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 : در خدمت عشق خالصه رمان
 

 تش که تو یه خانواده هسخیلی احساساتی بنام نفس همچنین و  باهوش یه دختر خیلی شیطون و

 چهار نفره زندگی میکنه.او تو دانشگاه خوب رشته پزشکی قبول میشه و با دوست صمیمیش بنام 

 البته یه سری  های خودشو انجام میده و شیطونیهم آیناز پا به دانشگاه میزاره. تو دانشگاه 

 يگاٍ تَ ًام کیاؿه عیلی اّ تا یَ پنـ تْ ػاً دردسرها هم براش ایجاد میشه که باید خونده بشه.

 ػیي ایٌکَ عیلی تاُن تؼ ُنتٌؼ ػؿ..ایي ػّتا چَ ىغَیتی ُنتوتؼٍ ّ ػؿ ّاهغ ًویؼًَّ کَ کیاؿه 

 ّ اها کیاؿه کَ یَ پنـ  تا ایٌکَ ؿّفی ًلل ػفػیؼٍ هیيَ ّ ......  ، مـ ُن ػیگَ تال هیاؿى

 ...ُن ُنتعیلی هِـتْى عتـتاف ُنتو ّلی تَ هْل عْػه ػ پْلؼاؿ ّ ّهــّؿ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه:

 

 ، هلوت ؿا تـػاؿ

 تٌْیل اف ُوَ عْتیِا ، فًؼگی , ػين ، اهیؼ 

 ّ ُـ آى چیق کَ تـ ؿّی فهیي فیثا امت

 گل هـین ، گل ؿف

 تٌْیل اف ػل یک ػاىن تی تاب ٍّال

 اف توٌا تٌْیل

 اف ػل کْچک یک ؿٌچَ کَ ّهت امت ػگـ تاف ىْػ

 اف ؿـّتی تٌْیل کَ چْى یاهْت ّ ىواین مـط امت

 تٌْیل اف لثغٌؼ

 تیٌْیل کَ پـ اف ػين تَ ُـ مْی رِاى هی ًگـػاف ًگاُی 

 هلوت ؿا تـػاؿ ، ؿّی کاؿؾ تٌْیل :

 فًؼگی تا ُوَ تلغی ُا ىیـیي امت ...

 

 

 



 

 

 فصل اول 

 

 ...قول....فقط همین یکی نفسجون  ـــ

 طور که به برگش نگاه میکرد گفت: نه....همون

 خوبه همه با این میشه پنج تا دیگه......آخه چرا؟ مگه من چقدر ازت گرفتم ،ای تو روحت دختر

 حسابتو ....هامتحانامو بیست میشما....این یکی هم بخاطر این بود که تازه دیروز از سرین اومده بودیم

 گفت: برگه ها باال.... ای بابا کارم  زندیداشتم با خودم حرؾ میزدم که یدفعه دیدم خانم  ی رسم؛م

 تموم شد دیگه ؛ فاتحم خوندس......

 دادم و پشت چشمیم برای آیناز نازک کردم ، اونم مثل شرمنده ها سرش و انداخته بود  زندیبرگه رو به 

 البته برسونه ، ]و نمی تونست تقلب نشسته بود  زندیاره دقیقا تو دهن پایین...میدونم که حق با اونه ، چون بیچ

 هرچند اونم باید یاد ...  هموناییم که داد و به زور گرفتم.[ ولی خوب ؼرورم اجازه نمیده که من برم پیشش

 بگیره تا جای بهتر برای نشستن پیدا کنه.....خخخخخ

 

 زنگ خونه خورد.

 ما دوتا از  .و رشته ام تجربی . آینازم هم سن و هم رشتمه سالمه 71، من امسال سال سوم دبیرستانم 

 بچگی با هم دوست بودیم چون تو یه محل زندگی میکنیم.

 امروزم  روزها...منو آیناز همیشه رفت و برگشت خونه رو باهم میریم ولی البته بؽیر از بعضی 

 دیگه...خخخخ جزء  همون روزاست ، هرچی باشه باالخرة مثال باهاش قهرم

 ؛ البته اول از نبود استادا و مدیر بیرونوقتی از مدرسه خارج شدم مثل هر موقع موهای چتریمو دادم 

 خیالم راحت شد بعدا...

 کارو   من نمی دونم این پسرا خورد؛همونطور که پامو از در مدرسه بیرون گذاشتم چشمم بهشون 

 البته ترار و نگاه میکنن؟ البته بال نسبت بعضیاشون.زندگی ندارن که هر روز پا میشن میان اینجا دخ



 باید این جا ذکر نمود که چون دبیرستان پسرا  یه خیابون از ما فاصله داشت و زنگشونم ده دیقه ای 

        عقب تر از ما بود ، هر روز بعد خوردن زنگشون اینجا پالس بودن.

 رفتم.  شبطرفسا خورد.یه دفعه چشمم به  پارداشتم همینجور قدم میزدم که 

 وقتی بهش رسیدم با لبخندی گفتم: سالم به داداش گل خودم ؛ خوبی؟

 پارسا هم با لبخند جواب داد: سالم به آبجی کوچیکه خودم...تو خوبی؟

 بهتر از این نمیشه ، بزن بریم خونه خاله که دلم لک زده برای قورمه سبزیش. ــــ

             اد؟                                 مگه قرار نیست آینازم باهات بی ــــ

  [بابای آیناز ]با این حرفش یاد امروز افتادم و با لجی که با آیناز داشتم به پارسا گفتم: نه امروز عمو بهروز

                    اومد دنبالش... گفت که نمیخواد منتظرش باشم.                                                            

 توسی پارسا شدیم. 602پارسا هم باشه ای گفت و باهم سوار پژو

                                                                                      ؟گفتم: واه ، پس چرا پیاده نمیشیم به خونه رسیدیم که دیدم پیاده نمیشیم....به پارسا 

 .نفسوام یه چیزی بهت بگم آخه میخ ــــ

 با صورت عالمت سوالی بهش نگاه کردم که دیدم داره میخنده...

 با لحن بامزه ای گفتم: کجای حرکتم خنده داره؟

 اونم با پیروی از لحن من گفت: همون جاش که با عالمت تعجب تو صورتت مثل بزؼاله ها 

 ...از خنده ولو شد....رو آب بخندی...دیوونه، میشی...بعد 

 سر پنج ثانیه دیدم پارسا خیلی جدی جلوم نشست...واه ، خدا شانس بده به من ، این چرا امروز 

 ایجوری میکنه؟

 میشه این حرفمو به کسی نگی؟ حتی مامان و بابا؟ نفسهمونطور داشتم فکر می کردم که دیدم پارسا گفت: 

      خودت همه رو لو میدی آق داداش....                                                    سی نگماوه...داداش ما حاال میترسه؟ من یکی به کبا لحن شوخی گفتم: 

  جدی میگم؛ نفسلحن عصبی گفت: با 

 وقتی هر موقع پارسا اینجوری بگه جدی میگم پس یعنی واقعا موضوع مهمی در پیشه...

 ال بگو چی شده؟با لحن شرمنده ای رو به پارسا گفتم: معذرت داداشی...حا

 دیدم پارسا با ترس و تته پته گفت: راستش...میدونی..راستش من...میدونی من.



 با لحن کالفه ای گفتم:پارسا، از من دیگه خجالت نکش...بگو..

 ایم برای ناهار میخواعتماد به نفسش باال رفت و گفت: راستش ، میدونی که امروز  با این حرفم پارسا

 ه خاله اینا.بریم خون

 ه...ـــــــــلبا صدای کش داری گفتم: بــ

 اینام بیان... ادامه داد: امروز قراره دایی کوروش لبخندی زد و

 خب.... ــــ

 اینا بیان خوب قطعا دختردایی پونه هم میاد دیگه... خب به جمالت ، وقتی دایی کوروش ــــ

 نونمون مطلع شدم.اول لوب مطلب رو نگرفته بودم ، ولی بعد از چند ثانیه از دل مج

 پارسا میخواست ادامه بده که من وسط حرفش پریدم: اوکی...حاال آقا مجنون ما چه پیؽامی دارن تا ما 

 به لیلی خانم برسونیم؟

                                                                                                                            خوشم میاد تیزهوشیت به من رفته . پارسا با این حرفم خندش گرفت و گفت:

 رفته ، قیافم به تو نرفته... ،  تنها تیزهوشیم به توخوب خدارو شکر ــــ 

                              ، وگرنه لهت می کردم. بعد دوتایی باهم خندیدیم.                                                  نفسحیؾ که حالم خوبه  ــــ

 ، ازت میخوام که باهاش حرؾ بزنی؛  نفسعد از چند لحظه خنده هامون قطع شد و پارسا گفت: ب

 میخوام اول از همه نظر خودشو بدونم.

 لبخند مهربونی زدم و گفتم: میدونم داداشی ، نگران نباش چون از همین االن بله رو از پونه خانم گرفتی...

 پارسا لبخند محوی زد ، هر وقت پارسا اینجوری لبخند میزنه یعنی خیالش راحت شده.میخواستم  رفمح نبا ای

 بازم در این باره حرؾ بزنم که دیدم شیشه صدا خورد. سریع متوجه مامان شدم. مامان در طرؾ من و باز 

 کرد و باعث شد که حرفم تو دهنم بماسه.

 تو چرا نمیای باال لباست و عوض  نفسرا گوشیتو جواب نمیدی؟ مامان گفت: شما چرا اینجایین؟ پارسا چ

 کنی؟

 گفتم: به ، سالم مامانی خودم....خوبی مامان جون؟

 مامان گفت: االن وقت این حرفا نیست ، پاشو سریع برو لباستو عوض کن تا بریم. پونه از نیم ساعت پیش تا 

 که کجایین عمه؟ چرا نمیاین؟ حاال دوبار زنگ زده



 آخی داداشم خجالت کشید.سرش و انداخت پایین. و پونه خندم گرفت. پارسا متوجه خنده ام شدشنیدن کلمه با 

 رو به مامان گفتم: چشم مامان خوشگلم ، االن میرم لباسمو می پوشم.

 بعد با سرعتی که خودمم نمیدونم از کجا آوردمش به طرؾ خونه رفتم.

 به ساعت نگاه کردم؛ دقیقه دوش گرفتم ووارد اتاقم شدم و بی معطلی در حدود ده 

 خودم و پرت کردم تو کمد لباسام. اوه...پس اذان زده...سریع نمازم و خوندم و بعد

 .اول میخواستم چیز خاصی نپوشم ، ولی با فکر این که پونه هستش نظرم عوض شد

 ت و یه شلوار مشکی و یه بعد از کلی به خرج دادن سلیقه کارمو با یه تونیک آبی که یه کمربند مشکی داش

 شال حریر آبی ، مشکی تموم کردم. چه کنیم   خواهر شوهریم از االن داره گل میکنه ، باالخره عروس خانم 

                                    باید بدونه که با چه خانوم زیبا و باسلیقه ای در می افته....واال....

 لی خوبیه؛ من پونه رو مثل خواهر خودم میدونم و هر اتفافی که البته از حق نگذریم ، پونه دختر خی

 باید اینو ذکر نمود برام می افتاد رو اول به اون میگفتم و رازهامو با اون در میان می گذاشتم ، البته 

 که دیگه باید خواهر ماهری رو بیخیال بشه و طعم خواهر شوهری رو بچشه....الکی....خخخخخ...

 اومدم و دیدم مامان با چشای عصبانی منو نگاه میکنه...اوه ، اوه االنه که کارمو بسازه از اتاق بیرون 

 و بگه که میدونی از کی تا حاال هست که ما منتظر مادمازلیم؟مامان با عصبانیت میخواست چیزی 

 خدایا قربونت بشم امروزما رو بخیر  بگه که یکدفعه صورت عصبیش به یه لبخند ملیح تبدیل شد؛

 بگذرون.مامان گفت: خانوم خانوما چه به خودشونم رسیدن ، مگه میخوای بری خواستگاری که 

 اینقدر به خودت رسیدی؟با این حرؾ مامان خندم گرفت و تو دلم گفتم ای مامان خانم این کاری که 

 گاری نیست.میخوام انجام بدم از خواستگاری هم مهمتره؛ چون اگه االن پونه نه بگه دیگه نیازی به خواست

 با شنیدن حرؾ مامان به خودم آمدم ولی راستش نمیدونستم چی  کجایی دختر؟ جواب سوال منو ندادی.ــــ 

 بگم.

