟ مامان. بپره که زدم آب صورتم به رفتم. بود گرفته خوابم نه،  

 

کرد فرو شلوارش جیب در دست و دید را سرخش های چشم : 
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# سی_و_صد_پست  

 

_ پایین اومد فشارش خوبه، . 

 

شد همسرش ی خیره تردید با : 

 

_ واقعا ؟ میزونی  

 

زد رویش به آسودگی سر از لبخندی و گذاشت او دست مچ روی را دستش : 

 

_ ای خسته بشین جا این تو مامان، سراغ برم. شد سبک آوردم باال کنم فکر. سوزه نمی م معده دیگه خوبم، . 

 

شد بلند دخترش صدای که کرد بدرقه را او نگاه با گذاشت، دردناکش گردن پشت دست : 

 

 بابا؟_

 

 کشید کمی را پاهایش و نشست. کاشت لبش روی لبخند دخترش، ی کرده پف خاکستری های چشم و چرخید پا یک روی

کرد زمزمه گوشش کنار و نشاند ها همان روی را دخترش. شود کمتر عضالتش گرفتگی تا : 



 

_ خوابالو؟ خانم خرگوش بله  

_ بخوابم؟ بغلت  

 

 بنشیند اش سینه روی که فرستاد سرش پشت را دستش. زد می پلک مدام که خواب دنیایی با بود خواهش هایش، چشم در

شد سنجاق موهایش روی لبش و : 

 

 .بخواب_

_  خوب ها بچه این شدیم، بزرگ چطور نفهمیدیم که ما دیگه، بود من بغل خب! بچه الف یه میاد ادایی و ناز چه نگاه

کنن می بچگی . 

 

شد جدی صدایش و زد رنگی بی لبخند زهرا، آمیز گالیه لحن به : 

 

_ نشه ناکس و کس محبت نرم   و خام راحت دلش فردا که واسش ذارم نمی کم . 

_  این از حیاط در   زمونا اون شده، روزگاری بد. کنی اعتماد شه نمی خودتم به زمونه دوره این مادر، کنی می خوبی کار

 جلو ماشینت ببینی که بزن پلک یه فقط االن. بندازه ندارت و دار به نگاه نمیاورد باال سر کسی و بود باز سر اون تا سر

نیست پات . 

 

بود شده عیان دیگر اش خستگی. داد تکیه دیوار به سر و کرد سکوت . 

 

_ داریوش؟ پیش ببریش شدی راضی بهش، بزنم سر یه برم من  

 

خوردند تکان هایش لب فقط. داد ترجیح را دیوار، سرمای همان و نگشود پلک : 

 

_ برمش می . 

_  ببینم برم من. خوردن غصه به نشست فقط آوردی؛ نه تو و کرد تن لباس که دفعه اون از جان، الوند بده خیرت خدا

نه یا شده باز روش و رنگ . 

 

 دوباره را دادن دست از تلخ ی تجربه نمیخواست. برگرداند زندگی به هم باز را او تا کرد می داریوش حال به فکری باید

 اذان صدای. کرد می حفظ خود برای قیمتی هر به باید را یکی این برادرش، رفتن خاک زیر ریخت کامش به زهر. بچشد



 باید امروز. کرد باز هم از را هایش چشم بود؛ عبور حال در او، از کمی ی فاصله با که کسی گوشی ی برنامه از صبح

 داد احتمال. بگیرد قرار اش سرشانه روی سرش تا کشید، باالتر و کرد جابجا را آوین. داد می سامان و سر هم شرکت به

رم  فرصت روی و انداخت پرستارها سر پشت درست دیوار، به آویخته ساعت به نگاهی. باشد شده تمام مادرش س 

بست چشم کردنش استراحت . 

 

**** 

 

. بست را تاکسی ی مانده باز در و کرد حساب را کرایه. شد پیاده اول خودش و گرفت بهار دست از را شیرینی ی جعبه

شد نمی جدا هایش لب از ای لحظه دیوار، روی میخ بود شده لبخندش . 

 

_ خودم حال تو شون بیارم حالن، چه در اینا ببینیم بریم . 

 

شد شرکت وارد همراهش و کرد مصلحتی اخمی : 

 

_ جان مهدیار نکنی شون اذیت . 

 

. بود شده اش خیره دلیل بی فقط بار ها ده لحظه؛ همین تا بود کرده محرم هم به را دو آن عمویش که صبح از ایستاد،

چسباند بهار سر به را سرش و زد کمر به دست : 

 

_ شب یه واسه گیرم می اتاق پولدارا باکالس این مثل و رم می رو هتل یه مسیر یکراست جان، بگی دیگه بار دو ! 

 

نگاهش شیطنت برق به دوخت چشم : 

 

_ بشه؟ چی که بگیری  

 

گفت و گرفت پایین را شیرینی ی جعبه. پوشاند را دهانش دوی دست کف با و بدر عقب را سرش : 

 

_ بزنن؟ زل روشون پیش ی الهه به صبح تا نظرت؟ به بشه چی که گیرن می  

_ تو منحرفی خیلی ! 

 



کرد همراهش خود با و فشرد را دستش. گرفت بازویش به بهار، ی سقلمه : 

 

_  پدر همون به و نکشوند بیراه و بد و فحش به حاال خوبه. اومدم در انحراف از تازه پیچوند، رو گوشم عمو که صبح

تو برو. کرد خیرش به ختم گفتن، صلواتی . 

 

برد سرش روی را صدایش و کرد باز را در : 

 

_  خدا؛ به نیستیم توقع پر زیاد. مونه بس بشه پیداش تون یکی که همین که، خواد نمی استقبال هیئت کجایین؟ همه، بر سالم

هستیم خوبی های بچه . 

_ خونه؟ می خروس کبکت خبریه باز، گذاشتی سرت رو  

 

 و کرد جمع کمی را بازش نیش بهار، دیدن با اما شد پیدا هم خودش و آمد شان کوچک ی آبدارخانه از سامان صدای

ایستاد صاف : 

 

_ شد عرض سالم اومده، اولیاء با دونستم نمی ببخشید . 

 

داد هایشان حرف یه گوش مهدیار، به چسبیده و داد را جوابش آرام بهار . 

 

_ پس؟ کو الوند. بخوریم اینا با بیار بریز چایی تا دو بپر سرت، فرق   تو سالمت  

_ بوده باالسرش صبح تا شده، بد کم یه مادرش حال دیشب. اتاقشه تو کنه، می درد سرش . 

 

غرید و گذاشت سامان دست روی را جعبه. داد اخمی بد به را جایش لبخند : 

 

_ بیام؟ بزنه زنگ یه تونسته نمی گاو، مرتیکه  

 

رفت می باال زبانش کول و سر از همیشه اش ادبی بی دوخت، مهدیار به را نگاهش چپ چپ . 

 

_  تا نرفته؟ که یادت عزیز؟ جمهور رئیس تو به بزنه زنگ خواستی می کنه، پاش شلوار ره می یادش موقع اون آدم

بودی معروف ی دسته همون تو دیروز . 



 

برگشت آبدارخانه به و چرخاند را تنش . 

 

_ مگه؟ بودی ای دسته چه  

 

فشرد خود به را او و گذاشت بهار کمر پشت را دستش : 

 

_ حاله چه در الوند ببینم بریم رو، شرف بی این کن ول! وحشیه گیران پاچه منظورش . 
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. کشید پایین را دستگیره و زد در به ای تقه پراندن، باال سر با اما کند استراحت کمی او دهد اجازه کرد اصرار بهار

رفت داخل سرش : 

 

_ خوبی؟ اداش، یاهللا  

 

زدن حرف برای کرد پیدا مجال هم بهار و رفت جلوتر : 

 

_ اومد ولی نیاد گفتم ببخشید خان، الوند سالم . 

 

کرد راحت را خیالش هم، با شان بودن. دوخت ها آن به را اش افتاده سوزش به های چشم و شد بلند صندلی روی از : 

 

_ باشه مبارک. میام و رم می هی خودمم گاراژ؛ شده که فعال   نیست، مشکلی . 

 

خاراند را سرش و گرفت را او دست گرفت؛ رنگ لبخندش بهار، و خودش به الوند چشم ی اشاره به که مهدیار : 

 

_ شده؟ چی بهتره؟ مامانت. کردم درست رو خرابکاریم رفتم و شدم خر دیشب دیگه  

 



 به. برداشت را گوشی و زد دور را میز. داد می نشان تر خشن کمی خونی، های مویرگ سرخی را هایش خاکستری

چرخید مهدیار سمت به و بنشیند زد اشاره بهار . 

 

_ االن خوبه بود، رفته باال فشارش. شدی بیدار خواب از که خوبه . 

_ کو؟ خانومت  

_ بخوابه کم یه هم و باشه اون مواظب هم. بود نخوابیده صبح تا مامان، خونه موند . 

 

نشست اش شانه روی مهدیار دست : 

 

_ پسر داغونه چشمات . 

 

 ماند؛ می جواب بی تماس و خورد می که آزادی بوق هر اما گرفت ضرب میز روی و گرفت را ای شماره توجه بی

 آرامی فضای به بود، زده زل اتاق به بهار. رفت فرو فکر به و چسباند دهان به را گوشی. شد می مشت دستش ناامیدتر

داشت که . 

 

_ دیوار؟ تو االن رفتی که گردی می کی دنبال  

 

زد لب عصبی و نشست میز ی لبه : 

 

_ فریبرز واسه وکیل . 

 

 اسپرت های کفش نوک به و داد قرار زمین روی هم جفت را پاهایش. نشست بهار کنار و خاراند را اش بینی ی گوشه

 باال پا، روی پا و خاراند را اش چانه. رسید ذهنش به چیزی که کرد می ته و سر دست در را گوشی. زد زل اش مردانه

 :کشید

 

_ داره شهر ی گوشه یه هم فکستنی دفتر یه. کرده اقدام دکترا واسه تازه بگم ولی شناسم می یکی من راستیش . 

 

گذاشت کنار را کرد می بازی آن با که خودکاری و آمد باال امید با الوند سر : 

 

_ شناسمش؟ می کیه؟  



_ بگیرم؟ رو آمارش و بزنم زنگ یه خوای می. نداشته زیاد پرونده ولی ردیفیه ی بچه مظاهری، محمد  

 

داد قرار مخاطبش و شد وارد صدا و سر با سامان که بود نداده جوابی هنوز : 

 

_ چرا؟ گفتم من اگه. بزن زنگ وزیر به اصال   بعدش بخورین؛ ریز، سامان چایی   با رو شیرینی بشینین فعال   ! 

 

داد تکان افسوس به سر و کرد جمع را هایش لب. انداخت رنگش به نگاهی و برداشت چای لیوان : 

 

_ آشپزی کالس برو بیا گرفتن، زن جای تو! ست تفاله چاییت، ته و سر نکن، خودشیرینی . 

_ شیم نداشته کوپال و یال زیر موش   ما کنه می فکر شده؛ شیر خانومش جلو پررو بچه نزن، حرف بخور . 

 به را لیوان. نگذاشت جواب بی برایش، فرستادن بوس با را بهار ی غره چشم و خندید ساان ی شده کنترل عصبانیت به

چرخید الوند سمت رویش هم باز و کرد نزدیک لب : 

 

_  تجربه دیگه فقط کارش، سر سخته و سفت. محله های بچه از یکی پسرعموی کنم، می حل رو پسره اون قضیه شب تا

فهمم نمی چیزی من. خودت پا ش . 

_ تالفی از شده پر سرش اونا، دل تو بره خودسر فریبرز خوام نمی . 

 

گفت خوردنش حین و برداشت دانمارکی شیرینی. خورد را چای دیگر نیم و کرد تایید سرش کردن پایین و باال را حرفش : 

 

_ اومده در روزه یه فقط بازداشت تو از. شه خشک تنش عرق بذاره کرده، بیخود . 

 

 تنها فریبرز داد می اجازه نباید. زد پس شیرینی برای را مهدیار دست و برداشت را چای لیوان کسالتش، حالت رفع برای

 مادرش به قول. گرفت را آسایشگاه مدیر دفتر مستقیم ی شماره و کرد تر را لبش بود، بلند چای بخار. بزند کاری به دست

 به مهدیار های نگاه اش، دلخوشی تنها. بود امروز از تر شلوغ فردایش. کرد می اش همراهی باید و بود نبرده یاد از را

 شان بین یکی شاید. شد می تر ارغوانی حرفش؛ هر با بهار های گونه و آمد نمی کوتاه هم، او چشم پیش حتی که بود بهار

 آشیان حصار سمت به لحظه هر کشید می شعله که آتشی از نداشت خبر و بود کننده راضی برایش همین. بکشد نفس کمی

 ...شان

 

**** 
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 ی معده با بود، بریده را امانش سردرد. گذاشت عقب صندلی روی و برداشت را مریم رنگ ای سورمه کوچک ساک

 کرد، می بارش و کار برای اول فکری باید. داد نمی اهمیت اش تغذیه به که بود گذاشته ناسازگاری سر هم اش خالی

. بود گرفته او از را خوراک و خواب که رفت می کسی دنبال به بعد و شد می راحت امن جای به مریم رفتن از خیالش

 از تکیه مریم، شدن خارج و در شدن باز با. بدهد مصدوم مرد آن به دیه بابت بخواهد که بود زیاد هم لایر یک حتی

 اش چهره به نگاهی نیم. کرد انتخاب را عقب صندلی مریم، و نشست فرمان پشت. رفت دیگر سمت به و گرفت اتومبیل

افتاد راه به و انداخت . 

 

_ نگیری چیزی خاله از ریختم، کارتت تو پول . 

 .باشه_

 

 برخالف بار این. گرفت دست دو میان بود، شده عجین آن با روزها این که را اش گوشی و گذاشت پایش کنار را کیفش

 برایش فریبرز کم، مسافت همین برای که ای تغذیه کرد فراموش حتی. پرید می پایین و باال نه و داشت ذوقی نه همیشه،

 که برود او سراغ شد خیز نیم بار ده و شد پهلو آن به پهلو این از صبح خود تا. بردارد اپن روی از را بود کرده خرید

 ی همه و برخیزد که داد نمی پاهایش به را اجازه این موهوم ترسی اما شنید می را اش کالفه و مانند آه های نفس صدای

ببرد فرو و بشوید اش وامانده گلوی از را روزهایش این فشار تا بنوشد آب لیوانی و بگوید را ها نگفته . 

 

_ لکی؟ تو چرا  

 

 پای تا بغض. زد زل اش مردانه نیمرخ به و گرفت بود، کرده تهیه او اتومبیل برای خودش که کوچکی قرآن از نگاه

. نبیند را او روز یک اگر حتی شد می تنگ دلش هوا، ای جرعه برای افتادند تقال به باز هایش ریه و دوید اش حنجره

 فاصله تا شد می ای پرده همین و بود مرد این غیرت و همت دار   وام هایش، خنده ی همه هایش، کشیدن نفس تمام بابت

 رفتنش زندان باره سه و دوباره تحمل ندارد، را دادنش دست از تاب. کند می کتمان دلش و بگوید باید چه آن بین بیندازد

گوید می آرام و گیرد می نفسی... هم را : 

 

_ نشد خوب خیلی آخریم امتحان . 

 

 پخش. اندازد می نگاهی بنزین باک انداز شماره به و کند می رد را سبز چراغ شناسد، نمی را ساکت و ضعیف مریم این

دهد می او به آیینه از را نگاهش و کند می روشن را : 

 



_ نخوندیش؟ مگه  

 

 می را مهین خاله ی خانه های خیالی بی همان کمی دلش و افتند می هم جان به باز دلش ابرهای و دهد می تکان سر

را کنارش در گرفتن آرام و مرد این رسیدن برای ها انتظاری چشم همان. خواهد ... 

 

_  باز حساب دانشگاه، تو بعدت سال قبولی رو. بگیرم خصوصی معلم واست بگو داشتی، مشکلی جایی اگه. نداره اشکال

 .کردم

 

 فاحشی تفاوت چه! اش گرفته مه و تاریک نیمه ی آینده برای انداختن چرتکه حال در او و بود فریبرز نجات فکرش تمام

. نزد حرفی مقصد خود تا و برد فرو گریبان در سر. بود گرفته خاشاک و خاک را اش زندگی روی افکارشان، میان بود

 فقط ها، راننده هجوم با و ایستاد شهری بین های تاکسی کنار. داد او به را نگاهش بار سه فریبرز که بود ساکت قدر آن

 را افتاده جا مردی مانده، نفر چند همان میان از و کشیدند عقب نفر چند. کرد طلب مسافر بدون طالقان تا مسیر یک

 خودش رسید، می دستش اگر و بود حساس مریم روی. کرد تکرار گوشش کنار مو به مو را هایش توصیه و کرد انتخاب

 در و برگشت اتومبیلش طرف به. کرد پرداخت کمال و تمام هم را هزینه و برد جیب در دست. کرد می اش همراهی

شد خم و کرد باز را عقب : 

 

_ . بزن زنگ بهم رسیدی، وقتی خودتم ولی گیرم می رو ش شماره. خاله خونه در دم رسونتت می زدم، حرف باهاش

شو سوار برو دیگه حاال . 

 

 بیرون اتومبیل از را او. گرفت را دستش آرامی به و داد نسبت اش دلتنگی به را اش، فراری نگانه و برچیده های لب

کرد وارد دستش های انگشت به فشاری نکند، شان نگاه کسی بود حواسش. برداشت و زد چنگ هم را ساکش و کشید : 

 

_  واسه تا بگذرون خوش و بکش نفس یه روز چند این! مریم ست کنده پوستت کنه، شکایت ازت و بزنه زنگ خاله

کنه باز جا مغزت جدید، درسای . 

 

 جایی و نبود راهی. داد سالمی ادب، روی از هم راننده به و شد همراهش نشست، خودش گوش به فقط که گفت ای باشه

 برای گرفت می را جلویش کسی کاش و زد پس را هایش اشک. را اش سینه روی شده تلنبار غم کند فریاد بلند بتواند که

 نگاهی فریبرز. کند جبران را محبتش ای، ذره قدر به حتی بود نتوانسته زندگی، تمام در که مردی نکردن رها و نرفتن

زد صدایش مریم که ببندد را اتومبیل در خواست و ایستاد کالفه انداخت، او به شوریده و دلواپس : 

 

 فریبرز؟_

 



 از را گوشی و گرفت او از مکثی قدر به را نگاهش. آمد در صدا به فریبرز گوشی که آمد زبانش نوک تا فرامرز اسم

 که کرد نگاه مریم به هم باز. است گرفته تماس که دارد مهمی کار یعنی این، و بود الوند اسم. کشید بیرون شلوارش جیب

گفت و دزدید چشم او اما بزند را حرفش : 

 

 .هیچی_

 

بگیرد راننده از ای شماره رفت یادش. بست را در و کرد وصل را تماس . 

 

_ داداش؟ جانم  

 

 اتومبیل سمت به. بود قامتش ی خیره شیشه، پشت از که داد تکان مریم خیس های چشم برای دستی و کرد حرکت تاکسی

داد را الوند جواب و کرد حرکت خودش : 
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_ هست؟ کی  

 

کشید دهان داخل به را اش باالیی لب : 

 

_ میام دیگه ساعت یه تا. کردم راهی رو مریم تازه باشه، . 

 

 چرخید راست سمت سرش. بست را کمربندش و چسباند گوش به را گوشی. گذاشت گاز پدال روی پا و پیچاند را فرمان

داد مسیر و او حرف به را حواسش و برداشت را آن. کرد جلب را توجهش صندلی، روی کوچک کاغذی تکه که : 

 

_ شدی پیگیر که ممنون. نه یا بکشه باال رو دماغش تونه می وکیله این ببینم رم می مهدیار با برس، کارت به برو تو . 

 



 باز را کاغذ تای دیگری، با و گرفت را فرمان دستش یک. کرد پرت کنار صندلی روی را گوشی و کرد قطع را تماس

 قرآن همان چوبی قاب پشت و زد تا را کاغذ. آورد لبش روی لبخندی که بود نوشته ای جمله بود، مریم آشنای خط. کرد

داد قرارش اهدایی . 

 

_ پره و بال بی تو، بدون بازم بره که کجا هر مریم دنیایی، تو من کس همه که خودت جون به ... 

 

**** 

 

_ مدت؟ این نشد اذیت دیگه االن؟ خوبه حالش  

 

گفت و کرد نگاهش مهربان زن : 

 

_ رن می و میان جا این روزه دو خانوم یه. شدن آروم زود ولی ریختن هم به کمی دیروز راستش . 

 

داد قرار میز ی لبه روی دست و شد تشدید اخمش : 

 

 کی؟_

_ ساعت این شه می پیداشون کم کم دیگه. دادم اجازه منم و نداشتن دیدار منع همسرشون، . 

 

 فکرش! باشد جا این رفت، و کرد خالی وضع بدترین در را داریوش پشت که فرحنازی کند باور بود محال زد، خشکش

 که کرد ای زمزمه سختی به دلش، در گرفت ریشه تلخی. کرد راهی آیین همراه به را او خشم با که روزی به رفت

 به و کرد ترک را صندلی دیدنش، با پروانه و آمد در بخش مدیر اتاق از. هایش خوردی اعصاب البالی بود گم ممنونش

 در. کرد می تالطم دستخوش هم باز را حالش دیوار، و در به غریبش نگاه اما داشت را اش حالی بی. رفت سمتش

است آورده پسرش سر بالیی چه که گنجید نمی مغزش . 

 

_ پیشش بری تونی می . 

_ پسرم؟ با کردم چه من  

 

زد لب عاصی  مادرش،  های چشم به دوخت نگاه خیره خیره الوند، و زد فریاد را حسرتش : 

 



_ بیای تا مونم می منتظر بیرون من. کنه می نگاه نه و زنه می حرف نه فقط. ببینش برو افتادی، یادش دیر . 

 

 رسیده توافق به وکیل با فریبرز. شد آسوده کمی خیالش و خواند را بود فرستاده برایش مهدیار که پیامی و برگرداند سر

 باشد دور به ها تنش از کمی توانست می امروز شاید. رفتند پیش آسایشگاه بیرونی فضای سمت به آهسته هایش قدم. بود

 جا این درخت و دار روی تهران کثیف هوای. داد تغییر را مسیرش و دید سبزرنگ نیمکتی. بگذارد هم روی چشم و

 هایش دست و داد قرار پایش ران بغل را گوشی. شد می دیده بود، بلد کردن ریشه که درختی نوع هر که نداشت تاثیری

 دقایقی. بست چشم و شد کج شانه روی سرش نداشت، را سوز استخوان سرمای آن هوا. گذاشت نیمکت سمت دو را

 های چشم و شد باز پلکش یک الی. است ایستاده نزدیکش کسی که کرد متوجهش عطری، مالیم بوی که بود نگذشته

توپید و شد بلند دادن، مهلت بدون و شد هوشیار کامال  . گرفت قرار دیدش شعاع در که بود چیزی تنها فرحناز، آشنای : 

 

_ کنی؟ می کار چی جا این تو  

 

شد دراز او سمت اش اشاره انگشت و نیامد در فرحناز نازک های لب میان از حرفی : 

 

_ بکشی نفس راحت ذارم نمی شه، بد حالش اگه . 

 

 او از. نکند زن این بار دیگری درشت تا کرد مشت دست و قاپید نیمکت روی از را گوشی شد، خم و برگرداند را رویش

 که بود اش رسته نو های برگ هدف بی نوازش مشغول شد، دراز نوپا درختی های سرشاخه سمت دستش و گرفت فاصله

شنید را صدایش : 

 

_ بیفتم؟ تو پای و دست به باید دیدنش واسه شوهرمه، داریوش  

 

او جان برای بود تیری تیزش، نگاه و کرد سالخی فرحناز ی سینه قربانگاه   در را نفس پوزخندش، : 

 

_ ت؟ بچه دهن گذاشتی لقمه نشستی داداشت ی سایه زیر یا کنارش بودی؟ کجا سال سه این تموم تو حاال، تا  

 

 گیس آسمان، ماه   برای و شمرد می را لبخندهایش تعداد روزی که مردی زبان از چشیدن تلخی و شنیدن حرف بود بس

آوردند زبان به را هایش شدن تحقیر سخت چه هایش لب و گرفت اش چانه زیر تر سفت را چادرش... بافت می : 

 

_ زنه می عق دیدنم با شوهرم ببینم و بمونم شد نمی ...! 

 از کند پیدا اطمینان خواست می. چرخید فرحناز سمت کامل تنش و کرد تکرار بار چند ذهنش در را جمله پرید، پلکش

شد جمع کمی چشمش ی گوشه. است شنیده درست که این : 



 

 چی؟_

 

 چانه شدنش، دور با و گرفت او از چشم. کرد عبور سرش پشت از که کرد جوانی زن به نگاهی جوشید، چشمش اشک

لرزید بیشتر اش : 

 

_  چی تو! بوده داداشش به چشمم که بود این فقط سرش تو وقتی آورد باال روم شوهرم. باال سر تف شه می بگم، چی هر

 نگاه بند   دلم که وقتی واسه روم، تو نندازه تف دیگه که رفتم! رفتی و گذاشتی که سرم تو زدی فقط من؟ درد از دونی می

بود تو . 

 

فشرد سینه به را انگشتش نوک و کرد اشاره خود به : 

 

_  خودت، خاطر به شبم یه حتی زنت کنه پر رو گوشت بیاد کیه، دونی نمی که یکی. من حرفای واسه نبود گوشی که رفتم

 شه؟ پاک حرفا این لعنتیت مغز اون از تا زنی نمی داد خودت سر کنی؟ نمی فکر حرفش به نشده، صبح شبش کنارت

نه؟ گه می چی هر زنت شه می باورت بعدش  
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 از که روزهایی برای زد می زار دل ته از. کرد پنهان چادرش و ها دست میان را سرش و انداخت نیمکت روی را خود

زد زل الوند متعجب های چشم به و آمد باال اش زده ماتم نگاه. نشد پناهش کس هیچ و گذراند سر : 

 

_ رفت و داد شوهرم خورد به که حرفایی با سوزوند منم دل و بود شسته رو مغزش یکی نداد، گوش من شوهر . 

 

 به کمی تنش. باشد باخبر روحش حتی دیگری که آن بی بود شده شان نصیب که حقارتی از آمد دردش بود، پر هم او دل

آورد در رقص به اؤ، های چشم جلوی و هم کنار را انگشتش سه شد، کشیده جلو : 

 

_  کثافتم داداش که نیومد در صداش و کنارش اومدم روز هر سال سه. بزنی حرف داشتی وقت سال سه  فرحناز، سال سه

! شده طوق من گردن تو، دل بابت نکردناش نگاه اون دونستم نمی و بشه پا سر   که کردم می کار همه واسش من. دیدنم نیا

کردی؟ کار چی رفتنت با فهمی می  



 

بود محوطه در آدمیزاد و درخت که چه هر از لرزاند تن فریادش، : 

 

_ شنیده پدری بی هر از که یاُمفتی حرفای تموم رو زدی تایید ُمهر ! 

 

 نمی کسی را زبانش چرا. کرد فرو خودش تن پوست در را هایش ناخن تیزی و نشستند بازویش دو روی هایش دست

 می که دید می و بود می داریوش نگاه در عالقه همان از چیزی خواست می دلش و شد خیره پایش زیر زمین به فهمید؟

نرفتن و ماندن با همسرش، برای کند خیرگی حتی و بماند هم باز توانست ... 

کرد زمزمه و گرفت را اشکش  چادر، ی گوشه با : 

 

_ موندی؟ می تو  

 

 هم آن مرد، این داشتن دوست با بود شده تحقیر. ایستاد روبرویش. شدن پا سر برای شد تنش قوت نیمکت، روی دستش

هایش چشم نی ن ی در ریخت گالیه. نداشت شوهرش با نسبتی هنوز که وقتی : 

 

_ . کنه فرو اونم مغز تو رو شنیده چی هر و بگیره ازم رو بچه خواستم نمی. آیین عاقبت از ترسیدم بمونم، نداشتم جون من

رفتم نمی وگرنه شه، می بد همه این حالش دونستم نمی . 

 

برداشت خیز سمتش مدعی و کرد غیظ : 

 

_ بهت؟ کرد بد لعنتی؟ نبود شوهرت مگه ترسید؟ ازش چشمت که دیدی ازش چی بود؟ کینه اهل داریوش  

 

کرد دراز او سمت به و برداشت را کاغذی. کرد باز را کیفش زیپ . 

 

_  و خونده چی بدونی که بخون شون، یکی اینم. بود دستش ها نامه اون باز گفتم، می که چی هر. رفتم بود نکرده بد چون

نکردم دری پرده و حرمتی بی! کرده فکر چی . 

 

 کجا هیچ ای نوشته دست هیچ کاش. چرخید بود، گرفته که ای نامه و فرحناز دست روی چشمش دو هر های مردمک

هایش چشم با همگام آمد باال سرش و شد کدر نگاهش. ماند نمی داریوش نگاه یک قرار بی دلش امروز و نبود : 

 



_  دادم رو حساب بی نگاه   کدوم جواب چیز همه بی منه فرحناز؟ دادی باد به کاغذ تا دو با رو زندگیت که کردم کار چی

کردی؟ خطی خط دفتر نشستی خودت واسه که  

 

گفت و رفت عقب. بزند پوزخند جوانی اول در دلش امان بی های لرزش به که بود او حاال : 

 

_ موقع اون نگشتم معلول و علت دنبال کرده؟ گیر دلش قبلش یا  بسته، دل بعد و دیده ازت توجه اول بپرس زنت از . 

 

 لب بغض پر و چرخاند سر. دیگری ی جمله گفتن برای شد سست پایش اما برگشت، را آمده راه و برگرداند را رویش

 :زد

 

_  اگه. بود ساکت دیروز ولی ریخت هم به که دیدنش رفتم پریروز. موندم روز دو اومدم. بمونه زیاد من بی تونه نمی آیین

 نیستم مدیونش بگو بهش. نکردم فکر تو بودن به اون، با عروسیم بعد شبم یه من که بخون گوشش کنار سراغش، رفتی

 با. نبود بخت سیاه فرحناز دل   تو برگردوندنش رو طاقت بگو. رفتم که ببخشه ولی مون، زندگی تو احساسی هیچ بابت

 نشسته خوش زندگیم توی و زبون زیر محبتش ی مزه وقتی بیام کنار شد نمی اون تلخی   با ولی اومدم، کنار تو نداشتن

 .بود

 

داشت حرف هم الوند اما  کرد، می تماشایش هم در اخمی با خیره که او از گرفت رو و کرد تند پا : 

 

_  زندگیش به بیرون اون باید االن که بود اگه دردش دوای ندیدنت شه؟ می پاک دلش از نبودنت سال سه این  بگم، رو اینا

چسبید می . 

 

 دو با فاصله، همان از و کرد رها را چادرش پر   طوالنی، کرد نگاهش. نشست اشک به اش دیده هم باز شد، متوقف

زد اشاره خودش های چشم به انگشت : 

 

_ زن الوند، زنم من. نکرده نگاه بار یه حتی اتفاق، اون از بعد. رم نمی دیگه و میام  کرد، نگاه چشمام تو وقت هر ... 

 

 او َتر های چشم تماشای ای لحظه تا بود، گذاشته جواب بی هم را مادرش حتی که را زده عصیان مردی نگاه ندید و رفت

ندهد دست از را ! 

 

**** 
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_ نکنین اصرارش بیرون، نمیادش عمو زن . 

 

 و سرد برخورد سر اخمش. باشد نداشته دخترش با کاری گفت او که بود زده زل صحرا های انداختن باال سر به حیران

بنشیند خواست انوش از و بست معمول از بلندتر صدایی با را اتاق در. بود صحرا کردن رفتار ادبانه بی : 

 

_ نمونده امان در دستش از دیوارم و در که چشه ببین برو یا جان، انوش بشین جا همین یا. بیارم واست چیزی یه رم می . 

 

 بی. کند جمع را ترها بزرگ های حرف بساط شاید تا بود آمده. گرفت راه او اتاق سمت به نشستن، جای به و گفت چشمی

 دستی دم شالی و کرد بیشتری اخم تابید، در الی از اتاقش به او از جلوتر که نوری دیدن با صحرا اما شد، اتاق وارد صدا

دوخت او به را خشمش پر نگاه. انداخت موهایش روی : 

 

_ اتاقم؟ تو بیای گفت کی  

 

 فرش گلیم روی را پایش. داد قرار کنسول جلوی صندلی   ی لبه روی و کشید بیرون تن از را رنگش کرم اسپرت کت

کشید باال به را هایش چشم خونسردانه و کشید : 

 

_ بیام من شدم مجبور بیرون، نیومدی تو . 

 

 داشت، طلب دنیا تمام از. شود کمتر سرمایشان و برودت تا داد قرار پاهایش میان را دستش دو و نشست تخت ی گوشه

 هم کارش به حواسش حتی. برد پناه اتاقش به توجه بی او و کرد اخمی بد پدرش. نیاورد خود روی به و دید را عمویش

زد غر لب زیر. داد می هم را احمدی جواب باید کرد، نمی اصالح را خبرش از بخشی شهاب اگر و نبود : 

 

_ بگه بهم زور تونه نمی کسی . 

_ دونم می . 

 

 ناخن ی گوشه به و نزد حرفی. است ایستاده او به نزدیک جایی و اتاق در او آمد یادش تازه و گرفت باال سر خورده یکه

 بی و شد نزدیک او به کامال   که بود انوش حرکت متوجه. زد زل شکست، و گرفت میز ی گوشه به صبح که کوچکش



 روی کرد حس را او دست کف گرمای. داد ادامه سکوتش به هم باز و فشرد هم روی چشم. نشست کنارش تعارف

 عقب را هایش دست که شنید را نفسش صدای. ماند هوا و زمین میان انوش دست و کشید عقب را خود آرام اما بازویش،

آمد حرف به باالخره و گذاشت تختی رو روی : 

 

_ نداره اشکال بودنا دوست جور این جا اون. بودم دوست باهاش فقط مدت یه دارم، نه و داشتم سارا با کاری نه من ببین . 

 

 جمع تخت روی را پایش یک. داشت نگه را خود اما رفت تر عقب زده بهت او و نشست انوش ی سینه تخت دستش کف

رفت باال صدایش ماند، آویزان دیگر پای و کرد : 

 

_ هاش؟ مدل کدوم  

 

کشید جلو را خود و زد اش سینه به دیگری ی ضربه باز که بود نیامده خود به هنوز : 

 

_ . کنی تجربه رو چیزی باهاش نخواسته دلت بارم یه بگو. نرفته هرز چشمت بگو. نبوسیدیش بگو و کن نگاه چشمام تو

نکن فرض احمق منم! بگو رو راستش و باش مرد فقط . 

 

 دور یک. باشد او با حق که چقدر هر بیاید، کوتاه و ببیند توانست نمی را گرفتن خشم مدل این اما داشت بیداد و داد توقع

 عقب دست. دارد حضور عمویش زن و آمده عمویش ی خانه بماند یادش که کرد جمع را حواسش و کرد خیس را لبش

شود تر آرام شاید تا گرفت او جلوی و برداشت تخت روی از را اش خورده هل : 

 

_  تعطیل، مضحک شوخی گفتم و زدم حرف باهاش قبل روز دو کردی؟ بزرگش مغزت تو نیست، بزرگ که چیزی چرا

شم می متاهل دارم گفتم . 

 

پرسید آرام و شد بلند تخت روی از. چشمش ی گوشه از شد ریز سر اشکش بود، شده کم تحملش : 

 

_ رفت؟ یادت چرا اون افتادم، اتاق گوشه مریض روز دو تا من رفتی، می وقتی نشده؟ تعریف واست اون چی؟ متعهد  

 

گفت غمش پر نگاه تاثیر تحت و کرد َعلم قد روبرویش : 

 

_ صحرا نکردم کاری من . 



 

زد تلخندی و کشید چشمش ی گوشه را دستش پشت : 

 

_  شده سرد باهام روز پنج و بیست و ماه هشت که کرد می درکت بهتر! دیگه میومدی شدی می پا ت بچه با ای دفعه یه

بود؟ بهتر یا من؟ مثل شدی، می عصبی وقتی کرد می آرومت چطوری بودی؟  

 

زد فریاد : 

 

_ صحرا دیگه بسه . 

 

هایش بودن تنها تمام ی اندازه به رفت، همیشه از باالتر صدایش و چسبید اش سینه به فاصله بی هم او : 

 

_  هیچ به بگی نیومدی بار یک! کردم من رو گنده غلط بگی نیومدی بار یک و شدن چماق همه روز چند لعنتی؟ بسه چی

 آدم و عالم مگه. کردم می رو دنیا کیف ور، اون من و پوسید جا این مدت همه این نامزدی اسم با دختر این که نبود کجام

بود نور علی نور که بگیرن دوستا مدل این از بود قرار اگه همه بخونن؟ درس جا اون رن نمی ! 

 

خورد می صحرا ی ریخته بیرون و پریشان موهای به داغش های نفس و زد شلوارش کمر به را هایش دست : 

 

_ بدی؟ جلوه مقصر رو من که زنی می حرف جوری داری چرا  

 

 نداشت، را روزی همچین دیدن تصور. نکشد فریاد بیشتر تا گذاشت هایش لب روی دست و خورد اتاقش در به ای ضربه

. رفت در سمت به و زد کنار را او دست با. هاست حرف این از تر عمیق شان بین محبت شد می ادعایشان وقتی هم آن

آمیخت التماس به را صدایش و کرد بازش کمی : 

 

_ لطفا  . نباش سر خیره و خودسر گفتین و بودم می باید اول از که همونی. باشم خودم بذارین بار یه ... 
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 چه هر که داشت حرف چقدر. شد مشت دستش و چسباند آن به پیشانی. بست را در و نداد مادرش به زدن حرف ی اجازه

 را اش خسته نگاه. برگرداند سر و شد منقبض بدنش نشست، اش شانه روی انوش دست. آمد می یادش هم باز گفت، می

بود نمانده هم زدن پوزخند نای. دوخت او منتظر های چشم به : 

 

_  شنیدم حرف کم دارم؟ درس صحرا گفتی و بیای زودتر که کردم گریه کم کنم؟ کار چی واست خواستی می دور راه از

 بود، جا این برعکس روزت و شب... درس گفتی باشی، خواستم وقت هر شد؟ خونده گوشم تو اون و این از متلک و

 داری اینا؟ همه واسه داری جواب هیچی، بازم ولی! سرش به زده دختره گفتن همه که کردم تنظیم تو ساعت با رو زندگیم

 انوش؟

 

زد لب و دزدید را نگاهش. گرفت را صحرا های دست و برداشت میان از را شان بین ی فاصله : 

 

_ ببین صحرا ... 

 

 در به کامل را خود. دید نمی خود در هم شدن اسیر دوباره توان. نداشت ماندن پا زیر طاقت کرد، آزاد را هایش دست

 کج شانه روی کمی را سرش. کند باز را هایش بغض کور گره   و بفشارد مرد این ی سینه به سر نکند هوس تا چسباند

نشود هوایی دلش تا شد خیره دیوار به او، جای به و کرد : 

  

_  غر و ها گریه سرده، اگه نداره عیب گفتم. رسه می کجا به رفتارات تموم ته   ببینم که بودم و بودی حاال تا ببین، تو نه

 رو یکی چون شکونم می رو پات قلم گفتم و داشتم خواستگار. بود یمین دل ور باشه؛ تو گوش کنار که این جای زدنام

داری دوسش همه این وقتی کن صبر گفت داد، دلداریم تو جای کرد، بغلم تو جای یمین ولی. خواد می رو من که دارم . 

 

 می را پایش و دست که بود شده آب و بار پر مدت، این اما بود خشک هایش چشم ی دریاچه. زد را چشمش اشک، برق

 نمی را انوش نگاه ته  . گرفت دیوار از را اش شده میخ نگاه و رفت باال لبش ی گوشه. کرد می سست را دلش و لرزاند

 سرش روی دست و کرد رد او، ی شانه و دیوار میان کم   ی فاصله از را خود تن. ناخوانا و بود گنگ بخواند، توانست

دیوار به رو نالید. گرفت : 

 

_  مضحکش، شوخی   که بودم دوست قدری اون کسی با اگه نکن بزرگش گی می روم تو االن که اینی شد صبرم ی نتیجه

 زود که بدی دلداری خودت به عکسا همون با بشینی برگشتنت، و کارات شدن درست تا بهتره! خوابیدنه تختم رو لباس بی

ببینیش و بری تونی می ! 

_ و بیرون رفتیم اونم خدا، به بودم باهاش شب یه فقط صحرا ... 

 

نشست انوش های لب روی هایش سرانگشت. بماند شان میان نذاشت ای فاصله خودش بار این و برگشت : 

 



_  پای جوره همه مزخرف، آدم همین ولی کردم عادت بهش اخالقه؛ بی و تند صحرا گن می همه بیاد، بدم ازت نذار

 بینه نمی و ره می و خنده می سیر دل یه تماشا، میاد کی هر که شده سیرک شبیه مون زندگی. موند هوات باد حرفای

نبوده منتظرت خری هیچ اولشم از کن فکر. دیگه برو. کشه نمی دیگه دلقکش . 

 

 دست از گرفت چشم. بود بافته خیال بودن، او با برای سال چند که را کسی بزند پس و بایستد هم هنوز که نیاورد تاب

 او غرور دیوار به این از لرزید خود به انوش و رفت عقب. بودند دنیایش برای حامی زیباترین نظرش به که هایی

 ای لحظه اما شد دراز کت گرفتن برای انوش دست و نیامد باال سرش. کرد دراز طرفش به و برداشت را او کت. خوردن

کرد لمس را دستش کوچک انگشت : 

 

_ صحرا کشم نمی دست ازت . 

 

 باز در. زد می نهیب او به که بود سرش در چیزی اما قرار، قلبش و داشت سکون بدنش. ماند جا همان صحرا و رفت

 حرفی. ماند خیره دخترش زار حال به و زد تکیه دیوار ی تیغه به بود، نمانده پنهان او از چیزی دیگر که مادرش و شد

گفت و زد زل مادرش به مغموم. کرد نمی پیدا هم اش همراهی برای : 

 

_ کشم می دست من بار این ... 

 

**** 

 

_ بخرم؟ ندادی سفارش خودت مگه دیگه، رو بستنی بخور  

 

 نگاهش چپ چپ و شده شان خانه وارد او وقتی از. نشود بلند اش خنده صدای تا داد فشار هم روی زور به را هایش لب

 و نیاورد طاقت دیگر. کشید می عمیق نفس و خورد می بستنی از قاشقی اجبار، با و کرده اخم لحظه؛ همان تا بود، کرده

گفت اتاقش، کف شدن ولو و خنده با همراه : 

 

_ مهدیار؟ خوردی می حرص داری نظرم به چرا  

 

برداشت خیز سمتش به و گذاشت کنار را مغزدار بستنی ظرف : 

 

_ درآد بغلت از بهار تا ده که بدم نشونت ای خنده چنان بخند، ! 

 



زد می حرف زحمت به و بود آمده بند نفسش. افتاد زمین روی خودش ولی کرد مهار را مهدیار های دست : 

 

_ گم؟ می دروغ بگو. مون جفت واسه بدم سفارش خوام می چی هر گفتی خودت  

 

زد غر هایش، چشم ی خیره و شد خم تنش روی : 

 

_  گوشت سیر دو و شدم بهتر تازه دونی می که تو! زنه می حرف و کنه می نگاه چشمام تو راست راست وجدان بی نامرد

من کشم می رو تو شم مریض بار این نشسته، تنم به ! 

_ نیستم؟ حیف  

 

 بلندش و کشید را دستش. زد زل  بود، او سر هنوز که ای مقنعه به و کشید عقب را خودش بود، بلد کردن ناز هم بهارش

 .کرد

  

_ رفت همونا با دلم که نبرن رو چشمات اون شور مرده . 
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 هوس سرما، این در. انداخت نگاهی بود، شدن آب حال در که شاهتوتش بستنی ظرف به و کرد چفت هم به را هایش لب

 لب از نگاه مهدیار. برد دهان به باز و کرد پر نیمه را قاشقش. بود آورده در هم را مادرش صدای حتی بستنی خوردن

پرسید اش، باالیی لب مکیدن حال در بهار و مانده لبش روی بستنی که کرد اشاره گرفت، نمی هایش : 

 

_ فریبرز؟ آقا از کنه اتهام رفع بتونه که هست درست قدری اون کارش وکیله این میگم  

 

گرفت بغل در و برداشت تختش روی از را بهار بالش. کرد دراز را پاهایش و نگاهش خیرگی از کند دل ناچار : 

 

_ میاد کنار چطوری فریبرز با دید باید منتهی خوبیه بچه باشه، امیدوارم . 

 



 شدنش تمام به چیزی دیگر خودش از مهدیار، بستنی پر ظرف برخالف. کرد رها را ظرف و نشست کنارش متعجب

 آن ی پارچه پشت صدایش و کشید بیرون سرش از را اش مقنعه مهدیار که بزند را حرفش تا کرد باز دهان. بود نمانده

رسید گوشش به تر خفیف : 

 

_ میان کنار شون موکل با ها وکیل باقی که جوری همون . 

 

داد جواب و کرد پرت تخت روی را مقنعه : 

 

_ بود کرده نصفم فریبرز بار صد حاال تا نبود، اون اگه منم. شه می حساب الوند دستشه، فریبرز ل م   که کسی تنها . 

 

کشید باال را پاهایش و زد ای نیمه لبخند! بگوید چه مهدیار نگاه سنگینی زیر دانست نمی : 

 

_ نیستم داشتنت ناباب دوست نگران خوبن، دوستات که خوبه . 

_ خونه؟ میاد چند تا عمو گم می بهار  

 

بود نشده هم عصر شش هنوز انداخت، ساعت به نگاهی . 

 

_ چطور؟. ُنه حدودای میاد، دیرتر کم یه شبا این  

 

کرد ردیف را بعدی سؤال و دید را بهار کنجکاو نگاه. آمد باال سرش باز و زد زل اش گوشی به متفکر : 

 

_ کشن؟ می کیسه ساعت سه که اوناست از یا کنه می شور گربه رو خودش ره، می حموم وقتی عمو زن  

 !وا_

 

بود شده گرد حیرت فرط از بهار های چشم ماند، اش خیره و شد بلند . 

 

_ بگم تا بده جواب . 

_  خونه البته. شه می پیداش دیگه دقیقه چهل ساعت، نیم تا. تون خونه رفته ست دقیقه ده االن که بیاد، و حموم بره فقط اگه

بیاد زودتر و نشه روش شاید شده، خراب آبگرمکن که حاال ولی اینه خودمون . 



 

 آزاد های بوق و رساند حیاط به را خود جواب، جای به اما زد صدایش خیز نیم بهار که بود رفتن بیرون حال در اتاق از

شد خم کمی سرش و پاشید دلش در امید بذر مادرش، گفتن الو صدای. شد وصل تا شمرد را شان خانه تلفن : 

 

_ بشینه تو حرف پای ساعتم یه اومد، در که حموم از عمو زن کن کاری یه. دامنت به دستم سالم، مامان . 

 

 توت درخت ی شاخه. خواست می بود محرمش که دختری با خلوت کمی خرید، جان به اما خورد می حرف دانست می

 سرفه تک و گذاشت دهانش جلوی دست اما گرفت اش خنده مادرش، حرص پر صدای از. َکند آن از برگی و گرفت را

کرد مصلحتی ای : 

 

_  سینه خدا ی بنده که دار نگهش ساعت نیم شما ولی خدا، به زنیم می حرف داریم! حرفا؟ این به چه رو من هللا، اال اله ال

شون خونه در تا کوچه ته از نکنه پهلو . 

 

رد تند پا خانه طرف به و فرستاد برایش صدا پر بوسی داد، مادرش که فحشی با : 

 

_ طال دستت دارمت،. شیطونته ی نوه اون شرف بی . 

 

دید در کنار کمد، به دست را بهار و کرد قطع را گوشی . 

 

_ رفتی؟ می قربونش و دادی می دل کی به داشتی  

 

 و کشید کمرش روی از را بهار دست کرد، پرت در کنار جا همان را برگ. آورد در پایش از دمپایی و پراند باال ابرو 

گرفت سفت خودش دست در : 

 

_ این ت از بعد هوو با ! 

_ شد؟ چی بازیات کاراگاه این ی نتیجه حاال  

 

 به را دستش. بودند ریخته دورش همه که بود کرده باز را موهایش کش. چسباند در پشت به را او و کرد خیس را لبش

رساند گوشش به ره هایش لب و کشید موهایش روی آرامی : 

 



_ گم می بهت االن رو شدش چی . 

 

 به دوخت چشم. کرد ها او، ملتهب ی گونه روی را نفسش و چرخاند کمی را سرش نشست، پیراهنش روی که بهار دست

است شده او مادر و پدر آمد و رفت ساعت پرسیدن قرار   بی چرا مردش بود فهمیده حاال که بهاری های چشم . 

 خیال. شد کشیده بیشتر پیراهنش و آمدند کش ها ثانیه. نماند شان میان ای فاصله و برد تر پیش را سرش مکث با مهدیار

 با و کرد رهایش. افتاد شماره به دو هر نفس اما نداشت، را اش داشته عزیزترین سر آمدن کوتاه خیال نداشت، کردن رها

هر به هم را لبش ی گوشه کشید، بهار که عمیقی نفس گفت و بوسید م  : 

 

_ طال خانوم خوامت می خیلی تالشم، ی نتیجه شد این ... 

 

**** 

 

10:10 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from ЏΛsł (α.кαℓαηтαяι)] 

# هفت_و_سی_و_صد_پست  

 

 دست با را رسول پهن ی سینه. َنَدرند را همدیگر تا کند می تند پا شان سمت به و کوبد می اش پیشانی روی دست کف با

 سرسام که اند گرفته تیشه و داده اَره دو این ساعت یک این در قدر آن. دهد می هل عقب به را او و داده قرار هدف

شود می بلند فریاد به صدایش که نمانده برایش تفاوتی بی برای جایی. است گرفته : 

 

_ شدین؟ هار. گربه و سگ شدین دیگه، عقب گمشو برو  

 

شد بلند سرش پشت از بود، شده سرخ متوالی های زدن جیغ و عصبانیت فرط از صورتش که الله ی گرفته صدای : 

 

_ فرامرز بزن حرف درست . 

 

برگشت طرفش به و گرفت رسول از چشم : 

 

_  وحشی از من بزنه، حرف زن یه ناز و عشوه از کی هر کردی؟ خودت ی مسخره رو ما یا زنی تو شی، فرامرز بی

بزنی؟ حرف آروم تونی نمی. گفتن واسه دارم حرف بودنشم  



 

بود رسول درشت هیکل به دستش ی اشاره. فرستاد باال را سرش و ایستاد جا همان ُغد : 

 

_ االغی هیچ دست دم نمی مفت پول گفتم ! 

_ خاندانت و خودتی . 

 

 آرام را خودش حتی که نبود خودش دست کنترلش اما. بود واویال همان و آمد می پیش بار یک سالی رسول شدن عصبی

خورد چرخ او سمت نیمرخش. کند : 

 

_ رو من کردین خفه بکنیم، فکری یه آدم عین تا بشین برو. رسول ننشسته دهنت رو دستم پشت تا ببند . 

 

 خانه کوچک سالن وسط مبلمان طرف به و کشید او را لباسش آستین که بدهد را فرامرز جواب خواست و بود پر توپش

 :کشاند

 

_  یا دومت؟ دسته خبر تا دو واسه باال ره می ن رخت روز هر که بهت داده مزه پول چته. بندمش می خودم شه، وا دهنت

مونه؟ نمی َچپ ت تو چیزی که شده سوراخ جیبت  

 

غرید شاکی و کشید فرامرز دست زیر از را پیراهنش : 

 

_ تون دست کف بذاره مفت رو یک دسته که اونی سراغ برین دومه، دست اگه . 

 

زد فریاد هم باز اما کند لمس را گلویش تا زد عقب را شالش الله : 

 

_ ریخته تو از بهتر درک، به برو . 

 

غرید و گذاشت کمر پشت را دستش کند، خفه را دو هر خواست می دلش : 

 

_ رو؟ زدن دستی پشت کنم امتحان هم تو رو یا بلدی شدن خفه الله  

_ کردی؟ پاره افسار حاال چرا تو  



_ شدم یابو چون ! 

 

برگرداند رسول سمت به انزجار با را سرش : 

 

_ چیه؟ فریبرز ی برنامه فهمیدی گرفت؟ امروز رو دستت چی  

 

کرد پیشدستی الله باز : 

 

_ خبر بی خبر نذاری روش تا گه می اومده دادم، تومن دو بهش . 

 

 طالقان بکوب افتادند، کنارش حال بی هایش دست. رساند مبل به را اش کوبیده و خسته تن و زد زل رسول به چپ چپ

آمد پایین صدایش حجم. بود ننشسته اما گذاشته مبل روی پا که داد رسولی به را اش خسته نگاه. بود برگشته و رفته : 

 

نگفتم؟. جیبت ضامن   بشه که دستت بگیری رو الله رضایت که اینه سر رفتنت، باال نرخ گفتم اول روز _  

 

 را کاغذی تکه. ماند چروکش های آستین سر باز   های دکمه روی فرامرز چشم و رساند پیراهنش جیب به را دستش

گرفت فرامرز سمت به و آورد بیرون : 

 

_ میارم در فردا تا اونم ولی کیه نفهمیدم هنوز خودش، واسه کنه می جور وکیل داره . 

 

 تا آمدند باال هایش چشم و شد کج لبش. انداخت خمار نگاهی بود، شده نوشته سریع که بدخطی جمالت به و گرفت را برگه

رسول خنثی نگاه روی : 

 

_ بلبلی؟ جوری این و گرفتی میلیون دو اطالعات، خط نیم همین واسه نکنه دیگه؟  

 

دوید شان حرف میان بود، نشسته فرامرز به نزدیک و مبل همان ی لبه و کرده باز را مانتویش های دکمه که الله : 

 

_  بزنه، قاضی یا فریبرز وکیل به حرفی و کنه باز دهن اگه رسوندی؟ بهش رو حرفم هماهنگی؟ یارو اون با زندون تو

رو مفنگی مرتیکه بیاد در نفسش که گیرم می رو باباش دماغ ! 



 

 بلند زمختش صدای و کشید لبش ی گوشه شست، انگشت ی نرمه با بیندازد، او وضع و سر به نگاهی که آن بی رسول

 :شد

 

_ کنه نمی وا دهن اون کنین، پر رو باباش ننه جیب . 

 

 به و شد بلند کنارش از آب، لیوانی خوردن برای الله. واداشت حرکت به زمین روی کمی را پاهایش و برد جلو را بدنش

آورد پایین را صدایش او، شدن دور دیدن و برگرداندن سر با. رفت آشپزخانه : 

 

_  دوستات با تو و بشه شارژ شب به شب نیست قرار حسابت ولی گذره نمی بد بهت  باش، خط آخر تا گفتم بهت رسول

افتاد؟. خوری می آش خبرت، کوچیکی و بزرگی اندازه. ت شده خراب تو بگیری مهمونی  

 

نشست فرامرز کنار و برداشت مبل نشیمنگاه روی از را پایش هم او : 

 

_  از رو من کار قانون خودت. باال ره می قیمت بشه، بیشتر حمالی. کار تا سه دو نه باشم، باید کار یه واسه فقط گفتی

نشده حالیش انگار خانم الله این ولی َبری، . 

 

 انگشتش، سه دادن بازی با کشید، هم در اخم. داد قرار پاهایش روی و کرد بدنش گاه تکیه را هایش دست خورد، جا

 :پرسید

 

_ رسوندن خبر تهش و کاراش از آوردن در سر و فریبرز یه کار؟ سه دو کدوم . 

 

گفت وقتی بود ایستاده سرشان باالی درست الله اما شد، باز دهانش و زد مرد این خبری بی به پوزخندی : 

 

_ برو حاالم حسابته، تو شب آخر تا پولت . 

 

 از خبری دیگر که انداخت پوشش دمپایی پاهای به نگاهی و شد بلند مبل روی از نشده، او برگشتن متوجه چرا کرد تعجب

برد فرو جیب در دست و زن این زیاد زیرکی از زد ناباور نیشخندی. نبود هایش کفش : 
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_  ولی ریزم، می رو یارو این خون که بیا فرامرز که دادی جر یقه! خانم الله نبود توش زدن دور قرارمون شد؟ چی

خوابه؟ می حسابش تو تومن سه شب و داری پول که اومد یادت یهو هست، م دیگه خبرای یه گوشم زیر انگاری  

 

آمد او های چشم جلوی باال اش اشاره انگشت و برگشت رسول سمت به سرش شاکی : 

 

_ اون؟ َبرج زیر رفتی حاال رسول، بمونه پنهون ازم چیزی نبود قرار  

_  می که  ازش، خواستم اونا واسه پول. کنم اوکی واسش م دیگه کار تا دو یکی خواسته ازم ندارم، ازت قایمکی چیز من

طرفه هالو با کرده فکر. زیرش بزنه خواست ! 

 

کرد باز دهان و آمد باالتر زدنش پلک با نگاهش. کشید اش روزه سه دو ریش ته به دست و ماند فکر پر ای لحظه : 

 

_ بخوره رو تو حق کسی ذارم نمی برو، فعال   . 

 

 او با. کند نمی ردش خالی دست که شناخت می را فرامرز اما بود، گرفته را قولش که پولی گرفتن برای بود دودل

 دو آن حاال. رفت و کوبید هم به را خانه در جوید، می لب سینه به دست که الله به توجه بی و کرد مختصری خداحافظی

 او به حرص سر از چشمکی و شد رنگ پر فرامرز پوزخند. داد می جوالن کدام هر مغز در که متفاوت فکری و ماندند

 :زد

 

_ شد؟ سوا هم از مون کتاب حساب دیگه و کردی من واسه کاری یه کنی، می حال خودت واسه خوب  

رفت اتاقش سمت به و کرد پرت برایش دستی : 

 

_ بری تونی می. نیست خبری نده، َجو . 

 

لرزاند هم را لوستر آویزهای حتی فریادش، : 

 

_ شه نمی گذاشته بیرون خونه این از پام نگیرم جواب تا بتمرگ، بشین . 

 



 و کرد کم را زحمتش فرامرز که برگرداند سر نتوانست حتی. چسبیدند زمین به پاهایش و ترسید او از بار این واقعا  

 عصبانی های چشم میان نگاهی. دوخت الله های لب به را تردیدش پر و زخمی نگاه. کشید انعطاف بی و تند را بازویش

 آرام را دستش و گرفت نفسی. کشید دهان داخل به را اش زده رژ لب و انداخت بود، گرفته بد را بازویش که دستی و او

داد جواب عاجز و کرد اخم. کرد لمس را فرامرز دست جای دیگر، دست با و کشید عقب : 

 

_ الوند زندگی تو بره کم یه خواستم ازش . 

_ بشه؟ چی که  

 

زد لب و کشید زبانه نفرت. لرزید هایش مرمک و چرخید عکس قاب خالی   جای سمت به وقت، فوت بی نگاهش : 

 

_ نداره فرقی برام دیرترش یکی و زودتر یکی قبرستون، سینه برن باید شون تک تک. خوام می من که همونی . 

 

داد او به را اش شده باریک های چشم نگاه. چرخاند خودش طرف به و گرفت سفت را او ی چانه : 

 

_  هست که حواست. بشه تموم من کار که باشه داشته گرفت و گیر وقتی تا فقط نکنی؟ نگاه فریبرز به چپ که نرفته یادت

نشه؟ درازتر گلیمت از پات  

 

 ی گیره و انداخت مبل پشتی   روی را آن حوصله بی. کشید بیرون تنش از کامل را مانتو و زد عقب را فرامرز دست

برود تند توانست نمی اما بود نشده صاف شان حساب خیلی هنوز. کرد باز را موهایش : 

 

_ زمین کف ریخت هاش افاده و خوابید دماغش باد   موند، تو اون که شبم یه همون ندارم، تو داداش با کاری . 

_ ترکه می داره سرم بخورم؟ که شده خراب این تو نداری هیچی . 

 

 را آن و داد قرار مبل روی را سرش. مکید می را جانش ی شیره که بحثی شدن تمام و آمدن کوتاه از شد راحت خیالش

ببیند سرش پشت را فرامرز بتواند که کشید باال قدری به . 

 

_ باهاش؟ ت برنامه جوریاست چه هست؟ ب ده پا رسیدی؟ توافق به باهاش  

 

 صورتش به آبی و رفت آشپزخانه به. شد بیشتر اخمش و گرفت دست دو بین را سرش است، مریم منظورش دانست می

کشید آشپزخانه دستمال از برگی و کشید صورتش روی بار یک دست، کف با. کرد می ناکوک را حالش مریم ترس زد، : 



 

_ ولی کثیفه مسیرم میاد، راه مریم. کنم تموم رو کار که موندم تو آشنای اون خبر منتظر ... 

 

شد داخلش وسایل برداشتن مشغول و کرد باز را یخچال کنار کابینت. خندید دلبرانه و رساند او به را خود تفاوت بی : 

 

_ شه می  تو واسه داداشتم کوتاهی سر تالفی جورایی یه کن، فکر داشتنش به . 

 

 اما داشت، هراس فریبرز واکنش از. َنوردید می در را شب تیزش، نگاه. داد تکیه کانتر به را هایش دست و نزد حرفی

گشت برنمی تصمیمش از . 

 

خوش شب. خودم اتاق رم می من. بخواب گوشه یه و بخور. داشتم قوی ُمسکن فقط بگیرش، _ . 

 

کرد فکر طالقان در مریم با امروزش مالقات به و شد میخ قرص ورق روی نگاهش ... 

 

**** 
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 کج پا الوند اتاق طرف به و داد را سالمش وابج. انداخت نگاهی نیم سامان به و خورد چرخی شانه روی فریبرز سر

 از بتواند تا رفت عقب و کرد مکث او، دیدن با. آمد بیرون یمین و شد باز در دستگیره، روی دستش نشستن از قبل. کرد

کند عبور کنارش . 

 

_ خوبه؟ جان مریم. اومدین خوش خیلی سالم،  

_ طالقان فرستادمش روز چند این خوبه،. ممنون سالم، . 

_  شما. شه می حاضر کالساش سر میاد روحیه با هم کنه، می تازه دیداری یه هم. کردین خوبی کار خیلی دونم، می آره

داخل بفرمایین . 

 



 دفتر شلوغی هوای دلش کارتابل، ی خیره و رفت میزش طرف به. بست فریبرز سر پشت را در و شد خارج اتاق از

 و نازنین نشدنی تمام های کشیدن سرک و شهاب همیشگی لبخند صحرا، و خودش های نفره دو همان. کرد را روزنامه

احمدی بیجای های زدن غر حتی . 

 

_ خانم؟ آبجی شده چیزی  

 

 دفتر آن به برگشتش دانست می. برداشت هایش حسرت و رؤیابافی از دست شد، کشیده سامان آرام ی چهره تا نگاهش

زد نرمی لبخند و نشست میز پشت. الوند تلخی   و مخالفت با است مصادف : 

 

_ نشده چیزی نه، . 

 

کرد خم را سرش و گذاشت دستش جلوی شربتی لیوان : 

 

_ ترتون کوچیک برادر جای. کنین حساب من رو داشتین وقت یه اگه کاری گیره، شرکت کارای با کم یه الوند . 

_ حتما   دارین، لطف شما . 

 

 و گرفت دلگیرش آسمان و تهران دم و دود از را نگاهش فریبرز. برگشت خودش اتاق به و گرفت فاصله یمین میز از

 :پرسید

 

_ رسوندی؟ کجا به خب  

 

 و زد ورقی را ها برگ بیهوده. زد زل جدید قرارداد امضاء به و داد قرار اش شده مشت دست روی پیشانی کالفه

کند پیدا مناسب جوابی تا کرد لیست سر در را افکارش : 

 

_ رسم نمی ای نقطه هیچ به بازم و چرخم می مدام دایره یه دور هیچ، یعنی شنیدی، تلفن پای که رفتم پیش جا اون تا . 

_ بود کاری اگه هستم خودم. عروسیشه تدارک گرم سرش فعال   نگفتم، مهدیار به چیزی . 

 

 کنارش، و رفت فریبرز طرف به. کرد رها خود حال به را دستک دفتر و میز و داد نشان ممتدش سکوت با را موافقتش

 ای گوشه سرگردان، موجی به شبیه که شد ابری تکه گیر نگاهش. رساند هم به کمر پشت را هایش دست و ایستاد شانه هم

 چیزی خودشان نه. رسید نمی کجا هیچ به چرا سهند مرگ ی قضیه دانست نمی. بود کرده اشغال را آسمان سقف از



 توانستی نمی که ای جداره چند ی شیشه بود شده هم داریوش. کند باز گرهی بود توانسته پلیس نیروی نه و بودند فهمیده

کنی عبور اش صوتی دیوار مرز از . 

 

 کجایی؟_

 

 ی لبه به دست و دوخت او به را نگاهش غبار پر های مردمک. بود او ساکن و خیره نگاه کنجکاو   هم حرف کم فریبرز

داشت نگه پنجره : 

 

_  گرهی هر. زمین تو رفته شده آب االن. شنیدم رو اسمش بار دو یکی فقط من بود، نامی حسن یه پیگیر اواخر اون سهند

 بهشون ربطی ولی شد، پیداش تزریقی معتاد مشت یه دونی   سگ تو. گیرن می رو جاش کورتر تا ده شه، می باز که

رفتم غلط رو راه اساس از. نرسیدم کوفتی هیچ به و رفتم شونم نتیجه و نوه دنبال. نداشت . 

 

 سوتی منتظر که شد می ختم کسی و جایی به نظرش به مسیرها تمام. شد مشغول آن با و گرفت دست در را سوییچش

 هایش دست و چسباند او کار اتاق دیوار به پشت. بزند الوند به حرفی نکرده، پیدا اطمینان تا ندانست صالح. یود دادنش

دوخت او به چشم و گرفت البا سر. رفتند فرو رنگش سیاه جین شلوار جیب در دو هر : 

 

_  سر راست یه که داشته اونا به ربطی یه کرده، جابجاش که اونی احتماال  . رسیم نمی جایی به ساقی تا دو کردن دنبال با

 یکی فعال   کنیم، می پیداش. داشته مختصری آشنایی یا رفاقت باهاشون ولی نباشه اهلش تونه می. آورده در خرابه اون از

شد؟ چی دادگاه. بده خبر بهم و بگیره آمار گذاشتم رو  

 

 دستش کف به نگاهی. داشت هم را تنش دریدن   هم از توان که مردی با روبرویی به نکند، فکر آن به بود کرده سعی

. ریخت می هم به بیشتر را حالش بود، گذرانده که تلخی روزگار به کردن فکر شد، عصبی. زد می نبض هم آن انداخت،

 گل گلدان به خیره نگاهی با. رفت می میان از ابرویش دو بین ی فاصله وقتی شد می تر تیره هایش خاکستری رنگ

 های برگ لمس با. رفت سمتش به و برداشت را میزش روی آب پارچ. است نداده هم آب آن به حتی آمد یادش بامبو،

زد لب بزرگش، : 

 

_ باشه باید ولی ببرم رو یمین خوام نمی فرداست، . 

 

نشست اش شانه روی فریبرز حامی دست بود، سال صد برایش که ای لحظه گذشت با . 

 

_ نشو من مثل. خون ت تو نریزه زهرش که کن آباد رو خرابی. گذره می تر سخت نگیر، سخت . 

 



 باز رفاقت و آشنایی باب شان بین که اتفاق دست بیاوردشان، در پا از تنهایی که بود ای اندازه آن به هایشان داغ دو هر

 به میز پشت یمینش که جایی بود، شرکتش سالن به حواسش. کردند رفاقت و شدند دوست. همراه و شدند گاه تکیه کرد؛

 با هایش زدن حرف البالی. شد نمی بلند اعتراضش صدای و نشست می اش تحمیلی بیکاری   از فرار برای و اجبار

 محیطش از شومی ی خاطره که برگرداند جایی به را او نبود رضا دلش ولی را، اش دلتنگی ی زمزمه بود شنیده صحرا،

گفت و سپرد دردهایش دریای به دل. داشت : 
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_  دارم گذرونه، می داره ولی شده، تر حساس. نریزه هم به حالش که بزنم حرف بیشتر سالمش گوش کنار کنم می سعی

نمیاره روش به و کشه می تیر پهلوش هنوز هستن، ها کبودی بعضی هنوز... سخت خیلی سخت؛ ولی گذرونم می . 

 

کرد زمزمه نفرت پر و تلخ ایستاد، فریبرز به رو و گلدان به پشت : 

 

_  زیرمیزی باشه الزم اگه حتی رم، می اعدامش پای تا. کشیدم چی من و اومد سرش چی شه نمی پاک ولی من مغز تو از

دم می انجام اینم بکنم، لقمه حروم اون نبودن خرج . 

 

 به که آورد می کسی سر را بدترش هم خودش که بزند نداشت حرفی و داد قرار الوند ضربان پر ی سینه روی را دستش

 الوند، سؤالی نگاه رفتن، برای داشت وقت ساعت یک فقط. انداخت ساعت به نگاهی و کرد کج سر. شود نزدیک مریمش

آورد حرف به را او : 

 

_ مریم دنبال برم بعدش و جا این بیاد وکیل منتظرم . 

_ داره؟ اخالق و مرام جا؟ این میاد وکیلت  

_ کارشه اول هنوز که االن حداقل پاکه، ش پرونده نبوده، کاری کثافت اهل. ببینیش خوام می آره، . 

 

آب دلشِ    یخ و شد باز هایش اخم دید، که را یمین نگاه. شد باز اتاقش در و گفت ای خوبه . 

 

_ داری اطالع اومدنش از گفتن آوردن، تشریف مظاهری جناب . 

 

هر از رنگی نگاهش و گذاشت هم روی چشم گرفت م  : 



 

_ ممنون اتاقم، تو بیاد بگو آره . 

 

 شد، وارد اسپرت سراسر لباسی با جوان مردی بود، در به دو هر چشم. کرد رها باز نیمه را در و گفت ای باشه یمین

 نگاه و رفت باال دادگستری، یک پایه وکیل یک قالب   در تیپ، این از الوند ابروهای. بود آویزان اش سرشانه به هم کیفی

 سامسونتی کیف با پوش شلوار و کت مردی منتظر نداشت، تعارف که فکرش و خودش با. گرفت بیشتری عمق ریزبینش،

 چیزی تنها. داشت ذهنیتش با گیری چشم تفاوت جوان، مرد این و باشد داده جای آن، در را ندارش و دار تمامی که بود

بود زده باال کمی را هایش آستین که بود رنگش آبی پیراهن همان دید، مناسب او در که . 

 

_ بخیر روز سالم، . 

 

 دو هر را جوابش. بدانی جدا ول و ُشل و حال بی های جوان از را او بتوانی که قدری آن بود، رسا و محکم اما صدایش

 جا همان هم فریبرز و رفت میزش پشت فاصله، همان در خودش و زد ها صندلی به ای اشاره دست با او، و دادند

ایستاد روبرویشان . 

 

_ باشین راحت . 

 

 دست. کرد انتخاب نشستن برای را میز به صندلی دورترین هم خودش و گذاشت کناری را کیفش طمانینه، با جوان مرد

 که او بود، آمد و رفت در فریبرز و الوند بین نگاهش. داد تکیه هایش لبه به آرنج و گذاشت صندلی سوی دو را هایش

داد قرار کالمش مخاطب را یود شده موکلش : 

 

_ بزنیم حرف تون پرونده مورد در هم با که بیام جا این گفتین. خان فریبرز خدمتم در بنده ممنون، . 

 

 لحاظ به بود دور مهدیار از چقدر نظرش، در. شد متوجهش الوند که بود دیگری مثبت ی نکته بودنش، آداب مبادی  

 تا شد گر نظاره سکوت در و دوخت او نافذ های چشم به را نگاهش. دارد رفاقت او با چطور بود مانده شخصیتی،

بزند حرف فریبرز . 

 

_ زدین تون کاری ساعت از پرونده، از حرف تا هست آشنایی باب بیشتر . 

 

 پایین و باال و دوندگی برای هایش خستگی اثرات هنوز. کشید پایش روی دست و زد فریبرز روی به قد تمام لبخندی

بود تنش در ها پله از رفتن : 

 



 

_  هم کالنتری اون به. زدم سر دادگاه وقت اول امروز من پرونده، مورد در. کارمه از جزیی موکلم، به دادن مشاوره

 من که جوری اون. شه می تشکیل زیاد احتمال به آینده ی هفته تون دادگاه ولی هستین آزاد وثیقه قرار با که فعال   رفتم،

ندارن دادن رضایت و اومدن کوتاه قصد دارم، خبر ازشون . 

 

نبود پوشیده الوند بر فریبرز، صدای در خوابیده حرص . 

 

_ ارزه نمی مفت شکایتش، . 

 

گفت آن، ی شیشه کردن پاک حین در. برداشت میز روی از دستمالی شدن، خم با و برداشت را هایش چشم روی عینک : 

 

_  یا کنیم، جبران قدم دو با رو قدم یک این و بیاریم گیر ازشون چیزی یه باید. ایستاده شما و من از جلوتر قیمتی، یا مفت

 دیه که ایشون، جلوی بذاریم چک دسته فقط آخرش که بزنیم زل شما شدن محکوم و اشتباهی آدم یه شدن   برنده به بشینیم

کنن دریافت . 

 

 اشاره انگشت و شد جمع انزجار پر لبش. آمد می جوش به خونش کرد، می فکر که مرد آن خونسرد و زخمی ی چهره به

آورد باال وکیل های چشم جلوی را اش : 

 

_ کفتار به مفتم پول دم، نمی شغال به باج. ماسه نمی بهش من از لایر یه ! 

 

کرد قفل هم در شکم، روی را هایش دست و زد چشمش به را عینک . 

_  مستندات طبق. کرد پیدا بهش شدن نزدیک برای راهی یا گرفت آتو باید ولی متینه تون حرف بله کردن، خرج درایت با

 شما که شده تایید صحنه در حاضر افراد توسط ادعاش چون بشه محکوم تونه می درصد ده فقط ایشون شما، های گفته و

زدین شون کتک جهت بی . 

 

 و داد قرار جوان مرد جلوی را قهوه فنجان دادن، سالم با و شد وارد سامان. شد حکمفرما شان بین سکوت زدن، در با

داد توضیح شرمنده : 

 

_  هر در. کنم آماده قهوه تونم می فقط توانم حد در و شرکتم همکاران جزو منم. رفته مرخصی مون آبدارچی ببخشید،

نباشه طبع باب اگه تون شرمنده صورت . 

_ برم می لذت شما ی قهوه از حتما  . سازیم می هم زیپو آب با ما. کردین لطف جناب، نفرمایید . 
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 در شدن بسته و رفتنش با زمان هم. کاشت لبش روی لبخند سپاسگزار، نگاهی با الوند و کشید موهایش پشت دستی سامان

گرفتند سر از را شان بحث اتاق، . 

 

_  کتک وقتی. نشد عوض مسیرش رفتم که راهی هر بود، من ماشین پشت درست ساعت یک. شناسه می رو چ شم چ شم،

بود گرفته خط جا یه از که این یعنی همین،! چرا نگفت زنمش، می دارم که این به حتی خورد، می . 

_ داره؟ دشمنی باهاتون کسی  

 

کشید انگشت سر با محکم چشمش پشت و کرد رها صندلی روی را خود تلخ؛ و صدا پر زد، پوزخند : 

 

_ کرده گیر پرم به َپرش که گذاشتم کی ُدم رو پا تازگیا دونم نمی ولی مورده یه همین دارم، زیاد که چیزی تنها . 

 

 حرف بین ای نکته تا کند ضبط را صدایش شان، جلسات طی که گرفت اجازه کرد، فکر فریبرز های حرف به خوب

 عینکش انگشت، سر با. نوشت یادداشتش دفترچه روی خود برای ریزی نکات و برداشت را کیفش. نماند نشنیده هایشان

پرسید و راند عقب را : 

 

_ چی؟ نما دوست دشمن    

 

 پر جایی به دیروز از فکرش. برد چانه زیر را هایش دست او و ماند فریبرز ی شده چفت هم به های لب روی الوند نگاه

کرد باز لب دید، که را منتظرشان نگاه. شود بزرگ تا نداد مجال اما کشیده : 

 

_ شاید دوستا ولی نداره خبر زندگیم خصوصی ی برنامه از دشمنم. باشم داشته  باید ولی نکردم، پیداش فعال   . 

_  در. کنم شون ارزیابی و بیاد وجود به مختصری آشنایی نمیاد بدم. هستین بدبین بهشون که خوام می کسانی از لیست یه

 با شما، های گفته به توجه با هم رو دهنش دید باید. رم می دیدنش ولی بسته رو مون دست جوره همه هم، مرد اون مورد

فهمید چیزی ازش شه می یا بستن پول . 

 



شد متذکر تر آرام و داد تکان سری : 

 

_ نیست مشکلی داشت، هزینه اگه ازش کشیدن حرف . 

 

 برد هم در چهره اش، تلخی از کمی و خورد هم را قهوه از ای جرعه. داد قرار کیفش درون و کرد جمع را اش دفترچه

شد بلند و داد فریبرز به را نگاهش اما : 

 

_ شم مرخص نیست امری من با فعال   اگه. ریم نمی خط اون سمت باشیم، داشت آمیز مسالمت راه تا . 

 

شد دراز مظاهری جلوی فریبرز دست و زد دور را میز هم الوند : 

_ بده جواب مون همکاری امیدوارم. رسونم می وقت اول فردا رو خواستین که چیزایی . 

 

زد را حرفش داد، نمی نشان را آن ظاهرش که جدیتی با و فشرد گرمی به را او دست : 

 

_  یه کاریم ی تجربه. ست بنده به شما اعتماد و نکردن َروی تک کنه، کمک پرونده روند و بنده به تونه می که چیزی تنها

واردم کار اصول به اما نیست، طویل و عریض ی پرونده . 

 .خوبه_

 

 برای زد می سوسو هایشان چشم پس   در امیدی و افتاد هم به دو هر نگاه. شد خارج اتاق از و کرد خداحافظی هم الوند با

بیفتد اتفاق برایشان نفس، تازه وکیل این سماجت با شاید که شدنی برنده . 

بود می کالسش سر باید فردا. نخورد شب به مریم برگرداندن برای تا رفت هم فریبرز . 

 

**** 

 

 و دار تمام که بود ای گذشته تنگ دلش. ماند خانه درب روی نگاهش و کشید را تنش. شد پیاده و کرد پارک را اتومبیلش

 را کلید شده، که هم مریم خوردن تکان برای اما بیندازد، کلید خواست. بود مهینش خاله گرم و مادرانه لبخندهای ندارش،

 زن. نبود مریم از خبری اما شد باز رویش به در و کرد جابجا را ای سنگریزه پا با. زد را در زنگ و برگرداند جیبش به

 اش تلخی بار زدن، لبخند با تا داد خفیفی تکان هایش لب به هم او آمد، باال هایش گونه و زد عمیق لبخندی دیدنش، با که

کند کم را : 

 



_ خوبی؟ خاله، سالم  

_ بود کرده رو هوات دلم زدی، سر که خوبه مادر، تو بیا. شکر پسرم، سالم . 

 

 روز، وقت این تا که مریم برای شد متاسف و کشید حیاط به سرکی مهین، رفتن کنار با. بوسید را زن پیشانی و رفت جلو

 آورد در سر از چادر کمرش، گرفتن با مهین و گذراند نظر از را ساعتش. گرفت نفسی و بست را در. است خواب هنوز

گفت او، به پشت و : 

 

_  خودت و کردی راهی رو اون شد چطور. نشد ولی شه می پیدا باهاش هم تو کله و سر بیاد، که دختر اون کردم فکر

برگردی؟ تو تا بمونه کسی پیش قراره اومدی؟  

 

 ی خسته لبخند ببیندش، تا برگشت که او. آورد در را صدایش و فشرد دست دو بین را گردنش نشد، مهین کالم متن متوجه

زد رویش به دیگری : 

 

_  این تا که کردی بدعادتش. ببرمش که دنبالش اومدم االنم. شه عوض ش روحیه و ببینتت که فرستادمش بودم، گرفتار

بخوابه؟ ساعت  

 

افتاد زمین روی و شد آویزان دستش از چادر ی گوشه و کرد اخمی پیرزن : 

 

_ مادر؟ اومدی کی دنبال پس. رفت که مریم مادر؟ رو کی  

 

  از ردی شاید تا نشست مهین ی چهره روی ناباورش نگاه و شد سست پایش  .ماند هوا در بردارد، خواست می که قدمی

دهد نشان را تعجبش حجم تا خندید دلیل بی و کشید هم در چهره. ببیند شوخی : 

 

_ رفت؟ کجا رفت؟  

 

 ساعت این تا مریم کرد می فکر. کرد نگاه خانه در به تشویش با و آمد طرفش به بود، نشسته دلش به ترس کمی که مهین

کرد نگرانش فریبرز، خبری بی حاال و رسیده تهران : 

 

_ فرستادی براش تو گفت دخترم این و دنبالش اومد تاکسی یه . 

 



 و وار دیوانه خودش دور دور، یک و گذاشت ساعدش روی. آورد در تن از را کتش و داد تکان هوا در را هایش دست

چرخید عصبی . 
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_ خاله؟ دنبالش اومد کی. دنبالش میام خودم گفتم و گرفتم تماس باهاش صبح امروز همین من  

 

شد شرمنده خودش، مالحظگی بی از و زد صورتش به چنگی زن : 

 

_ رفت اونم و اومد تاکسی مادر، نگفت . 

 

 جگر ُبن از فریادی دلش. گشت خشونت با و تندی به را شلوارش و کت های جیب برود؟ جایی خبر بی او شد می مگر

کرد بسنده کوتاهی زدن داد به اما خواست می : 

 

_ کجایی؟ لعنتی  

_ لباساش؟ و ساک با دختر این رفت کجا پس زهرا، ی فاطمه یا  

 

 دادند می جوالن سرش در شوم افکار تمام و بود خبر بی مریم حال از که وقتی نه نداشت، را مهین های گریه تحمل توان

 از و دوید را حیاط طول سرعت به. بود گذاشته جا اتومبیل در را گوشی. کردند نمی رهایش و گرفته را قلبش ی یقه و

شد روان دنبالش به زنان نفس و زور به هم مهین. رفت بیرون خانه . 

 رها باز، طور همان را در و گرفت را مریم ی شماره. زد گوشی به چنگی و شد خم کرد، باز را در و زد را ریموت

 می ناکجاآباد تا دلش شنید، نمی جوابی و خورد می که زنگی هر. کوبید اتومبیلش تایر به قدرت تمام با را پایش و کرد

 توجه بی که فریادی با برداشت خش اش حنجره توان، تمام با شد، وصل که همین. گذشت می حد از عصبانیتش و رفت

زد بودنش، کوچه در به : 

 

 

_ دنبالت؟ میام نگفتم مگه تو؟ گورستونی کدوم مریم  

 

 آشنا برایش نهایت بی که مردی صدای بندش، پشت و آمد خش خش کمی اول که خواست می را صدایش شنیدن فقط دلش

 .بود

 



_ جاست اون زنمم باشم، من جا هر بعد، به این از داداش، خان کن فراموشش . 

 

 دورتر کیلومترها که لبخندی آن با را، برادرش سخت صدای را؟ اتفاق کدام کرد؟ می تفسیر باید خود برای را واژه کدام

غرید و فشرد گوش به را گوشی را؟ گفتنش زنم یا دید می هایش لب روی هم : 

 

_ عوضی؟ تو گی می چی  

_ ینت زیر دیگه که فرستم می برات هم رو گوشی و خط بزرگه، داداش باش زنم بیخیال گفتم  زنم خرج امروز از! نباشه د 

خودمه پای . 

 

 صدا، تمام   فرمان، پشت نشستنش با و افتاد اتومبیل در جان   به. افتاد آسفالت روی دستش از کت کشیدند، تن از را روحش

بود العملش عکس دیدن منتظر و مانده خط پشت که برادری سر روی کشید هوار : 

 

_  رو چادرش پر   حتی و بخوره بهش دستت. منی خون هم برم می یاد از کنم، پیدات و تهران برسه پام شرف بی فرامرز

غیرت بی کنم می ت تیکه تیکه کنی، لمس ! 

 

**** 
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# دو_و_چهل_و_صد_پست  

 

 نیم هم سامان بود، زدن حرف مشغول گوشی با که آمد یمین صدای. باشد نگذاشته جا چیزی تا انداخت میز به نگاهی

رفت و کرد خداحافظی پیش ساعت . 

 تمام لبخندی ایستاده، اتاق وسط که دیدنش با. کشید سرکی یمین و شد باز کامل اتاقش در که نشست برق پریز روی دستش

رفت سمتش به و آورد باال را گوشی. شد وارد و پرکرد را صورتش : 

 

_ رسوند سالم زدم، می حرف مامان با داشتم . 

 

 است ندیده را مادرش و پدر یحیی، جز همسرش که شود می سالی دو آمد یادش و انداخت یمین خندان ی چهره به نگاهی

 را سوییچ و گوشی برداشت، را کیفش. دید نشود که بود آن از بیشتر هایش، چشم برق. اند نداشته جنوب تا سفری حتی و

 اطرافش آزادانه که هایش دست روی تا خندانش صورت از نگاهش. کرد طی را او تا مانده قدم یک و گرفت مشت در هم



 انگشت میان خالی   جای که رفتند پیش قدر آن هایش انگشت. سپرد دیگرش دست به هم را کیف و نشست بود، گرفته قرار

آمد حرف به ببیند، را او احواالت تا بود نیاورده باال را سرش هنوز. کنند پر را او دست های : 

 

_ کشید نفس شه نمی و شده تلنبار هم رو همه منم کارای شون، دیدن نرفتی وقته خیلی . 

 

 لبخند رویش به که هایی چشم و دید را یمین ی شده کج سر آمد، باال طمانینه با زدنی، هم بر مژه با که هایش خاکستری

شد فشرده گرم و زنانه اش، مردانه دست. داشت . 

 

_  و باشه خوب هوا که ریم می وقت یه شاءهللا ان. برم پدری خونه ندارم دوست تو بی که دونی می خودت  نداره، اشکال

نشه اذیت آوینم . 

_ تهران بیام کن شون دعوت . 

 

آوردش زبان به شرم با و خورد را بود دلچسب برایش نطلیبده آب مثل و بود خواسته که چیزی بابت را اش خنده : 

 

_  و زمستونه که االن گفت مامان دهنم، تو اومد اسمش جوری همین بودم، کرده جنوب ی تازه ماهی هوس راستش

فرسته می یحیی دست برام حلوا و کفشک ولی شه، می پیدا کم که صبورم . 

 

 کمی. کند رها را او دست خودش آمد نمی میلش شود، خاموش اتاق چراغ تا بزند را برق پریز یمین زد اشاره چشم با

گفت و کرد فکر : 

 

_ برات گیرم می رم می  هست، که جا همین . 

 

داد را جوابش طور همان. بود جلوتر گام یک یمین اما شدند خارج هم با اتاق، در از : 

 

_ نشه خراب بیاد، تهران تا که ذاره می یونولیت توی گفت مامان. کنه می فرق ش تازه . 