 کردیما؟                                  زود باشید سوار ماشین بشید. دیر به جای گیر دادن ل شده بهش گیر میدی؟حاال یبارم که خوشگــــ 

 شه پارسا.... نزدیک بود همه چی لو بره ها...ای خواهر فدات ب

 بعد پارسا یه چشمک بهم زد و منم لبخندی برای تشکر براش زدم.تو راه پارسا  یه جعبه شیرینی 

 بعد از پنج دقیقه خونه ی خاله پس داداشم راستی راستی  موضوع رو جدی دنبال میکنه... ...خرید. نه



 با خاله احوال پرسی کردیم و وارد د ثانیه خاله در و باز کرد.زنگ در رو زدیم و بعد از چنرسیدیم. 

 خانه شدیم.

 با  ....خوبی دختر؟خودم نفس...سالم به در و که باز کردم دیدم یکی خودشو روم انداخت و گفت: به

 خودمو ازش جدا کردم و گفتم: چه کار میکنی دیوونه؟ به  شنیدن صداش فهمیدم خود حالل زادشه.

 جنابالی مگه میشه خوب باشم؟لطؾ حرکات 

 من و آیناز و پونه دوستای صمیمی هستیم. البته  ] برو بابا ...راستی شنیدم با آیناز قهری. راسته؟ــــ 

 [سال بزرگتره. 4پونه از من و آیناز 

 هوی با توام....میگم با آیناز قهری؟ــــ 

 گفتم: ای آیناز دهن لق مگه دستم بهت نرسه....

 ت داره...بیا بریم تو اتاق برام تعریؾ کن.پس حقیقــــ 

                                    باشه ، بریم. بعد دوتایی رفتیم تو اتاق سپهر. ــــ 

  نام های سپهر و سادنتا پسر ب 6ا دایی که خاله مهری خاله دارم و دوت یهباید اینجا ذکر نمود که من 

 هم بیست سالشه و سارا هم نوزده سالشه. دایی اهنمایی و سادن ؛ سپهر سوم ردارهدختر بنام سارا  7و 

  7سالشونه؛ دایی کوروش هم  71اونا دو قلو هستن و که شادی و شاهین احمد هم یه پسر و یه دختر داره بنام 

 سالمه و پارسا هم 71سالشه؛ منم که   62سالشه و پرهام  67بنام پونه و پرهام داره که پونهپسر  7دختر و 

 سالشه؛ 64

 داشتیم با هم همینطور گرفته بود.من به پونه ماجرا رو توضیح دادم و اونم از این خل و چل بازیامون خندش 

 حرؾ میزدیم که یه دفعه مامان گفت: بچه ها زود باشین بیاین برای کمک چیدن سفره....

 ورایی با ما خوب سارا زیاد با من و پونه حرؾ نمیزدن و یه جما هم رفتیم برای کمک. شادی و 

 شادی و آخه ...چشتون دراد اون موقعی که من پونه رو واسه داداشم گرفتمجهنم ، برید گمشید... )نبودن

 البته نمیدونم با اینکه شونصدتا  ...ؼلط نکنم نیت بدی دارنپلکن...سارا خیلی دور و بر پارسا می 

 مسخره بازی  رفای بامزه شاهین و سپهرسفره رو با ح (.دوست پسر دارن ولی چرا همش دنبال پارسان

 خوردیم. شاهین و سپهر و سادن بر عکس خواهراشون خیلی باحالن و من خیلی دوستشون  پارسا و سادن

 اتمام خوردن سفره رو جمع کردیم. من میخواستم برم ظرؾ بشورم که خاله مهری نذاشت.دارم.بعد از 



 ...ِاِاِا ...خاله بذارید کمکتون کنم دیگهــــ 

 نه دخترم برو با بچه ها صحبت کن و گپ بزن.... ــــ 

 خاله راست میگه نفس برو بیرون و با بچه ها حرؾ بزن...پارسا بود.... ــــ 

 بچه ها رو خیلی محکم گفت.

 و در حینی که داشتم  ]منم گفتم: حاال که اینقدر اسرار میکنید باشه آره جون عمه ات بچه ها یا پونه؟

 میرم با بچه ها حرؾ میزنم. منم  [سا عبور میکردم سرم و بردم به سمت صورتش و گفتم:از کنار پار

 بچه ها رو محکم گفتم.

 به سمت اتاق سپهر رفتم. در و که باز کردم دیدم  پارسا هم یه لبخند شیطونی برام زد که یعنی برات دارم...

 خداییش که یه دقیقه هیکل . و پرهام حرؾ میزدن داشتن با سپهرباال تنه لخت و شاهینم حوله پیچونده  با سادن

 البته چون پسرا بؽیر از پرهام و سادن رو نگاه کردم ، توپ توپ بود...حتی از پارسا هم توپ تر بود....

 خالم تقریبا پولداره و شوهرش آقا سعید امالکی ]پارسا بعد از خوردن ناهار با هم میرن تو استخر خاله اینا. 

  که کردم فکر ، شدم ببخشیدمزاحم :گفتم و پایین انداختم و سرم خورد بهشوناتاق شدم و چشمم تا وارد [هست.

 دخترا اینجا هستن.سادن در حینی که داشت لباسشو سریع می پوشید گفت: خواهش  که کردم فکر ، شدم مزاحم

 و گفتم: حاال نمیدونید  میکنم ، این چه حرفی دختر خاله شما همیشه مراحمین.با این حرفش صورتم گل انداخت

 که دخترا کجان؟شاهین گفت: تو اتاق سارا هستن نفس.

                                                                                      مرسی....ــــ 

 م شد....خوشگل شدم که دیدم همه نگاه ها روم زو سارا  وارد اتاق بعد در و بستم و به سمت اتاق سارا رفتم.

 ؟...واال....رو به پونه گفتم: ببخشید پونه یه دقیقه میلی بیرون کارت دارم.پونه  که از قیافش میشد فهمید ندیدین

 االن میام.                                                                             ق مرگ میشه گفت: باشه نفس جون ..داره ذو

 من رفتم و بعد پونه هم پشت سرم آمد. باهم رفتیم تو اتاق سپهر.....در و لقم. جونت تو حاوق نفس 

 بستم و گفتم: چی شد اینقدر واسه خانم عزیز شدم؟

 از این دوست پسراشون گفتن که حالم بهم خورد. برو بابا عزیز چیه....این سارا و شادی اینقدر ــــ 

 ی رو بهت بگم...اونا رو ول کن میخواستم یه چیزــــ 

 خوب بگو....ــــ 



 خوب میدونی راستش...راستش....میدونی راستش....ــــ 

  بگو دیگه...یه نفس کشیدم و گفتم:میکنه... هی راستش راستشای بابا...ــــ 

 پارسا عاشق شده و میخواد که من واسش  میدونی پونه راستش میخوام سریع برم سر اصل مطلب.....

 .آستین باال بزنم

 اوه...آفرین آقا پارسا...اصال خودم واسش آستین باال میزنم...حاال بگو این عروس خانم خوشبخت ــــ 

 کیه که دل پسر عمه ی ما رو برده؟

 با این حرفم دیدم یهو پونه سرخ شد و سرشو پایین  خانم خوشبخت همونیه که روبروم وایستاده...ــــ 

 مه دادم: پونه پارسا تو رو واقعا از ته دل دوست داره و انداخت.دستمو روی شونش انداختم و ادا

 راستی مامان اینا نمیدونن... خود پارسا گفت که بهشون نگم چون حاضره هر کاریو برات انجام بده...

 میترسید که تو جوابت منفی باشه...

 میدونی من باید یکم فکر کنم...ــــ 

 براش شونصدتا خواستگار ریخته... خوبه فقط داداش اوووه...یه جور میگه فکر کنم که انگار ــــ 

 خودمه...اونم فکر کنم که سرش به سنگ خورده...

 پونه لبخندی زد.                                                                    

 حاال نگفتی ... دوست داری که من خواهر شوهرت بشم یا نه؟                 ـــــ 

 سرشو انداخت پایین...گفتم: خوب پس سکوت عالمت رضاست...   پونه

 گرفت و گفتم:  لبخندی زد و که یکدفعه پارسا اومد تو...با دیدن پارسا خندم

 اوه...حالل زاده خودشم اومد...پارسا و پونه با دیدن هم خجالت کشیدن و سرخ شدن...گفتم: اول زندگی که 

 وزای دیگش بیفته..پارسا که کنارم وایستاده بود ، آرنج دستشو به کمرم اینقدر خجالتی هستین وای به حال ر

 بدترم شدم و گفتم: آقا داماد که نباید اینقدر خجالتی باشن.. اوه ، زد که یعنی خفه شو...منم خفه نشدم که هیچ 

 میرم.  من [درحالی که هردو منو نگاه میکردن یه چشمک زدم و ادامه دادم  ]نکنه من مزاحمم؟ خوب پس

 در و بستم و گذاشتم حرفاشونو بزنن. فعال بای...پونه خواست چیزی بگه که نذاشتم حرفش و بزنه و در رفتم.

 خخ..... حاال؟.....خخـــــــــــخدایی خواهر شوهری مهربون تر از من دیدین تا 

 



***** 

  با چشمای خواب آلودی از خواب بیدار شدم.

 ز خواب نازم بیدار شم...من یه چند روزی هست که برای خوندن امتحانای اَاَاَه...دوباره بازم باید ا

 صبح بیدار میشم... 2آخر سال ساعت 

 اولین کاری که میکنم ، میرم از تو یخچال یه خرما میخورم تا ذهنمو باز کنه...

 بعد یه دوش میگیرم و بعدشم درسامو میخونم.

 میز نشسته همه سر [هست خونه ی ما دوبلکس ]ایین...بعد از سه ساعت درس خوندن خسته شدم و رفتم پ

 بودن و آب پرتؽال میخوردن...سالمی کردم و کنار صندلی پارسا جا گرفتم.

 از قضیه پارسا و پونه یه هفته ای میگذره و پارسا هم همون شب که اومدیم خونه همه چیز و به مامان و بابا 

 هفته ی بعدش که امشب میشه شدن و تصمیم بر این شد که گفت و اونام خیلی از بابت این قضیه خوشحال 

 بریم خواستگاری پونه...البته  دایی و زن دایی هم همون شب از این موضوع باخبر شدن...

 مامان رو به پارسا گفت: پارسا ، کت و شلوارتو گذاشتم رو تختت...شب داریم میریم ، اونا رو بپوش...بعد یه 

 قربون عروس گلم بشم که اینقدر ماهه...رد و گفت: الهی قلوپ از آب پرتؽال رو خو

 مامان هنوز نه به بار و نه به دار....ــــ 

 ....اونم زن پارسا....هاین حرفا چیه دختر...پونه فقط زن یکیــــ 

 خندم گرفته بود و برای اینکه خندمو نبینن سریع خداحافظی کردمو دست پارسا رو کشیدم و سوییچ 

 تم و بردمش سمت ماشینش.ماشینشم گرف

 نگفت و با من اومد. پارسا هم چون فهمید هیچ چیز

 با پارسا خداحافظی کردم و به داخل مدرسه رفتم.

 آیناز یه نگاه بهم کرد و منم یه چشم ؼره بهش رفتم. الهی...دخملمون عذاب وجدان داره...آخــــــی.

 خانوم زندی به کالس اومد.

 ه ها و ازش خواستن. خانم زندی دو عادت خیلی خیلی خیلی بد داشت...اونم اینکه بچه ها همون اول دفعه برگ

 می بایست تمام نمره ها بلند خونده بشه....یکی دیگه هم ، نمره ها و به ترتیب میخونه. برای همین ورقه ها و 

 تو دستش گرفت و مثل رادیو یه موج شروع به خوندن کرد.



 ...71....آیناز راد 12/71سیدی سارا ....62/71خدادادی د مهشی....62/71شایسته ثریا ـــ 

 وای خاک تو سرت نفس...یعنی من بیشتر از دو نمره ؼلط دارم؟ اونم شیمی؟ من تو شیمی حداکثر یک نمره 

 و خورده ای.