 

 حالت کمی ابرویش. شد خیره الوند توسط اش شده کشیده دست به و برگشت برود، جلوتر نتوانست و ماند دیگرش قدم

 دلیل بی که شناخت می را مردش. ماند منتظر بود، شده تثبیت هایش لب روی دیگر که گذرا لبخند همان حفظ با و گرفت

دهد نمی انجام را کاری . 



 ها، شدن نزدیک این. نزدو حرفی هم باز و شد رها دستش. بود ساکت همچنان و را، الوند پای ناچیز حرکت کرد حس

 جام شنیدنش، که بمی صدای و شد نزدیک صورتش به هوا بی که سری و گرفت را اش چانه که دستی. بود قلبش ام›آ

کامش به بود عسل : 

 

_ بربیام؟ پسش از من که نداری ای دیگه هوس  

 

 بی چه دستش و کشید او دست آرنج تا. رفت باالتر آرام آرام و گرفت راه الوند دست پشت اش، اشاره انگشت نوک

 الوندش نگاه. ببیند را او زالل های چشم تا کرد حرکت کمی سرش. نشست مردش ی آمده باال ی سینه روی صبرانه

 روی یمین، دست پشت سفت را دستش و نیاورد طاقت او که بود حدی به هایش سرانگشت ریز حرکات بود، گرفته رنگ

 او دل تا گفت می باید چیزی بار این. کرد پیدا جریان هایشان انگشت سر بازی زیر جا، همان بهار و داد قرار اش سینه

 و نشست الوند قلب ی گرفته اوج اما منظم های تپش روی درست هایش لب و رفت پیش سرش کند، گرم بودنش به را

رسید پچ پچ به نجوایش : 

 

_ بدی بهم تونی می خودت فقط که چیزیه تنها بودنت . 

 

 کشید نفس و چسباند او ی سینه به را صورتش از نیمی. را الوند تن به شدنش فشرده و کرد حس سرش پشت را دستی

 از را لبخندها لبخندش، و سپرده هایشان عاشقانه به گوش در، پشت درست که را ای سایه ندید و را دلش ندار   و دار

ربود می اشان زندگی ... 

 

**** 

 

 چشم او به  پرده، پشت از باالیی واحد ی همسایه و بود مانده باز اتومبیلش در. کوبید می آپارتمان درب به قدرت تمام با

 را کوچه عرض که کسانی نگاه که بود بلند حدی به فریادهایش صدای. گرفت می ترس با را همسرش ی شماره و دوخته

بود هایش پراندن پا و دست و او متوجه هم کردند، می طی . 

 دو به کالفه فرامرز. شد بلند هقش هق صدای و آمد پرده پشت جوشید؛ می یکسره  دیروز، از که اشکی ی چشمه با مریم

 می و بود مغزش روی فریبرز صدای. کند آرامش چطور دانست نمی. کشید می را موهایش مدام، و رفت می خانه سمت

 خود و زد  بود، ایستاده کنارش که ای نفره تک مبل سمت لگدی. بدهد پس جواب هایش همسایه تمام به باید فردا از دانست

توپید او به عصبی و کشید را مریم بازوی. رساند آشپزخانه به را : 

  

_ خوردی؟ رو من مغز االن تا دیروز از که نیاد باال نفست باید حتما  . دیگه ره می و شه می خسته دختر؟ آخه تو چته  
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# سه_و_چهل_و_صد_پست  

 

 برای یا بود، شده سست آن به دادن ادامه برای پایش که گرفت تصمیمی ندانسته که کند زاری خودش برای دانست نمی

 دستش به دیگر و گرفت را اش گوشی فرامرز که وقتی از. بکوبد پشیمانی دیوار   به سر گرفته، آتش که فریبرزی حال

 روی دست فرامرز، مساعد های قول اما داشت نرفتن قصد بار هزار صبح تا. جوشید می سرکه و سیر مثل دلش نداد،

 زجر با را جانش ذره ذره و بود شده طاعون شان انجام االن، که اشتباهاتی تمام روی بست چشم و گذاشت ضعفش نقطه

 ُسر زمین روی تا و داد تکیه دیوار های سرامیک به را تنش. بود سرش چادرش هنوز اما بود شده شب. گرفت می

 های لب به را لیوان ی لبه. نشست پایش کنار و کرد پر برایش آبی لیوان دستپاچه فرامرز، و بود شده تنگ نفسش .خورد

برخاست هوا به اش ناله و چسباند اشکش، از خیس : 

 

_ بدم انجامش همرات منم که دادی می انجام ای دیگه کار کردن، گریه جای کاش. نرفتی حال از دستم رو تا دختر بخور . 

 

 و دوخت او به را گریانش نگاه. چسباند دیوار به و کشید عقب را سرش و گذاشت لیوان ی بدنه روی را لرزانش دست

خورد تکان خفیف هایش لب : 

 

_ دادی قول نکن، اذیت رو فریبرز . 

 

 را حقش. گذاشت خود پای کنار پایین، همان را لیوان و نشست هایش چشم روشن های مردمک روی فرامرز شاکی نگاه

 درشتی های حرف و ها فحش بگیرد نشنیده کرد می سعی اما نگرفت آرام دلش. خواست نمی بیشتری چیز و بود گرفته

کرد می نثارش خانه، در پشت فریبرز که را . 

 

_ باال بیاد بذار خدا رو تو . 

 

 زمین بر دست و رفت باال صدایش هم او. زد می زنگ گوشش در بود، نشسته کنارش که هم مریم های التماس صدای

شود بلند تا گرفت : 

 

_ کنی پخش قبرستون توی رو من حلوای و کنی تنت سیاه لباس فردا از باید که بیاد . 

 

ببیند را فرامرز ناراحت و فراری نگاه تا گرفت باال را سرش و گرفت را شلوارش ی پاچه : 

 

_ خدا رو تو. شه می بد حالش بشه، عصبانی. بیاد بذار من جون   خدا، رو تو ... 

 



 اما رفت می خود در او و بود غریب عصبانیتش. کشید جلو خشم با و گرفت دست در را مریم چادر ی لبه دو و شد خم

 بودنش به امیدی هست، فریادش تا دانست می. بشنود را او صدای تا بود خانه بیرون به فقط گوشش. بود بد فریبرز حال

 هم فرامرز صدای در خشم های رگه. کرد می پیشه سکوت، او که روزی به وای اما بزند جوانه دلت در تواند می هم

ندارد؟ برادرش به شباهتی او بود گفته کسی چه و شد می دیده  

 

_ مریم نزن زیرش رو، چی همه کردیم طی هم با . 

 

 های ترس برای را حمایتش و کند حفظ خود برای را هایش پدرانه تا باشد، داشته را او تا انداخت می چنگ دنیا ی همه به

شد تر رنگ پر صدایش التماس   رنگ. باشد داشته اش همیشگی : 

 

_ بیاد بذار فقط  رم، نمی باهاش خدا به . 

 

شود آزاد مریم دست تا کشید عقب را پایش و زد پوزخندی پوشاند، غم موج را صدایش : 

 

_ خواستت می دلم ره می یادم دیگه و همه از ُبرم می بد که نزنی نارو بهم تو  رفت، و کرد پشت بهم روز یه که اون . 

 

 سعی و انداخت اش خانه نقلی   ی آشپزخانه کابینت چهار به نگاهی. کرد قالب آن به را هایش دست و کرد راست کمر

کند نرم را تندش لحن کمی کرد : 

 

_ بزنه نگار و نقش بدنم و تن رو بخواد داداش خان که زیلی و  زخم بستن واسه نداریم هیچی خونه تو . 

 

 دستش. سوزاند می بیشتر را دلش و زده خیمه خودش برای ای گوشه هم حسرت و کرد خون را دلش مریم، اشکی نگاه

کرد گرد عقب و کرد پرت هوا در را : 

 

_  شوهرتم کردی، وقت اگه ببین منم. نخوره غصه که اونه به چشمت هم تو. وایسته من پشت نبود یکی بابا، باشه

 .ناسالمتی

 

 چشم و ایستاد اش خانه کوچک هال وسط درست. گذاشت باز نیم هم را در و زد را آیفون ی دکمه پیشامدها، به توجه بی

 گردنش رگ. نشست حقیقت به دیوار، به درب شدن کوبیده با حدسش و گذشت دقیقه یک. بخورد دیوار به تا دوخت در به

 در اما کند نشینی عقب کمی شد باعث خشمش، پر نگاه و بود باز سرما این در پیراهنش ی دکمه دو بود، آمده باال بد

نکرد سکوت او، داد مقابل . 

 



_ چیز؟ همه بی کجاست مریم  

 

برد باال را صدایش و بست را در فرامرز. ندید او از اثری و رساند خواب اتاق به را خود ها، کفش همان با : 

 

_  اومدی که م خونه صاحب نه. بیاد و بره م خونه تو کفش با کسی ندارم خوش ولی نیستم نمازخون خوای؟ می چی هوی

کنیم صافش بخوای که طلبی نه و خونه نصفه این رو کنی ادعا . 

 

 نشسته بدش حال تماشای به خونسردانه که او سمت نبرد یورش تا گرفت دیوار به را دستش و برگشت شدت به سرش

 بیش َتوهمی و دروغ خواست می فقط گرفته، نادیده هم را پلیس ایست و رانده اتومبیل سرعتی چه با دانست نمی. بود

 دیدن با اما ببرد را مریم اسم هم باز تا کرد باز دهان. بود کشانده زنجیر به سینه در را نفسش و آمده پیش که چه آن نباشد

 تا گذراند نظر از بار چند را پایش تا سر و شد چشم تن همه شد، می بلند هایش چشم جلوش اُپن پشت از آرام که او قامت

 های قدم با و گرفت او از چشم اما لرزاند را دلش صورتش، قرمزی فقط. است نخورده او به فرامرز دست شود مطمئن

نبود وقتش اما تیز حرف از پر دلخوری، از پر اما شد مخملی صدایش. رساند اُپن تا را خود بلند : 
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_ بریم بپوش کفش باش زود . 

_ بیاد؟ کجا منه، زن  

 

 و رفت سمتش به. باشد داشته رویش حقی تواند می و شده او زن مریمش که را، او خزعبالت بیاورد طاقت توانست نمی

 هم باز. کرد سقوط زمین به آن، با همراه و افتاد مبلی تک روی فرامرز. داد هولش عقب به توانش، ی همه و دست دو با

 فراخ ی سینه و قامت از چشم. آمد هال به لرزان پاهایی با و آمد درد به گلویش، خراش از مریم تن و کشید فریادی

بود کرده تحمل عذاب با را ندیدنش روز چند همین. گرفت نمی فریبرز . 

 

_ فرامرز نکردم ت خفه خودم تا شو خفه . 

 

 چهره بردن هم در با و زحمت به را اش مانده مبل روی پاهای و زد لبخندی اما کشید تیر برخورد، این شدت   با کمرش

کشید پایین اش، : 

 

_ شه می بیوه جوونه، زنم . 



 

 و بست چشم مریم. پیچید فرامرز تن عصبی   های یاخته تمام در درد و کوبید پایش قوزک به لگدی و رفت پایش کنار تا

گرفت چنگ در را او ی یقه نشستن، با فریبرز : 

 

_ شه تبرک اسمش با زندگیت، و دهنت گند   بو تا بگیر غسل اول باید میاد، کثیفت دهن تو مریم اسم ! 

 

 برادر ی ناجوانمردانه حرکت این برای نگاهش در کشید شعله نفرت و ریخت فرامرز جلوی و فرش روی را دهانش آب

 :کوچکترش

 

_ ولی ببینی، رو اون رنگ تا شو آدم گفتم بشه؟ شرف بی توی زن بیاد که کردی خرش اومدی نیستم، من دیدی تا ... 

 

صدایش نرم طنین با کرد خفه گلویش در مریم را صدایش : 

 

_ بودم راضی خودم . 

 

 بود شده پدر اش، جوانی تمام با بود، کرده بزرگش. ایستاد او رخ به رخ. شد بلند و کرد رها ضرب به را فرامرز ی یقه

برادرش و خودش ناپدری   بود شده که مردی پای و دست زیر داد می جان داشت که دختری برای ... 

شد بلند فریادش اما بود شده دلتنگ : 

 

_ شده خراب این تو اومدی شدی پا باهاش که کردی غلط خیلی. بودی راضی که کردی بیجا تو . 

_ بزن حرف درست زنم با . 

 

 به نگاهش. نیاورد برادرش سر بالیی که بدهد قول توانست نمی هم خودش به حتی بار این و برنگردد باز تا بست چشم

گفت تند و کشید عقب را خود شد، دراز پیراهنش باز ی دکمه سمت به که افتاد دستی : 

 

_  می تو چشم از رو بیاد پیش چی هر من و مونه نمی حرمتی. شه می ناجور بزنه، سرم به اگه دونی می. بریم بپوش

 .بینم

 

 دستی سوخت، می اش گونه. ایستاد پایش یک روی و گرفت را شده واژگون مبل ی دسته درد، با فرامرز و لرزید پلکش

کرد نگاهش امیدوار اما دلخور بود، عجز آن در که مریم صدای شنیدن با. کرد حس را خون گرمای و کشید . 



 

_ نیست زندون تو حق . 

 

رفت باالتر صدایش و زد ای ضربه مریم سر به اشاره انگشت سر با : 

 

_  حرفام همه شد؟ همین ارزشم ی همه. دادی نمی گوش کثافت این حرف به که بودی سالم اگه فندقی مغز تو چه؟ تو به

هیچی؟ یعنی  

 

 فرامرز به نگاهش و شد رها چادرش. آورد نمی تاب را او اخم. کشید صورتش از نیمی و بینی روی را دستش ساعد

دوخت چشم فریبرز به هم باز و شد مچاله دلش. افتاد : 

 

_ بیفتی دردسر تو خوام نمی ارزی، می زندگیم تموم از بیشتر . 

 

کشاند مریم چشم به را غرورش های شکسته بار، این و رفت جلو : 

 

_ خودت؟ و من با کردی کار چی بودی، تو زندگیم ی همه احمق  

 

زد ضجه : 

 

_ خب؟. ولی کن زندگی تو جا، این مونم می. کردم می باید که کاری  

 

کرد اشاره غمگین، فرامرز به دست با و نشست زمین روی. لرزید دلش و کرد نمی هم نگاهش دیگر فریبرز : 

 

_  به ذاره، نمی گفت. سراغت بیان دوستاش ذاره نمی گفت. باشه داشته بهت کاری کسی ذاره نمی باشم، زنش داد قول

خورد قسم من جون . 

 

 رخت تنش از بهار. نبود وارش مریض و دار کج لبخندهای از خبری دیگر که شد فرامرز ی خیره چرخید، سرش

 فدای اش همه بود، نفهمیده جوانی از چیزی. است گذاشته پا اش سوخته آرزوهای تمام گورستان به پا کرد حس و بربست

 چیزی که بود آمده اش زیادی دنیا. گرفت او از برادرش هم را آن که بود خوش مریم کشیدن قد به دلش. شد آن و این

پرسید وار زمزمه سخته به و کرد باز لب. گذاشت نمی دلش و او برای : 



 

_ کردی؟ عقدش  

 

 مریمی سمت برگشت نگاهش. نشست اش سینه به که بود آخری تیر فرامرز، آوردن فرود سر اما شد نمی باورش هنوز

 فریاد را دردها خودش، سرخ های چشم. بود دوخته چشم هایش لب به منتظر اشکبار، چشمی با و نشسته زمین روی که

 به را اش خسته تن و شد کنده جا از َرمقش بی پاهای هم، روی شان فشردن با اما، بگوید چیزی کرد باز لب. کشیدند می

کشاند خانه بیرون . 

 مرد آن های بهانه تمام جا؛ یک دانست نمی اما باشد، که بماند، تا کرد پاییز را او زندگی رفت، در تا مریم ی خیره نگاه

است گرفته کردن زندگی برای را ... 

 

**** 
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 گفته هم مهدیار نبود، فریبرز از خبری. بود کشانده عقب به تخت روی را خود یمین، پوشیدن لباس گر نظاره سکوت، در

 خونسردانه که کرد را تالشش تمام گرفتند، ضرب زمین روی پاهایش. برگردد او تا هست شرکت به حواسش امروز بود

 به را هوا سرمای و کرده دود سیگاری چند حیاط در آوین، و یمین چشم از دور صبح، تا. کند فکر اش نتیجه و دادگاه به

بود کرده فکر اش زندگی در افتاده های اتفاق به و کرده طی را حیاط طول. بود خریده جان . 

 

_ بپوشی؟ لباس خوای نمی  

 

 فشار کمک با. گرفت را دستش یک و شد اش خیره ای لحظه. خورد چرخ یمین ی چهره روی اتاق، کنج از نگاهش

 مژه و خورد ُسر الوند لباس ی یقه روی یمین های چشم. بست قامت او روبروی و شد بلند تخت روی از دیگرش، دست

 تا آورد او های انگشت بند به فشاری. گرفت نادیده و دید بشود که نبود چیزی بودنش، مغموم. افتادند هم روی هایش

 کنار. چسباند اش سینه به و گذاشت او سر پشت را آزادش دست. شد لمس دستش کمی فقط اما بگیرد باال را سرش

کرد زمزمه گوشش : 

 

_ نگرانی؟ چی، همه شه می تموم  

 

 َبر از هم را هایش خودداری داشت، حالش از خبر. کند سکوت الوند مقابل در تواند نمی دانست می چکید، اشکی قطره

خورد هم به هایش لب و داد تکان سری. بود : 



 

 .نگرانم_

 

 که. نروند رژه چشمش جلوی روزهایش آن حال   تا زد پلک و گرفت دستش تنگ ی حلقه میان تر سخت و سفت را تنش

 گاهی اما بود محال. کند پاک اش حافظه از امروز یک خورد، می همسرش بدن به که را لگدهایی و ببرد یاد از را فیلم

 سرش روی لب. کرد لمس را جنسش و گرفت اش بازی او ی مقنعه پایین با. نبیند آسیب کسی تا کرد ممکن باید را محال

زد زل براقش های چشم به و کرد دور خود از را او و داد قرار . 

 

_ بخوره بهش کمتر حقشه که چیزی از ذارم نمی کنم، می درستش . 

_ دونم می . 

 

 اتو و ای پارچه شلوار. رفت شان مشترک های لباس کمد سراغ و کشید پس یمین، ی مقنعه دادن بازی از را دستش

 به نزدیک های لباس گفت می همیشه یمین. برداشت تر روشن رنگ با پیراهنی همراه به را اش سنگی زغال ی کشیده

گفت برگردد، که آن بدون بود، هایش لباس کردن عوض مشغول. دهد می نشان تر تیره را ها آن چشمش، رنگ : 

 

_ خودت با زحمتش پرته، حواسم امروز یه. کنم ش ترجمه و بشم فیلسوف باید یعنی زنی، می حرف که ای کلمه تک . 

_ نکش سیگار . 

 

 شنیده، را عمیقش های کشیدن نفس صدای بار چندین که یمینی کرد نمی هم را فکرش. ماند کمربندش سگک روی دستش

 مشغول. کشید تن به هم را پیراهنش و فرستاد بیرون هایش ریه از صدا بی را بازدمش. دیده حیاط در را او و بوده بیدار

شنیدنش برای شد گوش او، و شد بلند صدایش. چسبید اش شانه به یمین ی چانه که بود هایش دکمه بستن . 

 

_  اتفاقام این مسبب چرا که سوزم می باهاش منم فیلترش، ته   تا سوزونی می و لبت رو ذاری می که سیگاری یه هر با

باشی آروم تو که برنمیاد ازم کاری هیچ ولی . 

 

 جدی و رفت باالتر ابرویش یک. کند نشینی عقب یمین شد باعث که چرخاند را تنش و برداشت میز روی از را ساعتش

زد کمر به دست و داد او به را نگاه. شد دستش مچ روی ساعت بستن مشغول شده، تر : 

 

_ زنی؟ می چوب سیاه زاغ  

 

 و برداشت هم را او کت و رفت کمد طرف به. زد رویش به دلنشین اما تلخی از پر لبخندی و داد تکان طرف دو به سری

داد توضیح آن، پوشیدن برای کردن کمک حال در : 



 

_  به منه، به زندگیته، به همیشه حواست نره یادم که گردنم بندازم کنم می نخ دونه دونه و شمرم می رو دلواپسیات نه،

 .دخترته

 

 کشیده پایین را او نداشت یاد به. آورد نمی رویش به را هایش کوتاهی که یمین، جمع   حواس و خاطر از شد گرم دلش ته

 البالی و پیچاند می رو، و خوشرنگ لَفافی در را هایش دلخوری همیشه. باشد ریخته کامش به را هایش تلخی و

 راهش. کند پیدا جبران برای چندانی دو ی عالقه او تا کرد نمی ابراز مستقیم اما رساند می گوشش به هایشان، روزمرگی

 اتاق به سرتاسری نگاهی و برداشت هم را اش گوشی. بود شده اش زندگی در زنی پایبند حد، این به تا او که بود بلد را

 می تاب هوا در هایش انگشت میان که نو جورابی جفت با آمد صورتش جلوی یمین دست که بود کم چیزی انداخت، شان

 جوابی که آمد یادش. شد شان پوشیدن مشغول و نشست تخت ی لبه. گرفت دستش از و زد او به تشکر پر لبخندی. خورد

هر به  داشت حرف نگاهش. داد قرار پایش دو هر ران   روی و کرد خم آرنج از را هایش دست و کرد تر لب نداده، او م 

 کنارش هم یمین زد اشاره بود، همیشگی کالمش جدیت طعم  . شدند نمی جور و جفت دلخواهش به دهانش، در کلمات اما

زد را حرفش کرد، حس که را تنش گرمای. بنشیند : 

 

_  شهر این گوشه هر که چیزی وگرنه تون، خواستم نمی که کردن بازی برای باشم، داشته رو شماها که ساختم زندگی

ست ُسرسره و ااَلکلنگ و تاب زیاده؛ ! 

 

انداخت او بازوی دور دست و داد جان هایش لب به گرم، لبخندی : 

 

_ نکرد؟ بدقلقی آوین  

 

کرد برخاستن قصد و دستش گرمای با فشرد را یمین دست ی پنجه : 

 

_ گذره می بهتر زندگی دور، بریزه رو خیال و فکر و بیاد راه مامانشم میاد، راه باباش با اون نه . 

_ شدن رد و کردن خاک نه کردنی، حل مرد   دونم می . 
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# شش_و_چهل_و_صد_پست  

 

 



 می جایش سر اش گونه کبودی هنوز اگر حتی. آمد نمی پیش پایش به پا صبورانه اگر حتی زن، این برای رفت می دلش

شد بلند کالفه و آورد در او دست ی احاطه از را بازویش. ماند : 

 

_ یمین دادم می دیگه مدل یه رو جوابت وگرنه نیست وقتش و جا االن . 

 

 ساعت یک باید شد فراموشش. زد ای خنده تک و دید پاتختی روی ساعت به را عمیقش نگاه چرخید، او سمت که سرش

 از او متعجب نگاه متوجه. بود لرزانده زن، این جان   تهدید با را دلش که بدوزد مردی به چشم و باشد دادگاه دیگر نیم و

داد نشانش را ساعت چرخاندن، چشم کاسه در مردمک و دادن تکان ابرو با و شد یکباره به ی خنده این : 

 

_ دادنم؟ جواب دیگه جور یه برای کنم پیدا وقت که کنی می نگاه ساعت به داری  

 

 و انداخت شانه روی را کیفش. داد نگاهش خورد   به شیطنت، همراه به را مهربانی و شد او نیشخند علت متوجه تازه یمین

سابید بازویش به بازو الوند، کنار از شدن رد حین در و کشید باال تفاوت بی ای شانه : 

 

_ بدم قهوه یه بهت که داریم وقت دیگه چقدر ببینم خواستم می . 

 

 بازوی روی دستش و گرفت اوج دلش ضربان. افتاد می باید که افتاد دام به جایی هایش لب و شد کشیده شدت به دستش

 باز که داشت نگه پا سر را او مردش، های بودن همین. بود دلش و خودش برای که داشت را ها کم همین. شد چنگ الوند

 عشق داشت، رنگ برایش الوند، حمایت. بنوشاند آن از ای جرعه خود به روز هر و بریزد ای پیاله در را عشق هم

زد لب اش خیره و کشید عقب الوند که بود خوشی نیمچه این ی خلسه در هنوز. داشت زندگی داشت، : 

  

ترافیک این با شه می دیر بیا زود. زنیم می حرف شب ش ادامه سر   داد، جواب االنم برای لبات ی قهوه _ . 

 

 ذکری و گذاشت اش سینه درون ی تپنده عضو روی دست. زد بیرون اتاق از نگاهش، باران ستاره به شدن خیره بدون و

خواند خود آرامش برای . 

 

**** 

 

 نگاهی. کرد شان پرت جاکفشی کنار و گوشه به پا، کنار با. آورد در پا از را هایش کفش و بست سرش پشت را در

 نایلون و زد پوزخندی. نبود رویش خبری هیچ که دوخت گاز به چشم. رفت آشپزخانه به و انداخت هال به سرسری

. زد تکیه در چهارچوب به و آورد در. رسید اتاق به که بود کاپشنش زیپ کردن باز مشغول. گذاشت اُپن روی را دستش

 که دختری داشتن برای را آرزوهایش. است بسته پلک و چسبانده تخت به را سرش که دید زمین روی ای گوشه را مریم

 فریبرز چطور را حرف کم و افسرده مریم این. کرد خاک گور در خندید، می همیشه شرم با همراه او، دیدن با هایش لب



 ی ملحفه روی از سر سریع و بپرد او پلک شد باعث که کرد پرت تخت روی را کاپشن. دانست نمی را بود کرده بزرگ

 که را شلوارش حرکتش، به توجه بی فرامرز اما  کشید جلو را شالش خورد، هم به که شان نگاه. بردارد تخت نامرتب

 با. شد اش بیرونی شلوار کردن عوض مشغول و برداشت فرش روی از بود؛ شده برعکس میان در یکی هایش پاچه

پرسید حال، همان : 

 

_ بخوری؟ خوای نمی چیزی  

 

 و کردند لرزیدن به شروع هایش دست. بست چشم و چسباند اش سینه ی قفسه به چانه َدوید، صورتش به خون که مریم

 کوتاه های ناخن و آوردند هجوم اش یافته ترمیم تازه ذهن به خاطرات،. کند پیدا قرار تنش تا گرفت آغوش در را خود

 ملتمس او، نگاه مقابل در و پرید جا از نشست، اش شانه سر روی که فرامرز دست. کرد فرو تنش پوست در را اش شده

گفت سریع و رفت عقب : 

 

 .سیرم_

 

 اش خیره تمسخر با و گذاشت ارتباط این برای اش تجربه اولین حساب به را آن اما خورد جا اش منتظره غیر واکنش از

 :شد

 

_ خوری؟ می هوا سیرم؟ رو چی پایین، ندادی گلوت از آب قطره یه االن، تا دیروز از  

 

 یاد از بود، نشسته ذهنش در که را رویش پیش ی چهره تا زد پلک بار چند و زد زل او به آورد،  باال آرام را نگاهش

 لب و برد فرو را دهانش آب ی مانده ته همان اما بود شده خشک گلویش. بگیرد نظر در خوبی مرد را فرامرز و ببرد

لرزید هایش : 

 

_ نرفتم مدرسه . 

 

 کنار و نکرد کاپشن به توجهی. داد قرار دراورش کشوی درون حوصلگی بی با و برداشت را بیرونش شلوار و پیراهن

ایستاد در : 

 

_  مهم برام نباشه زنمم نیستم، مشق و درس کار تو. نرو کال   خوای می یا. برو فردا از واست، کنن رد مرخصی امروز یه

 .نیست

 

 جیب در دست و بیندازد باال شانه شد باعث مریم، ی شده فشرده هم روی های لب و ناراضی نگاه چرخید، که سرش

کند اش ورزشی شلوار : 



 

_ خوام نمی خرجم کمک دم، می من که رو خرجی برسی؟ کجا به باهاش خوای می . 

 

 برای کشید می پر دلش. گرفت دورتر تنش حصار از را هایش دست و کشید باالتر را خود وقتی بود، اختیار بی لبخندش

بود گذاشته برایش که سختی های قانون و فریبرز : 

 

_ انتخاب هم با من و اون که ای رشته همون. بدم کنکور خوام می. برم دانشگاه باید گفت فریبرز ... 

 

ماند خیره او به نرس پر و شده گشاد هایش چشم و چراند جا از را او متر یک فرامرز، فریاد صدای که : 

 

_ . باشه خوام نمی. نیست وقتی بشنوم ازش اسمی خونه این تو خوام نمی باشه؟ اسمش باید جا همه! مرگ و فریبرز

شدی؟ شیرفهم  
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 راه، بی و راه مریم که مشتاق لبخندهای همین از. گرفت در کنار ستون   به دست فرامرز، و شد پر هایش چشم ی کاسه

 مریم ولی خواست می او از را داشت کم برادرش طرف از ها سال که توجهی. خواست می دلش کرد، می فریبرز نثار

 نداشت، را ترساندنش قصد. فشرد دندان زیر را لبش ی گوشه و انداخت سمتش نگاهی نیم. کوبید می سرش بر را او نام

 دو  پایش، جلوی. زد دور را اش خوابه یک تخت و برگشت را رفته راه. کند رها را او هم مریم که این از ترسید می اما

کشید عقب را خود او که نشست زانو . 

 

_ ببین مریم ... 

 

. انداخت نگاهی سقف به و گرفت باال کمی را سرش. آمد در صدا به کاپشنش جیب در مانده گوشی   که گرفت را دستش

 به را آن مریم بار این که کرد پرت تخت روی مجدد گوشی، برداشتن با را کاپشن. شد بلند و کرد زمزمه لب زیر لعنتی

 ی حوصله بی صدای. بود بیزار شلختگی از. کند پیدا برایش جایی تا گذاشت دستش ساعد روی مرتب و برداشت آرامی

رسید گوشش به فرامرز : 

 

_ شده؟ چی  

 

آمد صحبتش ی ادامه و یخچال در شدن باز صدای . 



 

_ پیشت سر یه میام فردا  نبین، رو من ریخت امروز یه. ندارم حوصله و حال شو، بیخیالم الله . 

 

 هم را آن و شد خم. افتاد پایش پایین نکند، اذیتش سرما تا بود انداخته اش شانه روی تا که چادری و شد بلند جا از

شد اتاق وارد زدن غر با فرامرز که برداشت : 

 

_ شماها؟ دست از ندارم زندگی من چرا. تون همه بابای گور بابا ای  

 

 کرده او به را پشتش که شد میخ مریم به. برداشت را رنگش سوسنی پیراهن بار این اما  کرد، عوض سرعت به را لباسش

 چنگش، میان از را کاپشنش. ایستاد سرش پشت و داد  تکان تاسف به سری. چالند می آغوش در را چادر و کاپشن و

بوسید کوتاه اما نرم را سرش روی مکث، با و کشید بیرون آرام : 

 

_ دختر باشی نیفتاده پس دیگه تو حداقل. میام تا بخور برو گرفتم، سرد ساندویچ . 

 

 خیاالت در و شده سردش دیوار، و در این بین. ایستاد جا همان گرفته، آغوش در چادر مریم، و آمد خانه در صدای

اما بود نبافته خودش برای را سوز پر روزهای این اش، دخترانه ... 

 

**** 
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 چرا فهمد نمی شود، می خیره منشی کوچک میز به و بندد می را در. شود می دفتر وارد و کشد می را موهایش عصبی

 دستمالی با را آن روی نشسته خاک و کشد می میز روی را اش اشاره سرانگشت. ندارد قرار خودش جای سر چیز هیچ

کند می پاک داد، دستش به بهار صبح، اول که . 

 

_ نظافت؟ اومدی  

 



 نمی اما ندارد حوصله دلیل، بی. کند می پرت میز روی را دستش مدارک و چرخاند می محمد اتاق در سمت را سرش

ندهد را او جواب تواند : 

 

_ کنی کتاب و حساب باهام که بدم بگو خواستی، دستی اگه فقط. کنم می حساب باهات ساعتی داره، خرج زندگیم آره ! 

 

 قرار با و دهد می تکیه در چهارچوب به و کرده کج را خود کمی کشد، می ای خمیازه و آورد می در را عینکش محمد

دوزد می چشم مهدیار ناراحت و کسل ی چهره به. کند می جمع سینه روی را هایش دست اش، بینی روی عینک دادن : 

 

_ شده؟ پیدات جا این شده چی  

 

 می باال را اش شانه یک. نشیند می نیمه و گذارد می رویش را پایش یک ران و کشد می میز ی لبه روی دستمال همان با

کند می نگاهش و کشد : 

 

_ برسونم بهت رو چیزا این گفت و بیرون کشید رو من فریبرز امالک، بنگاه وسط از واال . 

 

 هم روی هایش لب برگ، چهار سه همان زدن ورق با. دارد برمی را رنگ سفید ی پوشه و دارد برمی قدمی سمتش به

پرسد می را ربطش بی سؤال و آید می : 

 

_ خبریه؟ رفتی؟ چی واسه بنگاه  

 

دوخت دیوار به آویزان کوچک قاب به را هایش چشم و کرد کج کمی را دهانش : 

 

_ شم داماد سرم، خیر   خوام می فقط نه . 

 

گذاشت اش شانه روی دست و کرد عبوسش نگاه ی روانه لبخندی میز، همان روی ها برگ دادن قرار با : 

 

_ کرده؟ میل تو سمت دلش ای خورده پاک شیر   کدوم  

 

رفت او به شدنش بلند حین ای غره چشم و زد عقب را دستش : 



 

_ چقدره؟ شدن تبرئه برای فریبرز شانس گم می ببین پررو، بچه نشو جزییات وارد دیگه  

_  نظر تونم نمی رو دیه اما کرد کاری یه حبسش برای بشه شاید. کنم می رو و زیر قانونه، و تبصره چی هر دارم فعال  

 که بیاره شاهد اگه. کردم پوشی چشم من هم زده که آسیبی بقیه از حاال شکونده، جا سه از رو طرف دست زده. بدم قطعی

شه می تر سخت کار کال   . 

 

 زاویه او سمت سرش. برگشت و رفت محمد کار اتاق طرف به قدم دو. برد فرو جیبش در دست و کرد لمس را اش چانه

 :گرفت

 

_ ان جانفشانی منتظر و ریختن ملخ و مور مثل همه ماشاءهللا بیاره، پولی شاهد طرف شاید خب . 

 

 که بود دستش دم هم ای کیسه چای و گیاهی های لیوان. برداشت پایش پایین از را چای فالسک و شد کارش اتاق وارد

گفت و زد سمتش به ای اشاره و گذاشت میز سر آن را لیوان. شد اتاقش وارد مهدیار : 

 

_ بزنم دورش خوام می ولی بیاره تونه می . 

 

 میان را داغ لیوان دانستو غنیمت هم را چای همان بود؛ نخورده آب ای جرعه حتی بودن، خانه دنبال از خسته که هم او

 باال با و نشست سرش پشت صندلی روی. بسوزد کمی کردنش مزه مزه با هایش لب داد اجازه و گرفت دستش دو هر

کرد نگاه او به آمیز استفهام ابروهایش، جفت فرستادن : 

 

 چطوری؟_

 

برد چانه زیر را هایش دست و گذاشت میز روی بار این را عینکش و زد خونسردانه لبخندی : 

 

_  من، از خبر بی دوستت این اگه البته. کنی استفاده اون برعلیه طرف خود مدارک از که میفته دستت تو وقتی برنده برگ

نزنه کاری به دست . 

 

کشید جلو را خود و کرد تایید را حرفش سر با. کند می کاری هم خودش و آید نمی کوتاه فریبرز دانست می : 

 

_ ولی آتیش؛ تو سر با بزنه شیرجه عادتشه ده، می سبزی قورمه بو که ش کله ... 



 

رفت هم در اش قیافه و خورد را چای از مقداری که بود هایش لب سکون روی محمد منتظر نگاه : 

 

_  کارش شاید گفتم. نیست روزی سه دو و شهرستان ره می داره گفت مشکل، همه این وسط که بود مرگیش یه امروز

بکشی حرف دهنش از بیل با باید یعنی. نداد پس نم ولی کرده، پیدا چیزی گیری . 

 

 آمد خاطرش به چیزی ناگهان هایش، دویدن بود بس امروز برای. کرد جمع را دیگرش موکل ی پرونده و گفت اوهومی

پرسید رفته، فرو فکر در ای قیافه با و شد مهدیار ی خیره که : 

 

_  رو یکی این سؤال، همه اون بین رفت یادم ما؟ موکل ست چیکاره کرده، واریز پول پرداخت پیش حسابم دیدم صبح

بپرسم ازش . 

 

 میز زیر کرد اشاره محمد که انداخت نگاهی زباله سطل کردن پیدا برای طرف دو به و کرد له مشت در را کاغذی لیوان

 یا دارد پی در را فریبرز خشم گفتنش، دانست نمی. داد محمد به کردن، دراز دست با را شده مچاله لیوان هم، او و است

داد جواب مختصر نه، : 

 

_ بزنیم حرف ازش خیلی نداره خوش کاره، هیچ و کاره همه . 

 

 تردید حرفش. برداشت را کیفش و کشید سر باره یک بود شده سردتر که هم را خود چای و انداخت را لیوان تعجب با

بخورد مشکل به ندانستن با خواست نمی اما داشت : 

 

_ بدونن؟ چیزی ازش بقیه نخواد که خالفه مگه  

 

 دیوار روی سرش پشت که کوچکی و دار شماطه ساعت به نگاهی دفتر، کردن تعطیل برای محمد شدن آماده با همراه

او سمت برگشت سرش و انداخت کرد، می خودنمایی : 

 

_ . حرفاست این از آزارتر بی ولی باشه نفر سه دو قتل حکمش کمش، کم   که اوناست شبیه شه، می وحشی وقتی ش قیافه

افتاد؟ محمد، ها شه نمی وا نگفته، تا خودش جلو دهنت ولی گم می  
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# هشت_و_چهل_و_صد_پست  

 

 پشت دست. برداشت هم را عینکش و فرستاد باالتر کمی را پلیورش آستین. انداخت شانه روی را کیفش و زد لبخندی

گفت گوشش کنار اتاق، از شدن خارج هنگام و گذاشت او کمر : 

 

_ پرسم می خودش از. نگو خوای نمی اگه ولی بیفته کنم می کاری . 

کرد برانداز را او پای تا سر تنش، دادن عقب کمی با بار یک و داد او به را اش شده ریز نگاه مهدیار : 

 

_ خورده؟ روشنفکر جماعت به تنت. بود کتابات تو کمر تا سرت که خوابگاه تو خودت، واسه شدی چرچیلی  

 

 شد، بلند که اش خنده صدای. بدهد هل جلو به و بگذارد اش شانه پشت دست مهدیار شد باعث آورد، زبان بر او که شایدی

گرفت را جوابش : 

 

_  روی رو، جا اون نرفتنشم همون با ولی ره نمی و نیست وقت هیچ خودش بضاعت، بی های بچه واسه داره مؤسسه یه

انداختش راه دربدری تا هزار و وام کلی با. چرخونه می انگشت یه . 

 

 پذیرای هایش، جیب و کشید باالتر شانه روی را کیفش چرمی ی دسته. رفت باال لبش ی گوشه و کرد مکث ای لحظه

شدند هایش دست : 

 

_ رو جا اون ببینم شدم کنجکاو شد، جالب . 

 

پرید افکارش وسط مهدیار که رفتند پایین ها پله از هم، پای به پا و رفت هم در اش چهره است، خراب آسانسور دیدن با : 

 

_  دوست. رم نمی طرفا اون بیفته کالهم دیگه که دهنم تو زد حرفاش با چنان همه جلو که رفتم من بار یه نکرده، الزم

دادی ناموسی فحش بهش انگار. بدی تکون سر و بدبخت های بچه اون به بزنی زل بری نداره . 

 

کرد دراز محمد طرف به را دستش درب، پایین : 

 

_ کارش واسه حتی شد ضررش به خیلی بازداشت این که باشه فریبرز به حواست فقط برم، دیگه من . 

 



بست چشم و فشرد گرم را دستش : 

 

_ خواد می شما رفیق این جون از چی و میاد راه چی با ببینم. شاکی سراغ رم می هست، . 

_  خونه زنم خوبه حاال خدا، به کنن می ت پاچه تو پهنا دوال. بیارم گیر مناسب خوابه یه خونه شاید بنگاه، سراغ برم منم

فعال  . گرم دمت باش، داشته رو فریبرز هوای. ازم خواد نمی ویال و باغ . 

 

برسد اش پدری ی خانه به دیگری و بنگاه به یکی تا رفت را مخالف مسیر کدام هر و شد جدا هم از شان راه . 

 

**** 

 

_ مگه؟ بیای شادی نامزدی امشب خوای نمی صحرا  

 

 منتظر های چشم ی حواله نگاهی نیم. شد خیز نیم رختخوابش در و فشرد را دردش پر سر کرده، پف های چشم با

کرد زمزمه و کرد مادرش : 

 

_ کنه؟ می ترش خوشبخت بودنم  

 

شد بلند ناراحتی، و اخم به صدایش که رفت دلش و سر از تحمل : 

 

_ اتاقت کنج بشینی بیای شم بقیه و کنی خفه رو خودت دفترکار توی عصر تا صبح نیست قرار . 

 

 به جوابش اما بودند شده متوجه هم مرد همکاران   حتی را اش انگیزگی بی. نکرد تعجب هم مادرش شاکی لحن از حتی

 کرد نگاه پاتختی روی ساعت به و زد کنار را پتو. دهد می دیگران خورد به دروغ دانست می که بود گفتنی خوبم همه،

 پشت را موهایش و شد بلند حسی، بی و کرختی با. داد می نشان را شب هفت ساعت اتاق، بودن روشن نیمه آن در که

 مادرش بازوی روی دست بود، اجبار سر   از همه لبخندهایش. ایستاد اتاق در کنار مادرش، روبروی. ریخت سرش

بود آرام لحنش و گذاشت : 

 

_ شه گرم سرم که برم کالس تا چند یه باید جان، مامان شه می درست . 

 

زد زل دخترش به دلگیر : 



 

_ نکنی؟ فکر بهش که شه پر یا شه گرم سرت  

 

کشید پر هایش لب روی از و گرفت خود به زهرمار طعم لبخندش : 

 

_  شدنم، عاقل سر   حاال م، احمقانه تصمیمات سر میام کنار خودم با دارم. نکن قبر نبش ولی مامان، بزن داری حرفی اگه

نکن باز رو پریروز و دیروز حرف . 

_  خودت از بیاد خواد می عموت زن. کردی پنهون من از رو چی دیگه مدت این تو نیستم جریان تو بازم ولی شنیدم

رو من نزدن حرف نه و کرده قبول رو پسرش حرف نه بگیره، جواب . 

 

گرفت تر سفت را دستش و کرد نگاهش خیره خیره دردمند هایی چشم با صحرا اما برود تا چرخید و کشید پس را دستش : 

 

_ بودم عزیز واسشون روز یه ره می یادش آوردنش، عروس و پسرش رفتن با اونم نیاد، کس هیچ. مامان نیاد بگو . 

 را دخترش روز و حال برای اش نگرانی دل حجم تمام اما لرزید مادرانه هایش لب. نداشت را دخترش خوردن غم طاقت

نشست نجوا به گوشش کنار و کرد اش گونه روی نشان ستاره ای بوسه : 

 

_  تونم نفره دو عکسای اون دیگه بریدی؛ دل اگه کن، زندگی. صحرا باش نداشته خودت با داری، جنگ سر   اگه دنیا با

نذار بالش زیر . 

 

کند مدفون خود در دنیا، ی همه از دزدیدن چشم با را حماقتش تا گرفت در ی دستگیره به دست صحرا و رفت . 

 

**** 

 

 با و کرد نشده، حضورش متوجه حتی که بود ها آن گرم مریم سر و شده پهن زمین روی که دفتری و کتاب دو به نگاهی

آورد زبان به را دلش حرف کردن، ا چهار تا دو دو : 

 

_ بیای؟ راه باهام خوای نمی مریم  

 

پرسید و کشید داغش ی گونه روی دستی. کرد صاف را اش خمیده تن و گذاشت اش انگلیسی زبان کتاب الی را خودکار : 

 



_ کاری؟ چه واسه  

 

. نداشت را ماندن هم بی بودن   هم با این گنجایش مغزش اصال  . نگیرد جبهه او که بزند را حرفش چطور دانست نمی

ن شد، دار دامنه که او سکوت. گرفت را دستش مقدمه، بی و نشست کنارش ن م   رو به را دلش در مانده های حرف کنان م 

 :آورد

 

_ که اینه منظورم یعنی نیستم، داداشم من ببین ... 
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چسباند مریم زانوی به زانو و زد کنار را ادبیاتش کتاب : 

 

_ کنه جورم و جمع بابتش تونه می زنم فقط که دارم نیازا سری یه . 

 

 اما زد رویی و رنگ بی لبخند. رنجد می چقدر او بکشد، پس اگر را دستش دانست نمی حتی و افکند زیر به سر مریم

بود تر مشخص صدایش شرمندگی : 

 

_ بکنم شام برای فکری یه رم می سنگینه، درسامون امسال ببخشید . 

_ آخه؟ زد شام و ناهار از حرف کی  

 

 فریبرز ابروهای به شباهتش زد، نمی دست ها آن به اگر که مرتبش ابروهای به زد زل و آورد باال را سرش سردرگم

کشاند خود سمت را فریبرز ی چهره از پرتش حواس و شد بلند فرامرز صدای. بود انکار غیرقابل . 

 

_ که مردم ی بچه و زن سراغ برم تونم نمی. بهت دارم نیاز منم زنمی،. بفهمی رو منظورم که هستی بزرگ قدر اون ! 

 

 میان از مچ، از چرخاندن باکمی را دستش ترسان، و معذب. چیست بودنش زن از طلبش و گوید می چه او فهمید تازه

 کمرش ی تیره راهی   سرد عرق هم، شنیدنش حتی که چیزی تنها. نشست تر جمع زانو؛ دو روی و کشید بیرون دستش

 آغوش همان سویش، به رو هم باز تا داشت کم را فریبرز چقدر و انداخت می شماره به را هایش نفس و کرد می

نشود فراری آدم و عالم از تا کند باز را پدرانه مهر   پر اما سرسختانه . 

 



_ خوادت می اونم و داری شوهر که کن فکر بهش بشین گیرم، می دوش یه رم می تا . 

 

 چادرش هاست، همسایه از یکی که این حساب با. شد بلند واحدشان زنگ صدای که گذشت می فرامرز رفتن از دقیقه ده

 نوجوانی پسر اما کرد باز را آن و انداخت را در پشت زنجیر. انداخت سرش روی و برداشت تخت ی برآمده ی لبه از را

 نگاهی و برد جلو را دستش دو ناخواسته کرد، دراز مریم سمت به را آن و داد سالمی. دارد آغوش در چیزی که دید را

زد لب ترس با و چرخید پسر سمت سرش. نداشت آن زیر از خبری و بود نرم. انداخت کوچک پتوی به : 

 

_ چیه؟ این  

 

داد قرار پتو همان روی و کشید بیرون اش پاره نیمه شلوار جیب از هم کاغذی پسر : 

 

_ نیست؟ جا همین مگه فراهانی، مریم و فرامرز واحد گفتن. برسه شما دست این خواستن فقط نگفتن، چیزی من به واال  

 

 خواست. رساند پله راه به سرعت به را خود و کرد کج را راهش پسر که آورد پایین متر میلی چند حد در فقط را سرش

 سر   از هایش چشم و ماند باز دهانش. کرد باز را پتو الی و گفت هللا بسم. رسید گوشش به ریزی صدای که بزند صدایش

شد درشت وحشت، . 

 

_ بود؟ کی کنی؟ می کار چی در دم    

 

 پایین موهایش روی از را حوله فرامرز و بود پریده رنگش. لرزید می صاحبش، و پتو ی کننده گیج بار زیر هایش دست

 کمی بدنش از را او ترسیده مریم ماهه، چند نوزاد صدای شدن بلند با. نگرفت مریم از جوابی دادن، تکان سر با. کشید

انداخت رنگ آبی پتوی داخل به نگاهی و رفت سمتش به افتاد، او پای پایین که کاغذی تکه دیدن با فرامرز و کرد دور . 

 

_ اومد؟ کجا از این  

 

زد آتشش که بود رویش ای جمله تک. انداخت اش شانه یک روی را حوله برداشت، را کاغذ همان و شد خم : 

 

_ فریبرز/ بشه تکمیل زندگیت که فرستادم من هم رو ت بچه آوردی، زن که حاال . 

 

 قرار بی نگاه آن در را خودش فهمید نمی. زد زل نوزاد های چشم به و گرفت برگ روی های نوشته از را ناباورش نگاه

 صورت به مریم شد، بلند که نوزاد ی گریه صدای داد؟ می َجال و رنگ قلبش و ذهن در را برادرش رذالت باید یا دید می



 هم با اش ناله و التماس. است خبر چه دانست نمی. شد جاری اش گونه روی اشک و رد زل عصبانیت فرط از او سرخ

شد یکی : 

 

_ کیه؟ از بچه این  

 

رفت خوابش اتاق طرف به فرش، روی کاغذ و حوله کردن پرت با و شد بلند فریادش : 

 

_ فطرت پس خوای نمی داداشت واسه خوش روز که نامرد، فریبرز ذارم می دلت رو داغ ! 

 

 می اش گریه صدای از. گذاشت پایش جلوی پیچ، پتو طور همان را بچه و نشست زمین روی هال وسط جا همان مریم،

 یک همان میخ و برداشت را کاغذ. کند آرام توانست نمی هم را خودش اصال  . کند آرامش چطور باید دانست نمی ترسید،

 و دار نم موهای همان با که دوخت او به را اش پاییزی های چشم و کرد بلند سر فرامرز، پای صدای شنیدن با. شد جمله

 را دارش غیظ و خشم پر صدای فقط و کرد تکرار را سؤالش دوباره. رفت می خانه درب طرف به پوشیده لباس خیس،

 :شنید

 

_ خر کره من   ی بچه ! 

 

**** 

ادبیش بی بابت ببخشید: ن.پ ... 
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# نه_و_چهل_و_صد_پست  

 

دوخت دخترش های چشم به را اش برزخی نگاه و رفت باال الوند صدای کشید، جلو صندلی دو بین از را خود که آوین : 

 

_ شما؟ بازه چرا کمربندت. بشین یعنی بشین، گن می بهتون وقتی  

 

 اکراه با. بنشیند اش صندلی روی و برگردد عقب کرد تشویقش چشم با او که کرد مادرش به نگاهی و شد غنچه هایش لب

 دنده روی از ای لحظه را دیگرش دست اما بود فرمان روی الوند دست یک. نشست ای گوشه و کشید عقب ترس و

 آوین کمربند بود، اش خیره که یمینی به کردن نگاه بدون اما کرد مکث ای لحظه آوین، ترسیدن با که برد عقب و برداشت



 تمام شود منفجر باروت تا بود ای جرقه به نیاز فقط. داد ادامه مسیرش به و چرخید سرش. بست جلویش و کشید را

کند خالی کسی سر را عصبانیتش . 

 

_ بزن داد من سر عوضش نکن، خالی بچه سر رو حرصت . 

 

. شود می تلخی و خشم این کند، عملی خواست می که کاری عاقبت دانست نمی. داد می آزارش الوند، از دیدن توجهی بی

 به را نگاهش طاقت بی. نکشاند سمتش هم را الوند نگاه نیم کشید، که نفسی. زد زل بیرون به و شد کمربندش بند دستش

پرسید آرام و داد او : 

 

_ بگی؟ چیزی خوای نمی  

 

 چشم در چشم بار یک ای لحظه حتی بدون و کرد پارک جا همان را اتومبیل مادرش، ی خانه ی کوچه سر به رسیدن با

نشود شان بحث متوجه آوین که زد حرف طوری در، ی دستگیره گرفتن با شدن، : 

 

_ نشه بدتر بد، بعدش که بمونه چیزی یه بذار نگو، هیچی. گذشته زدن از کارت . 

 

 جلو دست به ناراضی و غمگین لحن همان با آوین که کرد باز را راست سمت پشتی   در. زد دور را اتومبیل و شد پیاده

شد مشت سفیدش-ای سورمه دار چین دامن روی هایش دست و انداخت نگاهی زیرچشمی اش آمده . 

 

_ خونه بیام خوام می بابا . 

 

 که کوچکش پاهای با هم یمین نگاه. کرد اش پیاده و کرد باز را کمربند صبوری با کردن، خرج انعطاف ای ذره بدون

آمد نگاهش پشت تا اشک بلور و آمد کش خانه در کنار تا بدهد، پدرانه اجبار این به تن خواست نمی دلش . 

داد دخترش به هم جوابی و زد را آیفون زنگ : 

 

_ دنبالت میام فردا بمون، جا این شب . 

 

کوبید زمین روی را پایش یک و فشرد را پدرش دست اما کرد می کنترل سختی به را اش گریه : 

 

_ خدا رو تو بابا ... 



_ خوابی می و خوری می شام کنی، نمی اذیت. بشنوم چیزی خوام نمی دیگه . 

 

 کشید هم در چهره بود، گرفته راه اش گونه روی که آوین ی دانه به دانه های اشک دیدن با زهرا و شد باز زمان هم در

کرد نگاه الوند به نگران دل و : 

 

_ جان؟ الوند شده چی  

 

داد هل جلو به کمی را او دادن، سالم با همراه و زد باالتر را موهایش کرد، می ترش عصبی هم دخترش قراری بی این : 

 

_ جا؟ این داره لباس. بمونه شما پیش نیست، بچه به حواسم. کنم شون حل باید که دارم مشکل تا چند یه هیچی،  

 

داد تکان مهربانی به سری و کرد جمع باالتر را چادرش. گرفت را بود بیشتر اش گریه شدت که آوین دست و شد خم : 

 

_ داره مادر آره . 

 

کشید تر پایین را صدایش. رفت عقب به قدم نیم و کرد رها را دخترش دست الوند : 

 

_ اومدی؟ در کنار تا شما که کنه نمی باز در آیفون چرا چطوره؟ مامان  

_  مشکل که اینم. بگیره آروم که دم می بهش جوشونده هست، فشارش به حواسم ولی. پریشون همینطور نکرده، تغییری

شه نمی باز خونه تو از و کنه می گیر مادر، صاحابشه بی قفل و در از . 

 

 را سرش جلوی ی شده کوتاه تازه موهای ای لحظه فقط. شد تر عمیق ابروهایش پیوند و دید را دخترش غم پر های چشم

گفت و کرد نوازش : 

 

_ فعال   خانوم، زهرا برسون سالم. کنه چک فرستم می رو یکی فردا . 

 

بود دلخور و داشت خشم فقط. رود می پیش حق با چقدر دانست نمی و شنید همراهت به حق دست . 

 



 های لب حرکت متوجه. فرستاد بیرون سینه از منقطع و زحمت به را نفسش نشست، اتومبیل فرمان پشت و شد که سوار

گذاشت اش بینی روی دست و چرخاند سر که شد یمین : 

 

_ هیچی نگو، هیچی گفتم . 

 

دوخت او های چشم به را اش آزرده نگاه. آورد هجوم گلویش به بغض و پرید لبش : 

 

_ فقط سالشه سه زدی؟ داد چرا بچه سر . 

 

 و گرفت داشبورد ی لبه به را دستش که شد پرت جلو به یمین سریعش، حرکت با و گذاشت گاز پدال روی پا و نگفت هیچ

 خانه، به شان رسیدن. نیاورد زبان به را اش سینه روی نشسته سنگین و وسیع حجم تا چرخاند پنجره سمت به را سرش

 نگاه. رفت خانه سمت به و انداخت پایین را سرش و شد پیاده توجه بی حیاط، در اتومبیل پارک با و برد زمان ساعت یک

 شد نمی. بگیرد نشنیده و بیاید کوتاه توانست نمی که جانش، به بود شده آتش حرفش اما بود هایش شانه روی الوند ی خیره

باشد داشته دخترش و همسر کنار هم باز را آرامش بتواند که کند بیرون مغزش از گزاف، بهایی به کسی را روزها آن . 

 هدفی بی و بیخود نگاه دیوار، و در به و َکند پا از آهسته را هایش کفش. شد سالن وارد و گرفت باغچه های گل از چشم

 رهایش تخت روی جا همان و آورد در تن از را کت. دید را یمین ی شده عوض لباس و گذاشت شان اتاق به پا. انداخت

 ذهنش در او صدای هم باز و بست چشم. گرفت را بازویش یمین که بود آستینش سر های دکمه کردن باز مشغول. کرد

شد منفجر دلش باروت   انبار بار، این و کشید عقب را بارویش. بست نقش : 
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_ رفت؟ فروختی مفت به رو ها بدبختی اون تموم دی؟ می رضایت گفتی وکیل به رفتی من، ی اجازه بی  

 

نشست می زبانش به که هایی واژه میان داشت غم ریتم صدایش و انداخت پایین زحمت به را اش مانده هوا در دست : 

 

_ بزنیم حرف باش آروم . 

 

کرد باز طرف دو به را هایش دست و زد ناراحتی و تمسخر پر نیشخندی : 

 



_  می استخون مغز تا و سرم تو ندازی می راه بازی آتیش یه که بگیرم آروم ذاری می باشم؟ آروم چی با آروم؟

 !سوزونیم؟

 

زد زل هایش دست کف به و نشست تخت ی لبه بود، هویدا نزارش و زار حال. کرد تر باالخره را اش گونه اشک، بلور : 

 

_ شدم پشیمون گم می فردا زدم، حرف یه فقط . 

 

غرید نفسش به نفس. گذاشت یمین سمت دو را هایش دستش و شد خم : 

 

_ کثافت؟ اون واسه سوخت دلت بگیری؟ پس بخوای که بگی رو حرف این اول از چرا  

 

 هایی دست روی را هایش سرانگشت احتیاط با و کرد خم را سرش. شد آویزان هایش مژه از دیگری مروارید و زد پلک

 ی چهره به را هایش چشم یمین، دست سرمای احساس با. داد قرار کردند، می خودنمایی بیشتر اش برجسته های رگ که

 اتفاق آن های لرزه پس هنوز. کند هضم را او ناگهانی تصمیم توانست نمی اما نبود دلش باب کردن تندی. کرد سنجاق او

داد تکانی هایش لب به تر منعطف کمی. بود اشان خانه در : 

 

_ بودنت؟ نامحرم دست   پای نبودنت؟ و فیلم اون پای شدم پیر که من واسه بچه؟ اون واسه سوزه؟ نمی خودت واسه دلت  

 

 اما گفت می منطق از او وقتی نداشت حرفی. کرد لمس را ها رگ همان برآمدگی روی دستش، شست انگشت ی نرمه

 تر نزدیک که الوند سر. بود دیگر چیزی فکر اش ترسیده دل دنیا، در چپیده های منطق تمام با داشت ناسازگاری سر دلش

زد لب صدا بی آمد، : 

 

 ...ببخشید_

 

 روزها، آن بود رفته جانش. لرزید خود به و گرفت آغوش در را هایش دست خورد، اش گونه به که الوند داغ های نفس

شد دریا هایش، چشم و داشت وا حرکت به او، های شانه و خودش میان فضای همان در را هایش دست : 

 

_  می... زد می زد، می. کنن پیدام که زدی می خبرت تو رو من عکس نباید گفت می و زد می وقتی. ترسیدم چشماش از

ببینمش خواستم نمی. میاد کش دادگاهش نباشه، خواستم . 

 



 هم را اش سینه روی عفونی   زخم که ای گرفته صدای همان با توان، تمام با غرید و گذاشت یمین های لب روی را دستش

شکافت می دوباره : 

 

_  همین به بدی؟ رضایت که رفتی تو بره، نفسش که بگیرم تو اون رو سرش خودم که فاضالبه چاه تو جاش عوضی اون

 راحتی؟

 

 شانه سمت کشید خود با را الوند نگاه. اش زنانه قدرت از فراتر خواست می فریادی دلش الوند، های لب به دوخت چشم

 :اش

 

_  لباس وقتی کورم؟ مگه. نشکنه دلم که سالمه گوشم کدوم بیاد یادت که کنی می نگاه اول بزنی، حرف خوای می وقتی

گیری؟ نمی دستت سیگار پرم، می هوا متر دو بیخودی صدای هر با وقتی نمیاد؟ تنم زخم رو تا چشمت پوشم، می بازتر  

 

 این اخم. بود نشسته بال به دلش اما داشت را الوند ی سینه گرمای. شد خم جلو به و گرفت هایش دست میان را سرش

کرد جابجا را خود الوند و نشست کمرش روی طمانینه با که داد دستی خنکای به دل برایش، بود جهنم ته   مرد، . 

 

_ بشه منفجر جا یه منتظره که مونده خالی تو یمین   فقط داشتم، که نترسی سر اون از. خوام نمی برام، بسه . 

 

بشنود درست سالمش ی نیمه همان با تا شد دقیق و بست چشم پیچید، اش دیده آسیب گوش کنار درست الوند صدای : 

 

_ شه؟ می حالیت نیست، هیچیت تو  

 

 دلش ریز   سر حجم   کمی تا گفت هم باز و کرد پر را الوند گردن و شانه میان گودی. آمد باالتر و گرفت جهت کمی سرش

شود کم : 

 

_ زدم روزنامه ستون تو آگهی شدنش پیدا واسه فقط نداشتم، کاریش من . 

 

 از را او صورت هایش، دست کف با. نشاند اش شده دراز پاهای روی که کنارش، نه بار این را او و نشست تخت پایین

 جانش گوش   به را جمله ترین سخت و زد عقب آرام را موهایش. کشاند خود سمت به را تنش و کرد پاک اشک خیسی

 :رساند

 

_ منی خوب   ترین خوب تو . 



 

داد او به را دردمندش نگاه و گذاشت قلبش روی دست : 

 

_ الوند سوزه می داره، درد جا این . 

 

 هایش زخم شد، بهار شد، لبخند هایش چشم و نشست زد، اشاره او که جایی همان درست و گلبهی پیراهن روی هایش لب

پرسید و کرد پنهان دل در را : 

 

_ داره؟ درد کجات دیگه  

_ تو نگران چشمای به میفته که چشمام . 

 

کرد زمزمه و کرد لمس هایش لب گرمای با آرام را یمین خیس پلک دو هر روی : 

 

 دیگه؟_

 ...قلبت_

_ واسش برنمیاد کاری دستم از دیگه اون . 

 

گفت و انداخت گردنش دور را هایش دست شد، گرم هم یمین. نبود پیدایش طوفان و شده آرام نگاهش بود، نرم لبخندش : 

 

_ چی؟ من از  

_ بار این پاشه می هم از. نداره خرابی واسه ظرفیت دیگه که نکن ویرونش فقط. کن آبادش و بساز خودته، خونه . 

 

کرد رها را اش خنده و دید را الوند سؤالی نگاه. نبود موفق خیلی اما خورد ای خاطره یادآوری به با را اش خنده : 

 

_ خواد می نبات چایی دلم . 

 

 اش اشاره انگشت و زد کنار پایش روی از را او کشید، پر شان رابطه اوایل به که ذهنش زد، زل یمین به حیران

آمد باال او نگاه جلوی تهدیدوار : 



 

_ که نگو یمین ... 

 

شد بلند و زد ای ضربه پایش روی دست کف با دید، که را او رنگ پر لبخند : 
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_ دختر نکردم ناکارت تا برو ! 

 

 حتی بود راضی زنش، شادی به دلش نبود، کارساز که کرد اخمی. بنشیند جا همان کرد وادارش و نکرد رهایش یمین اما

طلبید می بیشتری مهربانی کمی اگر . 

 

_  شده سرخ مامان. خوروند هم تو به بزرگ لیوان تا سه خاله ولی بود، بد حالم من مون؟ خونه بودی معذب چقدر یادته

موندیم ساکت همه بابا، ترس از ولی خنده، از بود . 

 

کرد اسیر را او بازوهایش میان و ریخت هم به را یمین موهای : 

 

_ بینی می بد خانم، یمین نخند . 

 

 را دلش که مو تار چند سفیدی و رسید موهایش به نوازشش ببندد، چشم شد باعث. نشست الوند های مژه روی سرانگشتش

 در را نیازی حس دستش، فشار شدن بیشتر و الوند عمیق نفس کرد، لمس را صورتش اعضای تک تک. کرد می پریشان

گذاشت او های سرشانه روی را هایش دست. کرد بیدار وجودش : 

 

_  دوست. کنم امتحان رو شوهرت صبر خواستم می گفت خاله. زنی می پلک زیاد کنی، می میلت برخالف کاری وقتی

نه؟ خوردی، من خاطر به ولی نداشتی  

 

 و زد عقب کمی را لباسش ی یقه الوند که بگیرد جوابی تا ماند منتظر قدر آن. شد نگاه همان بند یمین، دل و کرد باز چشم

کرد پر خود مهر از را دلش جام   حرف بی بود، خوانده را نگاهش خط. افتاد همسرش وجود پود و تار جان   به : 

 

_ ره می یادم نداشتنام دوست باشه، وسط تو دل پای . 



 

 و رویید که بود ای دانه انتهایش، که داد زینت لبخندی به را هایشان لب و گرفت دو هر تن از را سرما عشق، گرمای

شد هایشان لحظه موسیقی ، شیشه به باران های قطره ضرب   . 

 

**** 
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 حال در. برداشت فرش روی از را چادرش و کشید دردناکش کمر به دست بهار. بردند مهدیار اتاق به هم با را خریدها

 که داد تکان سر سؤالی، های چشم با. بود کردنش رصد حال در که انداخت او به نگاهی نیم مقنعه، حجاب کردن درست

گرفت را بازویش. آمد جلوتر و کرد نوچی مهدیار : 

 

_  رو عروسی بخوایم که خونه و چیزی یه مونده فقط. دادیم انجام خریدارو همه که ما. کنیم کاری یه بیا بهار گم می

تموم و بگیریم . 

 

 های چشم ی گوشه شدن جمع با و نشست کمرش پشت مهدیار دست. کرد مرتب را آن ک ش و کشید مقنعه روی را چادر

پرسید آرام و داد او بلند قامت به را اش تکیه بهار. زد رویش به لبخندی و کرد لمس را اش گونه درد، از بهار : 

 

_ کار؟ چی  

 

 تاو گرم دست. لرزاند شد، اتاق در شدن بسته متوجه که را بهاری دل هایش، چشم شیطنت و زد بدجنسی سر   از لبخندی

 می تر تابانه بی کمی روزها این که مردی نگاه ی خیره و شد ضربان پر قلبش خورد، سرُ  فقراتش ستون روی که

 .خواستش

برد باال ابرو کشیدنش، آغوش در با و آمد کش سمت دو به مهدیار های لب : 

 

_  امکانات با بعد و باشه تکمیل مون چی همه خوام می مون؟ خونه سر بریم بعد و بدیم رو بچه ترتیب جا همین شه نمی

مون زندگی سر بریم پاشیم کامل . 

 



 را دستش برگشت، جایش سر که حواسش بود، صورتش نزدیک که زد زل او ی چهارخانه پیراهن به ای لحظه شوکه

کرد اش روانه تهدید پر نگاهی رفتنش، عقب با. گرفت هدف را مهدیار ی نداشته شکم و کرد مشت : 

 

_ ادب بی پررویی خیلی ! 

 

 کیفش شدن، خیز نیم با و کرد بازش. رفت در سمت به و کرد استفاده فرصت از نشست، شکمش روی که مهدیار دست

 کسی تا رفت باال لبش ی گوشه اجبار به و گزید لب داشت، که ای عجله از اقدس تعجب پر نگاه جواب در و برداشت را

 با مهدیار که شد هایش کفش پوشیدن مشغول. رفت هال در طرف به و کرد تشکری. نفهمد چیزی دگرگونش حال از

رفت سمتش به و زد چشمکی مادرش ی غره چشم به خندان ای چهره : 

 

_ ری؟ می کجا ببینم وایستا خانم مصیبت  

 

زد ناله و کرد درشت چشم او، باز زیادی نیش برای و شد تر معذب بود، جا آن که دیگر چشم جفت یک مقابل در : 

 

_  تعریف جوک و داری نگه خوای می صبح تا حاال. دارم کالسی سر امتحان   یکیش سنگینه، درسام فردا خدا به مهدیار

 .کنی

 

 برای حتی او از خواست نمی دلش اما است شدن آب ُشرف در بهار دانست می. شد همراه هایش شانه لرزش با اش خنده

 های چشم جلوی. شد خم و کرد بازش نیمه های کفش بند به نگاهی. بود بدقلقش دل   فرمان به امشب. شود دور ای لحظه

 کنار را پرده مبهوتش، نگاه روبروی. شد بلند و زد گره را او های کفش بند آرامی به بهار، و مادرش ی درآمده حدقه از

کرد همراه بود، دمپایی پوشیدن حال در که خود با را او و زد : 

 

_ مامانت و مهدیه و مامان به خریدات دادن نشون پای رفت روزت همه خب. نیستم که ندیده خوندم، درس منم . 

 

گفت مهربانش، دست لمس با و آمد در ُبهت از : 

 

_ کردم؟ بد مگه  

 

 همان و انداخت باال سری. بود حوض ی لبه شیر   سر به وصل که افتاد آب شلنگ به مهدیار چشم و آمدند پایین پله سه از

نشست حوض ی لبه : 

 



_ شاطر مصطفی آقا اون جون به نه اصال ؟ دیدی. منه ندیدن بدیش، ! 

 

گرفت سفت هایش، انگشت میان در را کیفش ی دسته و داد زینت لبخندی به را هایش لب هم او : 

 

_ نداره صرف. داره لرزه پس و زلزله و دردسر همیشه تو دیدن . 

 

پرسید طمانینه با مهدیار : 

 

 نداره؟_

 

 گرفتن پایین با مهدیار و کرد خیس آب از زیادی حجم را صورتش تمام باره، یک که انداخت باال هم با ابرو و شانه بهار

 و صورت جلوی دست نبود، شدنش پنهان برای جایی که این از درمانده او که افتاد بهار های لباس باقی جان   به شلنگ،

گرفت بدنش : 

 

_ صبح تا شه نمی خشک لباسام نکن خیسم نامرد، سرده . 

 

شد بلند آب، شیر بستن با او سرخوش   صدای : 

 

_ شد؟ سردت  

 

 بود، چسبیده اش پیشانی به مقنعه جلوی. کشید پایین را هایش دست نیست، آب هجوم از خبری دیگر که این احساس با

 بدنش از و گرفت را ریخت می رویش و سر از آب که چادری های لبه. بود نپوشیده گرمی لباس گرفت، لرز کمی تنش

 اش، خورده سرما گوش   کنار که ای زمزمه با رسید بم پزان خرما به تنش و شد حلقه دورش هایی دست اما داد، فاصله

 :شنید

 

_ تو این شی می گرم حاال . 

 

زد ای ضربه بازویش روی. بزند پس را مرد این ناب محبت توانست نمی اما بود آمده در لجش : 

 

_ مهدیار ای دیوونه خیلی . 



_ خواستم نمی رو تو که نبودم اگه . 

 

غرید و زد تر محکم بار این : 

 

 !بیشعور_

 

داد او به را نافذش نگاه و نشست اش گونه روی مهدیار های لب : 

 

_ نبودی جا این االن که بودم بیشعور اگه نیستم، رو قلم یه این . 

_ ت دارم دوس  . 

 

 های چشم و آمد باالتر نگاهش. آمد بیرون شان میان از کلمه دو این که دوخت بهار های لب به را خوشرنگش های چشم

صدایش در ریخت خواهش و کرد جمع را لبخندش. گذراند تیزش نگاه زیر از بود، اش خیره لطافت با که را او : 

 

_ بریم و بگیریم عمو از هم رو سیسمونی جا یه ها، حیفه بچه؟ کار تو بریم . 
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 نشست غم به دلش. رسید نمی جواب به افکارش، آور   خواب های منطق از کدام هیچ او با. بزند تشر یا بخندد دانست نمی

 فاصله او، کمر دور از را هایش دست و دید را منتظرش نگاه. افتادند جانش به تردیدها و آمد پیش که روزهایی آن برای

 :داد

 

_  کشیدی کی به تو. نندازه نگاه بهش کسی که لباشه جلو چادرش پر   که هم عمو زن زنه، می حرف بار یه سالی که عمو

شدی؟ حیا بی  

_ مهمونی؟ شما خونه برن همه شون بفرستم شب آخر   تا. باش من درگیر حرفا، این جای نیست، مهم اون حاال  

 رویش   ی نقطه کوتاه، اما عمیق و تنید خودشان میان ای پیله. افتاد مهدیار عمر درخت   جان به و شد زندگی او را بار این

کشید عقب تن و مهدیار نگاه چراغ   شب در شد عشق : 

 



_ که دونه نمی. بیرون کنن پرتت زور به که موندی رفتی گه می مامان باز االن که برم من بسه، همین ... 

 

 اینگونه که او برای برود در جانت و ببینی داشتی، مردت به عوض بی که را عشقی تالفی   دم همان بود عسل جام و

کرد پچ پچ و برد عقب اکراه با را سرش. کند می وصول را طلبش : 

 

_  تموم جای رو تو ولی بدم، خیلی اگه بهار، درگیرتم. چشماش جلو از بره زنش خواد نمی که هست جا این ُخلی یه که

خواستم خدا از خوبیام . 

 

 پایین سر. کرد ترش شرمنده مهدیار های چشم در نشسته شبنم   اما آمد هایش پلک پشت تا باران بود، آمده بند زبانش

چسباند خود به را او و کرد صاف را اش مقنعه دستی که گرفت : 

 

_ جا این نچاییدی تا برسونمت زودتر بریم . 

 

 کمر پشت خزید شرم با دستش. رفت نمی دوری جای گرفتن، همسایه و در و مردم ی خیره نگاه از چشم هم بار یک

مردش دل به شد بهاری های نوبرانه و مهدیار ... 

 

**** 

 

 خاک با را اش تومانی هزار صد چند گلدان. زد زل بود آورده بار فرامرز که خرابی به و آورد در پا از کفش حوصله بی

 و بد خود به دل در و بست سرش پشت را در خراب، و ریخته هم به همه این نه ولی بود منتظرش. بود کرده یکی باغچه

برد باال آشپزخانه، به رفتن با را صدایش! است داده او دست به را اش خانه یدک کلید که گفت بیراهی : 

 

_ کن خالی دیگه جا یه برو اومده، فشار بهت بشه؟ چی که من ی خونه وسایل جون به افتادی . 

 

 و شاکی خواب، اتاق در کنار دیوار به چسبیده و شد پیدایش او که بود یخچال محتویات کردن پایین و باال دار   و گیر در

گفت عصبی : 

 

_ سختته؟. کن تحمل رو من بارم یه. بشینم دلت تنگ  وقت، بی و وقت من که چیدی بهونه و یاُمفت حرف و غر همه این  

 

 حال در. کرد آویز صندلی پشت و آورد در تن از را پالتویش. گذاشت میز روی و برداشت را شده پخته های دلمه ظرف

داد را جوابش و بست چشم انبه، ترشی   چشیدن : 



 

_ حرفات به بدم گوش و بدم لم دلت تنگ  بیام من بار این و بفهمم شاید مرگته، چه بگو حداقل . 

 

 ی لقمه و زد می ناخونک غذاها به اشتها با که انداخت الله به نگاهی. رساندند آشپزخانه به را او هایش قدم حوصله بی

 را صندلی. بود برگشته خالی دست برادرش، ی خانه در پشت از وقتی برود نداشت را جایی. برد می دهان به کوچکی

بود کرده خانه اش حنجره صوتی تارهای البالی غم. کرد پرت رویش را خود و کشید کنار : 

 

_  بساط برام بره، پایین گلوم از خوش آب روز دو نذاشت نامرد. مریم با زندگیم خونه وسط انداخته آورده رو بچه فریبرز

 .چید

 

نشست میز ی لبه دو هایش دست و برداشت غذا چشیدن از دست تعجب با : 

 

_ بشه؟ چی که ت خونه آوردتش زد؟ می حرف ازش بار یه که ای بچه همون نکنه ببینم، بذار  

 

فرستاد بیرون صدا پر را بازدمش و زد پلکی عصبی : 

 

_ نبود ولی سراغش رفتم. کشه می تیر داره مغزم. باشم داشته من راضیه نه و داره راهی به زندگی   خودش نه . 

_ نشی پیله نری تو که شده پنهون رفته حتما   . 

 

ریخت دستش کف نمک کمی میز، وسط نمکدان از و کرد او ی حواله اخم پر نگاهی نیم : 

 

_  که آورده بچه یه رفته مروت بی اون وقت اون نشده، زنم هنوز زنم. کنم نمی ولش که نیارم در روزگارش از دمار تا

کنه بزرگش بچه اون بدم ! 

 

 صندلی. شود گرم تا کرد تنظیم را اش درجه و گذاشت مایکروفر داخل را غذا ظرف. برداشت بشقاب دو و زد نیشخندی

پرسید آمیز استفهام و نشست اش کناری : 

 

_ داری؟ بودن زن توقع   ازش چرا نظرت، به ست بچه اگه  

 

داد قرار میز روی را سرش و کرد پرت برایش دستی : 



 

_ ندارم موعظه حوصله بابا، کن ول . 

 

 موهای الی دستش احتیاط با شد، نمی جمع لبخندش. داشت کم را نوازش پر دستی جای که شد خیره او موهای به الله

کرد زمزمه و خزید فرامرز : 

 

_ میاد؟ جا حالت داداشت، وقت سر بری راست یه بدم آدرس اگه  

 

شد اش خیره زده ذوق. نشست پایش روی الله دست و آمد باال سرش سرعت به : 

 

_ گرم دمت بگی بار ده روزی که کنم جبران برات جوری یه بدی، اگه الله خدا به . 

 

زد چشمکی و شد کج کمی لبش : 

 

_ برات بکنم تونم می کار چی ببینم بشین دقیقه دو . 
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 در را مریم او که روزهایی تمام تالفی باید بار این. شد زنده دلش در امیدی. کرد دنبال خوابش، اتاق کنار تا را او چشم با

. میز به دوخت چشم و کرد مشت دست. آورد می در را ساخت می اش ناپدری با باید برادرش، و کرد می بزرگ قو پر

 َکنده برگ با آمد رویش جلوی دستی. کرد می فکر برادرش نداشتن به و دلش در شدند می مرور مدام روزها آن ی همه

یادداشتی دفترچه از شده : 

 

_ آدرسش اینم. دونم نمی رو شده چی گرم سرش قزوینه، . 

 

 کفش. رفت واحد خروجی در طرف به و کرد رد را ماندن شام برای تعارفش. شد بلند میز پشت از و گرفت را آن سریع

داد قرار مخاطب را او الله که پوشید را هایش : 

 



_ طرف؟ بگذره شکایت خیر از بگم  

 

 پاره را مریم به هایش قول تمام سند و داشت بغض. رفت می پایین و باال سنگینی به اش سینه و بود نگاهش در نفرت

زبانش با کرد : 

 

_ بیاد در جونش که پایین و باال بره دادگاه  های پله قدر اون. نه دیگه حاال نه، . 

 

زد اشاره در به نشست، الله های لب روی نرم لبخندی : 

 

_ نکردی گمش دوباره تا برو . 

 

دید می جا آن را لعنتی قاب همان انگار، و گرفت سقف روی به چشم. زد بیرون خانه از و گفت سریع را خداحافظ : 

 

_  تماشا و بشین فقط تو خوبن، باهاشون خیلی که بریاشون و دور حتی یعنی همه...همه زندگی   تو ندازم می آتیش که گفتم

 !کن

 

**** 

 

 میهمان را شب یک. آمد بیرون ساز قدیمی ی خانه در از همراهش، زن   از تشکر با و برداشت را لباسش کوچک ساک

 این اما جانش، به زد زخم چرا مریم دانست نمی بود، ریخته هم به بد دلش اوضاع. نباشد کس هیچ که جایی بود شده

 گشت می اتومبیلش سوییچ دنبال به و بود پایین سرش. کند زندگی اش تنهایی تاریکی   همان در هم باز تا بود بس سکوت

شنید گوشش بغل صدایی که : 

 

_ سالمتی؟ به کجا  

 

برادرش طلبکار ی چهره به زد پوزخندی. دوخت او به را تفاوتش بی نگاه و گذاشت زمین روی را ساک : 

 

_ کردن؟ موس موس افتادی من دنبال باشی، زنت پای به که این جای  

_ نامرد زندگیم جون به افتادی تو ! 

 



 دید را اش گونه کبودی. آمد باال او صورت روی تا تاخیر با هایش چشم مردمک کرد، گیر فرامرز چنگ در که اش یقه

گذاشت او ی شده گره های دست روی دست و : 

 

_  که نیست چشمم جلو کس هیچ دیگه موقع همون از افتاد، و نیفته دستت ساده که بود مهم برام یکی پیش روز دو تا اگه

کنار بکش. باشم پشتش بخوام . 

 

 به و کرد بازش دوباره نزار، و زرد رنگی و نگرانی با بود، بسته فریبرز سر پشت را در که زنی و برد باال را صدایش

کوبید خود ی گونه . 

 

_  فقط خبر بی من و بودی پست همه این بخوره؟ مریم به دستم نذاری که سرم؟ رو کردی خراب رو بچه اون همین واسه

کرد؟ می سنگینی دلم تو قدیم بغض  

 

 به نگاهی. بود شده زمین قفل او پاهای ولی برود خواست و گرفت زن سمت به را بود آن در سوییچ فقط که آزادش دست

 کنجکاوی برای حتی را اش خانه در   که سرما، آن در کشید نمی هم نفس حتی کس هیچ. انداخت تاریک و تنگ ی کوچه

بود نکرده باز هم . 

 

_ من؟ وقت سر اومدی که خزعبالتت به بده گوش نیست کسی  

 

داد نشانش را کوچه سر   و زد پس قدرت، و شدت با بار این را ترش کوچک برادر دست : 

 

_ نکردم کثافتت ریخت حواله چیزی تا برو و بگیر اومدی که راهی درمون، درست اخالق نه و دارم حوصله نه . 

 

کشید فریاد و زد محکمی ی ضربه فریبرز ی سینه تخت : 

 

_  دلم به خون باهاش حاال که فهمیدیش موقع اون خوبه! م؟ خونه در فرستادی رو مادر و پدر بی ی بچه اون که تو یا منم

 .کنی

 

 و بست را ساکش. نراند خود از این از بیشتر را اش عاصی برادر که نرود، باال سنگینش دست تا داد خرج به صبوری

 خودش و کرد پرت پشت را ساک. زد ریموت و رفت اتومبیلش طرف به. بست را در و فرستاد اش خانه داخل به را زن

کرد ریز چشم. برگشت : 

 



_ دنبالم؟ اومدی جا این تا که ت خونه تو اومده بچه کدوم  

 

 در تجسس حال در نفری دو یکی چرخاند، سمت دو به را سرش. کرد فرو جیبش در دست و زد عصبی نیشخندی

زد فریبرز روی به تمسخری پر ی خنده. بودند شان احواالت : 

 

_  ش زنگوله و بندازه دختره نذاشتی که همون کردن؟ انکار دور رو افتادی که بینی می چیزی باالسرم یا شده دراز گوشام

 گفتم که ای بچه همون! نگرفت ت نقشه و جا اون برگردم من که مامان بغل تو انداختی بردی که همونی! من پای کردی

 بهش دست تا که بدم مریم به جوابی چه خاطرش به دونم نمی االن که ای بچه همون! گوشم تو زدی تو و نیست من مال

پره می جا از زنم، می ! 

 

 و مریم. چسبید آخرش ی جمله به و کرد گذر فرامرز ی سرسختانه های گالیه و درشت های حرف تمام میان از ترسید،

 او بار این و دوخت فرامرز به را سرخش های چشم و شاهرگش به شد تیغ گلویش، به شد خار خورد، می او به که دستی

زد لب و کشید خود سمت را برادرش ی یقه : 

 

_ نداشتی؟ کاری که مریم به  

 

زد طعنه شود، رها برادرش دست از کرد تقال : 

 

_ انگشتت؟ اثر با خواد می نامه دی؟ می اجازه تو  

_ نکردی؟ که مجبورش نگرفتی؟ سخت که مریم به گم می  

 

نداشت آمدن کوتاه قصد هم او اما داد تکان شدت به بار چندین را فرامرز رفت، هوا به اش پایانی ی جمله با اش نعره : 
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_ نکن مالی ماست رو خودت گند نداره، ربط تو به باشمم کرده . 

 

 به آبرو، حفظ برای را فریادش و کرد پرت کوچه آسفالت روی را او توان تمام با ترسید، می مریمش حال شدن بد از

کرد بدل آمده زیر به صدایی : 

 



_ ک شه نمی ریزه، می هم به. بفهم نگیر، سختش گم می دارم شرف بی . 

 

 به بگوید چیزی دختر آن درد از بود کرده فراموش برایش، شد جانفرسا چه کشیدن نفس و گذاشت صورتش روی دست

 و افتاد پایین دستش. کرد حس برادرش شدن نزدیک با شکمش در سوزشی که فرستاد دندان زیر به لب. نافهمش برادر

 سوخت می قلبش در چیزی. گذاشت پیراهنش روی دست و آمد پایین سرش. گرفت جان چشمش جلوی فرامرز آبدار نگاه

زد شان برادری به دردناکی ی طعنه خونش، سرخ رنگ و کشید عقب را دستش کف تنش، در جایی و . 

 لمس را فریبرز پهلوی دارش، ضامن چاقوی بار یک فقط. زد زل بزرگش برادر به ناباور و کرد پرت را چاقو فرامرز

غرید رفتن، عقب عقب با اما لرزید دستش و بارید هایش چشم... کرد : 

 

_  رو بچه اون. من نه و بیار رو مریم اسم نه. شدم بزرگ خودرو گل   یه عین من و نبودی االن تا نباش، زندگیم تو دیگه

نیا. سمتم نیا دیگه پس زدی دهنی، تو بشه زندگیم غلط   که آوردی ... 

 

داد جان ایستاده فریبرز و شد گم شب تاریکی در قامتش افتاد، نفس نفس به که بود فریبرز او، جای و دوید ... 

 

**** 
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 درب به را نگاهش و داد دستش به زودتر را بود کرده دراز دخترش سمت به که پرتقالی َپر یمین آیفون، زنگ صدای با

بنشیند زد اشاره او که شود بلند خواست. آمد بیرون خیس صورتی و سر با الوند که دوخت بهداشتی سرویس : 

 

_ کیه ببینم رم می من باشین، شما . 

 

 ی دکمه روی که الوند دست. گذراند نظر از را همسرش نیمرخ و چرخید باز نگاهش اما زد دخترش روی به لبخندی

 روی سر او که کیست شان ناخوانده میهمان بداند اند منتظر. کرد خشک را دستش خیسی و کشید دستمالی نشست، شاسی

کشید موهایش روی دستی و چرختند شانه : 

 

 .صحراست_

 



 ورودی در سمت به و گرفت را دستش یمین. پرید پایین مبل روی از و کرد ُمزین را آوین های لب هیاهو، پر لبخندی

گفت و برداشت کنار آویز   روی از را اش زمستانی شال. رفت سالن : 

 

_ در کنار تا برم من بیاد، سر یه شاید بود گفته . 