 ....ازت انتظار نداشتم نفس.12/72بعد از خوندن چندتا اسم به من رسید و گفت: نفس زارع 

 ؟؟؟؟؟ چه بدبختی شدم...12/72؟؟؟؟؟؟؟؟ من؟؟؟؟ نفس؟؟؟ نفس زارع 12/72ــــی....وایـــــــــــ

 برگه و گرفتم و دندونام و بهم میساییدم. میخواستم سر جام بشینم که دیدم آیناز بهم نگاه می کنه...زیر چشمی 

 براش نازک کردم و رفتم.

 شت صدام میکنه:زنگ خورد و من میخواستم پیاده برم خونه که دیدم آیناز از پ

 [من هنوزم با آیناز قهر بودم. ]، وایستا....بیا با هم بریم.  نازنین

  برای همین گفتم: وای ، من با آیناز مشکلی ندارم ، ولی با اون یکی مشکل دارم. منظورم داداششه.

 ....من خودم میرم.                                              مرسی

 رم؟ باید با ما بیای...یعنی چی میـــــ 

 گفتم که مرسی ....خودم میرم.ــــ 

 نترس نفس خانم نمیخورمت...بیا. با لحن تمسخری گفت: [برادر آیناز ]آرش

 با عصبانیت گفتم: کی از تو ترسید خودشیفته؟....من با دوستم بودم.

 ترشم که اینجوری پسره ی بیشعور چطور جرأت میکنه با من این جور حرؾ بزنه؟...مگه من دوست دخ

 نه اینکه خیلی دخترباز باشه ها...ولی من ازش بدم میاد.حرؾ میزنه؟....عوضی دخترباز...

 تو خیابونم دعواتونو ول نمیکنین؟ نفس بیا دیگه...  آیناز گفت: 

 و آرش  تم...چون من ازآلبالویی آرش شدم ، وگرنه نمینشس پرشیاچون آیناز خیلی اصرار کرد سوار 

  بدم میاد....آرش پرشیاشو گرفته شاستیشو پایین کرده و چراؼای مشکی و المپ جیػ....ماشینش 

 البته بیچاره زیادم دوست دختر نداره....ولی خب از نظر من هموناشم زیادن.سوسول دخترباز....

 ومد و آیناز به سمتم ا، به خونه که رسیدیم ، خداحافظی مختصری کردم و به سمت خونمون که میخواستم برم 

  جلوم بود و نمیذاشت که بهت برسونم. زندی گفت: ببخشید دیگه...خوب بخدا

 اینجوری قبول نیست ، باید بگی عذر میخوام.ــــ 



 میخوام ، عذر میخوام....خوبه؟عذر میخوام ، عذر  ...گفتم کهــــ 

 این شد یه چیزی.ــــ 

 شده؟ ــــ خب حاال این و ول کن...راستی پارسا خواستگار پونه

 همه چیزو گفته بهت؟جو زده  پونهــــ هه...

 همه چیز دیشب و برام تعریؾ کن.، ..راستی فردا آره گفته.ــــ 

 ....بایباشهــــ 

 خداحافظــــ 

 ــــ در ضمن دیگه هم منو نازنین صدا نکن...خوشم نمیاد.

 ــــ ولی من از اسم مستعارت خوشم میاد.

 ــــ امان از دست تو بای.

 بای ــــ

 بعدم هر کدوممون به سمت خونه هامون رفتیم.

 

 ..تونیک صورتیم و میپوشم با شوار تفنگ لوله ای جیگری خوب چی بپوشم؟...اممممم...آها...یافتم.

 .         قرمزمبا شال حریر جیگری و کفش 

 نفس زود باش...دیر کردیما.ـــــ 

 پارسا رو که نگو ماه. یه کت و شلوار مشکی  . آقا. بعععله ، همه خودشونو جیگر کردنپایین رسیدم

 با کراوات مشکی نگین دار و کفش ورنی مشکی و بلوز سفید که یقش نگین دار بود.

 فاصله خونشون با خونه ما زیاد  بعد از چند دقیقه خونه دایی رسیدیم. پارسا شدیم. 602همگی سوار 

 نیست. زنگ و زدیم و زن دایی اومد بیرون.

 ایی ، دایی و پرهامم اومدن پیش ما.پشت سر زن د

 ، باالخره بزرگترا اجازه دادن که بریم تو.بعد از کلی سالم و احوال پرسی 

 هستن؟ االن کجا ما تو خونه همه رو مبل نشستن که من رو به زن دایی گفتم: زن دایی ، عروس خانم 

 حس خواهر شوهریم گل کرده.



 ایی ظاهر شد.تو پذیر یقه پونه با یه سینی چایز چند دقبعد ا با این حرفم همه خندیدن.

 که هیکل حاشیه دار قرمز با تونیک سفید که بیشتر قرمز میزد جیگری اوق...تیپ خانومو برم....یه شلوار 

 شت و یه شال سفید.زیباشو کامل به نمایش میگذا

 هم لبخند زدن....ای مرده  هر دو از خجالت سرخ شدن و بهپونه چایی و به همه چرخوند و به پارسا رسید که 

 شور این عشقتونو ببرن که ایقده خجالتیید...

 بعد از چرخوندن چایی پونه جایی که روبروش پارسا بود رو انتخاب کرد.

 بابا گفت: خوب آقا کوروش ، بهتره سریع بریم سر اصل مطلب....             

 داد:                 مامان و زن دایی و دایی هم موافقت کردن که بابا ادامه 

 خوب ، ما از دار دنیا یه پسر داریم بنام پارسا...اسم پارسا هم چون من انتخاب کرده بودم و هم اسمم 

 پوریاست. اسم یعنی چون اول اسم بابا پ بود اسم پارسا رو گذاشتن...اسم بابام  .]بود ، انتخاب شد

  [ه...منم از اول اسم مامانم گرفته شد..اسم مامانم نرگس

 بابا ادامه داد:

 این حرؾ بابام  ]خونیه.خیلی خوبه....پسر نماز  که ما از نظر ما یبله داشتم میگفتم ، این آقا پارسا

   بابا :                                                                        . [تاکید داره.بخاطر این بود که داییم روی نماز خون بودن خیلی 

 متری هم  10یه خونه ...البته  602متری داریم و یه ماشین  700از نظر مالی هم یه خونه دوبلکس 

 میخونه و مهندسی عمران  سالشه و  64برای آقا پارسا گرفتیم....منم که بانکی هستم و آقا پارسا هم 

 ر کنه...البته االنم ترم آخره و چند وقتیه که یه دفتر کوچیک زده تا درسش که تموم شد ، اونجا کا

 وقتی درسش تموم شد ، دایم کار میکنه....راستی یه دختر شیطونم بنام نفس کار میکنه ، ولی اونجا 

 تحملش کنه. به عنوان خواهر شوهر بال  دارم که اگه پونه خانم بخواد عروس گلم بشه ، باید

 ه هاش گفت: اون که بعلله.ن خنددایی هم میوآب بخندین...کجاش خنده داشت؟  ..روهمه خندیدن.

 جون ، همه امیدم به شما بودا. دایی... ِاِاِا ــــ 

 .خوب دایی دروؼم چیهــــ 

 بالیی سر دخترتون بیارم که نگو. حاال که اینجوریه یکــــ 

 باشه خواهر شوهری  پونه از خداشمهر کاری دوست داری انجام بده... اصال باشه دایی جان ، ــــ 



 پونه باشه؟ یه لبخندی زدم که مامان گفت: حاال این پونه خانم ما دوست داره عروس ما  .مثل تو داره

 من که خیلی رک بودم ، کالفه گفتم: اوووه مامان بابام بگن...لبخندی از روی شرم زد و گفت: هرچی 

 پارسا با ...، مردیم بابا یه کلمه بگو که دوست داری زن این گاگول بشی یا نه؟ این پاسکاریا چیه دیگه

                               لحن محترمی که معلوم بود توش عصبانیت موج میزنه گفت: نفس جان...                                                      

 گوگول بود... یع گفتم: ِاوا گفتم گاگول؟.... منظورممنم از ترس سر

 ؟...خوب راست میگم رتی زارتی از حرفای من خندشون میگیرهی زاهمه خندیدن....واه...اینا چرا ه

 پونه سرشو انداخت پایین که مامان گفت: قربون حیای عروسم  بشم که اینقدره با  دیگه....واال....

 بعدم همه دست زدن. حیایه...پس مبارک ایشاال....

 

 خب حاال تعریؾ کن ببینم ، دیشب چی شد؟ــــ 

 ورم.وایستا بستنیمو بخــــ 

 گار داره کوه میکنه...بگو دیگه.انــــ 

 ــــ یه دقیقه وایستا...چقدر ؼر میزنی.

 ــــ بگــــــــــــو.

 بشه در و تخته بهم دیگه رسیدن. هیچی بابا ، چی میخواستیــــ 

 با این حرفم آیناز از خنده ولو شد و همه اونایی که تو کافی شاپ بودن ، ما رو نگاه کردن.

 م و آروم گفتم: خاک تو سرت آیناز...آبرومون و بردی. همه نگاهمون می کنن. بس کن.لبخندی زد

 ه دادم که ریز ریز مطالب رو بگی.دیوونه  من این همه بهت بستنی و آب میوــــ 

  ای حتی با چه شیرینیناز مجبور شدم تمام قسمتارو بگم.اول حوصله نداشتم ولی با اصرار مکرر آی

 من تو دوستام به خانم رک  معروفم و نیست. آیناز به یه چیز گیر بده ول کن چای خوردم...چون 

 حتی تو راه  بعد از تعریؾ کردن برا خانم باالخره رضایت داد که بریم. آینازم به خانم گیر معروفه.

 هم ازم میخواست که یه بار دیگه جاهای باحالش و توضیح بدم. منم اعصابم خورد شد و سرش داد 

 ه که رسیدم ، رو مبل دراز کشیدم. به خوناولش ناراحت شد ، ولی بعد به کار گندش پی برد.  کشیدم.

  چون مامان اینا رفتن ختمنمیاد. کسی خونمونها .خوب پس حاال حاال به ساعت نگاه کردم...پنج..



 شوهر خاله مامانم فوت کرده...برای همین نیستند. . یکی از آشناها

                              تم و خوردم.                رفتم تو یخچال سیب گرف

 همون جوری که سیب میخوردم و تلویزیون میدیدم ، چشمام سنگین شد و خوابم برد.

 ، فهمیدم که اومدن.نفس...نفس...نفس پاشو بیا شامتو بخور...صدای مامان که تو گوشم پیچید ــــ 

 ریم.نفسی....خواهری پاشو بیا شام بخوــــ 

 همون جوری که به بدنم کش و قوسی میدادم گفتم: باشه داداشی...االن میام..

 .مو کنار پارسا نشستصورتمو یه آبی زدمو رفتم تو آشپز خونه 

 مامان گفت:

 ...نگی باشه قرار گذاشتیم که همین هفته جمعه عقد پونه و پارسا راستی نفس ، امروز با دایی اینا

 .خریدارسا و پونه و زن دایی میریم برای .فردا هم من و پنگفتی..

 چشمام به اندازه دوتا گوجه سبز شده بود و دهنمم نیم متر باز بود.

  و زن برادر من....نی پونه راس راسکی داره عروس ما میشه ..یعیعنی داداشم داره از پیشم میره.

 یعنی پونه و من یم....شوهر دوست جون جونم خواهر شوهر....یعنی اونم خواهر یعنی من دارم میش

 پونه؟  یعنی بچه پارسا و یعنی من بزودی دارم میشم عمه...میتونیم مثل سابق باهم دوست باشیم؟ 

 جو زده مثل اینکه شدم...خخخخخ....یـــــــیبچشون بهم میگه عمه نفس؟ وایعنی 

 نفس ، تو هم میای با ما؟ــــ 

 نا نمیذارن.این امتحانه داداشی من کلی درس دارم....ــــ 

 باشه.ــــ 

 بابا رو به پارسا گفت: از همین االن بهت میگم پارسا اشکالی نداره دوستاتو بیاری تو مجلس ، ولی 

 باید بهشون بگی که حرمت مجلس و نگه دارن چون من از این سوسول بازیا خوشم نمیاد.