 

 از نیمی روی از را شالگردنش ها، آن به رسیدن با و کرد طی بلندتر های قدم با را حیاط طول صحرا هوا، سردی با

بوسیدنش با شد پیشقدم یمین و کشید پایین صورتش : 

 

_ خوبی؟ دختر، سالم  

 

لبخند از پر و بود آبدار هایش بوسه : 

 

_ شم تر خوب که ببینم رو تو اومدم ولی خوبم عزیزم، سالم . 

 

 کمی را کمرش و آورد در داخل را هایش کفش. ُجنبد می دهنش و کند می نگاهش که دید را آوین سر یمین، رفتن کنار با

بود ریخته دورش که صاف موهایی با روشن، چشم دخترک این بود عشقش. کرد خم . 

 

_ بخورمش خوام می کو؟ خاله عشق . 

 

 گرم های گونه کرد باران بوسه. کشیدش آغوش به و رفت سمتش به. شد آب دلش در قند و دید را او خرگوشی های دندان

 پشت دست یمین و گزید لب. افتاد الوند به چشمش که بود رفتنش صدقه قربان مشغول. را قلقلکش به حساس گردن   و

زد خجول لبخندی و کشید باالتر را کودک شرمنده،. داد قرار کمرش : 

 

_ شم می کور بینم می که رو آوین شرمنده، سالم ! 

 

داد را جوابش تلویزیون، جلوی نشستنش با زمان هم و داد تکان سری : 

 

_ باشین راحت کنم، می خواهش . 

 



 چهار که بود عجیب رفت، باال چپش ابروی. ببیند را گیرنده تماس نام بتواند تا کرد خم سر اش، گوشی شدن روشن با

رفت شان خواب اتاق به و کرد وصل را تماس ایستادن، با. داد می را جوابش تازه او گذشته، تماسش و پیام از ساعت . 

 بی دست، در را شالش. کرد باز کمی را در و رفت اتاق به یمین. شد بازی مشغول و نشاند پایش روی را آوین صحرا،

 و دست نگران، دل. ایستاد حرکت از دستش برگشت، سمتش به که الوند اضطراب پر و شده کبود ی چهره و فشرد هدف

 و برداشت را سوییچ تنها. شد شلوار پوشیدن مشغول حواس بی او که رفت طرفش به. کرد جمع زحمت به را پایش

 فک و کند لمس را یمین دست شنید، که چیزی هجوم میان از توانست فقط. ُسراند پیراهنش جیب در هم را گوشی

دهد تکان را منقبضش : 

 

_ بیام که نکنین باز کسی رو در بیرون، رم می من یمین . 

_ شده؟ چیزی بری؟ کجا  

 

زد پلک و کشید دارش فر و دار موج موهای روی دستی : 

 

_ میام مهمونت، به برس . 

 

 دعا. بماند آرام کرد سعی و گرفت اتاق در به دست. شنید را الوند خداحافظی صدای و فشرد خود به آغوشش در را شال

 را خودش بعد و صحرا های قدم ی سایه. لرزاند می را دلش ته الوند، پریشانی باشد، نیفتاده کسی برای اتفاقی کرد

کشید پایین کمی را سرش و داد قرار او دست روی را گرمش دست. دید خود به نزدیک : 

 

_ شده؟ چیزی  

 

 به را هایش لب معنا، بی لبخندی و صحرا رنگ شب نگاه به دوخت چشم. رفت تاب بی الوندش که بود شده چیزی

واداشت حرکت : 

 

_ بخوری بیارم چیزی یه برم بشین برو دونم، نمی . 

 

 نگاهش. شد الوند های لباس متوجه و انداخت کمد باز نیم درب به نگاهی. شد اتاق وارد و گرفت دستش از را پشمی شال

. داد قرار جا همان هم، را شال. دید آویزان را یمین رسمی های لباس و کرد بازش شد، کشیده کناری کمد آن روی

کشید خود همراه را دستش و زد یمین ی شانه به ای ضربه و کرد مرتب را موهایش : 

 

_ بشم خوام می حسی ی تخیله. دارم حرف باهات بشین بیا نیستم، که نخورده . 

 



 کابینت. رفت آشپزخانه طرف به و کشید پلکش پای دستی نشست، که صحرا. بدهد دخترش و او به را حواسش کرد سعی

کرد بلند را صدایش. داد می ترجیح دیگری، نوشیدنی هر به را خوردن نسکافه. کرد باز را ظرفشویی کنار : 

 

_ مامان کمک  بیا مامان آوین . 

 

داد دستش به احتیاط با و کرد پر آجیل از را ای کاسه گفتنش، بله و دخترش دویدن با : 

 

_ عزیزم بذار میز روی ببر رو ظرف این . 

 

رسید گوشش به صحرا سؤال : 

 

_ چطوره؟ اوضاع  

 

 باال ای شانه. گذاشت میز روی و آورد در ای شیشه کابینت از هم لیوان دو. بیاید جوش آب تا کرد روشن را ساز چای

بگیرد قرار دیدش در صحرا تا برد عقب را سرش. شد یخچال از ها میوه کشیدن بیرون مشغول و انداخت : 

 

_ و فهمید الوند ولی بدم رضایت خواستم می دادگاه، رفتیم  ... 

 

فشرد هم به خنده، رنگ   ته با را هایش لب شد، صدر علی غار مشابه که او دهان : 

 

_ شد چی بزنی حدس تونی می خودت . 

 

زد کمر به دست جدی و تمسخر پر و داد قرار اش پیشانی روی دست. آمد سمتش به سرعت به و جست جا از : 

 

_ کردم می آویزونش آزادی میدون کنار تهرون در   سر از بودم من بشه؟ چی که بدی رضایت شدی؟ دیوونه تو . 
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 چهره و باخت رنگ لبخندش. داد تکیه اُپن ی لبه چوب به را تنش و انداخت ساز چای ای شیشه نیمه ی بدنه به نگاهی

پوشاند خود به را غم ی هاله اش : 

 

_  یه بابت فقط اومد پیش بدبختی و تشنج همه این. باشم ضعیف ندارم دوست. بدتر خودم ده، می عذاب رو الوند دیدنش

نذاشت الوند ولی ببینمش، خوام نمی. زدم من که خبر . 

 

کرد نوازشش ای، خواهرانه مهربانی   با و خزید یمین ساعد روی نرمی به دستش : 

 

_ گذروند و دید باید شه، نمی حل چیزی ندیدنش با . 

 

 لحظه تفاوتی، بی ی سایه کرد تالش و دید را یمین ی خیره نگاه اش، درمانی تجویز این از آمد در هم خودش دل   صدای

 بار این اما کند گرد عقب خواست و کرد رها را دستش. نکشاند چشمی هیچ رخ به را نگاهش در نشسته خورشید ای

بپرسد که بود یمین نوبت : 

 

_ اینه؟ زندگیت جدید سبک  

 

. نداشت انتظارش پر روزهای تمام التیام برای دیگری ی چاره. نشست میز پشت و کرد باز را پالتویش های دکمه

 بود، شده رو و رنگ بی چه هایش خنده. کرد مرور را اش زندگی تمام دور، یک و پوشاند دست دو هر با را صورتش

گفت ناچار و او به دوخت چشم. کرد بیرون سینه از سختی به را نفسش و کرد قالب هم در میز روی را هایش دست : 

 

_  و برم. بسازم خونه آب رو خوام نمی ولی خونه، در پشت روز هر بینمش می. نکردم پیدا باشه، منطقی که ای دیگه راه

کنه می م دیوونه باشه، االنم ذهنیت از بدتر که  ببینم چیزی . 

 

 ظرف. شد ها آن به پودر کردن اضافه مشغول و برداشت قاشقی. کرد پر را لیوان دو هر و گرفت را ساز چای ی دسته

کرخوری  های چشن. شد اضافه شان نفره دو جمع به پشمالو عروسک دو با هم آوین و گذاشت صحرا دست کنار هم را ش 

هر نتوانست دید، که را درشتش  خوش دل برای کمی رویش و ریخت برایش شیری فنجان. بگیرد نادیده را اش مادری م 

 نگاهش لیوانش، آوردن باال با و داد جای خود پاهای روی را او دید، که را دخترش رضایت لبخند. ریخت پودر کردنش،

دوخت صحرا به را : 

 

_ بدی؟ فرصت بهش دیگه نیست قرار  



 

 از. برگردد آمده، که را راهی خواست نمی. ترسم می اما دهم می بگوید توانست نمی اما رفت هم در کمی اش چهره

 حیاط در شدن باز صدای که کرد باز دهان و شد بیشتر دستش، دو پوست روی هایش ناخن فشار. داشت هراس سقوط

 چگونه دید را هراسان الوند که رفت سالن در طرف به وضع همان با و نشاند صندلی روی را دخترش عجله با یمین. آمد

 به و پوشاندند را موهایشان دو هر. زد صحرا به ای اشاره و برگشت. آورد می خود همراه و گرفته را مردی بغل زیر

 رنگ به حیران و گذاشت دهانش روی دست نداشت، تعادل رفتنش راه در حتی که فریبرزی دیدن با. رفتند در طرف

زد لب بود، خیره او  پیراهن از نیمی قرمزی و نامرتب لباس وضعیت به ناباور که هم صحرا. زد زل زردش : 

 

_ شده؟ چی  

 

 شکر باید دید، می را کشیدنش نفس و بود رسانده سالم جا، این تا را او که همین. دید نمی خود در دادن پاسخ برای توانی

 شان اتاق به آشفته، وضع همان با را فریبرز اما آورد در پا از سختی به را هایش کفش. رفتند عقب زن دو هر. کرد می

یمین سمت برگرداند سر توانست ای لحظه فقط. برد : 

 

_ بیار داریم کننده ضدعفونی و گاز و باند چی هر . 

 

 به را اش کرده عرق دست کف و پایش پیش از زد کنار را دخترش. رفت آشپزخانه طرف به و داد تکان سری دستپاچه

کرد دگرگون را حالش که بود پیچیده اش بینی در خون بوی. کشید تنش تونیک  . 

 

_ بود؟ جوری این چرا خودش؟ با کرده کار چی  

 

کرد نگاه صحرا به ناالن،. گرفت بغل در و برداشت را رسید ذهنش به چه هر دستش، لرز با : 

 

_ بگذرونه بخیر خودش خدا دونم، نمی . 

 

 خود به را ذهنش باید که بود چیزی آخرین مرد، این وضعیت بابت نگرانی و گرفت او دست از را وسایل از نیمی

 که برداشت را آشپزخانه قیچی   حواس، بی. کرد نثارش جانمی او و زد صدا را مادرش ترسیده آوین. کرد می مشغول

کرد نجوا آرام و گرفت دستش از صحرا : 

 

_ بگو بهم برمیاد منم از کمکی . 

 



 خرابؤ حالی با و آورد یاد به را خود خون از پر ی چهره. بست چشم و آمد باال گلویش پشت تا داشت، معده در چه هر

دوخت دخترش به را چشمش ی گوشه زحمت به و گرفت صحرا دست از را وسایل ی همه : 

 

_ نیاد اتاق تو که باشه آوین به حواست . 

 

 آن با دیدنش شوک هنوز. بود جاری فریبرز تن از خون، ضعیف ی باریکه. خواباند تخت روی را او سختی به الوند

 عصبی اش زمزمه و نشست کنارش. کرد نمی هم ناله حتی او و آورد در پا از را هایش کفش. بود نرفته دلش از حال،

 :بود

 

_ تو؟ خودت با کردی کار چی  

 

 پوسته از چیزی اما منظور، بی و فاصله بی. بودند عزیزترینش که زدند هایی همان را زخم بود، نمانده گفتن برای چیزی

نشست گردنش پایین و پیشانی روی دستی. بود نمانده باقی او زمخت ی : 

 

_ درمانگاه ببرمت گفتم فریبرز، آتیشه تنت همه . 
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 تمام های پاره صد دوخت؟ می هم به را جسمش بود، گرفته آتش دلش کرد؟ می درمان را تنش سوخت، می اش سینه

 چه نبرد یاد از تا ماند می باید. نشاند لبش روی لبخندی دردش، و گذاشت زخم روی دست کرد؟ می چه را خاطراتش

 که بود آرام قدر آن اش زمزمه اما بود کرده ذخیره خود در بغض عجیب اش مردانه صدای. گذراند می را روزگاری

بچسباند دهانش به لب کرد وادار را الوند . 

 

 .نه_

 

 با را خیسش و کرده عرق موهای. داشتش و بود همیشه حاالتش، بدترین در که شد رفیقی نامساعد وضع ی خیره عاصی

پرسید و زد عقب دست : 

 

_ زد؟ کی  



 

. نداشتند جان پاهایش کند، بیشتر توانست نمی را سرعتش. بود نشسته زخم آن با فرمان پشت نیم و ساعت دو بود، حال بی

 این با که بود مریمی حال نگران رساند، می تهران به را خود باید. شود حریفش نتوانست هم بود شده پناهش که زنی

چسباند تخت به را اش شانه شدت، با الوند که شود بلند کرد سعی. کرد می زندگی سقف یک زیر شده، آوار برادر   . 

 

_ نترکوندمت خودم تا نخور تکون جات از ! 

 

 فرامرز، کنار در تاوانش پر های نبودن منجالب   به بیشتر را دلش رویش، پیش خاکستری   و لغزان های مردمک نگرانی  

 امانش خفگی احساس. کرد نمی درمان برایش را دردی هم، پوزخند. شد برادرش نفرت مریم، حفظ بهای. داد می سوق

 او چشم، ی گوشه از فقط و نکرد تقال ها، دکمه کردن باز برای یمین، حضور با که برد اش یقه سمت دست بود، بریده را

پرسید که بود مانده جواب بی الوند سؤال یک. پایید را : 

 

_ کجاست؟ مریم  

 

شد تلخ و گذاشت خود تپش پر ی سینه روی را خون از سرخ دست   : 

 

_ شده عروس . 

 

 بودنش، تازه حس و خون دیدن با که یمین. شد می فشرده هم به مدام هایش لب که شدند دهانی میخکوب ایستاده دو هر

زد را حرفش مکث بی الوند دست به وسایل دادن با بود، کرده پیدا بدی حال : 

_ آوردم خواستی چی هر جان الوند . 

 

 چراغ نور شمردن مشغول را آوین که صحرا. زد بیرون اتاق از  و گذاشت دهانش روی دست نداشت، ماندن تاب اما

 از و زد اش گونه روی ای بوسه سرویس، سمت به یمین دویدن با بود کرده شد، می دیده آشپزخانه داخل از که هایی

 به فکر با. گیرد می قرار فریبرز اخالق ی حمله هدف هم باز یا برود اتاق به تواند می دانست نمی. کشید پایین بغلش

 زد در به ای تقه بست، را پالتو پایینی ی دکمه دو قبلش. رفت اتاق سمت به و گرفت را تصمیمش الوند، بودن تنها دست

 کمی تا زد لبخند و داد الوند به را نگاهش بود، پوشانده را تنش از نیمی فقط فریبرز پیراهن. فرستاد داخل را سرش و

شود تلطیف فضا : 

 

_ هستم خواستین کمکی گذروندم، بهیاری ی دوره من خان الوند . 

 

برگرداند رو خشمگین و کرد ای ناله زخمش، لمس با که برد سر زیر زحمت به را آزادش دست : 



 

_ خواد نمی . 

 

. انداخت زخم به عمقی نگاهی و نشست زانو دو روی او، به توجه بی. شد اتاق وارد و داد تکان برایش تاسف به سری

 این زیاد روی ی خیره که فریبرز سمت به کرد رو و گرفت الوند دست از کننده ضدعفونی. بود بسته َدلَمه آن، دور خون

بود دختر : 

 

_ بودم خان الوند با. شه می حروم و بیرون میاد بیشتر خونت نزن، حرف شما . 

 

 آرایشی وسایل و میز به نگاهی الوند. کرد طلب کوچکی قیچی و برداشت بود، کرده باز الوند را جلدشان که هم گاز چند

 ایستاد سرش باالی و داد صحرا دست به. کرد پیدا رنگی فلزی کوچک قیچی شان، میان از و انداخت یمین ی شده چیده

کرد اش راهی آرامش پر نگاهی با او، اما : 

 

_ بدم؟ انجام. شد بد حالش که بزنین یمین به سر یه برین شما نذارم، جا زخم تو چیزی دم می قول  

 

کرد خالی و پر هوا، از را هایش ریه و انداخت فریبرز ناراضی ی چهره به نگاهی . 

 

_ شم می ممنون . 

 

رم یک حسرت. شد زخم وارسی   مشغول صحرا که رفت عقب قدمی تعلل، با  گره توانست می که خورد می را نمکی س 

گفت و کرد تمیز را زخم اطراف مختصر، وسایل همان با. باشد گشا : 

 

_ نیست نیاز خیلی ولی خواد می بخیه . 

 

 تخت طرف دو به زحمت به. مسیر هم و روان آبی جوب تا رفت، می بیراهه یک به دختر این با آبش اما نبود معذب

 اش چهره به مدت تمام صحرا و داد هایش شانه به حرکتی سوخت، می زخم جای. کشید باال کمی را خود و زد چنگ

رفت هم در داشت، که دردی خاطر به ابروهایش. شد خیره : 

 

_ کن بازی بچه با برو نیستی کاره این بکن، بلدی درمون دکتر، خانم خواد نمی تجویز . 

 



شد مشت زانوهایش سر روی هایش دست : 

 

_ شه؟ ناکار تون زبون نزد چرا کشید، زحمت که اونی ! 

_ نمونی جواب بی تو که . 

 

شد بلند تخت کنار از و فرستاد بیرون بینی از را نفسش : 

 

_  تا سه دو بهش یکی الزمه ولی. شه می هیچ زحمتم و بهش میاد فشار بازم جوری این کنم، پانسمانش ایستاده من پاشین

بزنه کوک . 

 

 شد خم سالمش پهلوی روی و کشید تخت روی را دستش. بدهد او به تری پیمان و پر جواب دیگر که نداشت خوشی حال

 حایل را دستش یک و زد دور را تخت دید، می اش چهره اعضای شدن منقبض در را درد که صحرا. بایستد بتواند تا

کرد بازویش . 

 

_ کنه می خونریزی دوباره آروم، . 

 

10:10 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from ЏΛsł (α.кαℓαηтαяι)] 

. نداشت ماندن پا سر قدرت. بدهد میز به را اش تکیه تا کرد کمک. بیندازد او به نگاهی نیم دلسوز شد باعث داغش، تن

برسد مرد این کمر دور به دستش تا زد عقب را پیراهن. شد مشغول و برداشت را باندها . 

 را یمین روی و رنگ بی ی چهره تا ماند منتظر قدر آن و کرد باز را سرویس در. داشت آغوش در را دخترش الوند

کشید خیسش ی گونه روی دستی. کشاند خود سمت و گرفت را دستش. ببیند : 

 

_ تو؟ خوبی  

 

 کمی کرد، دور تنش از را لباسش ی یقه. زد لعاب و رنگ بی لبخندی و انداخت نگاهی دخترش دمغ ی چهره به هم او

انداخت باال سری. بود شده خیس : 

 

_ کردن؟ دعوا کی با شون؟ آوردی کجا از. پیچید خون بوی خوبم،  

 



 چه دانست نمی. گذاشت پاهایش روی هم را دخترش و نشاند مبل روی را او. بست را سرویس درب و زد را برق کلید

نشست مبل پشتی   روی سرش و کشید را گردنش بگوید، : 

 

_ کله بی احمق   بود فرمون پشت. آوردمش جا این تا راه پلیس از رفتم گه، نمی چیزی ! 

 

کند عوض را همسرش هوای و حال کمی تا گرفت را الوند دست شد، صحرا نبود متوجه : 

 

_ هم جون به میفتن و ره می یادشون شون زخم درد بگه، جمله چند صحرا . 

 

او برای کرد باز یمین و خودش میان جایی و بوسید را موهایش روی که بود داده تکیه پدر ی سینه به هم دخترش : 

 

_ برگردم تا مامان کنار بشین. شد چی ببینم برم . 

 

ماند در پشت و کرد سکوت فریبرز، صدای شنیدن با اما رفت آهسته . 

 

_ تشکری؟ منتظر  

 

 چهره به را بارش مالمت نگاه و کشید عقب کامل را خود و زد باند ی گوشه و َکند دندان با هم دیگری چسب تکه صحرا

دوخت او ی : 

 

_ شما کردن خرج ادب تا گیرم می حاجت زودتر باشم، فرج انتظار تو ...! 

 

بشوید را ها آن تا داد فاصله خود از بود، گرفته خون رنگ کمی که انداخت هایش دست کف به نگاهی . 

 

 را سرش بود، گرفته فریبرز را پالتویش ی گوشه انگشت، دو با. شد کشیده پالتویش آستین که شد متمایل در سمت بدنش

کرد زمزمه و بست چشم بود، باند روی دستش یک. آورد باال کمی : 

 

_ کردی لطف . 

 



 لبخند از طرحی هایش لب به کرد سعی. کرد می کفایت برایش بود نزده تازیانه او به زبان با باز که همین بود، تر راضی

 :بنشاند

 

_ برم دیگه من باشین، مواظب. خدا به بسپرین کرده، کارم این که اونی. کردی می رو کار همین یکی، برای بودی شمام . 

 

 با و کرد رها را صحرا پالتوی. داشت فرامرز و مریم هوای دلش او و کردند تیمار را تنش رسیدند، دادش به ها غریبه

 آن، از پشیزی خواست نمی دیگر که بود غروری حفظ برای اش افتاده پایین سر و رساند تخت به را خود کردن، لنگ

 هیچ که همانی داشتند، طلب او از که شد می همانی... خدایش به خودش، به بود، باخته را ُبرده بازی  . شود کسی خرج

بیاورد تاب کنارش توانست نمی کس ... 

 

**** 
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# هفت_و_پنجاه_و_صد_پست  

 

 پای هم و کرده سر غذا بی را روزش یک تقریبا   رفت، می ضعف دلش. چسباند هم به زانوهایش میان را هایش دست

 که شد می روز یک. کند نگهداری او از توانست می نه و بود داده یادش کسی را داری بچه نه. بود ریخته اشک نوزاد

 چهره به و کرد خم راستش بازوی روی را سرش. داد می جان داشت اش خانه ی گوشه و مانده خبر بی هم فرامرز از

 راه چشمش ی گوشه از صدا، بی اشکی قطره. گشت می فرامرز و او میان شباهت از پایی رد دنبال. زد زل پسرک ی

. نداشت را کردنش رها خیال که بود گیری نفس کابوس روزها، این و دلتنگی. چکید آستینش روی بینی، نوک از و گرفت

 پا به شلواری اما بود، پتو همان الی هنوز. خزید سمتش به و گرفت باال را سرش زده هول آمد، در که نوزاد صدای

 فاصله با و کشید بیرون پتو میان از را او گریان،. برخاست نهادش از آه دید، که را پایش زیر ی دوباره خیسی  . نداشت

 آب شیر زیر را بچه تن. فرستاد عقب را خودش موهای زحمت به و کرد باز را در. برد سرویس سمت به تنش، از

 تر گرم را آب کرد سعی. لرزاند هم را خودش سرمایش، و فرستاد آب زیر انگشت سر. شد بیشتر نوزاد جیغ و گرفت

 کاری نتواند و شور بیمار ترسید می. رفت اتاق به و آورد در پا از را ها دمپایی سرعت به شست، که را بدنش. کند

 لخت پاهای دور را پتو. داشت نم هوا، سرمای خاطر به هم خودش شلوار نبود، بچه همراه لباسی هیچ. دهد انجان برایش

. شد کشیدنش اتو مشغول و برداشت بود، آویزانش که رختی جا روی از هم را شلوار. رفت اتو سراغ و پیچید نوزاد

 فریزرش و نان ی سفره سراغ بود نکرده رغبت حتی. نشست اش معده روی دیگرش دست و شد بلند اش معده صدای

 پتو خوشحالی با. شود بلند تا گذاشت زانو روی دست و گرفت نفسی شدنش خشک حس با کشید، دست شلوار روی. برود

 یک به یک را ها کابینت در. برود آشپزخانه سراغ شد باعث حالش، بی نق نق. کرد پسربچه پای را شلوار و زد کنار را

 ظرفی. برنداشت تقال از دست اما شد حس بی سرد های سرامیک روی پاهایش کف. گشت شکر ظرف دنبال و کرد باز

 همین مهینش، خاله ی همسایه از بود دیده که چیزی تنها. رفت کتری سراغ و برداشت را بود مانده شکر کمی تهش که

 زیر کردن روشن با. داشت برنمی کارش از دست زن اما کرد می سرزنشش مدام مهین که بود اش بچه به دادن قند آب

 هنوز. برداشت و دید ای شده استفاده ماست ظرف. کرد رو و زیر نگاه، با را آن پای تا سر و رفت یخچال سراغ گاز،

 ی سفره سراغ و گذاشت پیشانی روی دست پشت. نبود شده بندی بسته نان از خبری و زد فریزر به سری داشت، تاریخ

 پیدا شده بیات نان ای تکه فقط و کرد باز ایستادن، پنجه سر روی با را آن الی. داشت قرار یخچال باالی که رفت نان

 رسید ذهنش به تازه اما شد ولرم آب. گرفت دست در آبچکان روی قاشقی جا روی از هم قاشقی برداشت، را همان. کرد

 بود امیدوار و کرد ماست ظرف به نگاهی. سوخت می هایش گریه از پلکش پشت. بدهد بچه به که ندارند شیر شیشه حتی



 ها نان کردن له مشغول. ریخت کوچکی ی پیاله در و کرد ریز زحمت به را نان. بدهد نوزاد به را مقداری آن از بتواند

 پشت را موهایش. بماند نوزاد برای ماست و بخورد را باقیمانده نان تکه همان با شده شیرین چای خودش داد ترجیح شد،

 ی جعبه و رفت لباسشویی ماشین کنار کابینت تک سراغ بود، دیده نپتون چای. برداشت خود برای هم لیوانی و زد گوش

 را ماست ی پیاله زد، بغل زیر که نانی ی سفره همراه به و کرد دار طعم شکر، با را چای کمی. برداشت را خالی نیمه

 به را نفسش. انداخت کودک ی چهره به درمانده نگاهی و کرد بیشتر را شوفاژ ی درجه. برگشت اتاق به و برداشت هم

 خوری چای قاشق. داد قرار پایش کنار را پیاله و گرفت بغلش پتو، همان با. نشست و فرستاد بیرون اش سینه از سختی

 به ماهی مثل هایش لب اما نبود کردن باز دهان از خبری. گرفت بچه دهان جلوی را آن کردن، کج سر با و کرد پر را

 ُخلقش. کرد اش مزه مزه بچه که ریخت دهانش به را مقداری زور به چسباند، هایش لب به بیشتر را قاشق خورد، می هم

 زانویش سر. رسید فریاش به هم مریم و کرد دور خود از کمی دادن تکان پا و دست با را آن بود، شده تنگ پتو میان

 شروع کشیدنش جیغ هم باز و آورد باال را همه که داد قاشق دو. داد قرار اش شانه دور و کمر پشت را دستش و نشاند

 هم یکی و شلوارش ی پاچه روی کشید دستمالی. رفت هال به برداشتن، دستمال دنبال به و کرد رها را او عصبی. شد

 هم گوشی حتی کند، چه دانست نمی. زد گریه زیر باز و شد تنگ خاله برای دلش. برداشت نوزاد لباس کردن تمیز برای

 در. رفت نوزاد سراغ و کشید صورتش روی آستینش، با. کند سبک را دلش بار کمی و بگیرد تماس او با که نداشت

. کرد زمزمه گوشش کمار بود، بلد که را ای ساده الالیی تنها. بیاید سراغش خواب، شاید تا داد تکانش و گرفت آغوشش

 ی افتاده سر و رفت اتاق در کنار تا قدم دو احتیاط با. ایستاد چرخش از تنش و حرکت از پاهایش کلید، چرخیدن صدای با

ماندنش تنها این از شد پر دلش هم و نیست تنها که کرد خوشحالش هم فرامرز، ... 
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. بود زخم اثر آن، جای جای   که را ای چهره دید نمی کاش اما آمد باال هم فرامرز سر شد، بلند که بچه نای و نق صدای

پرسید عمیق، نگاهی با او و برگشت عقب به قدمش : 

 

 چته؟_

 

. ماند اش خیره حرف، از لبریز نگاه همان با فقط. بود دلگیر گذاشت، می خود حال به کناری اگر را بودنش حیران

 وسط و آورد در را کاپشنش. کرد پرت آن روی هم را خانه در کلید و گذاشت اُپن به نزدیک جا همان را نایلونی فرامرز

 هایش، پلک پای بودن قرمز هایش، گونه سرخی. داد او های چشم به را نگاهش ایستاد، که مریم روبروی. انداخت هال

 باال سر با. زد دل، از نافرمانی به سر اما گرفت بیشتر دلش و دید. زد نادانی به را خود و دید را هایش لب رنگی بی

گفت فرستادن، : 

 

_ ازم؟ اومده بدت یا سوزه؟ می بدبختیام واسه دلت کنی؟ می نگاه بهم ُجزامیا عین چرا تو. خراب خرابما،  

 

 موهایش کش و ایستاد سرش پشت او، اما شود رد فرامرز تا رفت کنار. لرزید درد، از هایش لب و فشرد خود به را بچه

 از را بلندش موهای و انداخت او به نگاهی نیم. چرخاند را تنش ترسیده، و شد کشیده عقب به درد با کمی سرش. کشید را

 محبتی و گرفت انگشت دو میان فرامرز را مویش تار یک. بریزد کنارش را جلو داشت عادت. زد کنار رویش جلوی



 باز طرف دو به را هایش دست تخت، روی خود انداختن با و برگشت. کند مریم ی زده غم دل نثار که نیامد زبانش روی

 مخاطب را مریم برگرداندن، رو با و کرد اخم رفت، فرو قلبش به چیزی انگار که شد بلند هم باز نوزاد صدای. کرد

کرد اش خسته و کالفه صدای : 

 

_ نزنه نق و نیاد در صداش که بده چیزی یه اینم به بخور، شام برو . 

 

دید می را بچه تابی بی وقتی کند سکوت نیاورد طاقت : 

 

_ خواد می شیر . 

 

زد فریاد و شد خیز نیم تخت روی عصبانیت با : 

 

_ در دم بذارش ببر. کنم ساکتش ندارم توانایی من! بخواد درد . 

_ بود ننوشته رو نامه اون فریبرز . 

 

 شده میخ نگاه و شد طوالنی سکوتش. افتاد پایش روی فرامرز، دست و بگوید خواست می قبل، شب به کشاند را حدف

بود انده مریم های لب روی اش . 

 

_ بگم نذاشتی نبود، اون دستخط . 

 

 در که فریادهایی شدت از سوخت گلویش و زد خشک ی سرفه دو. گرفت اش سرفه و برد فرو زحمت به را دهانش آب

 شر از پارک در. بود نمانده برادرش خون از اثری دیگر که انداخت دستش کف به نگاهی. بود زده خود سر و تنهایی

 اخم، پر و شید شلوارش به را دستش کف ختیارا بی. بود شده راحت کردند، می خودنمایی چشمش پیش که شان رنگ

زد پوزخندی : 

 

_ بیارتش دیگه یکی باشه داده نیست بعید . 

 

زد لب دستش، دادن تکان با و گرفت گرسنه نوزاد از را نگاهش : 

 

_ بخورم؟ غصه من که بیاره  



_ من با بودن از شی پشیمون که بیاره . 

 

 روی از افتاده پایین پتوی. نداشت خبر بچه جای از برادرش، جز کسی. افتاد تردید به دلش اما بود خصمانه هنوز لحنش

 تا که برادری و تاریک ی کوچه همان در دلش اما خواست می خواب هایش چشم. انداخت تنش روی و کشید باال را تخت

 و شانه روی پتو کشیدن با و کرد اضافه صدایش به را تفاوتی بی. بود شده اسیر بود، مانده پا سر هنوز آخر ی لحظه

گفت کشیدن، دراز : 

 

_ ندارم اعتمادی هم تو به حتی که اون، به نه. نگذشته من به ولی باشه، گذشته خوش بهت خیلی شاید تو . 

 

 پاره گلو و رفت باال بیچارگی با صدایش و نشست طاقت بی هم باز که شکست مریم آرام هق هق را شان بین سکوت

 :کرد

 

_ شم نمی هیچی امشب یه مریم، کم بس نشد لعنتی، نشد ولی شه خنک دلم که زدم چاقو داداشم تن تو. ک  ...! 

 

 همان را بچه و رفت تخت پای تا. کشید سوت هایش گوش. شدند گشاد هایش چشم و شد اضافه اش گریه به هم سکسکه

نشست او پتوی روی دستش و نشست پا دو روی. گذاشت جا : 

 

_ کردی؟ کار چی  

 

کرد نگاهش درد، پر ای چهره با و شد خم سمتش : 

 

_ بشه؟ تو ی ََل   و کنه ولم داداشم شد باعث که چی ترسی؟ می چی از تو  

 

بود وصل بودنش به هم کشیدنش نفس که زد کسی از حرف هم باز اما رفت تر عقب و لرزید خود به : 

 

_ خوبه؟ فریبرز  

 

خوردند هم به کالفه که هایی لب و پایین سمت به او های چشم مردمک حرکت : 

 

_ جا همون کردم ولش دونم، نمی ... 



_ شدی؟ بد چرا تو  

 

 فرامرز، پی در پی و تند های نفس. رفت او سر از جیغ و کشید خود سمت را مریم لباس ی یقه و برداشت خیز سمتش به

نرود تر عقب تا زد تخت ی لبه به چنگ. کند پنهان را ترسش مریم که داد زمانی . 

 

_ میومد بدم ازت بچگی، از خواستت می دلم که قدر همون. داداشم دل تو گرفتی رو من جای چون . 

 

کرد تکرار استیصال با هم باز فرامرز، های آمدن خوش به توجه بی : 

 

_ کردی؟ کار چی رو فریبرز  

 

 هایش گوش روی را هایش دست و افتاد لرز به بیشتر داد، می او به نشسته، فرامرز که شدیدی های تکان با تنش تمام

دختر این دل روی شود آوار تا بود کرده تازه نفس تازه او اما نشنود را کشیرنش داد صدای تا گرفت : 

 

_ نکن نکن، نکن، تکرار رو اسمش دیگه ! 

 

 روی دست. کشید باال تخت روی را خود و کرد رها ضرب به را مریم لباس ی یقه که شد بلند هم پسریچه ی گریه صدای

زد نعره توان ی همه با و گذاشت گیجگاهش : 

 

_ گمشین. چشمم جلوی از شین گم آشغال، شو خفه . 
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# نه_و_پنجاه_و_صد_پست  

 

 بود نگاهی گرمای محتاج خود، که کرد پنهانش آغوشی در و رفت بخت نگون نوزاد طرف به حسرت، و اشک و ترس با

رشک مهربانی؛ با هم باز که هایی دست و  مبل روی. بنشیند تماشا به شهر به شهر را لبخندش و کند پاک اش دیده از س 

 و َدخمه این از کردن فرار برای نبود ها آن در توانی که پاهایی روی گذاشت را او. کرد دراز اندکی را پاهایش و نشست

دار خش صدایی با خواند الالیی ... 



 را تنش. پذیرفت می اش میهمانی به هم را خودش خواب، کاش کرد، نمی خالی را پایش زیر و خوابید می هم دنیا کاش

 میندازد نگاهی رویش به اگر حتی باشد سالم که بود فریبرزی برای وار زمزمه دعاهایش. خواند الالیی و کشید آغوش در

ریخت می اشک خود حال به و بود گذاشته زانو روی سر که بود مردی طرف آن و ... 

 

**** 

 

 اخمی بد با را مهدیار الوند، که همین. شد پاده اتومبیلش از و کشید پس را بازویش اما نشست، بازویش روی مهدیار دست

 به های خواب میان تخت روی را گذشته شب تمام. بود مشهود اش چهره در عصبانیت های رگه هنوز کرده، همراهش

 زد بیرون خانه از اصرار با صبح اول. دارد خبر مادرش زندگی محل از نفر یک فقط دانست می. بود گذرانده ریخته، هم

. رفتند اتومبیلش سراغ به هم با و شد سوار زده، ترمز پایش کنار که دید را اش خسته ی چهره و الوند اتومبیل وقتی اما

 خود اتومبیل که زمانی اما بماند، خم کمتر تا برد عقب را صندلی. بود شده کم شدتش اما داشت خونریزی زخمش هم باز

 و دید را مهین پاسخ بی های تماس بود، مانده جا اتومبیل در شب تمام هم اش گوشی. شد جدا الوند از راهش برداشت، را

 مهدیار به چشمش و رساند وکیلش دفتر به را خود. نماند نگرانش دل حداقل تا داد پیرزن به را مریم ازدواج خبر ناچار

 وکیلش. است گذاشته جریان در را او الوند که فهماند داشت، او بدن به که ای خیره نگاه و اش چهره ی پریده رنگ. افتاد

 از و بدهد لب زیر ناسزایی شد باعث نیست، شکایتش گرفتن پس به حاضر عنوان هیچ به شاکی مرد که این گفتن با هم

 بگذارد فرامرزی برای را مریم توانست نمی. کند قبول هم را زنی طالق مقدمات خواست قبلش اما بزند، بیرون دفترش

 بتواند که بود آن از تر ضعیف مریم هم باز اما شد، می بیزار او از عمر، پایان تا اگر حنی. نبود خودش دست حالش که

 هایی شب چه و گذشته سرش بر چه دانست می خودش فقط که مریمی. کند فرامرز مثل زخمی پر مرد   دل خرج زنانگی

 باز که در سوخت، می زخم جای. کرد راست را اش خمیده تن و زد را بلبلی زنگ. است کشیده خوابی بی پایش به پا را

شد وارد و گرفت حضور ی اجازه سالم، یک با. آمد باال سرش شد . 

 

_ آقا قدمت قربون اومدین، خوش . 

 

پرسید و انداخت خانه کوچک حیاط به نگاهی : 

 

_ راضیه؟ کجاست مهال  

 

 و کشید جلویش را خود راضیه. داد می آزارش ها کشیدن تیر این تنش، در پیچید که دردی از سایید هم به را هایش دندان

کرد نگاهش مشکوک : 

 

_ ری؟ می راه کج کج چرا شما آقا  

 

حیاط ی گوشه همان به کرد اشاره او که داد صامت نگاه همان با را جوابش : 

 



_ زیرزمین همون تو . 

 

 نصفش که غذایی ظرف و بود مهال پای زیر ای پاره موکت بار این. داد هل دست با را در و رفت طرف همان به

 عمویش زن آورد یاد به او تا گرفت دیگری سمت را سرش فریبرز اما چرخید او سمت نگاهش. بود شده مصرف

بریزد بیرون را پشتش کم موهای که محرمی نه شود می محسوب . 

 

_ دوباره؟ شده چی نیای، دیگه بود قرار  

 

گفت و چرخاند سر. نشست موهایش روی چیزی و آمد باال مهال های دست کرد حس : 

 

_ سراغت؟ اومده کی  

 

 رد سخت صورت روی بیقرارش های مردمک. کشاند فریبرز رخ به را الغرش های گونه و رفت سرش از خنده

نشست روبرویش : 

 

_ شه نمی مهال تنگ دلش کسی . 

 

کرد تکرار را حرفش و کشید باال را آن کفش سر با ایستاد، موکت ی گوشه یک نزدیک و رفت جلوتر : 

 

_ گرفته؟ آدرس ازت اومده کی  

 

تر خروشان فریبرز شد، می اش خیره او چه هر : 

 

_ زدی؟ فرامرز ی بچه از حرف که سراغت اومده کی گم می اَخوش، ُبز عین نزن زل بهم  

 

 را غذایش سینی. خواند می نگاهش از هایشان کودکی همان از را دلش ندار و دار فریبرز او، از دزدید چشم و زد پلک

زد لب و کشید خود سمت دست با : 

 

_ نیومده کس هیچ . 



 

غرید و رفت پیش سرش شد، فشرده زخم روی دستش و نشست پا یک روی ناچار : 

 

_  فرامرز اگه گرفتی؟ اللمونی که کرده ردیف رو موادت خرج کی! گی می دروغ داری سگ عین مهال، گی می دروغ

نکنی حروم هوا دیگه که کنم می مرخص خودم رو تو کنه، کم مریم سر از مو یه . 

 

پایش جلوی ریخت دهان آب نمایشی. کرد رها هم، روی هایش چشم فشردن با را نفسش و شد بلند پایش روی از : 

 

_ مادریت غیرت به تف ! 

 

 را رویش. بود شده بیشتر بار این نفرتش رنگ اما دیده بارها را فریبرز روی این غمگینش، های چشم در زد حلقه اشک

زد تلخی لبخند و کشید اش گونه به دستی برگرداند، او که : 

 

_ شده؟ عروس مریمم که گفت راست  

 

برگشت و کرد تازه نفسی ایستاد، : 

 

_ مهال؟ بود کی  

 

کشید باال را اش بینی شانه، روی افتاد سرش . 

 

_ ترسوندم ترسم، می مریم جون از ... 

_ بود؟ کی بگو کالم یک  
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 برای شد مصمم و زد پوزخندی خیالش به. داشت هم باز را مرد این سرسنگین نگاه کاش ماند، می بچگی همان در کاش

 نگاهش. کند نمی خالی را دخترش پشت مرد این دانست می اما شد، ناالیق خودش چه هر. دخترش زندگی و جان حفظ

او روی برگشت : 



 

_ خط هفت رسول . 

که رسولی برسد، اسم این به تا کرد مرور را ذهنش ... 

 زمین زیر از پا و ندانست جایز را تعلل. دید هایش چشم افتادن برق در را دلش بغض و چرخید او سمت شتاب با سرش

دهد باد به ها خبری بی این در را سرش فرامرز که این از قبل کرد می اقدامی باید. گذاشت بیرون . 

 

**** 
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# شصت_و_صد_پست  

 

 آن به گذرا حتی نگاهش تا بود کنده دل. بود ُبریده آن از ها سال که برسد ای خانه به پایش باز تا چرخیدند را ساعتی

 می پالستیکی توپی دنبال که هایی پسربچه برای بوقی زدن با را اتومبیل او و نشست مهدیار ی شانه روی دستش. نیفتد

 به نگاهی زیرچشمی. کند پنهان را خونابه خیسی   که قدر آن نه اما بود تیره پیراهنش. کرد متوقف کوچه کنار دویدند،

 عبور اش شانه و سر روی از را کمربند. بود زده نگار و نقش دستش، کف که را رنگی دید هم مهدیار و انداخت دستش

 و برداشت صندلی پشت از را اش پاییزه اسپرت کت. شد پیاده و راند عقب را او چپ، دست با فریبرز که شد، خم و داد

 یک. کرد باز نیم را در او، جانفرسای و جا بی سکوت این از شاکی مهدیار. بپوشاند را تنش تا انداخت دستش ساعد روی

غرید و گذاشت بیرون را پایش : 

 

_ ری؟ می داری باز کجا  

 

گفت محل، این هوای از سنگین ای سینه و شده قفل فکی با و برگشت سرش ها، پسربچه بازی   توقف با : 

 

_ برسم کارم به بذار و برو یا باش، ساکت و بمون یا . 

 

گرفت آسمان به رو آزادش دست همراه به را سرش : 

 

_ گذاشته تو دراز ُدم رو پا که رو اونی داره ور خدا زمین رو از ! 

_ بیام تا بمون . 



 

شد کج سمتی به لبش و کرد چپ چشم : 

 

_ منتظره در دم نوکرت بود ای دیگه امر سرهنگ، جناب چشم ! 