 وش بگذره دیگه.با صدای کالفه ای گفتم: ای بابا...بابا جون خواهشن بزار به جوونا خ

 ــــ خوش بگذره ولی نه حرکات بد و ؼیر مجاز.

 ــــ بابا جان یه رقص که دیگه این همه فلسفه نداره که...بزارید آزاد باشیم دیگه.

 مامان: دختر منظور بابا چیزه دیگست. شما هم میخواین دوستاتونو دعوت کنید اشکالی نداره. 



 ــــ باباجون اشکالی نداره؟

 ه بابا رقص اشکالی نداره که. حرکات بد نکنید. منظور باباتون این نبود که بریم دعای کمیل مامان: ن

 این بود که از حد خارج نشیم. یم. منظورشبخون

 با شنیدن دعای کمیل خندم گرفت. پارسا هم خندید. بعد منم روی گونه بابا یه بوس کردم و سرجام 

 با هزار فکر تو سرم از  منم بسمت اتاقم رفتم وو  ردیمهم چند دقیقه بعدش تموم کؼذامونو نشستم.

 اینکه جمعه چی بپوشم و یکم رقص تمرین کنم و موهامو چیجوری مدل بدم و با پونه و آیناز بریم 

 ....خوابم برد.خرید فردا من نرفتم و آرایشگاه و

 

******                                                                               

 ..میتونید بلند شید دیگهشد..خانم ، کار شما تموم ــــ 

 داشتم از خودم لذت میبردم که دستی رو  اییییی...این منم؟...جون نفس این منم؟...وچشمامو باز کردم

 وای این خوشگله کیه دیگه؟....چه جیگره.... برگشتم. روی شونه هام حس کردم.

 چه زیبا شدی ، مادمازل.ودتی؟....وای نفس خــــ 

 .سی....ولی شما؟....بجا نیاوردمم...م....مر...ــــ 

 با این حرفم طرؾ ولو شد از خنده.با عصبانیت گفتم: خوب بجا نیاوردم دیگه...اصال اسم منو از کجا 

 رو چون آرایشگرا گفته بودن که نباید هم دیگ ]میدونی؟...تو بین حرفام آیناز از اون اتاق اومد پیشم.

 [ببینیم ، برای همین منو آیناز و پونه تو اتاقای جدا رسیدگی شدیم.

 گن خواهر شوهرا خودشونو تو مجلس برادر خوشگل یچه قشنگ شدی نفس....الحق که م آیناز:

 میکنن حقیقت داره.

 خواهش میکنم..خودتم محشر شدی دختر...با تیپت میخوای کیو خر کنی؟ــــ 

 چه حرفیه...ما دست پرورده شماییم...                                 اختیار دارید ، اینــــ 

                                           نفس راست میگه ، خیلی قشنگ شدی آیناز...ــــ 

 وایی....تو چقدر جیگر شدی. آیناز یکی دختر رو نگاه کرد و گفت:

 یه آیناز؟چه خبره؟...این خانم کمیشه بگید اینجا ــــ 



 کجای حرفم خنده داشت؟ با حرفم هر دوتا خندیدن. گفتم:

 وای بگی که اینو نمیشناسی نفس؟یعنی جدی جدی میخــــ 

 باید بشناسم؟ــــ 

 ...بعد از خنده ولو نمیشناسه؟زن برادرشو خاک تو سرت...تو چی خواهر شوهری هستی که وای.ــــ 

 شد.

 ..یعنی...وای نه...خدای من...این پونه هست؟....یعنی یه بند االن آیناز چی گفت؟....یعنی...یعنی.

 و رژ اینقدر آدمو عوض میکنه؟ابرو و چهار تا مداد 

 بعله خودمم خانم باهوش.ــــ 

  کنه.اه شدی ببین پارسا میخواد چه کار ..من که میگم مپونه ماه شدی.ــــ 

 .نظر لطؾ خواهر شوهر مهربانمهخواهش میکنم...ــــ 

 خانوما ، آقا داماد اومدن. آمد و گفت: هیم حرؾ میزدیم که آرایشگرداشت

          .نمیخوریمش که بگید االن میایم..من گفتم: اوه چقدر این برادر ما هوله.

                                                .                                   نامزد شمام اومده خانم [به من اشاره کرد و گفت: ]بله...فقط بؽیر از آقا داماد ــــ 

 به حق چیزای ندیده...نامزد کدوم خریه...رو به آرایشگر گفتم: نامزدم؟          

 بله نامزدتون.ــــ 

 آیناز خنید و گفت:

 خودشو جای نامزد تو جا میزنه؟بؽیر از اون کی بابا منظورش آرشه....

 فهمیدی؟ در نیاره. ت میگی دیگه از این مسخره بازیاآیناز به این برادر خودشیفتــــ 

 به من چه....خودت بهش بگو.ــــ 

 ه گوش شنوا داشت که متوجه میشد.اون اگــــ 

 ــــ خب حاال...حاال خوبه برادرمه...اگه یکی دیگه بود که االن بیچاره دهنش آسفالت بود.

 فتم: اوووه...عروس خانم چقدر هولن...باشه ل کنید ، زود باشین بریم پایین. گبچه ها اونو وــــ 

 بابا...پایینم می ریم. آق دومادم می بینی و...

 سرش و پایین انداخت. گفتم: وای که اگه یکبار دیگه سرت و پایین بندازی ، می کشمت...فهمیدی پونه؟



 بعد همگی لباس پوشیدیم و رفتیم پایین.

                                                                                     یلی شیک و مجلسی منتظر عروس خانم بود.وقتی پایین رسیدیم ، آق دوماد و دیدیم که خ

                  .                                       کرم و کفش کرم قهوه ایآقا چه تیپی هم زده بود...کت و شلوار قهوه ای با کراوات قهوه ای تیره و بلوز 

 البته عروس خانم هم کمتر از آق دوماد نبود...پیرهن بلند آستین دار کرم که با سنگ قهوه ای کار شده 

                                                                                 و رژ لب کبودی و صندل قهوه ای.و سایه کرم قهوه ای 

 جیگری و رژ صورتی و صندل ی که روش با سنگ صورتی کار شده بود و سایه منم پیرهن جیگر

 جیگری که سگکش صورتی بود....موهامم چون لخت بود و رنگش هم قهوه ای بود منو زیباتر کرده 

                                         البته شال حریر داشتم و شالم و بر نمیداشتم. بود...

 با صندل آبی مشکی و دور کمرش  کمربند بزرگ مشکی ی که سگک مشکی داشت باآینازم تونیک آب

 سایه آبی.

 نفس بیا ما بریم. و بعد پارسا گفت: .ما هم جوابشو دادیمیدن ما سمتمون اومد و سالم کرد..پارسا با د

 پارسا جان...خودم نفس و میارم.نیازی نیست ــــ 

 وسط چه کاره ای؟...یه جوری میگه نفس و میارم ، انگار  آخه یکی نیست به این آرش بگه که تو این

 .پسره چلؽوز...میخواد گونی بیاره

 سی آرش...خواهرمو میسپارم بهت.خواستم یه چیزی بگم که پارسا گفت: مر

 بعدم سریع خداحافظی کرد و با پونه سوار ماشین شد و بسمت خونه ما رفت..

 حاال من موندم و آیناز و آرش.

 : آرش سریع ماشین و روشن کن که دیر نکنیم.آیناز گفت

 آرش رفتیم. پرشیابعد همگی به سمت 

 به خونه که رسیدیم ، آیناز و من از ماشین پیاده شدیم و آرش هم رفت تا ماشین و پارک کنه...

 نفس زود باش عاقد اومد...ــــ 

 عقد داداشم و ببینم...و نمیتونم میمیرم وایستا آیناز ...آخرش من با این صندال میفتم ــــ 

 چقدر نفوذ بد میزنی دختر...ــــ 

 و خودمونو به عاقد رسوندیم... رسیدیم بعد از کلی دویدن باالخره به سالن پذیرایی



 من سریع یه سالم به جمع کردم و همه جوابمو دادن.

 ن طرؾ پارچه رو بعد سریع رفتم یه طرؾ پارچه ای که باالی عروس دوماد میذارن رو گرفتم..آیناز هم او

 گرفت.

 گفت: با اجازه پدر و مادرم ، بزرگترای مجلس و همینطور  باالخره بعد از سه بار خوندن عاقد ، عروس خانم

 با اجازه امام زمان بله....

 بعد مامان و بابا و دایی و زن دایی به ترتیب تاالر از سوت و کؾ منفجر شد.....همزمان با بله پونه 

 کردن...                                 اومدن و روبوسی 

 مامان یه سرویس طال که خود پونه و پارسا انتخاب کرده بودن رو به پونه داد.   

                                      بابا هم یه انگشتر که بازم با انتخاب پونه و پارسا بود رو بهشون داد و بعد باهاشون روبوسی کرد.                                  

 پارسا داد.                               زن دایی و دایی هم یه پیرهن مردونه به

 نوبت به من رسید.                                                                         

 ه پارسا دادم...اینا رو حک شده بود رو به پونه و یه ادکلن خوشبو ب pمنم یه پالک که روش حرؾ 

 همش مدیون آینازم.....چون یه روز منو اجبار کرد که بریم از این وسایال بخریم...من گفتم که این 

 سوسول بازیا چیه...ولی باالخره تسلیم حرفاش شدم...                                                                          

          داد...                                               کهآیناز هم یه ربع س

                                                                                                             .                                                                  دنهم یه نیم سکه داو شاهین و سادن و سپهر پرهام 

                        آقا رفت ، همه جوونای مجلس ریختن وسط... وقتی حاج

 رو جمع کرد....شاهینم اون هزار تومنی  دویستسپهر که بندریش عالی بود اومد وسط و به نظرم یه 

 هم اونجا نشسته بود و دست میزد... پرهاموسط با سارا می رقصید ....

 ادی هم یه پسر رو خر کرده بود و باهاش می رقصید.ش

 منم داشتم دست میزدم که یه دفعه دستی به سمتم دراز شد...

 افتخار میدی با من برقصی نفس؟...ـــ 

 سادن بود..

 راستش منم خسته شده بودم...برای همین گفتم:



 باشه... بعد دستشو گرفتم و باهم رفتیم.

 شدم همه کسایی که می رقصیدن عقب رفتن و برقا رو هم خاموش داشتیم می رقصیدیم که متوجه 

 کردن و نور روی سکو رو روشن کردن؛ چون خونه ما توری بود که یه سکو بزرگ بود که هر 

 وقت جشن تولدی چیزی میشه اون سکو، سکو رقص میشه....فقط من و سادن موندیم....

  دستمو كؾبعد کردم و یه چرخ زدم... حین رقص سادن دستشو گذاشت پشت کمرمو منم همراهیش

  رو اینکار بار چند...برداشت عقب به قدم یه اونم كه برداشتم جلو به قدم یه و دستش كؾ به چسبوندم

  و رو گذاشت رو چپش دست...شونش رو گذاشتم راستمو دست خودش سمت چرخوندم ...کردیم تکرار

 ....  كرد بلندم چپش دست با چرخیدیم ورد یه.... زدیم گره بهم آزادمونو دستاي... پهلوم

 ....  چرخیدم و پاش زیر بردم چپمو پاي زمین گذاشتم...  دادم تكون پامو یكم

 ...كرد بلندم حالت همون به و گرفت دستامو كه عقب بردم دستامو

 

 ا و یه چند دقیقه ای رقصیدیم و همه محو رقص ما دو نفر شده بودن...البته بؽیر از دو نفر....سار

 خودمونیم سادن هم خیلی پسر سارا برادرش بود اما شادی از حرص پذیرایی ترک کرد... برای شادی...بازم

 چشماشم ساله رشته مهندسی پتروشیمی تو دانشگاه تهران بود.....موهاش گندمی بود و  66خوبیه...یه پسر 

 مون دست زدن و  برقا رو روشن ، همه واس رقص من و سادن که تموم شد .در کل خوشتیپ هم بود.مشکی..

 ما هم از سکو پایین اومدیم. کردن.

 داشتم به سمت آیناز میرفتم که سادن آهسته زیر گوشم گفت: مرسی که درخواستم و قبول کردی...بعد 

 واه...این چرا این جوری کرد....آیناز طرفم  سریع بدون اینکه بگذاره چیزی بگم به سمت پسرا رفت.

 ابا بانو ما  رو که محو زیبایی هات کردی ، حاال چه برسه به بعضی ها...ب اومد و گفت:

 برو گمشو بابا....آروم تر....یکی ببینه فکرای بد میکنه....ـــ 

 یه میخواستم پرتؽال پوست کنم که  منم یه گوشه نشستم. بعد بسمت شادی رفت.باو....بیشیم بینیم ـــ 

 و باال بردم ، دیدم یه پسره قد بلند مو فندقی با صورت سفید و سرم پیشدستی پرتؽال بطرفم گرفته شد.

 دماغ ده بیست بار عمل کرده روبروم ایستاده.

 ـــــ سالم نفس؛ رقصت عالی بود.

 ـــــ ببخشید شما؟



 دوست پارسا.برادر سیامک ، ـــــ سیاوشم دیگه....

 اوه....سیاوش که همش پارسا تعریفشو میکرد اینه؟

 ش....خوبی؟....ببخشید نشناختمت.یاوـــــ سالم س

 ـــــ خواهش میکنم....میتونم بشینم؟

 صندلی که به صندلی من چسبیده بود رو انتخاب کرد و نشست. .بفرماییدـــــ 

 بخور.رفم گرفت و گفت: بیا پرتؽال منو پرتؽال و بط

 ، لطفا بفرمایید برای  خانوما ، آقایون مامان صدا زد:ـــــ مرسی االن دیگه وقت شامه.همون موقع 

 رو به سیاوش گفتم: دیدی گفتم.شام....

 ـــــ در هوش شما که شکی نیست....فعال من میرم.....بای

 همه به داشت میرفت که بسمتم برگشت و گفت: راستی بعد از شام باهات کار دارم.بعد ـــــ خدانگهدار.

 ه بودن.سمت حیاط رفتیم؛ چون حیاط رو برای ؼذاخوری انتخاب کرد

 من که حوصله وایستادن تو حیاط رو نداشتم ، به سمت مبل رفتم و نشستم...

 دیدم یکی میگه : چی میخوری عزیزم؟داشتم چشمامو می بستم که 

 هرچی آقامون فرمودن...ـــ 

  بعله. ... ای قربون این آقا گفتنات بشم خانومی...برگشتم به سمت صداهاـــ 

  داشتن بازم حرؾ میزدن که وسط حرفشونن و قلوه میگیرن...دل مید دو کبوتر عاشق مجلس

  پریدم:ِای ِای ِای ....بابا یه نگاهی به دور و برتون بکنید ، ببینید آخه مجردی چیزی نیست ، بعد دل

 با شوق و ذوق  اون دوتا دهنشون به اندازه خط کش سی سانتی باز شده بود...قلوه بگیرید...بدید ، 

 پونه کار به جاهای باریک می رسیدا... فتم: ولی خداییش اگه جلوتونو نمی گرفتم ، رفتم سمتشون و گ

 از خجالت سرشو پایین انداخت. ولی پارسا گفت: تو این جا چه کار میکنی نفس؟حوصله وایستادن 

 نصیحت منم فکر بیرونو نداشتم ، گفتم بیام اینجا که دیدم اوضاء خرابه....به هر حال خداحافظ....به 

 تم بیرون.بیرون که رفتم ، کنارباؼچمون نشستم و به گال نگاه کردم.کنین...بعد خندیدم  و رف

 کنارم نشست و بهم زل زد. برگشتم و آرش ودیدم. ـــــ چه گالی قشنگی!!!

 ـــــ خوشگل ندیدی؟.....بسه دیگه ، رودل کردی....االن مردم فکرای بد میکنن...



 ـــــ میخواستم بگم   ...

 وایی....سیاوشم اومد. ـــ نفس باالخره پیدات کردم.ــ

 سیاوش با دیدن آرش گفت: آقا کی باشن؟

 آرشم بلند شد و گفت: ایشون کی هستن؟

 بعد دستمو بطرفه سیاوش  .دستمو بسمت آرش بردم و رو به سیاوش گفتم: ایشون برادر دوستم ، آرش

 خندم  باهم خیلی سرد دست دادن.سیاوش...  پارسا ،بردم و رو به آرش گفتم: ایشونم برادر دوست 

 سیاوش رو به من گفت: نفس جون راستی باهات کار دارم. ینجوری کردن؟اگرفته بود....اینا چرا 

 آرش جان میشه چند دقیقه ای ما رو تنها بزاری؟ـــــ بله بله.....میگفتی.

 رو به من با لبخند گفت: بعدن  آرش طوری که من قیافشو نبینم رو به سیاوش گفت: بله...حتما...بعد

 آرش رفت و سیاوش بهم نزدیک خدا به دور....اینا چرا کاراشون عجیب شده.وون. میام نفس جو

 مردم شک میکننا. خب کارتو بگو دیگه سیاوش.گفتم: شد.

 ـــــ نفس بیا.

 ـــــ چی بیا؟

 ..هر موقع زنگ زدی گوشی و میگیرم.ـــــ این شماره من...بگیرش.

 ـ اونوقت بابته؟ــــ

 .اینکه بیشتر آشناشیمـــــ 

 با عصبانیت گفتم: تو در مورد من چی فکر  ..اونم با سیاوش؟این چی گفت؟...دوستی؟....من؟....چی؟

 کردی؟

 فتم و پارش کردم.گر از دستش شمارشو ـــــ هیچی...

 ـــــ پشیمون میشیا.

 داخل که رفتم آرش  رفتم.خونه عد بسمت داخل ب ـ برو خدا رو شکر کن که به پارسا چیزی نگفتم.ــــ

 و دیدم که به سمتم اومد. گفت: اون پسره چی می گفت؟

 ــــ کی؟

 ــــ کی؟ سیاوش جونتون.



 ــــ به تو چه؟ با من کار داشت.

 ــــ نفس.

 ــــ بله؟

 م باهات شوخی ــــ تو بخدا مثل آیناز برام هستی...یه وقتایی هم که میبینی اذیتت می کنم ،بخدا میخوا

 کنم و بس. پس خواهشن من و به چشم یه برادر فرض کن...مثل پارسا. حاال بگو پسره چه کارت 

 داشت؟

 ــــ پسره بیشعور احمق...میگه بیا باهم دوست شیم. آرش با چشمای خون آلود به سمت حیاط 

 میخواست بره که جلوش و گرفتم و گفتم: کجا؟ وایستا.

 م کؾ دستش.ــــ حقشه حقش و بزار

 در ضمن مگه تو  ــــ اون یه ؼلطی کرده...تو صبور باش...از این ابله ها تو جامعه زیاد هست.

 نمیخوای مثل پارسا باشی؟ پارسا خیلی صبوره.

 لبخندی زد و گفت: چشم آبجی کوچیکه.

 مجلس هم بعد از یک ساعت تمام شد. 

 

 فصل دوم

 

 کجا قبول شدم؟ـــ 

 قیقه ببینم خودم کجا قبول شدم.ه...وایستا یه داَ ـــ 

  داشتم همینجور تو اینترنت دنبال اسمم میگشتم که یه دفعه آیناز جیػ زد:

 رع....س زانفــــــــــس.......نــــــــــفـــــــ

 چرا جیػ میزنی دیوونه؟ـــ 

                               زارع...                                      نفس [همونجوری که مانیتور لپ تاب رو نشون میداد گفت: ]میگم نفس زارع ....دیوانه ـــ 

 من....آیناز من....من...نه..ه....آیناز نه...بلند جیػ زدم: نــــهـــــ با شنیدن اسمم به مانیتور نگاه کردم.

 سرم  ونه اومد و گفت:مامان از آشپزخ : نننهههه.دوباره جیػ زدم نه و نکمه.....بله....خوبشم بله.ـــ 



 ؟رفت دختر...چرا داد میزنی

 مامان....مامان....وایی خدا جون مرسی...ـــ 

 مامان مامان ، خوب بگو منم بفهمم چی میگی.. هکوفتـــ 

 خاله ، آخه میدونین نفس داخل دانشگاه شهید بهشتی تهران قبول شده...ـــ 

                                                                                   رفتن گفت:عد از چند لحظه تو شک مامان با حرؾ آیناز یه نگاه به مانیتور کرد و ب

 وای مادر فدات شه دختر...احسن بهت....حاال آیناز جان ، تو  کجا قبول شدی؟

 هنوز پیدا نکردم خا...ـــ 

 یناز...آیناز راد....آیناز راد...آیناز داشت حرفشو میزد که جیػ زدم: خدای من....آ

 چیه نفس؟ چرا هی آیناز آیناز میکنی؟ـــ 

 آیناز راد... [به صفحه مانیتور زل زدم و ادامه دادم ] خلهـــ 

 آیناز بعد از چند ثانیه گفت: جدی جدی منم قبول شدم...

                                مامان گفت:                                            

 آفرین به هر دوتاتون....سربلند باشین....بعد از اتاق رفت بیرون.                            

 سوت و کؾ میزدیم...اما چه بیرون رفتنی که بعد از اون من و آیناز از خوشحالی 

 بهشتی  پزشکی در دانشگاه شهیدتو رشته  761و آیناز هم نفر  12چیزه کمی هم نبودا....من نفر

 چشم شادی و سارا دراد...واال...چون شادی و سارا یه یک سالی کنکور  ]تهران قبول شده بودیم...

 [قبول نشدن...تازه اونا به من میگن که نفس جون نوبت شمام میشه...دیدید که نشد حسودا....

 آیناز جون ، آرش گفته که حرفش که با پارسا تموم شد منتظرته.ـــ 

 با آیناز خداحافظی  تعارؾ به آرش زد که بیاد تو؛ ولی خدا رو شکر آرش قبول نکرد. بعد مامان یه

 بعدشم نفهمیدم چی  ظی با آیناز تو اتاقم رفتم و یه یک ربعی از قبولیم ذوق کردم.بعد از خداحاف کردم.

 شد که خوابم رفت.

                                                                                                 

 نفس بلند شو ببینم؛ چقدر میخوابی...ـــ 

 با چشمای خواب آلود به مامان نگاه کردم که پتومو از روم برداشت.



 مامان بس کن دیگه...بزار بخوابم..ـــ 

  یعنی چی دختر....پدرت رفته دنبال کارای دانشگاهت ، اون وقت تو اینجا گرفتی تا لنگ ظهرـــ 

 خوابیدی؟

 لنگ ظهر چیه مامان...هنوز ساعت هشت صبح....ـــ 

 هشت صبح یا دوازده ظهر...تو باید از همین االن برای دانشگاهت سحرخیز باشی...ـــ 

 پارسا کجاست؟ـــ 

 امسال پارسا درسشو تموم کرده و تو شرکتش کار میکنه و فعال هم با پونه خانم  ]رفته دفترش...ـــ 

 [نامزد هستن.

 دختر پاشو...ببینم تو اصال مقنعه ای نداری...پاشو صورتتو یه آبی بزن و صبحانه بخور رو برو ـــ 

 برا خودت یه مقنعه بخر...

 یه وقت فکرهای بد نکنینا...مامانم زیادی شوق داره....مادر دیگه.

 چشم مادر خوبم...ـــ 

 به آیناز زنگ زدم که باهم خرید  فتم.بعد طبق دستور جناب مامان خانم ، صبحانمو خوردم و بیرون ر

  تهران.آیناز گفت که برای چند روزی رفته کنیم ، اما 

 برای همین خودم مجبور شدم برم. [خونه ما تو کرج هستش. ]

 بعد از کلی گشتن توی پاساژا باالخره به یه مقنعه توسی که به شلوار کتان توسیم بیاد با یه مقنعه آبی 

 دادم.کفش آبیم ست بشه رضایت  با کیؾ و آسمانی که

 خونه رفتم .                                                                                    

 اوه...مثل این که همه منتظر من هستن....برای همین سریع لباسامو در آوردم و با یه سالم وارد 

 آشپزخونه شدم.