 

 جوانی وقتی. نداشت را رفتنش زمان اقتدار   همان هایش قدم. بیندازد فریبرز های لب روی تا نداشت هم سایه حتی لبخند

 اصابت با. بود کرده خم کمی را هایش شانه ها، سختی تمام خستگی   امروز، اما رفت بلند سری با بود، ساله چند و بیست

 جانی کم ی ضربه چپ، پای با. نکند سست را پایش قدیم، هوای تقالی به هایش ریه تا ایستاد ای لحظه شلوارش، به توپ

. داشت ذهن در که بود شد آن از تر تیره یا تر روشن کمی خانه، هر درهای رنگ. کرد کج را راهش و زد توپ به

 از هم جمعی دسته کردن پاک سبزی. نبود خانه یک در   کنار ها همسایه از خبری. بود شده قبل از بیشتر هایش آپارتمان

 هم اطراف این حتی سال هشت. بود َبر از اش، ناپدری ی خانه به رسیدن تا را ها خانه تعداد هنوز. بود افتاده رونق

 مشت دستش ایستاد،. بود نزده دم و سوخته خانه این در هایش لحظه نداشت، خود روی را کسی نگاه طاقت. بود نیامده

 رنگ   به چشم و دید را اش افتاده کار از زنگ و آویزان برق سیم. کرد حبس سینه در را نفس و آورد باال را اش شده

 دیروزش امروز گرفته، باال سر   همان با هم باز و مردانه. کوبید را در و شد باز مشتش. انداخت در ی شده پوسته پوسته

. شتافتند هم آغوش به ابروهایش و شنید را ها دمپایی کردن لخ لخ صدای. بکشد یدک را بودنش تجربه بی بخواهد که نبود

. شد فرامرز کردن رها بانی   و باعث که بدوزد مردی آن کثیف نگاه به چشم باید دانست می نبود، مادرش پای صدای

. ماند می تنش پیراهن   باید هم امروز یک اش، صبوری اما بود مرگ ناقوس در، شدن باز و قفل ی زبانه کشیدن صدای

دهد جای هایش چشم در زیاد را حیرتش نیاورد طاقت مرد آن اما نشد بلند صدایش نکشید، باال نگاه . 

 

_ ساخته بهت خونه این از بیرون! زدی هم به کوپالی و یال چه... پسر شازده به، به . 

 

 جواب وقتی نبود واجب سالمش او؟ به نسبت باشد شده کمتر زمان گذشت با نفرتش حجم   داشت  انتظار چرا دانست نمی

آمد در صدایش و گرفت در کنار   دیوار به دست. آمد نمی کارش به او، تر واجب : 

 

_ کجاست؟ مامان  

 

خندید و کشید باال را اش بینی دستش، درون ی چهارخانه دستمال با : 

 

_ ب شونیم سفره سر شه می هم اضافه مهمون هست، آقاییت مناسب ما ی لقمه اگه گذاشته، بار آبگوشت . 

 

 گردنش. دانست نمی اش زندگی از جزیی هم هنوز بود، خورده مدتی را او های لقمه ندانسته، که زمانی مدت همان

 ی فرشته که کرد باز دهان هایش چشم ی خیره و برگرداند سر. انداخت کوچه سر به نگاهی تفاوت بی و شد راست

کشید باال گلو تا را خود بغضش، و رساند گوشش به صدا اش، زندگی . 

 



_ انداختم سفره ساعته یک اومده؟ کی جواد . 

 

 خانه این از که شبی نیمه نبود، خاطرش حتی. پخته میلش، و او دل برای مادرش را غذا کدام بار آخرین آمد نمی یادش

 در پشت انداخته سر روی چادری با مادرش بار این و رفت عقب کمی جواد. رفت پایین گلویش از چه قبلش زد؛ بیرون

 زخم و چسباند تنش به زخمش، با مماس دقیقا   را کت. نیاورد تاب را مادرش نگاه خیرگی افتاد، هم به که شان نگاه. آمد

کردند باز سر تنش، های . 

 

_ فریبرز مادر ... 

 

 روی سعادت کاخ تمام بار یک شب، یک اما شد می خرابش حال شامل ملیحه، های مادرانه وقتی رفت می در جانش

 به نگاهش...! نباید که را چیزی گفت و گرفت سنگر نانجیبش همسر پشت مادرش، که شبی همان. شد خراب سرش

پرسید و داد تفاوتی بی دریای به تن. کرد می حسش و دید نمی که لرزانی های لب همان با دلش و بود کوچه آسفالت : 

 

_ کجاست؟ فرامرز ی بچه  

 

 بغض که. کند رها را نفسش او که مکثی ی اندازه به حتی گرفت نمی چشم. بود خیره پسرش باالی و قد به فقط مادرش

 اما شاکی های چشم به و کشید گردنش روی را دستمال جواد که کرد تر باز را در. بگذارد جا در، پشت را اش مردانه

زد زل او، صامت : 

 

_ کنی؟ قبولش سرپرستی به اومدی  
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 مادرش در، شدن بسته با اما. گذاشت حیاط به پا سختی، به و انداخت کفشش نوک به نگاهی بود، نیامده آبروریزی برای

شدند تر چفت هایش لب فقط اما رفت هم در تش چهره و آویخت اش شانه و گردن به. نداد مجال که بود . 

 

_ شد سفید در به چشمم. وقت همه این تو بی پوسیدم بگرده، دورت مادر . 

 

رفت خانه طرف به و داد تکان زنش برای سری بود، دو آن میخ که مرد و ننشست مادرش ی شانه روی دستش : 



 

_ البد خواد می رو امانتیش. نیومده تو خاطر واسه بدبخت . 

 

کرد ریشخندشان که جوادی سمت به کرد رو او و زد رویش به شرمگین لبخندی گرفت، می چهره از اشک که مادرش : 

 

_ کردی؟ معامله چی با رو بچه  

 

 را توضیح. شد نمی کنده اش، ناپدری ی چهره روی از تیزش نگاه. چسبید را دستش ساعد و گرفت سر از چادر مادرش

آورد در پا از دمپایی و شد کج جواد ی شانه. خواست می او از : 

 

_  سنگین واسم داشت خشکش شیر و پوشک پول. کرد می پنبه رو ما ی رشته زدنشم، نق. خوابید می و خورد می فقط

شد می . 

 

 نگران نگاه. رفت سمتش به و کرد آزاد را دستش. شد می زیاد داشت مرد آن مزخرفات حجم کند، پیشه سکوت نتوانست

پرید رخش از رنگ جواد، و کرد همراه خود با هم را ملیحه . 

 

_ واست؟ کرد زیادی که دادی می لقمه حروم توی مگه  

 

شب نیمه آن آشنای صدای همان با خروشید و کشید شعله آمد، باال که فریبرز دست : 

 

_ پسر نگیر یقه خودم، خونه تو . 

 

 برادرش پای وقتی کرد می دوا دردی چه او ی شرمنده نگاه. داد نشان مادرش به بیشتر، اخم با را خشمش و گرداند رو

بود شده باز . 

 

_  بچه اون دهن لقمه و گیری نمی ناموس بی این از لایر یه حتی نگفتم مگه واسش؟ ریختم نمی ماهیانه حسابت تو من مگه

ذاری؟ نمی  

 

 آبش تا بود داده تکیه دیوار به که فلزی تشت روی جا همان. داشت را آمدنش ذوق پسرش، و شوهر میان چرخاند چشم

کرد پنهان اش شده جمع چادر زیر را هایش دست و نشست داد، قرار ها موزاییک روی صاف و برود . 



 

_ کنن نمی حسابش دیگه رفیقاش مادر، شده بیکار . 

 

 گرفته، ُگر ای چهره با و رفت مادرش طرف به فریبرز شد، که خانه وارد. گرفت نشنیده و شنید را او غریدن صدای

 :توپید

 

_ دادیش؟ کی تحویل دودستی سال، همه این بعد خواستم ازت کار یه. کنن نمی که جهنم به  

 

 برگشته فریادش با سال هشت از بعد که آمد دردش اش، مردانه ی سینه به بودند دار تیغ چه ملیحه های چشم پای چروک

 زیر، به سر مادرش و زد کنار حواس بی را کتش. شود کوتاهی حقش در دهد اجازه که بود آن از عزیزتر برادرش اما

گفت و زد پایش روی. کرد می شیون : 

 

_  رو خونه همه. نبود خودت، اتاق رفتم. نیست بچه صدای دیدم اومدم،. بیام و بگیرم نون رفتم مرگم خبر   ندادم، خدا به

 لب ولی امانته که کردم خراب سرش روی رو خونه شده، پا مرد این سر زیر از آتیشش همه فهمیدم بعد. کردم رو و زیر

نکرد باز لب از . 

 

 لب، زیر و زد حدس را مادرش های چشم مسیر. آمد بند اش گریه و دید را پسرش رنگین پیراهن آمد، باال که نگاهش

 ای گهواره نه و دید را شده عوض های پرده نه. شد وارد ها کفش همان با و رفت خانه طرف به. کرد خودش نثار لعنتی

 در کوبیده گوشت و دستش در نان ی لقمه. کشید باال خود سمت به را بازویش و رفت جواد طرف به. بود خالی دیگر که

کند آزاد را بازویش کرد سعی و کرد اخمی. ماند اش کاسه : 

 

_ زدم چی هر پروندی پسر؟ کنی می کار چی . 

 

 ترسان نفس به نفس و فشرد مشت در را رنگش کرم زیرپوش ی یقه. بکشد باال را او که بود مانده تنش در زور قدر آن

داد او : 

 

_ کنم نمی هم رو مامان ی مالحظه دیگه! عوضی نداره کاری واسم گردنت شکستن که دونی می دادی؟ کی به رو بچه . 

 

نالید. نبود موفق اما زد پس را دستش او، با شود چشم در چشم ترسید می : 

 

_ شناختمش نمی واال . 



 

زد اش سینه به ای ضربه دست با رویش، به زد پوزخندی : 

 

_ خداست شناسی، نمی که کسی تنها تو . 

 

 تکان. باشد خود تن برای سپر نتواند که شده ناتوان قدر آن که این از بود دلش در حیف. شد پهن سفره کنار و زمین روی

برد فرو را دهانش آب صدا، پر و دوخت لباسش به چشم دید، که را فریبرز نخوردن : 

 

_ کردم راضیش منم کرد؛ راضیم نبود، طرفا این از . 

 

. گرفتند پیشی اش، پسری مهر بر اش سینه روی مانده های حرف اما شد مادرش حضور متوجه در، صدای شنیدن با

ریخت می خود جان به داشت کندن، قبر نبش با که زهری از کشید تیر قلبش : 

 

_  و بیاد فرامرز اسم بار این. بیرون گذاشتم خودت، نام به زدی که پدریم ی خونه در از پا نحس، توی بودن بابت بار یه

بینی نمی رو فرداش خورشید بیفته، خال دستش رو حتی ماجرایی سر ! 

 

 ی شده عوض رنگ همان میخ و برداشت قدم پسرش سمت به آرام. انداخت کوتاه نگاهی مادرش به و برگرداند رو

مادرش دست جای سوخت. نشست پسرش تن روی و آمد باال دستش. شد پیراهنش ... 

کند لمس را مادرش دست نداد مهلت جواد اما شد ابر که دید را بغضش . 

 

_ رو خونه نگرفتم مفت. بود بدهکارم بابات . 

 

بود شده تزریق بدنش پی و رگ به جان زنش دیدت با انگار که او سمت کرد پرتاب را اش سینه روی مانده نفس حجم : 

 

_ شی می خفه و گیری می ُحناق. وجود بی نداره خوردن یتیم، فرامرز   پول. حیوون برداشتی طلبت روی رو، ناموسش . 
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 و چرخید تنش. طلبید نمی را آن هم هایش خواب در دیگر و نداشت که محبتی تمام از برایش، بود بس کوتاه لمس همان

 گرفت نگاه. شد کوچه وارد خود، گرفتن آغوش در با دختری که بود نرسیده اتومبیل تری دو به هنوز. زد بیرون خانه از

شود کشیده بیرون برزخش از تا آورد خود به را او حیرانی صدای اما : 

 

_ مون؟ فلسفی بحث برای تون، قدیمی محل تو اومدین  

 

 و بیفتد پریشانی موی یاد به جا آن هم باز نداشت کشش. بود کنده خندق یک حد   به تا زیادی را گذشته نبود، وقتش االن

 خیره ریزبینی با که دوخت مهدیاری به چشم و کرد مرتب دست روی را کتش. بود باز رویشان پیش همیشه که ای جزوه

نچرخید سمتش نگاهی وقتی شد تر غمگین میزان، همان به اما تر عمیق شیرین لبخند. بود اش : 

 

_ نه؟ مگه اومدم، دیر کم یه  

 

کرد زمزمه و تنش طرف   دو شدند آویزان هایش دست. افتاد پایین سرش و دید را همسایه زن : 

 

_ رسم می دیر همیشه . 

 

شنید را فریبرز ی گرفته صدای که داشت عبور قصد : 

 

_ باشم؟ داشته تونم می رو ت شماره  

 

 زبانش، رطوبت. هوا سرمای از بود گرفته رنگ هایش گونه و برگشت. نداشت را حرفی چنین تصور کرد، قفل پاهایش

گفت و کرد خیس را اش پایینی لب : 

 

 .حتما  _

 

 دیدار پایانش اما بود بد چه گر شروعش که روزی به زد دیگر لبخندی فریبرز، توسط کردنش ذخیره و اش شماره گفتن با

 کرد تالش و ندید جایز کوچه در را ان از بیش ایستادن فریبرز. دیدش نمی دیگر هم قبرها میان روزها، این که بود مردی

بزند طرح لب روی را داشت کم همیشه که لبخندی به شبیه چیزی : 

 

_ ببینمت کردی، خاطره و داشتی نگه ذهنت تو که روزایی ی همه از دور روز یه کنم می سعی . 



_ کنی خوش رو کسی دل نیومده، فردای برای نمیومد دلت وقت هیچ شما نبودن، اگه ها خاطره . 

 

زد لب خاطر اطمینان با و داد جای شلوارش جیب در را گوشی. آشوب دلش اما بود، مصمم هایش چشم : 

 

_ اونا پای نسوختی که خوبه . 

 

 راحتی نفس و کشید پایین شانه روی از را کیفش. بود باال شان گفتن با مرد سر اما بودند کم که ها همین با بود شده گرم

 :کشید

 

_ نداشتم شما ذهن تو جایی م، آینده سوختن با . 

_ کنه تنگ زندگی توی رو خودت جای کسی نذار عوضش نباشی، آدما نگاه و چشم و دل تو جا دنبال کن سعی ... 

 

. نبود کسی به کتابش و حساب بی زندگی برای فردا پس و فردا های دادن دلخوشی اهل رفت، و زد را حرفش فریبرز

بود فعال کنجکاوش ذهن اما برد سوییچ سمت به دست خوابالود مهدیار و رساند اتومبیل به را خود : 

 

_ بود؟ کی  

_ الله سراغ برو . 

 

 بار این. افتاد راه به و زد غری لب زیر و چرخاند حدقه در چشم. شد می اش حواله گاها   که بود ببندی را دهانت همان

باشد خودش بازی ی برنده خواست می فریبرز دل . 

 

**** 
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 فکر مریم های گریه و برادرش مبهوت ی چهره به و بود کرده حبس را خود روز، تمام. َکَند می اتاقش ی گوشه از دل

 چند. بود گذرانده روزگار آن، از نصیب بی او و شده مریم دل سهم که هایی برادرانه به دنیا، تمام از سهمش به. بود کرده

 بال و پر سر از دست نگرانی. کرد رهایش تخت ی گوشه چرکین، دل و پشیمان اما گرفت دست در را گوشی باری



 بغضش و نترکاند را اش نگرانی های حباب کسی، که بپرسد چطور را فریبرز حال دانست نمی. داشت برنمی اش زخمی

 با را آن و نشست ای پارچه روی دستش. رفت اتاقش ی گوشه طرف به و شد بلند جا از سختی به. نرسد شدن ابری به

 و مانده کنج همان ها مدت که برداشت را ای کهنه و ورزشی کوچک ساک. زد کنار اش زده حسرت های سرانگشت

 تنش های بافت البالی تردید. نشست زمین روی جا همان و کشید اش بینی زیر اشاره، انگشت با. بود نزده آن به دست

 با کشید تیر قلبش. کشید زحمت به را اش قدیمی زیپ و داد دلش به دل اما کشید می پس مدام را دستش و کرده رسوخ

 دست نبود. برچید لب و کرد بغض کودکانه و سپرد باد دست به را اش مردانگی اش، بچگی یادگار پنچر نیمه توپ دیدن

 کف و برداشت را قدیمی عکسی قاب و کرد رها پایش کنار را توپ. کشاندش می جنون به برادرش گر حمایت های

 اش شانه روی که دستی بود، شیطنت پر چه لبخندش. ب روبد هم خودش دل از غبار تا کشید اش شیشه روی را دستش

. آورد درد به را دلش نبود، دیگر که بودن همه این. غلتید اش گونه روی اشک ای دانه. نبود پدرش بزرگ دست بود،

 دو تا دو را ها بستنی که ذوقش پر لبخندهای همان به بود، داده او به دل که مریمی. شد بلند جا از سرعت به و قفل فکش

 با. گذاشتند می شان دهان ی گوشه پفک دانه دانه هم کنار بام پشت های پله روی فریبرز، چشم از پنهان و خورد می تا

 ست و تلویزیون سمت سرش انداخت، رد اش پیشانی روی اخم. رفت هال به و کشید صورتش تمام روی دستش، ساعد

 بچه. بود شده خم سرش و پوشانده را صورتش روی مریم موهای نیامد، باال و ماند نفسش. چرخید راستش سمت مبل

 نیفتد تا بود گذاشته نوزاد تن طرف دو را هایش دست. مکید می را دستش شست و خورد می تکان ظریفش پاهای روی

 به تن. خورد ُسر خود، سمت به نوزاد ی برگشته نگاه تا هایش چشم و رفت شان سمت قدمی. بود کرده سستش خواب، اما

 زد زانو مبل کنار. بود نکرده هوسش پای و دست اسیر را کسی تختش، شدن گرم پای تا دانست می اما داده جورش همه

 کج اش شانه سمت که مریم سر. شد کمرنگ دلش سرسختی اما بود آرام نوازشش. نشست مریم موهای روی دستش و

 چشم و دید مریم ی بسته های پلک روی را فریبرز ی چهره. کرد کج سر هم خودش و گذاشت سرش زیر دست شد،

 دندان زیر لب و انداخت مریم خواب بد وضعیت به نگاهی. افتاد شان گوشه چین تا فشرد هم روی قدر آن را هایش

 نمی بگیرد، پسربچه حضور از خوبی حس بتواند داشت شک. کرد تر صاف را گردنش و گرفت او از چشم. فرستاد

 شنید، که را صدایش. برداشت مریم پاهای روی از و داد قرار نوزاد بازوهای زیر دست آرامی به. کند رهایشان توانست

 را تخت روی پتوی. شد رها نفسش و داد قرار اش شانه روی آهسته را سرش. کند آرامش تا گذاشت اش بینی روی دست

 علت بی لبخندش. گرفت را پایش شست پسرک و گذاشت تخت روی آرامی به او، سر زیر دستش گذاشتن با و زد کنار

 هال به و گرفت او از چشم بود، شان میان فرق. نشست خودش موهای میان دستش و زد زل او پشت کم موهای به بود،

 پشت و زانوها زیر دست و شد خم.  بود نمانده کشیدن پس پا برای راهی و کرده گیر بدی ی مخمصه در دلش. برگشت

 مریم دست یک. کشیدش باال و کرد پوفی گذاشت؟ می دلش کجای را هیجان این زد، می تندتر قلبش. گذاشت مریم کمر

 او و رفت تخت چپ سمت. داد بیشتری سرعت پاهایش به و دید را بازش نیم های پلک. ماند آسمان و زمین میان معلق

 تنش چیزی باید. بکشد دو هر روی را پتو تا کرد خم سر و ریخت هم به کمی را خود موهای. داد قرار آن روی هم را

 هایش لباس کردن عوض مشغول. بود نداده هم را هایش تماس جواب حتی روز دو این. رفت می الله سراغ و کرد می

 تخت طرف به. بود داده هدیه او به را گرم و تند عطر این که الله ی سلیقه به زد پوزخندی. برداشت را ادوکلنش و شد

 سؤال. بود شده فراموشش هم زدن پلک او و گذشتند می هم پی   از ها ثانیه. زد زل ها آن دوی هر ی چهره به و برگشت

 رو و زیر کمی دلش مریمش؟ از فرزندی باشد؟ داشته خود برای را ها آن روزی توانست می. آوردند هجوم مغزش به ها

 بودنش، برای که بگذارد کودکی ی گونه روی لب نتوانست. شد خم دویشان هر تن روی احتیاط با و کرد تر لب. شد

 شیرین. نشست مریم پیشانی روی بار این هایش لب و کرد کوتاه نوازشی فقط. بود خورده را فریبرز دست سنگین سیلی  

 باال مریم های شانه و نوزاد ی سینه روی تا را پتو و خزید باال لبش ی گوشه... شان رابطه سردی   عین در بود گرم بود،

 کیف. بود بهتر شد، می ختم مغازه همان به شان شراکت راه شاید کرد، می جدا الله از را خودش ی قصه باید. آورد

شد خارج خانه از و بست صدا بی را اتاق در. انداخت گردن به هم را زنجیرش و برداشت را پولش . 
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 را مزون او دانست می. بود الله ی خانه اش، بعدی مقصد و کرد می پسربچه شیر و مریم ی صبحانه حال به فکری باید

ببافد رؤیا و بزند غلت رختخواب در ظهر لنگ تا خودش تا سپارد می شاگردش دست . 

 

**** 

 

 تمام نبود، نحسش وجود از خبری و بود الله دنبال در به در که این. رقصید می هایش دست میان رنگ، ای نقره فندک

 نداده جواب هم نشستن بسط اش خانه در پشت ساعت دو و نشد پیدایش مغازه، نه و مزون نه. بود کرده درگیر را مغزش

آمد نمی زبانش روی هم آخ حتی دیگر. چرخید پهلو به و برداشت پیشانی روی از را دستش. بود . 

 

_ کردم درست نیمرو بخور، چیزی یه بیا . 

 

گفت و چرخاند را سرش. بود ایستاده کوچکی ی ماهیتابه با روبرویش که زد زل مهدیار به و چرخاند نگاه : 

 

_ نیستم گرسنه . 

 

 و خود دست کار که ماند کنارش را روز تمام. بگوید جمله دو شد نمی باز دهانش که فریبرز اخالق این از بود شده کالفه

 به را ماهیتابه. داد قرار پایش جاوی را کوچکی عسلی و نشست مبل تک روی روبرویش، و کرد اخم. ندهد دیگران

 غر و داد قرار زانوهایش روی را دستش دو هر کف اما بگیرد ای لقمه خواست و گذاشت رویش نان، کوچک سبد همراه

 :زد

 

_ بشمری رو هام لقمه و جلوم بشینم میاد بدم . 

 

کرد زمزمه سینه، روی هایش دست کردن جمع با و بست چشم حرف بی فریبرز : 

 

_ جلوم نشین . 

_ آخه؟ تو مرگته چه  

_ رو من بگیر ندید و شکمت به برس برو . 

 

 زد حدس. شد نمی این ندیدن، را الله روی از فریبرز حال. زد عقب را غذایش ظرف و کرد فوت قرار بی را نفسش

. خورد گره هم در هایش دست و داد جلو را تنش. گذاشت جا آن به پا امروز که دارد ای خانه آن و اخالق این بین ربطی



 را سؤالش نفس یک اما گفتن، برای کرد می دل دل. ماند اش خیره و شد باز نیم فریبرز چشم که کرد لب زیر ای زمزمه

 :پرسید

 

_ فریبرز؟ بود کی ی خونه رفتیم، اول که جا اون  

 

 و کرد مبل ی دسته حایل را دستش فریبرز. نگرفت او از نگاه و داد باال ابرو را، شدنش خیز نیم و رفتن هم در اخم دید

داشت غم از رنگی هم خشمش. ایستاد : 

 

_ بگم و کنم قصه برات رو زندگیم ریز نیست قرار. بود الوند سری صدقه اومدی، باهام اگه . 

 

داد ادامه. نشست صاف و گفت رویش به بابایی برو : 

 

_ مگه؟ جا اون دیدی سگ. شدی تر وحشی بودی، وحشی  

 

داد را مهدیار جواب و کشید آشپزخانه سمت را راهش... سکوت در اما مطلق خوابی   بی و خواست می چای دلش : 

 

_ نکردم کوفتت تا بخور . 

 

 بالش شکسته مادر  از مانده ذهن در ی چهره روی هنوز نگاهش اما کرد گرم آب، از کردنش پر و کتری با را خود سر

. کند کوتاه هم، حضور لمس از را شان دست اجبار، تا ماند خالی خودش پشت چرا دانست نمی و بود شده شکسته. بود

 که هایی غم بردن یاد از برای خواست می مریم صدای و نام به ای ترانه دلش گذاشت، اُپن روی را دستش دو هر آرنج

 تن از را لباسش. نبود غربتش سهم دیگر مریم و بود شده ترسانش کودک ی دلبسته. شد می افزوده شان شدت بر روز هر

انداخت خونش از رنگ تیره پانسمان به نگاهی نیم و کشید بیرون . 

 

_ چطوره؟ زخمت  

 

نماند جواب بی مهدیار، نگاه و کرد کج را سرش : 

 

 .خوبه_

 



. ُحزن و تاسف از پر داد تکان سری رسید، اوضاعش و پانسمان به که چشمش. ببیند را زخم تا کشید جلو را سرش

گفت آرام و گذاشت اُپن روی را دستش : 

 

نکن ناکار رو خودت. کن عوضش برو مونده، دیشب پانسمان همون _ . 

_ شی؟ دوماد خوای نمی تو  

 

 را روز یک همین. آمد می آب قل قل صدای که کتری به زد اشاره. کرد گشاد را هایش چشم فریبرز، ی باره یک سؤال

 گرداندن رو با. رسید دستش به بهار فریاد و جیغ پیامک که قبلش ساعت نیم شیطنت به زد نیشخندی. بود شده بهار دلتنگ

کرد اش حواله چشمکی و شد تبدیل عمیق لبخندی به اش خنده فریبرز، : 

 

_ بهم زنن می اَنگ! شه نمی که دونی می ولی داداش، ماچید باید رو دهنت . 

 

 و گرفت بر در را تنش ی همه حرص برد، باال شانه. نشست میز روی و گرفت فاصله اُپن از دید، که را او چپکی نگاه

کشید ریشش ته به دستی : 

 

_  می و کرده هندوستون یاد شون فیل عمو زن و مامان شده، جور و جفت چی همه که حاال ولی خدامه از که من واال

 ی گوشه ی کرده عوض رنگ گچ یا ببینن رو ما بیان مهمونا قراره دونم نمی. بکشن ها خونه گوش و سر دستی یه خوان

رو اینا عمو خونه هال سقف   ! 

 

 نسکافه و کرد می دم قهوه برایش وقتی کرد حس را مریم ظریف های انگشت جای و برداشت را رنگش مشکی ماگ

 و برگرداند جایش سر را کتری. انداخت باال نخوردن، برای را سرش او که بریزد چای خواست هم مهدیار برای. آماده

چرخاند مهدیار سمت گردن و زد کمر به دست. بگیرد رنگ آب، سفیدی تا برد فرو آن در را ای کیسه چای : 

 

_ گیری؟ نمی تاالر چرا  

 و گفت شکری را خدا دل در. بود پاهایش جلوی سبدی که تنبلی کدو. گرفت دست در برداشت را نمکدان و زد سوتی

رسید او های چشم به نگاهش : 

 

_ بخواه جون گفتن منم. ببرمش جور و جمع سفر یه عوضش بدی، تاالر خرج نیست الزم گفت. داداش زندگیه زن زنم، . 
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 دید را او ی زده شتاب نگاه و نشست مهدیار لرزان گوشی روی شوخی، و جدی مابین که فریبرز نگاه سنگینی   و رنگ

کند ریز چشم و بیاید باال مهدیار سر شد باعث خورد، می را لبخندش و کرد می رو و زیر را صفحه که : 

 

_ کنی می نگاه بد ها؟ . 

 

 فرامرزی و مریم بی سوزاند، می گونه این را اش زندگی باید نداشت، کشیدن آه. خورد ای جرعه و ماگ به چسباند لب

شد بلند اش گرفته صدای اما شد رد او کنار از و خورد تکان طرفین به سرش. بود شده دشمنش که : 

 

_ پسر بدون رو زندگیت قدر . 

 

 خود اش شانه به پشت از مهدیار راه، ی میانه در که بود کشیده دراز رویش قبل دقایقی تا که رفت مبلی همان طرف به

خندید و کشید عقب فریبرز، خوردن تکان با که بوسید دار صدا را اش گونه و آویخت را : 

 

_ فریبرز الزمی بوس من، نگرانیتم دل این خرابت . 

 

 :غرید

 

_ گمشو برو . 

 

. نشست دلش تنگ  زور به و داد هل کمی را او هم مهدیار اما نکند اذیتش زخمش جای تا کشید را تنش و مبل روی داد لم

خورد تکان هایش لب و چسباند مبل پشتی   به را سرش او که کرد درشت چشم : 

 

_ کنه چلچراغ رو تو خونه بیاد که اونی بدبخت. ندازی می جفتک کنم، خرجت محبت خوام می تا . 

 

نشست پایش ران روی او دست بار، این که لرزید مهدیار گوشی هم باز. کشید ای خمیازه و شد چای خوردن مشغول : 

 

_ زنه می زنگ دم به دم که ندیدتت روز یه زنتم تون، خونه برو . 



 

آرام و شد محتاط صدایش. کرد لمس را فریبرز دست پشت و برگرداند شلوارش جیب به را گوشی : 

 

_ حالش؟ میزونه نداری؟ خبر مریم از  

 

 با. کرد زهرمارش را آن سؤال این بود، خوب چای خوردن از حالش چه هر. گذاشت میز روی را ماگ و شد تمام چای

شود بلند زد اشاره و زد مهدیار پای ساق به پا : 

 

_ مزاحم بی بخوابم خوام می تون، خونه برو پاشو. نیست مربوط من به کسی بد و خوب . 

 

 که او ایستادن و کرد حس را مبل خوردن تکان. کشید گردنش پشت دست و افتاد پایین او سر شد، طوالنی مهدیار نگاه

گذاشت اش شانه روی دست و رفت او سر پشت قدم، دو با. برداشت را افتاده دهن از نیمروی و ماهیتابه : 

 

_ . کنه چرک نذاری روانی، برس زخمت به. دختر اون ی خنده یه با رفت می دلت نیا، قُپی من واسه ولی رم می باشه

خوش شب . 

 

 خانه درب شدت بسته صدای. کردند می سنگینی دلش سر   ها حرف و داد می جان صدایی، بی این در. نداشت صدایی 

شد سرد چقدر خانه هوای و آمد ... 

 ی دسته روی که پیراهنش به و شد بلند مانده، تخت روی آمد یادش. انداخت خود بر و دور به نگاهی. آمد گوشی صدای

 ی همه. کرد وصلش تماس، شدن قطع از قبل و رفت اتاق طرف به انگیزه بی. شد خیره بود گذاشته آشپزخانه در صندلی

 تخت روی. گرفت را الوند ی شماره و داد جواب تالشش. کرد باز لبخند به لب راضی میام، یک با و زد پس را افکارش

گفت و شنید را اش خسته گفتن الو. کرد باز دانه به دانه را پانسمانش های چسب و نشست : 

 

_ کردیم پیداش که جا اون بردتش و چزونده رو سهند که اونی سراغ رم می دارم الوند . 

 

 همان با نبود، عفونت از خبری. کرد اش بررسی و کشید پایین کامل را سرش. شد بلند و تنش دور از کرد باز را پانسمان

 نمی راضی او دانست می وقتی تماسش، از شد پشیمان لحظه یک. بردارد گاز و باند تا رفت آشپزخانه طرف به وضع،

گذاشت دیگری جلوی را پا یک و چسباند دست یخچال به. کند رها تنها را اش بچه و زن شود : 

 

_ ت بچه و زن کنار بمون تو رم، می خودم . 

 



 میز روی را همه. بود گرفته داروخانه از برایش راه در مهدیار که رفت نایلونی طرف به کرد، حس که را او مخالفت

پرسید دودلی با هم باز و شد هال راهی باند، و گاز چند همراه به چسب برداشتن با و کرد خالی : 

 

_ کنی؟ می کارشون چی رو اونا بیای اگه تنهان،  

 

برگشت را آمده راه و شد بلند حوصله بی بیاورد، کرد فراموش را کننده ضدعفونی. شد پر میز و زد کنار را ماگ . 

 

_  بچه از تا دو یکی با خودم. شو خیال بی داره ترس زنت اگه ولی ری، می کجا بگی دقیق خواد نمی. دنبالت بیام بمون

نسناس اون سراغ رم می ها . 

 

گفت کالم یک و کشید دست هایش چشم ی گوشه. شود می خیال بی او دانست می : 

 

_ زنم می زنگ رسیدم، . 

 

**** 

 

10:10 41.41.41], ماه تله ] 

[Forwarded from ЏΛsł (α.кαℓαηтαяι)] 

# پنج_و_شصت_و_صد_پست  

 

 می. بود دوخته چشم سالن به و داده تکیه شان اتاق در به خوابالود و گیج که شد روبرو یمینی با و آمد در آوین اتاق از

 به چشم. داد قرار سینه روی دست و برگشت سریع او که گذاشت اش سرشانه روی دست آرام شود، می بیدار دانست

گفت و دوخت الوند دهان : 

 

_ شده؟ چی  

 

زد اشاره اش سینه به و کرد باز را دستش یک : 

 

_ جا این بیا . 



 و کرد متمایل او سمت به را تنش. کاشت لبش روی تعجب پر اما کمرنگ لبخندی ناگهانی، دعوت این اما بود گیج هنوز

چسباند اش شانه به سر . 

 که گفت می او به را واقعیت باید فریبرز، رسیدن از قبل تا. گذاشت موهایش روی چانه و چسبید سفت را کمرش الوند

 اطراف شهرهای وجب به وجب افتاده، برادرش جان به که جانوری کردن پیدا برای را مدت این تمام که. رود می کجا

 مستقیمش نگاه بتواند که قدر همان. کرد دور خود از کمی را او و برد عقب را سرش. است گشته پول، دادن با را تهران

 سالن وسط راحتی سمت به. فشرد گرم و گرفت را دستش. است کرده پنهان او از چه هر گفتن به کند باز لب و ببیند را

 می کمرنگی نور خانه داخل به بیرون، فضای از که روشنایی تنها. کرد نشستن به وادار خود، کنار هم را او و رفت

 کمی را اش شانه یمین که بود شان تنیده هم در های انگشت دادن بازی حال در روبرویش، به خیره. بود ماه پاشید؛

کرد باز زبان و دوخت پاهایش به چشم و مالید انگشت دو با را چشمش دو هر. بداند را سکونش علت تا چرخاند : 

 

_ شدنت بهتر و بودن آروم خاطر واسه موند، پنهون ازت چیزایی یه مدت این . 

 

 ابریشم ی گوشه. بماند خبری بی در یمین و کند مخفی را چیزی او بود محال. ماند الوند نگاه میخ مبهوت و مات کرد، یخ

 را بودنش بد ای، لحظه برای بخواهد که بود آن از عزیزتر مرد این. نکرد رها را همسرش دست اما شد کش نخ دلش،

پرسید آرام و شد حصار بازوهایش، دور و کشید عقب آرام را دستش شد، سردش کمی. کند باور : 

 

_ افتاده؟ اتفاقی کسی واسه  

 

 قبل از تر آهسته صدایش. شد باز نفسش راه و کرد پیدا دورش، به الوند دست شدن حلقه با را شان گرم پناه هایش، شانه

رسید گوشش به : 

 

_ شده پیداش بود، دنبالش فریبرز. سگدونی اون توی برده رو سهند جسد که اونی از گرفتیم رد یه . 

 

 دود هم اش دلگیری ی ثانیه چند همان. نشست تماشا به دل چشم با را پروازش و آورد بر سر دلش ی پیله از ای پروانه

د، می سراب به بیشتر که آرامشی این در ماندن پنهان این. نسوخت اما هایش چشم و شد . انداخت تالطم به را دلش مان 

 کشیده الوند دست پشت اش اشاره انگشت. دید خود های چشم به را هایش مردمک نگاه و نشست الوند پای روی دستش

 روی دست و شد جابجا کمی. است دار داغ هم هنوز برادرش؛ مرگ برای که سوزاند را دلش مردش، نگاه غریبی و شد

کشید او ی شقیقه باالی موهای : 

 

_ شده؟ پیدا که گفتین پلیس به  

 

 و مشت دستش شد، قفل فکش. بماند آرام بتواند تا افتاد حرکت به فرش، روی پاهایش و دوخت چشم زمین به خصمانه

سیاه نگاهش، های خاکستری : 

 



_ کنم پیداش خودم که خاکش به خوردم قسم . 

 

 همسری به زد زل و شانه روی شد کج گردنش. چرخاند سر و کرد حس اش گونه روی را یمین بهارخیز های لب گرمی

 هم، روی هایش دت فشار روی تا و شد گرفته او ی چهره از نگاهش. کرد می سست اقدامی هر برای پا اش، مهربانی که

بود بس یمین دل قرار برای همان اما بود نادر لبخندش. آورد باال سر و گرفت را ها آن. رسید : 

 

_ . آورده در رو قضیه ته و مونده جا اون شبم یه داره، قزوین آشنا یه فریبرز. شه نمی چیزیم دختر، بگیره غم نذار نگات

تاست دو شما تنهایی سر فقط فکرم . 

_ . دروغ و بگه راست چقدر نیست معلوم که کسی سراغ بری خوای می. خودتم نگران من ولی رسه، می امروز یحیی

بریزن؟ سرتون اگه  

 

 ماتد ثابت یمین نگاه ثقل مرکز روی هایش چشم. نبود فریبرز از خبری هنوز و کشید بیرون شلوار جیب از را اش گوشی

دید هایش شجاعت تمام البالی را ترس کمی و : 

 

_ هستن مهدیار و سامان برسم؟ خودم تا شرکت نری خوای می . 

کرد زمزمه دلهره پر و انداخت باال سر : 

 

_ نباشم تنها که برم می رو آوین. گرمه کار تا دو به سرم حداقل جا اون. خورم می تو از رو خودم بمونم، . 

_ راحت؟ خیالم  

 

فرستاد باال را لبش ی گوشه زحمت به چه؟ را خودش اما کرد می راحت باید را مردش خیال : 

 

_ چی؟ من خیال ولی آره  

 

کرد نجوا. کرد می گره سینه در نفس نزدیکی، همان با اش، خیرگی و چسباند یمین سر به سر : 

 

_ کنم؟ راحتش جوری چه  

_ گردونم برمی رو ازت بیفته، برات اتفاقی اگه . 

 



 دانست، می خوب هم خودش. کند می گرم را دلی گاه که بود ای عاشقانه زدن الف همان اش، صوتی تارهای لرزش

کوبید غرور دیوار به سر باید حرف، نشاندن کرسی به برای . 

 و شدند جفت هم کنار ایستادن، برای پاهایش. لرزید پایش و نشست اش گوشی روی فریبرز ی شماره که زد، لبخند الوند

  و داد قرار اش چانه زیر دست. نشد کنده گوشی نمایش ی صفحه از یمین ی گرفته نبض های چشم. آورد باال را سرش

بود کرده دفن خود در را ها دلواپسی تمام نگاهش، شیطنت. زد پلک : 

 

_ برگردونی؟ رو تونی می  
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# شش_و_شصت_و_صد_پست  

 

 چشم به لب. نمیرد دلت ی جوانه تا کند می آبیاری را نگاهت باغ ابر؛ سایند، می هم آسمان به سر که عشق و عطوفت

راند عقب را اش خورده فر موهای و رساند یمین های : 

 

_ گردم برمی زود شد، تموم کارم . 

 

 دست. کرد اش سالمتی نذر را قلبش های صدقه و شد َبر از را قامتش. شمرد را همسرش های قدم و رفت پنجره پشت تا

بسپری گوش هایت نگرانی دل به همیشه از تر سفت باید گاهی دانست نمی و کشید زده یخ ی شیشه روی ... 

 

**** 

 

_ بود؟ کی آشنات بودی، کجا نگفتی  

 

 را گوشی خسته. نباشد حاصل بی شان رفتن که کرد می هماهنگ مدام فریبرز و بودند کرده طی را مسیر از ساعتی یک

 خودش و نداد جواب نشستن فرمان پشت برای هم الوند اصرار حتی. گرفت دستی دو را فرمان و انداخت داشبورد روی

 و بود شده روشن هوا. داشت برنمی جاده و شمار کیلومتر از چشم و نشست درد، از پهلویش خوردن تاب و پیچ با

گفت کردنش، باز حال ر و برداشت را دستش کنار آب بطری. تابید می خورشید : 

 

_ مؤسسه های بچه از یکی مادر سرپرسته، بی زن . 

 



 ی ادامه برای کرد نرغیبش بیشتر، نکردن کنجکاوی و الوند ندادن ادامه. شناختند می دست کف مثل درست را هم اخالق

 :صحبتش

 

_  شبم. بیاد در خرجش بده اجاره تنها زن یه به بتونه که کشیدم روش و سر دستی یه. قدیمیه داره، حیاتش گوشه اتاق یه

موندم اتاق تو جا همون . 

_ چیه؟ خوردنت چاقو ی قصه  

 

 توقف جلویی پژوی پشت شان، بدشانسی بابت فریبرز و داد ایست اتومبیل به پلیس. بزند حرفی بود نشده فرصت مدت این

سایید هم به دندان و کرد : 

 

_  می خط وجود بی کدوم از دونم می ولی سراغم اومد اونم شون، زندگی وسط انداخته برده رو فرامرز ی بچه یکی

 .گیره

 

 تردیدش چرخاندن، گردن با و کشید را پاهایش بود، راننده مدارک بررسی حال در مامور که انداخت جلو به نگاهی الوند

آورد زبان به را : 

 

 الله؟_

 

 خم او طرف به حال، همان در. بکشد پایین را پنجره ی شیشه که گذاشت دکمه روی دست. کرد حرکت و زد پوزخندی

داد جواب و برداشت داخلش از را اش گواهینامه. برداشت را پولش کیف و شد : 

 

_  هنوزم شد، زنش و زد دور رو سهند چطور حیوون. بدم گوشمالیش که نبود ولی سراغش رفتم همونه، غارش یار تنها

دونم نمی . 

 

 دو هر ی چهره به خیره نگاهی شد، تمام که افسر چک و بررسی کار. شد پیاده فریبرز و شد قطع شان صحبت ی ادامه

 :انداخت

 

_ جناب؟ بود چی برای باالتون سرعت صبح، اول  

داد بیرون حوصلگی بی با را نفسش و داد قرار اتومبیل سقف روی دست : 

 

_ سروان جناب موند بیشتر گاز رو پام که بود تر واجب رسیدن زود دفعه این . 



 

 شیشه جلوی را برگه. شد سوار و کرد کوتاهی تشکر. داد دستش به و کرد پر را جریمه قیض و آمد پایین افسر سر

پرسید هم باز الوند و کشید پوفی. کرد روشن را اتومبیل و انداخت : 

 

_ فرامرزه؟ از بچه  

 

. شود فرامرز ی شرمنده او و نباشد کاش. بود شده فکرهایش ی خوره اطمینان، همه آن از بعد ندانستن همین دانست، نمی

 را اتومبیل پخش. گذاشته گناه بی دختری دست روی فرزندی و برده را آبرویی برادرش که بقبوالند خود به توانست نمی

زد لب و کرد روشن : 

 

_ دونم نمی . 

 

زد پایش روی دست بودند، گرفته که آدرسی به شان رسیدن با : 

 

_ جاست همین پایین، بپر . 