 بابایی کارا خوب پیش رفت؟ـــ 

  آره بابا جون؛ تو دانشگاهت یه آشنا دارم که دوست صمیمیم هستش...کارا رو به اون سپردم...ـــ 

 نگران نباش..

 مرسی...ـــ 



 مامان گفت: راستی پوریا نفس باید با چی بره؟

 بعد رو ]پارسا گفت: نگران نباشید مامان خانم ، مگه آق داداشش مرده که نفس نگران رفتنش باشه....

  نفس از هفته بعد با ماشین من برو ، من خودم پیاده هم میتونم دفترم برم. [ادامه داد: به من

 شم که اینقدره  به آدم حال میده.

 نظرت چیه نفس؟ـــ 

 عالی...مرسی داداشی....نوکرتیم...ـــ 

 چاکرتیم...ـــ 

 بابا فامیلی دوستت که تو دانشگاه هست چیه؟ـــ 

 شایسته....تو بخش مدیریت معاون رییس دانشگاه هستش... آقای شایسته....ابراهیمـــ 

 باشه...ـــ 

 شاممونو خوردیم و خوابیدیم.

 

 زییییییینگ....زیییییینگ

 اَه....ساعت چقدر صدای بدی داره...

 ولی با این حال از شوق رفتن به دانشگاه در اولین روز زود بیدار شدم.سریع یه دوش گرفتم و 

 آب پرتؽال و نون پنیر خوردم... بطرؾ یخچال رفتم و یه

 و مقنعه آبیم که حاشیه  به سمت کمد لباسام رفتم و شلوار مشکیم با مانتو مشکی که حاشیه آبی داشت

 مشکی داشت با کیؾ و کفش آبی پوشیدم.

 مامان بلند شد و منو بدرقه کرد.                                                            

 رو از پارسا دیشب گرفته بودم ، از مامان خداحافظی کردم و بسمت دانشگاه  602سوییچ منم که 

 رفتم.

 ، تو راه از شوق رفتن به دانشگاه اینقدر به خودم اعتماد به نفس دادم که نگو...آیناز هم با من هستش 

 البته کار نه ،  .وگرنه که با هم میریم ، امروز رو نمیادتهران  ولی چون یه مدتی برای کاری اومده



 آدرس دانشگاه رو که از بابا گرفته  امروز عروسی دختر خاله بابای آیناز هستش....برای همین نمیاد.

 اون پیداش کردم.رو از کیفم بیرون آوردم و با کمک بودم 

 البته هنوز فقط سر دانشگاه و دیدم.....اوه تا اونجا حداقل دو دقیقه ای میخواد...

 دو دقیقه به دانشگاه رسیدم. باالخره بعد از

 ول بابا چه باحاله ها!!!ای

 نگهبان بود  آقای مسنی که به احتمال زیادتو فکر این بودم که کجا پارک کنم که تو همون لحظه یه 

 دخترم میخوای ماشینتو پارک کنی؟ رو به من گفت:

 بله پدر جان....ــــ 

 میتونی بیای و  [آفرین به هوش خودم ]نگهبان هستمدختر جون.....من اینجا  صفرآقا به من بگی ــــ 

 تو پارکینگ دانشگاه ماشینتو پارک کنی....

 ...صفرمرسی آقا ــــ 

 بعد به طرؾ پارکینگ دانشگاه رفتم.

 وای...چقدر اینجا بزرگه....خداییش خیلی زیباست....وای چقدر مدرنیزست.... چقدر جالبه....

     انشگاه میرفتم و محو زیبایی هاش شده بودم ، یک دفعه بوم....                                                                    همین جور که داشتم قربون صدقه د

 وای خاک برسرم چی شد.....

 بعععله....یه ماشین مدل باال آبی متالیک که فکر کنم اسمش فراری باشه زده بهم....

 کوری....نمیبینی که اینجا من دارم ماشین پارک میکنم که اومدی اینجا آخه راننده چلؽوز ، مگه 

 ماشین پارک کنی....

 همونجور که عصبانی بودم به ساعتم نگاه کردم....وایی اول بسم هللا دیر کردم...

 ولی اونجور هم نمیتونستم از این ماجرا بگذرم....من تا خسارت نگیرم ول کن نیستم ، چون این 

 ساست....امانت پار

 با عصبانیت از ماشین بیرون اومدم و بلند جوری که از شیشه دودیش صدامو 

 بشنوه گفتم:

 اوی....این چه وعض ماشین روندنه؟......مگه نمیبینی که داشتم پارک میکردم؟...



 حرفم که تموم شد ، راننده آمد پایین.

 ون بود که فکر کنم از ارم آخری میخورد که بهش تووووول.....راننده یه پسر جوون ـــــــــــــــــیا

 خیلی با کالس بود. یه جورایی که نه یعنی واقعا خوشتیپ و خوشگل  بچه مایه دارای مؽرور هم باشه.

 بود. یه ته ریشم داشت که اون و واقعا زیباتر می کرد.

 ...جیػ جیؽوتحاال چرا داد میزنی....دانشگاه رو رو سرت خراب کردی با اون صدای ــــ 

 [صبرکن ببینم این با من بود؟.]

 طرز برخورد با یه خانم متشخصه...کم داری؟ این چهــــ 

         که طرز برخوردم رو تؽییر بدم.من اینجا خانم متشخصی نمیبینم ــــ 

                                                                                          .بود سبزبعد عینکشو در آورد و تو چشمای من زل زد...چشاش 

 .شیفته....یا خسارت منو میدی یاخیلی خودتو دست باال میگری خودـــ 

 یا چی؟ــــ 

 با تو مشخص داد زدم: یا میرم زنگ میزنم پلیس بیاد ، تکلیؾ من و دیگه کفری شده بودم...

 کنه...فهمیدی؟

 بیشتر  602حاال خوبه یه نش چی هست ، یفکر میکنه ماش اوووه یه جور میگه خسارت یکی ندونهــــ 

 نیستا.

 .خسارت منو بده که از کالس عقب موندم.هرچی ..ــــ 

 بینمت. بیا این صد تومن....دفعه آخرتم باشه دور و بر خودم میــــ 

 ،  جناب سنگ پای قزوین اگه فقط یکبار بعد یه چشم ؼره بهم رفت و میخواست ازم دور شه که گفتم:

 آتیش میزنم.فقط یکباره دیگه تو و ماشینتو ببینم جفتتون و رو هوا 

 سمتم برگشت و منم با پیروی از حرکت قبلیش یه چشم ؼره بهش رفتم ه سریع و بدون مکث ب ه پسر

                                                                                                                                                                رفتم...اونم چیزی نگفت و رفت. سمت ماشینمه و ب

 

                                                                                   کیارش 



 گفت که  [خدمتکارمون]صبح از خواب بیدار شدم و صبحانمو خوردم و میخواستم برم که آقا حشمت 

     یه دختره پشت خط تلفنه....گوشی رو گرفتم و گفتم: 

 بله؟                                                                                        

 ــــ سالم کیارش جون....چرا گوشیتو جواب نمیدی عزیزم؟                           

 فتم که به من زنگ نزن نیلو؟....د چرا نمیفهمی که دوست ندارم...  ــــ مگه نگ

                                                       ــــ مگه من چکار کردم عزیزم؟   

 ــــ چکار کردی؟....دیگه چکار میخواستی بکنی؟....من با آدمایی که روزی با ده نفر میچرخن کاری 

                                                 ندارم...        

 ــــ اون برادرم بود گلم...                                                                       

 ــــ هه ، برادر؟...باشه قبول....ولی اون پنج نفری که دوشنبه و جمعه باهاشون بودی و بستنی 

 ن؟.....                                              میخوردی هم برادرت بود

 ــــ وایستا توضیح میدم...                                                                  

                                          ...             زنهــــ دیگه صداتم حالمو بهم می

  کرده که بابام با باباش تو یه فعایترو قطع کردم. دختره بیشعور....فکر  داشت حرؾ میزد که گوشی

 باهم سرمایه گذاری کردن و خیلی خونوادش دک و پز دارن خر میشم و نادیده میگیرم...شاید من 

 خیلی دخترباز باشم ولی حالم از همشون بهم میخوره....بازم پولدارا یه چیزی ، ولی بعضیا که ادای 

 خودمم  همشون با پول خر میشن..رو در میارن حال بهم زن ترن....همشون انگ همن...پولدارا 

                                         باهام دوست میشن...همشون پولکین...و شهرتم پول  بخاطر میدونم که

 فراری و عوض کردم و یه  سوار ماشین جدیدم شدم و حرکت کردم ...یه دو هفته ای هست که بنزم

 از بنز هم زیاد خوشم هاش خوشم نیومد چون زیادی جلؾ بودن... 6072گرفتم....از  6074

 و از اونجا تا دانشگام یه بیست دقیقه ای راهه....تازگیا خونه ما نیاورانه بابام  شرکت نمیومد...بخاطر

 دانشگاه و ول کنم...حوصله موندن و سر و کله زدن و ندارم.میخوام که 

 گاه رسیدم و سالمی به آقا صفر کردم و به طرؾ پارکینگ رفتم...              به دانش

 داشتم ماشینم و پارک میکردم که یکدفعه صدایی اومد که فهمیدم تصادؾ کردم.           



 میخواستم بیام بیرون که یکدفعه یه دختره شیک پوش از ماشین پیاده شد و گفت: اوی...این چه وعض 

                                                              ...مگه نمیینی که داشتم پارک میکردم؟                       ماشین روندنه

 خونسردیمو حفظ کردم و از ماشین بیرون اومدم....فکر کردم یعنی منو نشناخت؟...این با من بود؟....

 حاال چرا داد میزنی با اون ای همین طلبکارانه گفتم: که با دیدن من منو بشناسه و عذرخواهی کنه...بر

                                صدای جیػ جیؽوت...

 منتظر این بودم که ازم عذرخواهی کنه...ولی گفت که کم داری؟....اعصابم خورد شد و جوابشو 

 رو بگیر...دفعه آخرتم  دادم...بازم جوابمو داد....خالصه بعد از دعوای زیاد گفتم: بیا این صد تومن

 باشه که دور و بر خودم میبینمت...چشم ؼره ای رفتم و میخواستم سوار ماشینم بشم که فهمیدم میخواد 

 چیزی بگه....خدا رو شکر باالخره فهمید من کیم....االنه که عذرخواهی کنه ، برای همینم سریع 

                     برگشتم و در عین ناباوریم گفت:                       

 جناب سنگ پای قزوین اگه فقط یکبار ، فقط یکباره دیگه تو و ماشینتو ببینم جفتتون و رو هوا آتیش 

 میزنم....

                                       بعد چشم ؼره ای که من بهش داده بودم رو بهم تحویل داد و به سمت ماشین کهنش رفت...                                                

 یه دختر که به احتمال زیاد ترم اولی یعنی اونجا کارد میزدی خونم در نمیومد....فکرشم نمیکردم....

 طول زندگیم بود که باهام اینجوری برخورد ری برخورد کرد؟....اولین دختر درهست با من اینجو

 وردم...هرکی بود االن عذر خواهی میکرد ولی از تعجب شاخ درآ یعنی واقعا منو نشناخت؟کرد....

 عکس تیپ و قیافش ، اخالق گندی داشت.                                                                        براین...

                                                                                                                                                   نفس

 پسره مؽرور از خودراضی دیوانه....فکر کرده چون ماشین اونچنونی داره و مایه داره همه جلوش 

 ایشاال وقتی رفت کالسش استادش سر تعظیم فرود میارن...من که اعصابم به این چیزا نمیگیره...

  .بابت دیر کردن اونو پرت کنه

 یییی....بد بخت شدم...به خاطر این چلؽوز از کالسم افتادم...وا

 سریع از اون کسایی که اونجا بودن پرسیدم ردم و بسمت داخل دانشگاه رفتم...ماشینو سریع پارک ک

               که کالسم کجاست و اونام به من نشون دادن....                                                                   



 داخل راهرو بودم....هی داشتم با خودم تمرین میکردم که به استادم چی بگم...

 به کالسم رسیدم...