 

 بود، مسکونی منطقه کل. نبود شلوغ هنوز صبح، اول. بود مشاهده قابل هم دیوارها پشت از باغ، ی زده خزان فضای

 پایش جلوی که ای سنگریزه با. داد اتومبیل ی بدنه به تکیه فرستاده، جیب به دست الوند. شد خارج شان دهان از بخار

 کوچه سمت آن پرایدی اتومبیل. بود کرده کم را برادذش عمر که بود کسی درگیر ذهنش تمام و کرد می بازی بود،

گفت گونه هشدار و گرفت را اش شده دراز دست فریبرز. رساند ها آن به دوان دوان را خود مردی و شد متوقف : 

 

_ برگشتیم خالی دست که نباشه دفعه اون مثل یاسر . 

 

کرد اشاره باغ ویالیی و رنگ ای قهوه در به و کرد نوچی مرد : 

 

_  چیزاست جور این و دزدی خالفش آوردم، در آمار. بودم دنبالش گذاشت، پا گورستونی هر. خودشه تخت، خیالت نه

کرده ش نفله زده که داشته کتابی حساب یه مرحوم با انگاری ولی . 

 

 گاهی و بود دوستانش با دورهمی کشیدن قلیان همان خالفش، ته سهند. دوخت مرد به را تیزش نگاه و پرید الوند پلک پای

 و نشست کمرش پشت فریبرز دست. آید در آب از درست مهدیار حرف که روزی از ترسید می. آن و این با پریدن

کشاند خود سمت را نگاهش : 



 

_ بشه پیداش اونم تا کنی حساب تسویه باهاش خودت اول گفتم. رسه می دیرتر ولی دونه می یار علی . 
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 بر و دور به نگاهی یاسر و رفتند خانه طرف به. کرد قرص را دلش فریبرز، بخش اطمینان نگاه و زد برق هایش چشم

 بی و گرفت کرد، می شان نگاه باز نیش با که یاسر از را در کلید فریبرز که دوخت چشم دیوار بلندای به الوند. انداخت

 پشت شان، نشدن دیده برای. بود کرده پر را حوض دور و حیاط فضای تمام شده خشک های برگ. شدند حیاط وارد صدا

 پشت از سه هر و داد الوند دست به بود، آورده خود با که را چوبی و کرد هماهنگ دو هر با فریبرز. شدند پنهان درختی

 ی دستگیره روی که یاسر دست. آمد نمی داخلش از صدایی هیچ که رفتند خانه طرف به باغ، ی حاشیه های درخت

 هر. گرفته بال و پر های رفاقت تمام از پر اطمینان، از پر نگاهی شاید. افتاد هم  به فریبرز و الوند نگاه نشست، ورودی

 امروز شاید. بودند گذرانده شیرینش، و تلخ اتفاقات ی همه با را زندگی هم پای به پا که بود مردانی قلب قوت بود، چه

 روی نشسته های کالغ نفس ای، گلوله شلیک صدای که بود نچرخیده خانه در سمت هنوز سرشان. گرفت می آرام دلی

آورد بند هم، را پوش زمستانی های درخت ی شاخه بلندترین ... 
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 سرسنگین هم باز ماه، چند این گذشت از بعد. بگیرد یمین از خبری که اش گوشی روی چرخاند می چشم دقیقه به دم

 یمین صدای تا گرفت می تماس منزل با بار دو روزی. بگیرد او از بتواند بود محال را توجهش اما کرده حفظ را بودنش

 این تا شد می بیشتر شکمش برآمدگی روز به روز و خورد می آوین با شریکی را هایش ویارانه. بشنود را دخترش و

 وقتی ها شب و بودند گرفته بهار رنگ هایش گونه. بود داده را اش طبیعی زایمان احتمالی تاریخ دکتر دیگر که روزها

 ای پدرانه دست مهرش، گرمای. زد می زل هایش پلک گاه بی و گاه لرزش به شب های نیمه تا بود، خواب غرق یمین

 سر روی کشید، می سمت دو به هم باز را آوینش های لب ی گوشه که لبخندی و اش گرفته جان های نهال حس با که بود

 به ماهی یک هم مادرش. نرود باال فشارش تا نکند فکر چیزی به یمین بود گرفته قول که حاال. کشید می شان احساس

 شان، زندگی موقت آرامش که این از بود، خوب دلش حال کمی. باشد مواظبش تا ماند دخترش کنار و برگشت تهران

 سهند دوم همسر برادر سراغ و گذاشت کنار را تردیدش که روزهایی همان. کرد دور قبل ماه سه اتفاقات از را او کمی

 ساقی خواهر با که این از. بود زده بیرون خانه آن در از وقتی بود شده تا کمرش و گفته بد سهندش از که برادری. رفت

 و رفت می سهند قبر باالی را هفته در روز سه. بود کرده تر تشنه شان همه خون به را الله و کرده ازدواج مواد

 پدرانه دوباره داریوشش وقتی بود هایش نبودن تنها به اش دلخوشی اما بود اش سینه میان درد زدن سو سو شکایتش،

 چند و خورد چای فنجان ی دسته به دستش حواس بی شد، بلند گوشی صدای باألخره. بود کرده پر را پدرش خالی جای

 باقی تا چسبید دیوار به و رفت تر عقب صندلی با سرعت به. کرد دار نم و رنگ ای قهوه را میزش روی خالی برگ

 هر. خواند را پیامش و برداشت را گوشی. کرد دراز دست و گفت لعنتی. نریزد اش کشیده اتو شلوار روی فنجان محتوی

نبود موفق لبخندش کردن پنهان برای اما شد بیشتر هم روی هایش لب فشردن چه . 

_ نخورم سرما گرما، این توی و اسپیلت جلوی که روم انداخته آورده رو خودش پتوی رفته آوین . 

 گوشی کلید صفحه روی را هایش انگشت. داشت وصف بی لذتی متانتش، و کرد می تمام داشت را سال چهار دخترکش

انداخت دیگرش پای روی را پایش یک و داد حرکت : 

_ بدین خبر داشتین کم یا الزم چیزی نخورین، سرما باش مواظب . 

 هم آوین و گذارد می خودش سر روی چادر قبل، از تر آرام او که بود دیده. رنجد نمی یمین دانست می و بست می جمع

 و خواند می نشسته شود، راست و خم زیاد خواندنش نماز برای توانست نمی. خواند می قرآن وقتی نشست می کنارش

 دنبال به و بود نرفته مهربانش درگاه سمت هم هنوز خودش. رفت می ناکاملی و نیمه سجود و رکوع او، جای به دخترش



 مچش روی نشسته ساعت روی تا نگاهش. بزند صدا واسطه بی را خدا که برگردد روزهایش آن به تا بود دستاویزی

 حسی و پیامک هم باز. گرفتند می تحویل گمرک از باید و برسد دیگر ساعتی تا بود قرار ها اتومبیل جدید قطعات. رفت

بخشید می زندگی جانش، به پوستی زیر که خوشایند : 

_ کمی خودت فقط ... 

 میزش کردن تمیز برای را آبدارچی تا زد صدا را منشی میز، روی گوشی دادن قرار با و کشید لبش ی گوشه دست

داد جواب را جدید مشتری دو تماس هم خودش و بفرستد . 
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** 

. چکید اشکی قطره و رقصاند سرانگشت اسم، خطوط روی. ُشست آن با را قبر سنگ روی و گرفت دستش از را گالب

 از و نشست خالی ی شیشه روی دستی. بود نگرفته جوابی و کشیده دل به را بارش یک دیدن حسرت که روزهایی چه

آورد در اش کشیده و باریک های انگشت میان : 

_ ببینیش وضع اون با نبودم راضی چون کن خالی من سر ولی ببینتت، نخواست چرا که ازش کن گالیه . 

 شد نمی اما. غیرتمندانه و چشمداشت بی ماند نفس هم را، اش لحظه به لحظه وقتی ببیند بد را او هم باز توانست می مگر

 طالقان از که ماه سه دو این در. ببیند نزدیک از نتوانسته اما بوده که او برای نسوزد دلش و بزند زل قبر سنگ به

 با توانست می تر راحت که بود دیده مختلف افراد قدر آن پرداخت، آرایشگری ی فشرده ی دوره یادگیری به و برگشته

 که دید می را هایش قدم ی سایه و فریبرز پای رد قبلش رفت، می کجا هر هم هنوز اما کند برقرار ارتباط اجتماع مردم

 گرفته سرویسی برایش. نباشد مرزها کردن رد عالیقش، سوی و سمت بود مراقب اما کرد می دنبال را عالیقش تر پدرانه

. داد می ادامه قبل از تر قوی را مدیریتش و رفت می مؤسسه به گذشته از بیشتر هم خودش و کند اش همراهی تا بود

. بپذیرد را ها آن که بودند جلوتر گام یک برایش فریبرز قواعد هم هنوز بود، کرده کوتاه مرتب و مربعی را هایش ناخن

 مستقل کمی بتواند تا دهد ادامه را آرایشگری های دوره همین و ندهد خرج به عجله رفتن دانشگاه برای بود گرفته تصمیم

 معرفی او به هرازگاهی محمد که هایی کتاب بود محال اما بردارد خودش فردای برای تری بخش اطمینان های قدم او، از

 فریبرز صبح و گرفت می دست در را کتاب خواب از قبل ها شب. بدهد دست از را گذاشت می اختیارش در یا کرد می

 آرایشگری روزهای درآمد اولین از که تحریری میز روی و تخت کنار و داشت برمی را تنش زیر شده معوج و کج کتاب

 به که شناختی اما نشود خارج ُعرف و مطلوب حد از نفر دو آن روابط بود مواظب. گذاشت می بود، آورده دست به اش

کند می عمل تر محتاط خودش محمد داد می نشان بود، آورده دست . 

 هفته یک ببیند، را او نخواسته اما بوده حیات قید در مادرش که شد روبرو تلخ واقعیت این با برگشت از بعد وقتی مریم

 هیچ و بود شان جدایی برای فرامرز موافقت بخشید، نجات وضعیت آن از را او که بخشی مسرت خبر تنها و گرفته عزا

 صبح فقط. بود نکرده باز زبان هم؛ فریبرز ی روزه هر دیدن وجود با حتی داده، دادخواست بار این او چرا ندانست کس

 به و آورده در خانه آن از را مادرش اما کرد می گرم ها آن با را سرش و پرداخت می مؤسسه آن در کارش به صبح به

. زد نمی حرف ولی کرد می مصرف را داروهایش نبود، سالم دیگر که قلبی با هم او. بود برده خودش کوچک واحد

 رها خود حال به نشد، شان کدام هیچ سهم که پدری ی خانه همان در ای جانانه کتک زدن با هم را حرام به نمک هوشنگ

 هنوز فریبرز. شد می شامل را شان اسباب کل بگیرد، جای آن در مادرش لباس دست چند که کوچکی چمدان فقط و کرد

 نگاه ی زده حسرت باران با و آمد نمی در صدایش رفت، می مادرش عیادت به ماه در بار یک اما بود، سرسنگین هم

شد می بدرقه مادرش، . 

کشید باال را اش بینی بود، شده قرمرز کمی. گرفت باال بود، گرفته خودش به گالب بوی که را دستش مریم : 

_ ولی مادری، خاله و برام کردی پدری. ذاشتم می مامانم پای روی سر منم و بود خواست می دلم وقتا خیلی ... 

بکشاند دیگری سمت را نگاهش کرد می سعی رفت، کالمش میان فریبرز : 



_ بکشه عذاب کمتر اون تا باال برو. درست به بچسب شه، می شروع دیگه روز چند تا کالسات . 

_ مامانم؟ بود بد  

 بد اما نبود بد زن این. انداخت آن به خیره نگاهی بود، شده نوشته نستعلیق خط با که مهال اسم به و زد زبانش به ل گام

بود کرده انتخاب را بودن : 

_ خواست بد خودش برای نه، . 

 نگه و برداشته کرده، پیدا زیرزمین همان که عکسی قطعه. کشید بیرون را پولش کیف و کرد شلوارش جیب در دست

 و برد جلو را دستش. بود داده دستش به او، دیدن برای حدش از بیش های درخواست مقابل روزی که همانی. بود داشته

داد بازش دست کف به را نگاهش مریم : 

_ بود دستش همیشه و بودم داده بهش رو عکست این . 

زد لرزانی لبخند و گرفت را عکسش : 

_ بود جوری چه صداش حتی دونم نمی . 

کرد ایستادن به وادار هم را او و شد بلند فریبرز : 

_ کن نگاه آینه به شد تنگ واسش دلت بهش، ترینی شبیه . 

پیچید آشنا سالمی صدای که گذاشت کیفش داخل را عکس : 

 .سالم_

 شده حاصل مادرش با دیدار از که طراوتی حفظ با دیگری و جدی یکی جواب و کردند بلند سر دو هر مریم و فریبرز

 لبخندی و اش مشکی قاب با عینک همان فقط بیندازد، اش شانه روی داشت عادت که کیفی بدون اما آمد جلوتر محمد. بود

 و بیاید مزار سر بود گفته خودش داد، تکان او برای نامحسوس سری فریبرز. زد سند پایش به را بودنش اصل شد می که

کرد رد کناری قبر روی از را پایش و ایستاد تر نزدیک مریم به. بزند را هایش حرف : 

_  ی اجازه ذهنت وقتی کنی امیدوارش تو نه بشه، بدل و رد قراره قولی نه. حرف فقط ولی بزنه، حرف باهات خواد می

اگه اونم. کنارتم فقط من خودته، با انتخابت حق چون زنه می حرف فقط. ده نمی بهت رو تازه ی رابطه یه  
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مونه می انتخابش پای باشه خواستنت مرد . 

 تندی برخورد کرد سعی بود، هایشان تماس در یا ها پیام در اش نوشتاری های واژه میان مهر متوجه بیش و کم که مریم

 گرفته رنگ ای اندازه به رؤیاهایش و بود شده راحت فرامرز برخورد از ناشی فکری درگیری از تازه. باشد نداشته

 فاصله دو آن از فریبرز و داد تکان سری محجوب. ندارد رابطه یک برای ای دوباره آمادگی هنوز کرد می حس بودند،

بود کرده عنوان پرده بی را حرفش و گرفته تماس محمد که بود قبل ی هفته دو همین. گرفت : 

_  نه، یا گوشم تو بزنین خواین می حرفم بعد   یا وسط که دونم نمی اینم دو؛ هر یا باباش داداشش، شین می شما دونم نمی

 حرف هم با جوانبش ی همه سر برسم خدمت روز یه باشین، حرف اهل اگه. اومده خوشم دخترتون؛ یا خواهرتون از ولی

ندم ادامه و نکنم جسارت بنده که نه اگرم بزنیم، . 

 دارد وجود رویشان پیش که مشکالتی با تا کرد می روبرویشان باید اما او افکار به بگوید نه لحظه، همان توانست نمی

 از ترسش دانست می اما کرد نمی عوض دنیا با را مریم حاالی شادابی حس  . بگیرند تصمیم آن مبنای بر و شوند روبرو



. هست هنوز ریزدش؛ می هم به و پیچاَند می هم به را بدنش و ذهن ناخودآگاه، و خودآگاه که ای دافعه و زناشویی روابط

شد پیشقدم مریم شدنش، دور با و کرد جدا کامل دو آن از راه : 

_ سوخته؟ تون دل  

زد لبخند و داد دستش به را جدیدی جیبی کتاب محمد : 

_ شه؟ نمی ما، واسه بسوزه شما دل  

 محمد مادربزرگ که رفتند می دیگری سمت به هم کنار در و شد جدی نیمرخش کرد، بنا را زندگی شد نمی دلسوزی با

 که بوده زبان ترک پیرزنی دل   بند جوان مرد این روح دانست می هم او و برده همراه را مریم بار یک. بود آرمیده جا آن

 که انداخت می نگاهی نیم شده اشاره عناوین به و زد می ورق درا کتاب. شده عزیزانش عمر بقای خاکش هاست سال

 گربه بچه که دید را پایش جلوی. کشید عقب سریع را خود و خورد دستش به حواس بی او و گرفت جلویش دست محمد

 و رفت اش صدقه قربان کمی و شد خم. نیست مادرش از خبری و مانده جا آن نشده، باز هایش چشم حتی که کوچکی ی

آورد زبان به بود مدنظرش که را بعدی ی جمله. دادند ادامه شان راه به : 

_ دانشگاه و گریم بعد و آرایشگری االن اولم هدف ولی کنم تموم رو آخر سال و برم مدرسه خوام می . 

 را او جواب ابتدا داد ترجیح خواندن، فاتحه و نشستن از قبل. ایستاد مادریزرگش قبر سنگ کنار و داد تکان سری او

 .بدهد

_ وایستادم روبروتون االن که رفتم م عالقه دنبال منم تون، عالیق انتخاب واسه مختارین . 

آورد باال سر گرفته کمی و زد سنگ روی انگشت سر با مریم. فرستادند ای فاتحه و کردند سکوت دو هر : 

_ مشکالتم از کدوم هر ... 

_  بدن نشون ممکنه که مخالفتی حتی و م خانواده به. کردم فکر درکش برای شعورم و فهم و خودم به کردم، فکر بهشون

کرده پیدا تازه دوست یه و موکلم از غیر دیگه، ی زاویه یه از تون بشناسم که جلو اومدم و دونم می رو همه. کردم فکر . 

نداشت را سابق شفافیت که داری خش دی سی بود شده اعتمادش : 

_ کنین؟ می کار چی اومد، نه جا هر  

شدن بلند برای گرفت زانو به دست و داد پاسخ معقوالنه : 

_ حکمت باشه؛ خدا از اگه و خوام می علت باشه، نخواستن از اگه گفتن نه این ی ریشه . 

ایستاد روبرویش درست محمد و شد بلند طمأنینه با هم مریم : 

_  ب ال و ا ال که ذارم می تون خرخره رو پا و خواستگاری میام گیرم می رو پدرم و مادر دست فردا همین بگم نیومدم

خانم مریم بشناسی رو من شمام و بشناسمت من که بیاد پیش فرصت یه خوام می جواب، . 

کند حرکت هم او تا گرفت جلو دست و فرستاد باال ای شانه : 

_  که دادم رو قولش فریبرزم آقا به نخواستی، شما اگه ولی برسه پسندم و نظر مورد جواب به شناخت شم می خوشحال

باشه منطق رو پافشاریم . 

_ قشنگه حرفاتون . 

چرخاند او سمت را رویش و خندید : 

_ بلدن همه که رو زدن حرف. باالست سرم بعد بودم همین عملم تو اگه خانم؛ مریم بشناس و ببین شما نیست، حرف به . 



کوبید هم باز را اصرارش میخ   اما داد تکان هایش حرف تأیید به سری. گرفت دستش دو میان و اش سینه روی را کتاب : 

_  تغییر و بود همین نظرتون اگه. کنین فکر چی همه به باز دیگه بار دو شمام ولی کردن، فکر واسه نذارین فشارم تحت

بگین فریبرز به وقت اون نکرد، . 

بود جا آن فریبرز با قرارشان. افتادند راه ورودی در سمت به و گذاشت سینه روی دست محمد . 

 ی شده تار دید جلوی درست بود، رفته جلو احتیاط با را اول ی پله که محمد سر برافراشتگی و مریم ی افتاده پایین سر

 را بازویش یک. نشست نمی زبانش روی حرفی کام تا الم اما کرد می گز محو، و صدا بی پایشان به پا که بود فرامرزی

 هایش قدم به. پوشید می مدل همان فقط هم هنوز که بود خیره مریم ورزشی اسپرت های کفش به و داده تکیه درختی به

 در خواهش پر که مادرش صدای و دوخت می نگاه حسرت با شد، می برداشته محمد کنار در نرمی و رضایت با که

 بتواند او و بچسباند اش سرشانه به را سرش فریبرز که ها همان از خواست؛ می کردن بغض کمی دلش پیچید، می سرش

ببارد مردانه کمی بشمارند؛ ضعیف را او و کنند دراز سمتش به دست دیگران که این از ترس بی . 
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_  سرپناه بی که کردم دفاع شرف بی اون از من و شد پرپر فریبرزم. نذار ندیده خیر هوشنگ اون پای جا تو جان فرامرز

 تو. بره بذاره خونه از حرفم؛ یه با کردم نمی فکر ولی بود، خالی دستش فریبرزمم. ببرمت رو تو که نداشتیم جایی. نمونیم

باش راضی ش خواسته به نیست راضی اگه نیاری، مریم سر بالیی . 

 مشغول ای سنگریزه با و گرفته پایین سر که دید را فریبرز قامت و رسیدند زهرا بهشت ورودی در به محمد و مریم

 بود گذاشته آپارتمان بیرون بود ها زمان آن یادگار که را اش قدیمی وسایل بود، گرفته ناسزا باد به را زمان و زمین. است

 پاره خودش را شان ارتباط بند. بود گذاشته جوابش بی او بود، گرفته تماس که هم الله. بود ندیده ساک از اثری صبح و

 خم شانه روی کمی سرش. بود کرده فیلم و زده دور را او هم رسول که ببرد یاد از زودتر را معرفتی بی همه آن تا کرد

 را مریمش مهربان لبخند وقتی خورد ُسر چشمش ی گوشه از اشک ای قطره و نداد جواب مقاومتش دیگر بار این شد،

 محضر مسیر از بار دو. نبیند آسیب کنارش در تا گذشت او از. گذاشت سینه روی دست مقابلش که دید محمد به رو

 که باشد هوشنگی مریم، نگاه در خواست نمی. کرد می سست را اش برگشته های قدم مادرش، خواهش اما بود برگشته

 پیشانی کنند، ترک را محضر که این از قبل فریبرز و گذشت. است کرده لمس را اش ساله ده تن و داشته بردن لذت قصد

 و زبان شیرین دخترک آن که سوخت می دلش. بود بوسیده گرفت؛ می راه سینه از سختی به هایش نفس که را برادرش

 نکند نگاه او به چپ کسی تا بود مواظب و خورد می پفک همه؛ چشم از دور پایش، به پا که همانی نداشت، را مهربان

 دستش دو. بود کرده بزرگش دندان و چنگ با فریبرز که شد می وقاری با دختر این دلتنگ. گذاشت می کوچه به پا وقتی

 توان اما نکرده کوتاهی برادرش دانست می حاال وقتی بماند بد خواست نمی. کرد قالب هم در سرش پشت و هم در را

 بودن   اش خانه خانم یادگار را بود مانده اش خانه خواب اتاق ی گوشه که را مریم لیمویی شال. است نداشته را بردنش

 سمتش به قدمی بود ها سال که رفت قبری سراغ و کرد کج را راهش. بود کرده پنهان هایش لباس دراور در مدتش کوتاه

 درختی. شود تر سبک داغش کمی تا کرد می درددل اش رفته خاک زیر پدر با مردانه باید کمی شاید. داشت برنمی

برسد بودن بدترین به بودنش بد خواست نمی اما مان ست می را زده طوفان و غریب ... 

 وصل با. گرفت را شان انرژی سوپاپ ی شماره و برداشت را گوشی. گرفت فاصله محمد و مریم از کمی فریبرز

مقدمه بی پرسید سؤال شدنش، : 

_ کجایی؟ مهدیار  

زد در آن به را خود نشنید، سالمی که هم او : 

_ دارم هندونه پرورش ! 

 باال را پایش یک و شد رد تناور درختی کنار از. رفت می باال تری ساده های بهانه با و تر راحت کمی لبش ی گوشه

داد تکیه آن به را کفشش ته   و کرد خم زانو از و کشید : 



_ پاش؟ بمونی سفت تونی نمی. کن رسانیش روز به دیگه سال دو یکی رو ت پروژه. نیستم نگو عقلی، بی گم می  

 با را هایشان بلیط که بهار کنار در را ترانزیت سالن. رفتند می یزد به که بود شان دوم سفر این و برداشت را شان چمدان

داد جواب کنان خنده و کرد طی داشت، دست در ملی کارت : 

_  ک الش دونه یه یکی همه. برم باهاش تونم نمی کوچه سر تا که نکنه غرغر پیری سر که بیاد م بچه جوونم تا خوام می

 بی ندارین ایمون و دین شماها مگه دیگه، نکنین. شم می شخصیتی-حیثیتی ترور دارم وسط اون من و شون دست گرفتن

ندیده؟ خوشتیپ پدر وجدانای ! 

آورد پایین را صدایش او و افتاد جلوتر صف در کمی بهار : 

_ نگرانه بهار برامون، کن دعا داداش . 

کند عوض را حالش کرد تالش هایش، واژه میان طلبد می همراهی برای ای شانه هایش، خنده پشت دانست می : 

_ بدتر بخواد؛ تو عین یکی دیگه ست، کننده نگران دل ی پروسه یه خودش بودن تو با ! 

 .نامرد_

 جواب و کشید اش طالیی موهای روی دستی. رسید هم او به و چرخاند می را حلوا دیس که افتاد ای دختربچه به چشمش

داد را مهدیار : 

_ نباش نگران سالمت، به برین . 

 که بود روزی تنها برد، سونوگرافی را یمین همسرش الوند، که روزی. شدند می جمع خانوادگی هم دور بار یک ماه هر

 ترس. دهند نجات را خود ورطه این از که دارند الزم تلنگری هم دو آن دانست می. کرد می محبت مستقیم او به جمع در

 بر همچنان و حکم و دادگاه  اسم شدند، می تر نزدیک زایمانش موعد به چه هر. کرد می درک را او ریختگی هم به و

 خودش اتاق به چسباند، نمی مادرش ی برآمده شکم به سر تا شب هر آوین. داد می آزارش یمین ماندن سکوت موضع

 اتاقش شدن تقسیم برای شد می خرید صرف عصرشان تا صبح یک وقتی داشت هم کودکانه حسادتی ریز اما رفت نمی

 تقریبا   هم شرکتش روال. دهد دخالت خریدها و ها انتخاب در هم را او کرد می تالش ای، پدرانه ریزبینی با الوند اما

برد می جلو را خریدها و قراردادها ی روزانه ی برنامه زیاد، پشتکار با فریبرز معرفی نیروی که بود شده تر مساعد . 
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 خواب آسایش و رفتند می هایش نوه را روز. گذاشتند می بالین بر سر که هایی شب فقط اما بود تنها زهرا با هم پروانه

 را باغچه از خالی ای گوشه روز هر و کرده پیدا عالقه کاری گل به آوین و آیین. گرفتند می ها آن از هم را اش ظهرانه

 می چشم وافر ای عالقه با جدید مصیبت این به داریوش و شود کاشته دیگر گلی باید که دادند می شان پدران نشان

کرد می زندگی بار دو را اش لحظه هر حاال و پسرش کشیدن قد از بود کرده محروم را خودش. دوخت . 

 راه مناسب، سود درصد با وامی با کوچک کارگاهی داریوش؛ از گرفتن مشورت با داشت، که خیاطی دیپلم با فرحناز

 خیلی اما انداخت راه را اش مغازه خودش هم داریوش. کند پر را فراغتش اوقات زایی، درآمد بر عالوه تا کرد اندازی

 پا از و کرد می تحریک را مغزش های عصب گاهی بود، خورده تصادف در سرش به که ای ضربه. بماند توانست نمی

 از الله که برد خبر مهدیار که بود زمانی رفتند، فرو عجیب سکوتی در شان همه که روزی تنها. آورد می درش

 اثر بر سامان؛ نبود و حمام درب بودن قفل با و زده را دستش رگ برادرش، ی خانه در اما شده مرخص بیمارستان

 او به داشتند واهمه اول قدم در همه که بود زده را خود حدی به سامان و است داده جان داشت قبل از که هم ضعفی

 از برگشتش و رفت اما کند جور پایین ی بهره با وامی خواهرش، درمان پول کردن جور برای بود رفته. شوند نزدیک

 آب صدای و رفته تازه خواهرش که این خیال با آمده، خانه به که هم وقتی. بود انجامیده طول به ظهر تا صبح ابتدای

 دست و رفته حمام سراغ بود، ندیده را او هم باز اما شده بیدار که همین. بود خوابیده ساعتی یک آید، می دوش از روان

 به که بود دیده را او تن و بود شکسته ترتیب هر به را درب نداشت، سو آن از جوابی فریادهایش دیگر که این با آخر



 کوبانده حمام دیوار سرامیک به سر و دیده را بازش های چشم. بود دراز پاهایش و خیس پایش تا سر و داده تکیه دیوار

 و داده پس الله درگذشت از پس هفته یک را خانه. کند انتخاب خود برای را انگیز رقت مردن این کرد نمی فکر. بود

 با خواهرش. بود رفته دل بی و گسسته جا همان را اش ارتباطی رگ بود، شده بیزار تهران از. بود شده شمال راهی

 های کابوس تا سوزاند آتش در را سهند خون اثر با ی نوشته دست سامان،. برد خود با هم را دلش های حرف رفتنش،

بماند بسته همیشه برای خواهرش ی مانده دل در های عقده ی پرونده و نبرد خود همراه را الله . 

** 
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 داریوش ی شده خریداری های کباب هم فرحناز. نشست زانویش به زانو و رساند پدرش به العینی طرفه به را خود آیین

 های دمپایی و برداشت را دیس دو. کرد تزیین زعفران و لبو آب با را رویش و کشید هم را پلویش. چید دیسی در را

 را اش جهیزیه وسایل. بود چیده قبل از تر ساده بار این شان خانه. آمد هال به و آورد در پا از ستون، کنار را آشپزخانه

 خانه که دید می اما بود سوخته دلش. بود گذاشته دستش کف کمی پول و داده سمساری به قبل سال چند همان برادرش که

 وسایل. باشد داشته همراه به اش؛ زندگی شیرین دوران یادگار را ها آن بتواند او که نیست بزرگ ای اندازه به برادرش ی

 روزانه داریوش. بودند کرده مکان نقل مادرش ی خانه از داریوش، پاهای شدن بهتر با و کرده تهیه تری معقول قیمت با

 جویای و گرفت می تماس او با شرکت، کارهای وسط گاهی الوند. شود حفظ استقالل باید بود معتقد اما زد می سر

بود شده تر دلنشین اما کم همچنان لبخندش برادرش، قامتی راست با بود شده تر قرص دلش. شد می فروشش اوضاع . 

 می شهری بین های زدن بار با و خانه از بیرون را وقتش بیشتر بود، آمده پیش اتفاقات ی سرخورده که فرحناز برادر

 از بیشتر همسرش، و خودش بین نشدنی تمام های توهین و لفظی های درگیری تا باشد خانه کمتر کرد می سعی. گذراند

 بود آمده داریوش دیدن به حتی و آمده تهران به بار دو که وجودی با. نکند وارد آسیب شان فرزندان روحی سالمت به این

. کرد می تشریح خودش برای را جهنمی سال سه آن دریچه یک از بار هر و نبود دیدنش به راضی هم هنوز فرحناز اما

 را برادرش بد و خوب رفتار هر و کوتاهی وقتی نبیند صفحه روی سهیالیی اسم دیگر تا کرد عوض هم را تلفنش خط

 برای وقتی ببخشد را برادرش توانست نمی. بود سوزانده را اش زندگی او که بود نکرده باور هم هنوز. نوشت می او پای

 پیشکش را اش خانواده سقف او به جبرانش، برای و گرفته نادیده را خواهرش خوشی خودش، زندگی ماندن امان در

گرفت؟ نمی را شوهرش جای اش، خانه منت پر سقف که دانست نمی. بود کرده  

کرد کج راه دوباره بود، کانتر روی که دوغی پارچ آوردن برای و گذاشت را ها دیس . 

_ خوام می قرمزاش برنج اون از من بابا . 

گرفت دست در را پسرش بشقاب و انداخت برنج روی لعاب و رنگ به نگاهی داریوش : 

_ ندارن هم با فرقی . 

داد تکان پسرش برای سری و نشست هم فرحناز : 

_ بخوره که ذارم می رنگ این همین واسه. ره نمی بچه سر تو بگی، بهش چی هر . 

_ داره دوست بیشتر رو چی کنه نمی فرق بخوره، غذا . 

 شوهرش دست جلوی بشقاب فرحناز. گذاشت غذایش ظرف داخل و کرد نصف هم را کبابی و گذاشت جلویش را بشقابش

 که این خیال به. ست کافی گفت نمی همیشه عادت به و کرده اختیار سکوت داریوش اما بود کشیدن مشغول و برداشت را

. خواست برنج دیگری کفگیر آگاهانه او اما بگذارد پایش پیش خواست و برداشت برنج کشیدن از دست نیست، حواسش

 دیگری زمان هر از تر متفاوت امروز رفتار این و بود شده نصف اتفاق، این از بعد خوراکش. رفت باال ابروهایش جفت

کرد خطابش مستقیم داریوش که برداشت را بشقابش کنار چنگال و قاشق. رسید می نظر به : 

_ باشیم خدمت در ما طرف، این بیا شما . 



 نثار را خود مهر برای دیگری پل و رفت گذاشت برنج روی را کباب دو که چنگالی و داریوش دست روی تا نگاهش

 کشان و خورد را لبخندش. نشست چپ سمت کنارش دقیقا   داریوش دست اما شود تر نزدیک تا شد جابجا کمی. زد کردن

 بودنش، دست چپ وجود با که انداخت آیین به نگاهی نیم. چسبید هم به هم دو آن زانوی حاال و رساند او به را خود کشان

 می میل و حیف غذایش گاهی تقال، این در. بگیرد را قاشق راست دست پدرش عین کرد می تالش که بود ماهی دو اما

 داریوش را دستش قاشق. نیست ای عاریه دیگر که پدر این به شود شبیه خواهد می که چقدر هر داد می اجاره اما شد

 منتظر پس دانست می خوب فرحناز را این و آمد نمی خوشش بخورد، دهنی را کسی غذای که این از. کرد پر و گرفت

 جفت بین و کشیده پیش را سرش آیین وقتی بود خجالت نگاهش رنگ. آمد دهانش جلوی و آمد باال داریوش دست. ماند

 باز کباب و برنج ی قاعده به را دهانش و داد قرار داریوش پای ران روی را دستش کف. کرد می بدل و رد نگاه شان

کرد دراز مادرش سمت را چنگالش آیین داد، خودش دست به داریوش را خالی قاشق که همین. کرد : 

_ دی؟ می کباب بهم مامان  

 خودش داریوش. بخندد پسرکش ی ورزانه حسد واکنش به یا ببلعد و بجود را دهانش داخل ی لقمه بود مانده فرحناز

 خوردن مشغول و کرد نگاه زدنش گاز به لذت با. برد پسرش دهان به و زد کباب کوچکی ی تکه و گرفت را او چنگال

 اتاقش به آیین. شد کردنش حل مشغول و گرفت دست در جدولی داریوش رسید، اتمام به که ناهارشان. شد خودش غذای

 دست جلوی و آورد را بود کرده خرید رفتنش دبستانی پیش برای و رفته مادرش همراه به صبح که دفتری سه و رفت

گذاشت پدرش . 

_ کو؟ داداشت خان، آیین باشه مبارکت  

 بشقاب کردن تمیز حال در که فرحناز سمت چرخید سرش و برداشت تا سه آن بین از را اش نقاشی دفتر و زد نیشخندی

بود ها . 

_ خوابید داد غذا بهش زود مامان . 
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بود گذشته سالش سه این کوتاهی از زنانه که همسری سمت کرد رو و گذاشت دستش کنار را جدول و ا تود مداد : 

_ چیزی؟ خورد  

_  سطل و ما اتاق تو رفت می میومد، در. ریخت می هم به رو بازیش وسایل کل و آیین اتاق رفت می نذاشت، سرم تو مو

توش رفت می و کرد می خالیش رو در کنار زباله . 

لوله دومی و بود آرام یکی وقتی بود، الوند سالگی هشت و سهند سالگی شش روی نگاهش  و شان خانه در کرد می پا به و 

 او به الوند را رفتنش داستان کل. گفت می اکبر هللا سجاده سر پدرش و گشت می هایش شیطنت ی صدقه قربان پروانه

 برخوردهایش و وجنات تمام از پشیمانی و بود کرده سر خبری بی در را سال سه. بود خراب هفته یک تا حالش و گفته

 وقتی که اش شناسنامه در بردن دست و تغییر بدون اما گرفت خواندگی فرزند به خودش را سهندش ایلیای. کرد می چکه

زد لب. نرسد حاشا و دروغ به شان بین چیزی تا کیست پدرش بداند رسید، مناسب سن به : 

_ نداره قرار شده، باباش شبیه . 

 های دست. شد نزدیک او به و برگشت داریوش، َبم صدای حزن شنیدن با کرد، رها کاسه درون را ها ظرف که فرحناز

نشست و کرد خشک دستمال با را خیسش : 

_ کنه رحمتش خدا . 

_ رو رفتگان ی همه . 



 بابا اولین که بزند ایلیا به سری و ببرد اتاقش به را دفترها تا کرد بلندش گویان علی یا و گرفت را پسرش دست فرحناز

 آله او، زبان لغت فرهنگ به توجه با و آمد می دیدنش به گاهی هم مریم. شد کنده جا از همه قلب و بود داریوش به گفتنش

 اش پنجه میان را فرحناز بازوی و شمرد غنیمت را فرصت داریوش رفت، که آیین. آمد می شمار به ایلیا( خاله) ی

 :گرفت

_ الرم جبران لیغیمه کوتاه اولسا عمر خانم، عزیزسن . 

( کنم می جبران رو کوتاهیم باشه عمری خانم، عزیزی .) 

 به را هایش لب بهار   داریوش و نشست او پای روی دستش. چرخاند را سرش و داد گوش صدایش خوش نوای به فرحناز

گفت و بوسید گرم هم را اش پیشانی خواستن، و عطش پر کامی گرفتن با و برد هایش لب الحان   خوش یغمای : 

_ بلین ایستیرم چوخ . 

( دارم دوستت/خوامت می خیلی ) 

 که ها آن مهر از بگیرد چشم هم دنیا تا بستند پلک دو هر و ساخت دیگر ای نغمه َمردش، برای را ها واژه این فرحناز و

ریختند می جدیدشان زندگی ی ساقه ُترد اما بارور درخت پای به ... 

** 

 صدایشان و سر بی ی خانه به و گذاشت کانتر روی کند؛ درست شام، برای تا بود خواسته یمین که هایی پیراشکی خمیر

آورد در تنش از کت. انداخت نگاهی : 

_ کجایی؟ یمین  

 آستین سر ی دکمه که همین. برگردد شرکت به کار ی ادامه برای و بزند سری داد ترجیح بود، بعدازظهر چهار ساعت

گفت و داد لبی زیر سالم. کند می نگاه او به خودشان اتاق از دزدانه که دید را آوین کرد، باز را هایش : 

_ شه نمی بیدار خوابیده، مامان . 

_ کنم می بیدارش رم می من کن، بازی برو شما . 

 باشد، خواب اگر که زد صدایش تر آرام اما دوباره. داد تکانی سمت دو به را گردنش و کرد پرت مبل روی را کت

دوید او و ایستاد کنارش هم آوین. بماند پا سر تا گرفت در چهارچوب به دست شد، شان اتاق وارد که همین. نپرد ناگهانی . 

 یمین؟_

 و پیشانی روی دست. دید را موهایش خیسی و زد هایش گونه به ضربه دو. کرد می حس را شان لرزش اما زد نمی پلک

کشید آغوش در بیشتر را او و کشید موهایش : 

_ خوبی؟ وضعیه؟ چه این خیسه؟ موهات چرا  

 شرمندگی با مادرش وقتی گذشت می سقوطش از ساعت یک کرد، می بستن به میل باز و شد می باز نیم هایش پلک

 روی یخ آب بود، پرسیده را اش باره یک آمدن علت که همین. است تهران دیگر ساعاتی تا پدرش بود گفته و گرفته تماس

بود پیچیده خانه کل در جیغش و آمده فرود زانو دو روی شدت همان با او و بودند ریخته سرش . 

 به را حالش نکند، تهدیدش خطری تا اند نگفته چیزی او به و بوده جهنم اش پدری ی خانه در و طرف آن ماه یک که این

 دم یک را امیدش مادرش، که بکشد سشوار را موهایش خواست می و آمده در حمام از تازه. بود انداخته خروش و جوش

 مدام الوند و بود تر ضعیف ضربانش اما زد می نفس نفس. بود داده جای بسته در ای شیشه در را جانش و گرفته او از

 که کشید هایش پلک روی را شست انگشت ی نرمه. کند راحت خیال اش هوشیاری از تا چرخاند می خود سمت را سرش

کرد باز دهان یمین : 



_ شده پاره آبم کیسه کنم فکر . 

_ غریب امام یا . 

زد صدا را دخترش و انداخت پیراهنش به نگاهی : 

_ بابا بیا بدو آوین . 

زد می حرف هم دخترش با. شود بلند زمین روی از یمین کرد کمک. رفت اتاق طرف به سالن از سرگردان هم او : 

_ بلدی؟ رو اینا آیین خونه شماره  

آید می خط پشت عمویش زن گیرد می که را چهار ی شماره گوشی با مادرش دانست می داد، تکان سری . 

_ باشه؟ دنبالت، بیاد عمو تا نترسی. شده بد حالش مامان بگو و بگیر رو شماره برو  

پیچاند هم به را هایش ودست ایستاد در کنار : 

_ ببر منم بابا . 

_ گرفته؟ روپوش ببین بزن حرف آیین با برو شما. بیاد عمو گم می. نیست خوب حالش مامان بابا، شه نمی  

. انداخت موهایش روی نامرتب و برداشت کمدش از شالی. کشاند دراز تخت روی را او و کرد فوت بیرون به را نفسش

 تماس اورژانس با و کرد آماده را او. نوایش به بسپارد گوش نداشت فرصت الوند و کرد می زمزمه لب زیر چیزی یمین

هم قدم یک حتی. گرفت  
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بردارد توانست نمی . 

 صدای. تپید می دلش و بود یمین شکم روی نگاهش و کشید را موهایش. شد زنده و مرد بار صد برسند، ها آن تا

 چاره. زد را آیفون ی دکمه و گذاشت صندلی آوین و داد کمک یمین به و کرد تمام را داریوش با تماسش آمد، که آژیرشان

 کوتاه و سرعت به را گیجگاهش و دید را چشمش اشک آخر، ی لحظه. بگذارد تنها برادرش رسیدن تا را او تا نداشت ای

برسند تا بماند جا همین گفت و بوسید . 

**  

 پشت. برساند شان خانه به را خود داد قول استیصالش، پر صدای و الوند تماس با رساند، خانه به را مریم که فریبرز

 شده هایش لحظه بیگاه و گاه مخاطب که را جدیدی ی شماره و گرفت هایش چشم جلوی باال را گوشی و نشست فرمان

 بگیرد جوابی که آن بی را گوشی و گرفت فرمان روی ضرب کوچه، از زدن بیرون با. رساند گوش به و گرفت را بود

 اسم به نگاهی. شد بلند اش گوشی صدای تا گذشت ای دقیقه پنج و برد باالتر را سرعتش. انداخت کنار صندلی روی

کرد وصلش و انداخت : 

_ کجاست؟ لباس ساک این خانم فضول  

نگیرد دست برایش او تا گرفت می جدی را صدایش اما کشاند می رخ به قد تمام گوشی پشت را لبخندش : 

_  تا مونده که هنوز. بذاره خودش شد قرار که موند تیکه چند. شون اتاق گوشه گذاشت چیدیم، لباس یمین با که دیروز

رسه می وقتش شهریور ده واسه گفت دکترش زایمان، . 

_ خانم خیال خوش عمله اتاق تو . 



کوبید سرش روی و برداشت را جدید گزارش : 

_ میام االن سرم، تو خاک . 