 یه کمی جلوتر پیش استاد رفتم و خیلی ز کردم و سرم و انداختم پایین...در و با

 استاد خیلی معذرت میخوام.....بخدا من االن نیم ساعته  شرمنده وار گفتم:

 ..... استاد من دیگه دیر نمیکنم...همین االنم بخاطر یه پسرهاومدم...

 ..درسته؟؟..دمعطل شدی و به ماشین مدل باال شما خسارت وارد کرد اومدکه سنگ پای قزوینی ــــ 

 .حرؾ ، سرمو به آرومی باال بردم با این

 ار میکنی ؟با ک.تو اینجا چبا لحن تعجبی گفتم: تو...نه....نه....این...این....این اینجا چکار میکنه...

 بهتره بگم تو تو کالس من چکار میکنی؟ پوزخندی که حالم ازش بهم خورد گفت:

 یعنی...یعنی...نه...نه...یعنی چی کالسش؟ یعنی؟ یعنی.....جانم؟...کالسش؟.

 یعنی تو استاد منی؟ داد زدم:

 بی اخالق منی. یو هم شاگرد پرروو تــــ 

 و ممکنه  ه، ولی با دیدن چشمای از حدقه زده بچه های کالس و از این که این استادمیخواستم بگم که بی ادب 

 چیزی نگفتم...،  بندازتماین ترم 

 فهمید  و با لحنی که هر کسی می ) میشه بشینم فقط سریع  لحن عصبانیم رو به لحن آرام تؽییر دادم و گفتم:

    استاد؟    (زورکیه ادامه دادم

 داری که؟                                                                    فقط کبریت نــــ 

 کبریت برای چی؟                                                                                ــــ

 که بخوای منو آتیش بزنی...بعد یه پوزخند زد و گفت بشین.                       ــــ

                                  اگه من حال اینو جا نیاوردم ، اسمم نفس نیست.بیشعور....

 اصال یک کلمه هم نفهمیدم و همش اخم داشتم که این سنگ پا چرا باید استاد من باشه...اونم هم سر کالسش 

 اصال منو سر کالس نگاه نکرد و سرش همه جا چرخ خورد اال طرؾ من...

 ....مگه من محتاج نگاه کردن اونم...واال...فدای سرم

 بعد از اون یه دو کالس دیگه هم داشتیم...



 ساعت چهار شد و کالس ما هم تموم شد....

 فکر میکنم اسمت باید  من بطرؾ ماشینم رفتم و داشتم سوییچ و در می آوردم که سنگ پا اومد طرفم و گفت:

 کنار بزاری و به حرفام تو کالس گوش بدی. باید کدورت هارونفس باشه....ببین تو کالس 

 مثال اگه گوش ندم تو میخوای منو بکشی؟...ــــ 

 دارم جدی میگم...ــــ 

 منم جدی میگم جناب ....ــــ 

 ...آربینــــ 

 شاید منو این ترم بندازی و بچه مایداری  ونایی نیستم که از اینکه استادمی وحاال هرچی....من از اــــ 

 ....خودشیفته جنابالی میترسم جناب استاد آربین مؽرور و نه از افرادی مثل ی....نه...من نه از توازت بترسم

 قیافش زمانی که داشتم بهش حرؾ میزدم رو وقتی به ذهن گرفتم و رفتم....و بعدم ماشینو روشن کردم و گاز 

 .خخخخمیارم از خنده میترکم. دهنش باز و چشماش که نگو شبیه نلبیکی شده بود..

 ماشین و پارک کردم و داخل رفتم.                                                       به خونه رسیدم.

 مامان تو آشپزخونه بود و بابا هم روی کاناپه نشسته بود.                              

 سالم به همه....من اومدم...ــــ 

 .امروز چکار کردی؟سالم مادرجان...خوبی عزیزم؟...ــــ 

 میگفتم چی....بگم خوش گذشت....بگم یه پسره از خدا بی خبر ماشینم و زد و بعدشم کلی فش بارش 

 کردم و آخرشم استاد ما از آب در آمد....

 همه چی خوب بود مامانی....شام درست کردی؟ــــ 

 شام حاضره.. آره مادرجان....الویه رو روی میز گذاشتم....پوریا ، پارسا بیاینــــ 

 میخواستم بخوابم نمازم و خوندم و خودم و رو تخت انداختم. شاممونو خوردیم و من بسمت اتاقم رفتم.

 که یاد امروز افتادم.

 هه....خاک بر سرم کنن که با استادم دعوام شد...اصال حقشه....پسره مؽرور ، حقش بود همونجا 

 چیجوری استاد دانشگاهه.....اونکه به نظر دانشجو فکشو پایین میاوردم. اصال من نمیدونم که اون 

 .میاد....به نظر من که ازاین بشری که من دیدم هر چیزی بر میاد



 خیلی هوا سرد بود.برای همین هم فشرده وار روی پله نشسته  خوابم نمیومد ، برای همین رفتم بیرون.

 بودم.

 رو دیدم. برگشتم و پارسا ناگهان یه پالتو رو روی خودم حس کردم.

 هوا سرد هست خواهری....چرا اینجایی؟ــــ 

 پارسا میخوام یه چیزی بهت بگم.ــــ 

 در مورد تصادؾ هستش نه؟ــــ 

 تو از کجا میدونی؟ــــ 

 .شب دیدم....خوب تعریؾ کن ببینمــــ 

 دیده بود اینقدر خن بعد از تمام کردن حرفام پارسا از خنده ترکید. کل ماجرا رو براش تعریؾ کردم...

 که قرمز شده بود.

 ..میگم گرفتار شدم ، اونوقت تو میخندی؟وا...پارسا چرا میخندی؟.ـــ 

 ..اونوقت با استادت دعوا میکنی؟                                   سالته. 71دیگه بزرگ شدی و آخه دختر تو ـــ 

 ..پسره مؽرور .افتاده پایینز شده ، اون انگار آسمان باآخه تو که ندیدیش...یک مؽروریه که نگو...ـــ 

 خودشیفته.

 ادته و تو باید بهش احترام بزاری.اون استبه هر حال ـــ 

 زهی خیال باطل برادرجانم.ـــ 

 ـــ نفس جان ببین اصال میگیم یارو استادت نیست. تو نباید احترام سرت بشه؟

 .ـــ آخه تو که ندیدیش...از دخترای افاده ای بدتره

 به هر حال بهت گفتم. تواالن خامی و متوجه نیستی...بزار وقتی یه ترم ردت کرد ، اون موقع مزه رفتارت ـــ 

 و می چشی.

 ـــ من اگه حرص این پسره و در نیاوردم ، نفس نیستم.

 ـــ برو بخواب...اینقدر هم به مؽز پوکت فشار نیار. میترسم همونم از دست بدی.

 ...شب خوش.ـــ حیؾ که االن خوابم میاد

 ـــ شب بخیـــــــــــر.



 خوابم نمیبرد  (استاده )تو رختخوابم که رفتم ، از دست این مردم آزار بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. 

 کلی کل انجار رفتن با خودم ، خوابم گرفت.و فکرم مشؽول بود. باالخره بعد از 

 

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

 نفس بلند شو دیگه...ـــ 

 تو رو خدا ول کن میخوام بخوابم.... آینازـــ 

 خره ، آدم دانشجو که اینقدر نمیخوابه...ـــ 

 خیله خب....چیه؟....کل صبحی اومدی اینجا ، اونوقت درس اخالقم میدی؟ـــ 

 درس اخالق چیه دیوونه....اومدم که برام از رفتن دیروزت به دانشگاه توضیح بدی...ـــ 

 صبحانه بخورم و بیام...باشه....فقط بزار برم یه ـــ 

 باهم رفتیم و صبحانه خوردیم و بعد تو اتاق خودم کشوندمش...

 خوش گذشت نفس؟....اونجا قشنگ بود؟.....دوست پیدا کردی؟....استادا خوب بودن؟.....ـــ 

 خندم گرفت و گفتم:

  ....مهربانگهبان ..درخچه های زیبا....نهه...بله...خیلی خوش گذشت...خیلی زیبا بود...فضای دلنشین.

 ....استاد باحال و سربه زیر.... جادارپارکینگ 

 جدی؟ـــ 

 خندم شدت گرفت و گفتم: نه بابا دیوونه...بعد ماجرای دیروز رو براش توضیح دادم...

 خیلی خلی نفس....آخه این چه آشی بود که برای خودت درست کردی؟ ها؟ـــ 

 ین شازده مؽرور درست کنم که خودش هم نفهمه...آش....هه....بزار خودم یه آشی برای اـــ 

 من که سر از کارای تو در نمیارم...پاشو...پاشو بریم بیرون که دارم از دست کارای تو دیوونه میشم...ـــ 

 ول کن بابا....ببینم تو اصال انگار نه انگار که فردا دانشگاه داری....نمیخوای ازمن بپرسی که چی درس ـــ 

 داد؟

 استادای دیروز فردا هم هستن؟ مگهـــ 

 همه نه....فقط یکی....اونم....ـــ 



 اونم؟ـــ 

 اونم همون آقای سنگ پا...ـــ 

  جون به جونت کنن ، دست از کارای خودت بر نمیداری نفس... با این حرفم آیناز از خنده ترکید و گفت:

  حاال باید این باشه؟،  این همه استاد ای خدا ،گفتم: 

  ببینم؟ن سنگ پا رو باید سه بار در هفته ، ولی ایباید همه استادارو یکی دوبار در هفته ببینم تازه من 

 م کالس داره.تازشم فقط سه بار نیست...سه بار با ما کالس داره...به قطع یقین تو روزای دیگه ه

                                              ینه گلم....من دیگه باید برم.بخوای نخوای همـــ 

 .خدانگهدار ـــ

 راستی نگفتی که آقای سنگ پا چی درس داد؟                                             ـــ 

                                   ...بایبیا بفهم.من که چیزی از حرفاش نفهمیدم...خودت ـــ 

                                         نفسی دیگه... کاریش هم نمیشه کرد... بای.ـــ 

 بعدم کیفشو گرفت و رفت.

 

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

 سالم به نفس خانم....ـــ 

 سالم آیناز....خوبی؟ـــ 

 ما خوبیم...شما چطوری؟ـــ 

 خوب.....بریم... هخوب هخوبـــ 

 بریم....ـــ 

 بعد از یک ساعت به دانشگاه رسیدیم.

 بعد به طرؾ پارکینگ رفتم.اول به آقا صفر سالم کردم 

 وای اینجا چقدر ناز نفس!!!ــ 

 آره...ــ 

 ماشین و پارک کردم و باهم رفتیم تو....وارد کالس شدیم و به همه سالم کردیم و یه جا برای نشستن پیدا 



 ودم که یکدفعه حرفای ببود. منم با خودم مشؽول  روشابنام دوست جدیدش  کردیم.آیناز مشؽول حرؾ زدن با

 حرؾ میزدن رو شنیدم.دوتا دختر که باهم 

 ؟مهناز وای خدای من دیدی امروز چی لباسی پوشیدهــ 

                                                                  امروز چی پوشیده؟ عشقمنه.....ــ 

 یده....موهاشم شلوغ یه شلوار خاکی با یه بلوز کرم و کت اسپرت سبز کثیؾ که دکمه کرم داره پوشــ 

 .هکرد ریشش هم که دیگه جذاب ترشته پلوغ کرده و یه کمی هم رو پیشونیش ریخته...

 من و آخرش میکشه.، ناز فداش شه که اینقدره جیگره...آالله این کری وای....الهی مهــ 

 کنجکاویم گل کرده بود ، برای همینم پرسیدم:

 ؟یکنید، میشه بگید راجب کی صحبت م ببخشیدـــ  

 یعنی تو نمیدونی راجب کیه؟ بود گفت: هر دو به سمتم چرخیدن و اونی که اسمش مهناز

 ؟مگه راجب کیهچه میدونم...ـــ  

 راجب عشقم ، کیارشه دیگه.اَه....ـــ  

 دوستته؟ یا نامزدت؟ کیارش کیه؟ـــ  

 استاد زیبای ما....دیگه آربین..کیارش ـــ  واه.