بپرسد آمد یادش تازه دید، که همین. بود کرده آویزان سرش پشت که گشت می کیفش دنبال و شد بلند میزش پشت از : 

_ بیمارستان؟ کدوم بیام؟ کجا خب  

_ بیای؟ االن ذاره می کو؟ نوَبرت رئیس    

 خنده صدای و دیده او را بارش یک. بپوشد را ترش کوتاه که بود نشده تجربه برایش هنوز و بود باریک کفشش ی پاشنه

چسباند گوشی به را لبش و آمد در پارتیشن از. بود شیرین و دلچسب عجیب عمیقش، اما کوتاه ی : 

_ بیام؟ کجا بگو فقط. کنم می خراب سرش روی رو، روزنامه دفتر نذاره، کنه می بیخود  

_ داریم وقت هنوز ولی بیمارستان برسونم باید لباسم ساک. بردارم چی دونم نمی من شون، خونه سمت بیا . 

 پشت فریبرز. زد زل اش رفته وا ی چهره به و گفت را مشکل هم، سر پشت و تند و رفت تحریریه بخش رئیس اتاق به

گفت فریبرز و پیچید سالن در هایش کفش ی پاشنه صدای. کند پر را اش مرخصی برگ شد موفق باألخره او و بود خط : 

_ ها پله از ندویی صحرا . 

 کمی پایش مچ قبل، بار وقتی زد می سوسو هم واقعی نگرانی   کمی پشتش که جانانه های متلک این با کرد می اش عاصی

کرد خالی سرش زنان نفس را حرصش و گرفت ها پله کنار ی نرده به دست. بود برداشته مو : 

_ آخه؟ من چشمم جلو همش که المصب مخفی   دوربین این کو ! 

_ چشم تو نه دلی تو ... 

 نه. کردند فراهم را شان زدن حرف اسباب الوند و یمین که شد می ماهی دو. بماند سوم ی پله روی شد باعث نجوایش

 هم خودش. کند فکر داشتن دوست اسم به چیزی به بتواند او مثل مردی داشت باور صحرا نه و رفت می بار زیر فریبرز

 بار یک ای هفته و قوس و کش ماه دو از بعد. نداشت او به نسبت ای کننده درگیر حس اما گذاشت می احترام او به فقط

 باز که رفت نمی دیگر ی پله سمت قدمش و اش جمله با کرد غافلگیر را او فریبرز زدن، حرف باری سه و رفتن بیرون

 دوست میراث جزو کرد؛ می اش ملی ثبت باید فریبرز، ی شده رها ی خنده. رسید گوشش به دنیا عجایب از یکی هم

کند می پنهانش گنجه در همیشه چرا دانست نمی که مرد این داشتنی : 

_ دختر بیا زود وقت، یه نکنی چپ . 
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 پلک. گرفت قلبش روی را گوشی و کرد هجی را آمدم. بگوید جواب در که نیامد متقابل هم حرفی نبود، بلد هم دلبری

 های سنگ اول روز دیگر، ای شیوه به بود شنیده هم گذشته در که هایی شنیده از کند عبور تفاوت بی کرد سعی و بست

 ی اجازه با که شد می هفته دو. بودند رسانده مقابل طرف گوش به را قرمزهایشان خط و بودند َکنده وا هم با را رابطه

 داده اجازه ماندنش، بازداشت شب یک علت از حتی تحقیق و فریبرز با ساعته سه و سنگین گفتگوی یک از بعد پدرش

 مثل سرسختی مرد کردن قبول برای. نبود پوشیده شان کدام هیچ بر این و خواستند می زمان هنوز. شوند هم محرم بود

 هم انوش گوش به خبرش. ببین را ترازو ی کفه حاال گفت و شمرد را مثبتش های ویژگی یمین اما بود مردد فریبرز،

 وقتی اما نداشت هم انوش با را محرمیت این. نداشت شدنش نزدیک دوباره به میلی او اما گرفته را سراغش که بود رسیده

 از تر تعارف بی بار این باید که کرد باور نشست؛ بازویش دور ها، خانواده کوچک جمع جلوی فریبرز گرم دست

 دانست نمی اما بشناسد بیشتر را مرد این خواست می. نیاورد در سر از هم را منطقش کاله اما کند رها را حسش همیشه،

 زده طوفان نگاه. دید می را فریبرز قلب ی شده احاطه ضخیم ی پوسته وقتی رسد می تکامل به کی طرفه دو شناخت این



 شبیه. گذاشت می مخالف جنس از سال، چند این در هایش کردن دوری پای را بودنش سنگین اما دید نمی دیگر را اش

 از را او هایش لطافت با باید زنی. کرد می کشفش کسی باید و آورده بیرون اقیانوس زیر از سر تازه که بود ای جزیره

 وقتی باشد زن همان تواند می چقدر دانست نمی و بکشد بیرون داشته، نگه دور همه از را خود آن در ها سال که الکی

بود نشنیده دلبرانه ای واژه زبانش از اما دید می را او های حمایت . 

**** 
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 یمینش خطر بار این اما بودند، ترسیده بود اول ی تجربه که هم آوینش آمدن برای. گشت برمی و رفت می را سالن طول

. شد خارج اتاق از و کرده تند پا که رفت پرستاری سراغ باز بود، خطر در هم فرزندانش جان. کرد می تهدید را

 دید، را او هم باز و برگشت که همین. زد صدایش و افتاد راه سرش پشت. بودند گرفته را سزارین عمل برای امضایش

گفت باشد؛ نداشته بیهوشی که طبیعی زایمان برای سؤالش به درپاسخ و کرد کج کمی سر : 

_  رحمی انقباض کنن می کمک بهش دارن دکتر. ها بچه جون هم و میفته خطر به مادر جون هم کرد، ریسک شه نمی

براشون کنین دعا. شده کشیده و اومده فشار آب کیسه به درشتن، ها بچه. بیفته اتفاق تر سریع . 

 کدام با حاال. گذاشت کنارش و بوسید سهند مرگ روز از درست شد، نمی یاد دیگر نماز در برایش خدا بود وقت خیلی

کرد؟ می را عزیزانش طلب و رفت می رو  

 الوند؟_

آمدند می سمتش به فرحناز با همراه سراسیمه که دوخت داریوش قامت به را اش درمانده نگاه ها پله ست به : 

_ شده؟ چی  

_ . گرفتن سزارین اجازه. نبودم من و افتاده حال بی خونه تو ساعت یه ولی رسوندمش شده، پاره ها بچه دور آب کیسه

بود افتاده کنارش زمین رو گوشی شده، چی دونم نمی . 

انداخت عمل اتاق سمت به نگاهی و گرفت دست در را اش ای فیروزه تسبیح فرحناز : 

_ شه نمی شون چیزی شاءهللا ان .  

 برادرانه دلداری و نشست اش شانه روی داریوش دست. آمدند بیمارستان به مستقیم و برده مادرش ی خانه به را ها بچه

 یمین برای اما بود راه در هم فریبرز. بود ایستاده راهرو وسط همان کمر به دست. بکشد دل ته از نفسی او شد، باعث اش

 موعد منتظر و کرد می را اوضاعش مراعات. نیامد وسط یحیی از حرفی اما ماندند هم کنار را ماه چند این. ترسید می

 رضایت گرفتن احتمال که این با. کرد می فکر حکم اجرای به وقتی افتاد می وحشت به غریبانه دلش ته اما بود زایمانش

 رشد حال در وجودش در فرزند دو وقتی کند تحملش یمین برای بتواند که نبود چیزی رفتن زندان به حکم اما بود شاکی

 .بودند

 اما داد یمین موعد از زودتر زایمان خبراز. گرفت را شان سراغ و گرفت تماس او با عبدهللا وقتی نداشت چیزی از خبر

 چه شان ماندن دانست نمی چون داد را بیمارستان همان آدرس اما کرد اش فکری کمی خبر، این قبال در او عصبی لحن

کشد می طول زمانی مدت . 

 از را شان حال هم دور راه همان از که نبود مهدیار فقط. رسیدند راه از ها بچه لباس ساک با هم صحرا و فریبرز

 سمت به کمی و شد می بلند مدام صحرا اما نشستند ها صندلی روی هم کنار همه بود، هم بند شان دل. پرسید می فریبرز

 با و گرفت را مانتویش آستین فریبرز شد، بلند که سومی بار. ببیند را عمل اتاق ی بسته درب تا شد می خم فریبرز

دوخت او به را دلواپسش و نگران نگاه صحرا. کرد نشستن به وادار را او کشیدنش، . 

_ داره؟ میخ صندلی  



کرد درست را اش مقنعه : 

_ زنه؟ می بال بال چطور شوهرش نگاه. واسش ترسم می  

_ ملت؟ واسه بگه جوک بشینه بگم خوای می هاشه، بچه بابای  

اش قیافه شد ناله و گذاشت او دست روی دست : 

_ دیگه که تاش دو اذیتن، همه یکی سر. یمینم نگران خدا به نکن، اذیت فریبرز ... 

 ی نرمه با کرد لمس را صحرا دست کف و برگرداند را دستش. کند دور فکرش از را نگرانی کرد می سعی اما او

هایش سرانگشت : 

_ شاءهللا ان تاش سه شما . 

. کرد جلب خود به هم را داریوش سنگین نگاه و فرحناز توجه آمد، بیرون صحرا دهان از که بلندی و دار خنده وای

برد فریبرز سر کنار را سرش : 

_ رم پایین ببری منم و بیفته فشارم من کن کاری یه حرف با حاال کنم؟ چه خوام می رو بچه م، بچه خودم من  وصل بهم س 

 .کنی

رساند گوشش به لب و  داد قرار او کمر پشت دست. بود گذاشته مهدیار پای جا فریبرز : 

_ آدم از نگرفتن رو خونه. خانم شه نمی جا؟ این . 

 پارکت روی کفشش ی پاشنه گرفتن ضرب با و گرفت شست و اشاره انگشت دو بین را فریبرز دست گوشت صحرا

کرد خالی را حرصش سرامیکی : 

_ شین می وقیح مردا شما واقعا   . 
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 حواسش کوتاه، زمان همین طی که بود احمقانه. کرد احساس را ریزی سوزش فقط او، دست فشار از نگزید هم ککش

 ی پیاله هم گاهی هم مریم. بگیرد سخت آمد نمی دلش و دید می را اش دخترانه های شیطنت. بود شه جلب او به بیشتر

 کمی دختر، این با. شود منکر توانست نمی را داشت دلش ته که آرامشی اما کردند می اذیتش دو هر و شد می صحرا

 مریم برای. کند تعبیر خود کنار در بودنش به را نگاهش رضایت و ببیند را لبخندهایش بتواند تا بود می باید تر سرزنده

 که کسی. کرد می خرج او پای را هایش مردانه دیگری طور باید که بود کرده اش زندگی وارد را کسی حاال و بود پدر

 می او با و بود شده همراهش که همین. کند قبر نبش نبود قرار را چیزی شان، نگاه تالقی در و نداشت دیروزش به ربطی

 صحرا که همین. کشید می بیرون را خود ها ماندن تنها ی ورطه از دلش کند، گذاری سرمایه آینده و فردا روی توانست

 به تا شد می انگیزه بود؛ یافته پرورش آرام محیطی در خودش وقتی بست، اش گذشته روی چشم و کرد اطمینان او به

 قصد. رفتند می سو آن و سو این زیادی انتظار چشم های خانواده و بود شلوغ سالن کل. کند فکر بخواهد هم شدن پروانه

 لب روی لبخند از اثری که حالی در نگاهش، به شدن خیره با و کشید را صحرا لپ قبلش، اما برود الوند سراغ داشت

زد پچ داشتند، رنگ ته هایش چشم اما نبود هایش : 

_ نترس هستم خودم بیاد، تم بچه. شه می مون محرم خرج مون وقاحت زده شانست . 

 و گرفت را همراهش ی شماره کرده، بیتوته کجا دانست نمی. ندید را او اما کشید راهرو انتهای به سرکی. رفت و شد بلند

 پرستار زمان همان که برگشت سالن به و زد باز سر رفتن از. است بیمارستان ی نمازخانه در داد پیام کردنش، قطع با او

رفت جلو او. ببیند را الوند تا انداخت سمت دو به نگاهی و آمد در اتاق از : 



_ خانوم؟ نشد ما مریض از خبری  

نشناخت و انداخت پایش تا سر به نگاهی دختر : 

_ شما؟ بیمار  

_ بود باردار دوقلو . 

زد وسیع لبخندی باشد، شان اقوام از یکی زد حدس : 

_ ازشون بگیرم گونی مژده گردم، می باباشون دنبال . 

کشید بیرون کیفش از تومانی ده اسکناس دو و کرد جیبش در دست : 

_ خوبه؟ شون حال باباش، جای من  

رساند ها آن به را خود و شد بلند زودتر بود، شان زدن حرف شاهد که صحرا . 

_ شون مامان هم پسر، و دختر هم خوبن خداروشکر . 

 بازویش دور و کشید را دستش. نشست فریبرز ی شانه سر روی وصفی قابل غیر شادی با پرستار، رفتن با صحرا دست

فرستاد الوند برای پیامکی راستش، دست با. کرد حلقه : 

_ بابا خان منتظرتن بگیر، شون تحویل بیا . 

** 

 یک فقط دومی و گندمی یکی. میداد تکان را پاهایش دومی و بود آلود خواب و گیج یکی. بودند یمین کنار فرزندش دو هر

 کرده حس را حضورش اما بود بیهوشی داروی گیج یمینش. داشتند هم به زیادی شباهت اما بود تر روشن او از درجه

کشید ابروهایش روی دست. بود . 

 شان صدقه قربان و شد خیره عزیزش سه آن به چراغانی هایی چشم با و سرش پشت هم صحرا شد، وارد و زد در فریبر

شد بلند اولی ی گریه صدای که گرفت را گوشی. است مهدیار کرد اشاره و گرفت الوند سمت فریبرز را گوشی. رفت . 

_ بگیرم تحویل ازتون بیام برسم، که کن سوا رو تپلش باشه، مبارکت . 

. گرفت محکم که داد جای کوچکش های انگشت فضای میان را اش اشاره انگشت و زد جمع خاطری از پر لبخندی

داشت دوست جان از بیشتر را هایش فرشته : 

_ شه نمی تعبیر خوابت . 

_ تیم خونه در چمدون با و پرواز اولین با شد، تموم کارمون تا. برسون سالم هم گرامی جان خواهر به چاکرتم، . 

 .ممنون_

 صدای با یمین. داد کدام هر دست به را شان اسم پالک داریوش. آمد هم پروانه مادرش و برگرداند او به را گوشی

 جان به و بوسید خواهرانه را اش گونه صحرا. نشست تخت ی لبه و رفت کنارش الوند که شد هوشیارتر همهمه،

افتاد نوزادانش . 

_ دارن کارت در دم . 

پرسید دست با : 



 کیه؟_

. گرفت را الوند دست یمین داد، تکان سر که همین. است رسیده پدرش فهمید و زد یمین به نامحسوسی ی اشاره فریبرز

هایش چشم ی گوشه در زد سوسو اشک و کشید اش پایینی لب روی زبان یمین. کرد نثارش جانمی و شد خم : 

 ...داداشم_

هایش لب ی زده خشکی ی شکوفه و هایش گونه. بوسید را دارش نم های چشم : 

_ بسپر من به رو ش بقیه یمین، شو خوب . 

 ورم صورت روی مادرانه های بوسه و برداشتند را ها قل از یکی کدام هر صحرا، همراه به فرحناز و شد خارج اتاق از

بگیرد هم الوند از سراغی که بود حواسش و ایستاد درب کنار فریبرز. زدند می اشان کرده . 

. کرد خالی را آمده فشار رویش که چه هر و کفشش کنار ریخت دهان آب او عبدهللا، سمت کرد دراز دست که الوند

 برادرش پشت هم بار این باید. شد خارج اتاق از صالبت پر او و زد زل داریوش به نگران یمین رفت، باال که صدایش

 و رد شان بین نشان ی حلقه که زمانی تا و بود شده مرد آن ی خانه دختر خواستگار که زمانی همان مثل درست. ماند می

 و رفت مرد دو بحث وسط. کرد می کفایت او برای همین و اش زندگی از بود راضی الوندش. نیامد کوتاه شد، بدل

داد احترام رسم به سالمی عبدهللا به شد، کشیده او سمت که شان نگاه. رفت باال الوند از بردن اسم با صدایش : 

_ ببینین خواین نمی سالمن، خداروشکر هاتون نوه  
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 خود بگوید که آمد را مسیر این تمام. باشد وسط پسرش از اسمی خواست نمی. چرخاند دیگری سمت دلخور را رویش

 مادر دهد نمی اجازه که گفت پروا بی و رک او اما است آورده پسرش و دختر سر که شود بالیی جورکش باید الوند

 مرد دو هر. آید میان به پسرش از اسمی نداد اجازه هم عبدهللا و نداشته آن در دستی که شود اتفاقی اسیر فرزندانش

 داریوش. زد بیرون بیمارستان از دلخور عبدهللا اما برود هایش نوه دیدن به او تا شد دار میانه داریوش و بودند خشمگین

 کرده سالم فرزند سه پدر خدا که گرفت آغوش در را او. کند دور اتفاقات آن و زندان از را الوند ذهن کرد سعی هم

 شد می داشت، که دلخوری همان در. آمد خواهد هایش نوه و دخترش سراغ دوباره خودش مرد آن داشت ایمان. بودش

 تصمیمی هم با و بگیرد آرام تا دادند می زمان هم او به باید. کند حس نامحسوس را شدنش پدربزرگ دوباره ذوق

 خدا به را شود می چه شان نهایی تصمیم که این اما شود زندان راهی دخترش شد نمی راضی هم او. بگیرند معقوالنه

کرد واگذار . 

 نماز. بود گذاشته نمازخانه به پا ماه، چند از بعد وضو با که ساعتی نیم آن به. گذاشت بزرگش برادر ی شانه بر سر الوند

 فقط. بود آن سر خدا با اش معامله که گفت جمله یک فقط اما احتیاجش، وقت به نکشد پایین را خدایش حرمت که نخواند

 پوشش تحت و سرپرستی به را یتیمی سال هر بود داده قول مردانه ازایش، در و بود خواسته را یمینش تن و جان سالمت

 دانست نمی وقتی کرد دلش به خون یمین، اشکبار ی چهره و بست چشم. رسید او به فریبرز پیام و کرد نیت. بگیرد

شود؟ می چه شان فرزاندان تکلیف  

** 

 که اش عالقه. کرد میهمان لبخندی به را خود و انداخت بود، کشیده هایش پلک روی که ظریفی چشم خط به نگاهی

 های کتاب بتواند او و بزنند سری فروشی کتاب به محمد همراهی با بود قرار را امروز. بود تصورش ورای آرایشگری

 دوقلوهای تولد جشن که قبل شب. بود گرفته فریبرز از را اش اجازه. کند تهیه داشت، الزم کنکور برای که را اش درسی

 رضایت که هم بهار. سپرد نمی کسی دست به را الوند پسرک هم دقیقه یک که مهدیاری حتی بودند همه بود، الوند و یمین



 دست آن با نخورد لیز همسرش آغوش از آریا بود مواظب و شده تر واقعی لبخندهایش طرح کمی بود، دیده را دکتر نسبی

گرفت می هایش لب میان مهدیار که قرمزی و کوچک های . 

 در همه را ساعتی. ببیند را او یمینش که نماند و داد را اش هدیه فقط اما آمد شب آخر یمین پدر که بود وقتی اش سختی

 شکمش روی صحرا وقتی بود شکسته آیلین شیرین لبخند را شان سکوت یخ اما زدند پا و دست شده ایجاد فضای سنگینی

 آیین، و بود زده زل شده پیچیده پتو الی نوزاد دو آن به کنجکاوی با ایلیا. داد می تکان را پایش و دست او و چسبانده لب

 مادر دوباره این از بود راضی. باشد مواظبش هم او و نکند شیطنت تا بود گرفته دست در فرحناز تشویق به را دستش

برد می آسمان اوج به را او خوش زبان به شب هر داریوش وقتی بودن، دیگر پسری . 

 صدای. برداشت مبل روی از را کیفش و کشید بیرون را حواسش پای بود، گذشته خوش شان همه به که شبی از مریم

 یک هم فریبرز. برداشت را گوشی میز روی از و شد خم. دید را محمد ی شماره و کرد حس را اش گوشی لرزش

 سینه فقط که انداخت او به نگاهی و رفت خواب اتاق کنار تا دوباره. بود رفته خواب به خودش تخت روی شد می ساعتی

 بال با کوچک های پروانه از پر هم را او دل بود، دومش انگشت روی که ای ساده رینگ برق. شد می پایین و باال اش

 دیوار ی تیغه روی از دست. خواست برایش خدا از را دنیا های خوشی تمام و بست چشم ای لحظه. کرد می طالیی هایی

رفت و برداشت . 

 دست و چرخید پهلو به. شد باز نیم خوابش از خمار های چشم و زد پلک فریبرز واحدشان، درب شدن بسته صدای با

 مؤسسه کارکنان ماه پایان حقوق کتاب و حساب پای میهمانی، از بعد را شب تمام. کرد قالب هم در سینه روی را هایش

 پدری منزل به صحرا رساندن بود، کرده که کاری تنها. بود رفته رختخواب به تازه خورشید، آمدن در با و بود گذاشته

 را ساعتش. کرد دراز پاتختی روی دست و گرفتند فاصله هم از هایش پلک بست، نقش سرش در او نام که همین. بود اش

 مؤسسه به هم با و بگیرد مرخصی را امروز بود گفته افتاد یادش و دید را ها عقربه شده، تنگ های چشم با و برداشت

 به. کند بیدارش بخواهد مریم از نبود حواسش و بود برده خوابش. کند تهیه روزنامه برای کوتاهی گزارش او تا بروند

 مرتب بود، رفته باال که را سفیدش شرت تی پایین. آورد نمی در تن از لباس ها شب مریم، ی وقته چند این بودن خاطر

 حالت از هم را آن بود رفته یادش حتی. برداشت را گوشی و شد خیز نیم. کشید اش خسته های پلک روی دست و کرد

 به و آورده یاد به تازه را ای جمله کدام، هر در دانست می که پیام سه و صحرا از ناموفق تماس دو. کند خارج سکوت

 گوشی و گرفت را اش شماره. داد تکیه آن به سر و گذاشت تختش خواب خوش روی قائم را دستش. است چسبانده قبلی

 صدای و کرد پر را گوشش اول خشی خش صدای که کرد صاف کمی را اش گرفته صدای. داد قرار گوشش روی را

بود هیجان از پر که صحرایی . 

_ مؤسسه رسوندیم که مرسی ! 

گفت و گرفت را حرفش ی کنایه : 
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_ نداشت فرق سرویس تاکسی با خیلی من اومدن دیگه رفتی، خودت که تو . 

 بچه دیدن با اما بود خورده ذوقش توی کمی اول. بشنود بهتر را فریبرز صدای تا بست را در و شد خارج ها بچه اتاق از

بود کرده پیدا که را حسی آورد زبان به صادقانه. است شده دلخور کمی که بود کرده فراموش ها، : 

_  وجود بی هم خیلی. برسم کارم به و بیام پاشم تنها حداقل گفتم بودم؛ شده کنف پوشیده لباس که منم ندادی، جواب دیدم

گذشت خوش بهمون تون، مبارک . 

کرد مرتب هم را موهایش و رفت اتاق در طرف به. شد بلند جا از داشت، که دردی گردن همان با و کرد رها را تخت : 

_ کنه بیدارم که نداشت خبر مریمم بودم، نذاشته ساعت. خوابیدم تازه صبح ولی باشی خوش همیشه . 

 و داد تکان آمد در کناری اتاق از که فرامرز برای سری دارد، علتی فریبرز کاری فراموش و نیامدن این زد می حدس

چسباند راهرو دیوار به کمر : 



_ صبح؟ تا کردی می کار چی داشتی  

 بودن، پیگیر این از که نداشت تعارف خودش با. داشت تفاوت مریم ی وقفه بی سؤاالت با ها گرفتن خبر این جنس

 خاراند دیگرش پای های سرانگشت نوک با را چپش پای پشت. ایستاد در کنار و رفت سرویس طرف به. آمد می خوشش

گذاشت مخالفش ی شانه روی دست و : 

_ دادن؟ کمکت رسیدی؟ کجا به تو کتاب، و حساب  

_ مظلومن خیلی بعضیاشون بیشتر، ها بچه خود . 

 بیشتر شود می پرسیدند می سؤال او از که هایی همان. نشست می آرزوهایشان و ها حرف پای فقط را ساعت یک روزی

 را پایش و داد تکیه دیوار به را اش سرشانه بدهد؟ پس ما به را مادرمان خواست خدا از توان می یا داشت آرزو یک از

کرد زمزمه فکری و گذاشت دیگری جلوی : 

_ شون همه ... 

 اش مقنعه ی گوشه از که موهایی دست، کف با و باخت رنگ لحنش نشاط شد، او رفتن خود در متوجه که هم صحرا

 ها بچه با را مدت تمام. بود سرخ و حرارت پر هایش گونه هنوز. کرد سکوت و فرستاد مقنعه داخل را بود زده بیرون

بود پریده پایین و باال . 

_ جا؟ اون مونی می دیگه چقدر  

کرد کم شدنش معذب از داد، ادامه فریبرز هم باز که همین : 

_ تمومه کارم دیگه ساعت یه ولی وقت، آخر تا که باشه من به . 

_ خونه بیا . 

رسید فریبرز گوش به زبانش زیر ی کلمه پچ پچ فقط : 

 هوم؟_

 بود قرار که کند دعوت ای خانه به را او تا بود شده پیشقدم خودش بار این اما است حال این باعث تعجبش دانست می

کشید عقب به را هایش شانه و ایستاد راست پس. بخورد رقم جا همان شان، راه سرانجام : 

_ بره کاله سرم نیست قرار. دختر حالجی َمرده چند ببینم بده بهم صبحانه یه خونه بیا گفتم، چی شنیدی ! 

کشید نمی رویش به بدرفتاری تیغ زبانش، برخالف و خورد می حرص فقط که را صحرا تیز و تند زبان داشت دوست : 

_ که حیف ... 

_ باش مواظب منتظرم؛ بیا افتادی، من گیر که تویی حیف . 

 صورتش به آبی و گذاشت ها دندان خمیر و مسواک لیوان کنار روشویی؛ باالی ی آیینه جلوی سرویس، داخل را گوشی

بشی ی صبحانه و کرد می خرید کمی او رسیدن تا باید. زد  و سر روی آب قطرات. داد می جوشش و جنب پر همسر به د 

 روی را دستش کف و کرد تکرار خود برای را همسر ی واژه بار چندین او و بودند انداخته راه بازی سرسره صورتش

 بی از را سفیدش ی زمینه پس سرخ، و ریز های رگه و بود همیشه از تر تیره نگاهش ای قهوه. کشید صورتش خیسی

. کرد می تداعی برایش را شیرین حضور که داشت حسی رفت، می قبرستان سراغ وقتی هم هنوز. بودند اورده در رنگی

 دختری همان دوست. بود هوا به سر و گیج مهالی همراهش که دختری همان بود، ناپذیر انکار گذشته با پیوندش که کسی

 به نگاه توانست نمی. سوزاند را عمرش ی همه که مهالیی. بود شده متمایل سمتش کم، سال و سن آن در دلش بار یک که

 راضی دنیا ی همه از برایش همین و داشت آرامش صحرا، کنار. نشود زنده برایش مهال و بیندازد دختر آن های چشم

بود تر کننده . 



رفت خریدش سراغ و َکند دل خانه از . 

**** 
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 را مساوات هم نوزادش دو بین حتی کند می تالش او که دید می اما نباشد کافی دو هر برای یمین شیر زد می حدس

 رفته شان اتاق به او اصرار با شد می ساعتی یک تازه یمین. رسید می شکمش مراد به بیشتر پسرش چند هر کند؛ رعایت

 ی گریه از که بود آوینش روی او چشم و خورد می تکان آرام که ای نفره دو ی گهواره. بود رسانده تخت به را تنش و

 این که کرد می شان خانه حال به فکری باید. رساند می ها آن اتاق به را خود و شد می بیدار ها بچه وقت بی و وقت

 ظرف و ها وسیله کردن مرتب برای هم خودش. کرد می پاگیرشان و دست بیشتر ها بچه شدن بزرگ با بودنش، کوچک

 برگشته خرمشهر به بود فهمیده که طور آن هم عبدهللا و نبود یحیی از خبری وقتی کند چه دانست نمی. بود داده کمک ها

 نیم. بود دیده را شان عکس فقط که هایش نوه دیدن برای نداشت دل در دل که شد می جویا مادرش از را شان حال یمین و

 که هوا. بود خواب غرق باز دهانی با آیلین، و کرد می مزه مزه را دستش شست آریا که انداخت دوقلوهایش به نگاهی

 ی قالیچه روی از را آوین انگشتی های عروسک و شد بلند کنارشان از. رفتند می خواب به تازه شد، می روشن

 اگر تا گذاشت باز را در اما شد خارج شان اتاق از صدا و سر بی. گذاشت تختش روی کنارش و برداشت اش عروسکی

 به تنها و شب نیمه بود نذاشته. بودند خوابیده هال در هم زهرا و مادرش. بروند سرشان باالی زود شود، بلند صدایشان

 اتاق به پا. کنند اذیت را ها بچه است ممکن صداهایشان و سر با که کرد بهانه را پسرها داریوش، اما برگردند شان خانه

 موکت روی از و شد خم بود؛ کرده رها در کنار جا همان خستگی، همه آن با که هایش جوراب دیدن با و گذاشت شان

داد قرار کنسول نزدیک جورابی جا داخل و گذاشت را دو هر هم روی. برداشت . 

_ نشدن؟ بیدار ها بچه  

 نشستنش، با و رفت تخت طرف به. است داشته نگه باز زور به که دید را یمین های چشم و شانه روی چرخید سرش

بکشد دراز راحت او تا شد جابجا کمی یمین . 

_ کردن برقرار بس آتش فعال   . 

کشید خود سمت را نگاهش و گذاشت بود، داده قرار تخت روی که دستش مچ روی دست یمین : 

_ رم می من کنن؛ می گریه شن بیدار اگه بخواب، . 

 نمی. کرد پرواز حبس و زندان سمت به فکرش بردارد، یمین صورت روی از را اش خیره نگاه که آن بی اما الوند

 تشک خوردن تکان و یمین دست فشار. نگذارد پا زیر را سفیدش موی احترام که بایستد یمین پدر جلوی چطور دانست

کشید آهی و بست چشم. است کرده نگرانش که فهماند او به تخت . 

_ شده؟ چی  

 بی. کردند می اذیتش ها بخیه جای شود، خم خیلی سمتش به یمین نداد اجازه. کشید باال را پاهایش و رفت تر عقب کمی

 را او دادگاه که بود فردایی نگران هم خودش. نشست شکمش روی یمین دست و گرفت سینه روی را سرش حرف

نشست اش بافته موهای روی الوند ی بوسه. بزند حرفی باز نتواند و بخواهد : 

_ نشدن بیدار تا بخواب . 

 که ای سینه روی هایش لب و ُسراند الوند راست دست های انگشت میان را هایش انگشت و کرد جابجا را سرش یمین

زد لب و نشست بود؛ آورده درد به را آن هم خودش : 

_ گلبی حبیب . 

( قلبمی عزیز ) 



بستند پلک نشسته؛ اش، بینی پیش قابل غیر اتفاقات و فردا نگران دل دو هر و شد بیشتر الوند دست های سرانگشت فشار . 
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 به. آورد در جا همان را هایش دمپایی و شد بلند شده چیده میز پشت از. شد بلند هم سر پشت بار دو واحد زنگ صدای

 های دست به نگاهی. کرد پیدا راه خانه داخل به صحرا، خود از جلوتر گلی دسته. کرد بازش و رفت واحد درب طرف

 دست جفت مچ و کرد بازتر را در بگیرد، را گل دسته که آن بی و کرد رنگ آبی یکدست رز های گل و اش شده دراز

 سینه جلوی دست فریبرز و شد خم جلو به نداشت، را حرکت این توقع که صحرا. کشاند خانه داخل به و گرفت را هایش

 سبک هایش دست که همین. آورد در که زد اشاره هایش کفش به دادن؛ سالم جای به و بست را در. نیفتد که گرفت اش

. کرد رها جا همان و گرفت بود، خورده ُسر آرنجش وصل قسمت تا که را کیفش بند گرفت، او از را ها گل فریبرز و شد

. کشید بیرون پایین کابینت از بلند و ای استوانه گلدانی که افتاد راه او سر پشت. کرد جفت و آورد در هم را هایش کفش

 تا فریبرز نگاه گرفتند، فاصله هم از هایش لب که همین. است قهوه دانست می که بزرگی لیوان و ماند میز روی چشمش

کند باز آن برای جایی میز روی کرد سعی و گذاشت گلدان داخل را ها گل و شد کشیده هایش چشم خوشحالی . 

_ بیارم هم رو صبحانه ته و سر نیمرو یه با که بود این فکرم تموم مسیر توی . 

 هم موازی را فرنگی توت مربای و زردآلو مارماالد ی پیاله دو. زد چانه زیر را هایش دست و نشست میز پشت خودش

 حضورش، اول ی هفته صحرا که بود جفتی همان هم هایشان لیوان. بود چیده اُریب هم به نسبت را کره و پنیر ظرف و

 کنار و وسط هم نان چوبی سبد. شد می کامل قرمز قلب گرفتند، می قرار هم کنار وقتی. بود آورده خودش همراه و خریده

 خود برای پرتقال آب اش کناری و او برای شیر از پر یکی موازاتشان، به هم دار برش کریستال لیوان دو. بود گلدان

 و شد دراز اش آبمیوه لیوان سمت فریبرز دست. رفتند می پیش صندلی تا هایش قدم نه و داشت برمی نگاه نه. بود فریبرز

کشید عقب را تنش : 

_ کنی؟ شروع بیای نگرفتی تصمیم هنوز گذره، می صبحانه وقت داره دیگه  

. برداشت اُپن از را هایش آرنج ی تکیه و گذاشت آشپزخانه به پا اما فرستاد باال نوچ، معنای به سری و زد لبخندی صحرا

شد کشیده فریبرز های چشم تا نگاهش و فرستاد باال را ابرویش یک. نشست و کشید تر عقب را صندلی : 

_ بدن؟ خرج به سلیقه بلدن مگه مردا الخالق، جلل  

 از نیمی حالت، خوش و داشت کج فرق که شد صحرا موهای ی خیره ریزبینانه خورد، را پرتقالش آب از ای جرعه

گفت میز، به هایش چشم مردمک ی اشاره با و داد باال چانه. بود داده پوشش را اش پیشانی : 

_ نیستی؟ بلد تو همینم که نگو ! 

 فریبرز سمت به بگذارد، خود دهان به که این جای به اما گرفت پنیری و نان ی لقمه صحرا و شد شکسته طلسم باألخره

داد را جوابش و گرفت : 

_ بیاد حسش ممکنه بار یه سالی ولی بلدم، که بلد . 

زد تعارف هم خودش به گرفت، را لقمه و نگذاشت معطل را دستش فریبرز : 

_ نیفتاده دهن از تا بخور . 

 .مرسی_

 ی گونه به کردن نگاه. بود همراه آرامش با خوردنش صبحانه اما شد می جابجا صندلی روی کمی و بود شور و شر پر

 سر. شد بلند و داد قرار میز روی خور نیمه را اش آبمیوه لیوان. بود خوشایند برایش جوید می را لقمه که اش برآمده



 تر نزدیک با. کند تمام را اش لقمه کرد اشاره او اما ماند واکنشش دیدن منتظر و شد کشیده باال ایستادنش، با هم صحرا

 از را او و گرفت را دستش فریبرز شد، خالی دهانش که همین. ببلعد را لقمه ی باقیمانده زودتر کرد سعی فریبرز، شدن

 روی دست. نشست و رفت نفره دو مبل طرف به. شد همراهش علتش، دانستن برای اصرار بدون. کرد بلند میز پشت

 زخمی کمی زانوهایش سر قسمت که بود صحرا جین شلوار روی نگاهش. ایستاد روبرویش صحرا و گذاشت هایش ران

بدوزد چشم او به کرد وادارش و نشست اش شانه روی شدنش خم با صحرا دست. بود . 

_ هست؟ مشکلی  

 اش مقنعه پایینی ی لبه روی دستش. نداد اهمیتی اما کرد معذبش که شد متوجه. نشاند پایش روی را او و گرفت را دستش

 شان مرتب ریختند هم به اگر تا نشست موهایش روی صحرا دست. آورد در سرش از هم را آن حرکت یک با و نشست

پرسید گرفته و آرام فریبرز که کند : 

_ من؟ با بودن از نیستی ناراضی تو  

کرد جمع پاهایش روی را هایش دست و شد گر نظاره کوتاهی سکوت در را حالتش تغییر : 

_ باشم؟ باید  

 باالی زخم روی صحرا نگاه. کشاند عقب خود همراه و گرفت را بازویش. برساند او به را منظورش چطور دانست نمی

داد ادامه فریبرز که هایش، چشم روی برگشت و رفت ابرویش : 

_  مدت یه اونم که بوده مریم مامانم، از بعد زندگیم تو مؤنث آدم تنها. نیستم کشیدن ناز آدم نیستم، رفتن صدقه قربون آدم

تو واسه ولی برم پیش تر نرم تونم می دختر اون ی اندازه. بود خاله پیش طالقان بیشتر و بود کوتاه ... 

 درجه چند که او های چشم به زد زل مستقیم. خورد مشامش به صحرا مالیم عطر که کشید نفس را هوا و کرد مکث

کرد سفت کمرش روی دست و خواباند اش سینه روی را او. بود خودش های ای قهوه از تر روشن : 

_ نه یا هستن شون زن واسه بقیه که باشم اونی تونم می دونم نمی . 

 را اش شده جمع های لب و گذاشت اش سینه روی دست کرد، لمس را گردنش و رسید موهایش کش به که فریبرز دست

 روی
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لغزاند هم : 

_ شه می تلخ گاهی زبونت فقط . 

شد محزون اش مردانه صدای وقتی چرخید می موهایش الی آرام هایش سرانگشت : 

_ گذشته تلخ بچگی، تو اونم کوتاهش مدت یه غیر زندگیم ی همه . 

 ذهنی، امتداد همان در. بود دیده اش خورده چاقو پهلوی باندپیچی زمان که افتاد اش سینه روی زخم خط همان یاد

 حرف، کم مرد این پای به اش شده درگیر فکر تمام ماحصل و آورد در حرکت به اش سینه روی را اش اشاره سرانگشت

شد کلمه دو : 

_ شه می خوب ... 

 ریمل های مژه به. بردارد اش سینه از را اش تکیه کرد مجبورش او، بازوی کشیدن با و شد متوقف فریبرز دست حرکت

 در او خواست نمی دلش. نشست اش گونه روی دستش شست انگشت ی نرمه. انداخت نگاهی دارش حالت و خورده



 که صحرا های چشم مردمک. کند دار لکه اش، زندگی سیاهی با را دلش سفیدی خواست نمی. شود حیف اش زندگی

کرد نجوا شد، ثابت هایش لب روی : 

_ شه؟ درست اوضاعم تا بلدی کردن صبوری  

 را او متفاوت نگاهی با که کوتاه مدت همین تمام به. خواهد می زمان چقدر دانست نمی. نکرد نگاه فریبرز های چشم به

داد تکان پایین، سمت به رو را سرش فقط و کرد فکر داشت، خودش کنار در . 

 مبل پشتی از را اش تکیه. ریخت اش شانه روی موهایش و آورد در را رنگ مشکی کش و کرد پیشروی فریبرز دست

 سمت یک روی دستش حرکت و گرفت خوبی حس شان، نرمی از. رفت صحرا سر جلوی موهای میان اش پنجه و گرفت

 ی تجربه. کرد بلند سر او و کرد نوازش نرم هم را اش چانه خواست، می را اش فراری نگاه. کرد پیدا امتداد صورتش

 با و داشت اثر هم او روی فریبرز سرکش نگاه التهاب. بود رفته باالتر شان جفت قلب ضربان و بود تازه شان بودن

 پهلوی روی دستش اما بست پلک کرد، حس را اش مردانه های لب گرمای که همین. نکشید پس پا سرش، شدن نزدیک

 برای افتاد فاصله کمی شان میان و شد دست به دست هایشان دل میان سرخی سیب آمد، می کش زمان. شد مشت او

زد پچ فریبرز هایشان، ریه به هوا کشیدن : 

_ بمون واسم دختر، بمون ... 

 دل دلخوشی. زد پلک و داد تحویلش شده سرخ های گونه با لبخندی. داد می تغییر باید را مرد این زندگی گس طعم

 ای گوشه هم خدا شاید. رفت باال شیرین ی تجربه این از لبش ی گوشه کمی که بود آمدنش هم روی پلک همین فریبرز

زدند امضاء محبت، با را هم کنار برداشتن قدم قول که کرد می تماشایشان لبخند، با و ایستاده ... 

 

** 

 همین آوردند، می فشار قلبش به که دیوار و در. بود شان عاشق اش، داشتنی دوست خرگوش دو از داشت برنمی چشم

 مرگ حد سر تا را آیلینش و آریا. بود شکالتی دهانش دور و ایستاده سرشان باالی آوین که شد می قلبش قوت عکس یک

 لَخت مو آریای. بود تضاد در کامال   هم با سرشان موهای اما داشتند هم به که قریبی شباهت. داشت دوست آن از فراتر و

 مهربانی. نداشتند را الوند خشک اخالق شان کدام هیچ. برد می آسمان تا را تو که لبخندی آن با اش، شده فر مو آیلین و

همه دل از کردن دلبری با ست مساوی شان شدن بزرگ که داد می نشان شان ... 

_ نداره نمک بیا خوری؟ نمی چایی یحیی آقا . 

 اول روزهای همان از که احمد روی به زد لبخندی و گرفت بود، فرستاده برایش یمین که عکسی از سختی به را نگاهش

 دقیقا   امروز. شد نمی گرفته کالمش طنز از اغراق که این جز نبود خالفی هیچ اهل و بود گرفته گرم او با حضورش،

 که این از قبل کرد تسلیم را خودش. گذاشت لباسش جیب در را عکس. رسید اتمام به بازداشتش سال سه از روز صدمین

 همراه های تب های هذیان میان که بود حقیقت این سر شان جدال ماه یک. بترساند خودش شدن پشت بی از را او پدرش

 پدرش و شد کار به دست خودش که این تا. بزند عبدهللا به حرفی ترسید می اما بود پرسیده مادرش و داده بروز اش، شده

 می او موی تار یک پای را اش زندگی. شود او فدای این از بیشتر خواهرش آمد نمی دلش اما کرد زندانی خانه در را او

 پس پول مقدای با را خود و شده خارج خانه از ای بهانه به بود، رفته موسی حاج لنج سراغ پدرش که روزی. گذاشت

 فقط نقدی جزای برایش یمین، وضعیت به توجه با و مساعدت با قاضی الوند، و وکیل پیگیری با. رساند تهران به انداز

 حرف. ماند مردانه پایش هم باز اما بود شده خواهرش رفتن زندان به راضی که بود دلخور او از که الوندی. کرد تعیین

 قدم اولین مقتول ی خانواده رضایت گرفتن برای اما رفت باال غیرتش کول و سر از توهین و تهمت و شنید را پدرش های

 می را اش عمومی جزای زندان در او که مدت این در پدرش و شدند بخشش به حاضر دیه، پرداخت با. برداشت را

 این به بود راضی. بکشد بیرون زندان از زودتر چه هر را پسرش بتواند که بود دیه پول کل ی تهیه حال در گذراند،

 همان او برای کرد، می سپری دغدغه بی و راحت را اش زندگی هایش عروسک کنار خواهرش که همین تلخ، اتفاق

پرید پایین تختش روی از. داشت همراه به برایش را خدا رضایت که بود بهشتی : 

_ میام االن . 
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