 عنی اون موقع ...وای یکیارشه؟ رو میگه...پس اسمش ااسم سنگ پآها ...آربینآربین...چی؟...آربین؟...

 کی؟...این سنگ پا؟...دختره بی فکر. .عشقم؟..میخواستم این دختر رو بکشما...

 انگار دانشجو باشه...اونوقت چیجوری ببینم ، اینکه  یه سوالی برام پیش آمده بود ، برای همین ازش پرسیدم:

 استاده؟

                                                              سالشه....میدونی ، عشقم ابتدایی رو جهشی خونده...مخه مخ.... 62ه... کیارش جون سنش کمه....ـــ آر

 تازشم ، تو مگه آهنگ گوش نمیدی؟ اون یکی گفت:

 ــــ نه....چطور مگه؟

 ستش...یکی از خواننده های معروؾ ه ــــ کیارش آربین

 جانم؟.....این االن چی گفت؟.....خواننده؟....کی؟....این سنگ پا قزوین؟...این چیجوری از استاد دانشگاه اونم 

 پزشکی رفته تو خوانندگی؟....



                                 ــــ چه جوری؟....اون که استاد دانشگاه رشته پزشکیه....

 ن خواننده هم هست...آهنگاش معرکس...تازه همین امروز و فرداست ــــ آره ، ولی همراه با درس داد

                                        ....بیرون که آلبوم جدیدشو بده

 مهناز گفت: تازه خبر بد هم دارم واست....اینکه کیارش جونم بعد از این ترم دیگه درس نمیده....میخواد به 

 استادیشو کنار میزاره...                                                                   همینم دیگه گیش ادامه بده ، برای خوانند

 اون موقع داشتم از ذوق پر میگرفتم...آخ جون ، دیگه نمیبینمش....فقط یه ترم هستش....ولی خداییش از یه 

 نده معروؾ...من که زیاد آهنگ گوش نمیدم...اگرم این کارا خیلی بعیده....استاد دانشگاه ، خوان همچین آدمی ،

  گوش بدم ، آهنگ های پاپ گوش میدم...البته از خواننده ها چیز زیادی نمیدونم...

 اصال همون بهتر که به آهنگ گوش نمیدم...بالنسبت خواننده ها کی میخواد آهنگ های این سنگ پا 

 رو گوش بده...واال

 یه سالم کرد  که حاال میدونم اسمش کیارشه وارد کالس شد. [مخفؾ استاد  ]ی یکدفعه آقا استو فکر بودم که 

 و روی صندلی استادا نشست.بعد از احوال پرسی حاضر ؼایب کرد.

 ـــ آزاده....

 .آقای آربین ـــ حاضر

 ـــ آرمین....

 ......ـــ حاضر

 ـــ مهناز...

 .شعووووووربی آربین و کشدار گفت...جناب آربینحاضر با عشوه گفت: 

 ـــ نفس...

 من فقط دستمو به عالمت حاضر نشون دادم. اونم فهمید و حاضر زد.

 با آیناز رفتیم سمت ماشین...                                     کالسا تموم شد و منو

 ــــ دختر تو با این چه جوری تونستی در بیفتی؟                                         

 مگه این کی هست؟....یه پسر مؽرور و خودخواه... ــــ

 ــــ خواننده کشوره ها...



 ـــ زاقارت...خواننده؟ من نمیدونم کی به این دیوونه سنگ پا با این صدای مزخرفش مجوز داده؟

 ....دبال بال میز آیناز داشتبه اینجا که رسیدم دیدم 

 وردم....پسره سنگ پا قزوینی به من میگه تو خانم متشخصی ــــ خداییش آیناز اگه من حال این بابا رو در نیا

 انگار نیستی....مؽرور خودشیفته....فکر میکنه دارم با یه پادشاه صحبت میکنم که باید بهش احترام بزارم...

 فرعون مصره....

 آیناز هی داشت خنده مصنوعی میکرد.

 ای من هیکل درست میکنه...از پشه هم میترسه آقا.بر ...برم و گردنشو از وسط دو نیم کنماــــ شیطونه میگه 

 به پشتمون اشاره کرد.چشماش از تعجب و نگرانی گرد شد و به اینجا که رسیدم آیناز 

 ــــ چته آیناز زرافه دیدی یا گوریل؟

 مگه تو چی دیدی دخَت  ... همونطور که به سمت پشتمون برمیگشتم گفتم:

 با دیدنشون حرؾ تو دهنم ماسید.

  هستن....دسری....چرا نگفتی که اینا اینجا نا اینجا چکار میکنن؟....ای بمیری آیناز که همش درای

 با برگشتنم ، دوستاش از خنده منفجر شدن... کیارش بود و با سه تا از دوستاش.

 یکیشون گفت:پس نفس خانم شمایید...

 نه عمه مه ...خوب میبینی دیگه...

 حال شدم.ـــ نفس خانم از دیدن شما خوش

 ـــ مرسی ...ولی ببخشید شما؟                                                                           

 اوه...ببخشید....این کیارش که زبون نداره معرفیمون کنه....من اسمم فرشاده...اینم بهزاد و اینم سینا....اینم ـــ 

 که ارادت دارید ختمتشون کیارش...

 واال....) البته الکی....خخخخ (یی دوستاش سر تر از خودشن...خدا

 اینم دوستم آینازه... [اشاره به آیناز ادامه دادم:]منم از دیدنتون خوشبختم... گفتم:

 گواریه خودتون ببخشید شما به بزر [و رو به کیارش گفت: ]آیناز هم جواب داد: منم از دیدنتون خوشحالم...

 ....آقای آربین

 که  شما چرا؟....اونایی... خانماین چه حرفیه آیناز  ش در حالی که با خشم منو نگاه میکرد گفت:کیار



 ...نکردن ن عذرخواهی کننمیخواست

 منم بدون توجه به حرفش رو به دوستاش گفتم: با اجازه خدانگه دار...

 مت کیارش شکلک درآوردم اونام خداحافظی کردن و من و آیناز به طرؾ ماشین رفتیم...موقع رفتن رو به س

 که یعنی حقته...

 تو ماشین که نشستیم ، سنگ پا و دوستاش رفتند.

 یه نگاه شیطونی به آیناز کردم.

 ـــ نفس بس کن. معلومه چی تو اون کله بی فکرت میگذره. نه...من نیستم.

 چشمام و مظلوم کردم و گفتم: آیناز فدات بشه که حرؾ گوش کنی.

 دای خودم بشم. خیلی خلی.ـــ بیشعور. خودم ف

 بهش اشاره کردم و گفتم: کمال همنشین در من اثر کرد.

 نکن که دلم ؼش میره. چشمای وحشیت دیوونم  ـــ وای از دست زبون تو...باشه...فقط اون چشات و اونجوری

 میکنه آخر.

 ـــ خب حاال...تو فقط پیاده شو و بهم بگو سنگ پا و دوستاش کجا هستن.

 بان.ـــ چشم قر

 پایین رفت و بعد از چند ثانیه بهم زنگ زد.

 ـــ الو...سالم.

 ـــ کجان؟

 ـــ ای کوفت کجان...میگم سالم.

 ـــ وقت گیر آوردی؟ س ال م....خوبه؟ حاال کجان؟

 ـــ دارن قدم میزنن. تو چمن.

 ـــ وای عالیه...مرسی بای.

 گوشی و قطع کردم و بطرؾ چمن ها رفتم.

 ر شکل میگیره...آخ جوووون.با کارشون نقشم بهت

 دیدمشون. کنار چمن ها یه درخچه بود. از دو سه روز پیش بارون میومد. 



 امروز آفتابیه. برای همین هم درخچه و میخواستم تکون بدم تا آبش حالشون و جا بیاره.

 حرؾ میزدند که یکدفعه شاتاالپ... همین جور

 خندید و گفت: به به. چه زیبا شدیم. کیارش با دیدن آب روی سرش عقب رفت و فرشاد هم

 طوری نشده بود.و بهزاد البته بیشتر طرؾ کیارش و تکون دادم. لباس فرشاد و سینا 

 کیارش: د آخه شما که مثل من اینقدر زیبا نشدید تا ببینید زیبایی چیه.

 دونست که ما اینجاییم. چه فهمیده!!!سینا: درخچه می

 ی بی تفاوت از کنارشون رد شدم.با حرفش میخواستم جیم بشم. خیل

 کیارش: درخچه فهمیده نبود...یه نفهم این کار و کرد. 

 خون تو چشمام رژه میرفت. 

 ـــ میگم مگه بعضی از نفهم ها نرفته بودن؟ پس چرا اینجا ول ول میگردن؟

 برگشتم و در حالی که با خشم بهش نگاه می کردم گفتم: با منی؟

 س خودتم فهمیدی نفهمی؟لبخندی زد و گفت: اوه...پ

 روانی شده بودم. 

 گفتم: شاگرد نفهم باشه بحثی نیست ولی اگه استاد نفهم باشه...

 ـــ که نیست.

 ـــ اتفاقا این یکی و اشتباه فرمودید اسی نفهم.

 سینا و فرشاد و بهزاد با شنیدن اسی خندشون گرفت. جوری نگاشون کردم که بیچاره ها داشتن خودشون و 

 کردند. خیس می

 ی داستان ظاهر شد. آیناز خراب کن!!!همین وسط پیام بازرگان

 ـــ نفس اینجایی؟

 .ااااکوری؟ خب بله دیگه...ولی خب اگه آیناز نمیومد معلوم نبود میخواستم چی بلؽور کنم

 دنبالت گشتم نبودی. ـــ بله آیناز جان...

 ـــ بابات زنگ زد و گفت که سریع خودت و برسون.

 .ـــ باشه



 بعد از همه بؽیر از جناب سنگ پا خداحافظی کردم و با آیناز به سمت ماشین رفتیم.

 ـــ بابا چکار داشت؟

 ـــ هیچی...میخواستم خیر سرم ناجی باشم.

 با آیناز خداحافظی کردم و اونو به خونش که دو کوچه با ما فاصله داره رسوندم و  .به خونه رسیدیم

 که با ماشینش بهم زد رو درست کنم...صافکاری تا نقاشی اسی مؽرور رو  وبعد ماشین رو بردم مکانیکی 

 داشت ماشین و درست میکرد و منم تو فکر امروز بودم....خداییش االن که فکر میکنم ،  کهمیکانی

 آبروش رفت....شاید دلم خنک شده باشه ولی باید اشتباهمو نادیده بیچاره کیارش کلی میون دوستاش 

  که گذشت....                      نگیرم....حاال

 هزار تومن شد و از پول کیارش بهش دادم....بقیه پول رو هم پس فردا  20ماشینو تحویل گرفتم و هزینش هم 

 که میرم دانشگاه بهش میدم.....واال...فکر نکنه که من پول دوستم و بقیه پول رو خرج میکنم....چون قطعا 

 تومن داد.  700صدمه زده که میدونه که چقدر به ماشینم 

   

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

 نیم ساعت وقت دارم...سریع دوش  دار شدم و به ساعتم نگاه کردم.اوه.صبح با چشمای خواب آلود از خواب بی

 اس پوشیدم و به سمت حیاط رفتم... لبگرفتم و 

 شن کردم و در و باز کردم که چشمم به آیناز افتاد...ماشینو رو

 ی؟.....بیست دقیقه ست دارم تو این سرما یخ میزنم....ــــ معلومه کجای

  بعد باهم رفتیم دانشگاه. ــــ ببخشید آیناز....بخدا خواب موندم.....حاال بدو بیا باال تا بیشتر از این یخ نزدی...

 دیدم که داره از ماشینش پیاده میشه...و ماشین و پارک کردم و کیارش 

 رو به آیناز گفتم: 

 آیناز تو برو باال تا یخ نزدی ، منم آهسته آهسته میام.

  هوا واقعا سرد بود.به سمت اسی مؽرور بدو رفتم؛ چون  منم آیناز هم باشه ای گفت و باال رفت. 

  دوییدم..سیدم گفتم: وایستا....مردم از بس بهش که ر

 از اون پوزخندای  ، بعد ما کار دارن؟با مادمازل  ه؟سمتم برگشت و با تعجب گفت: هه....چی شد کیارش به



  حال بهم زن زد.

  استادمی میتونی هر کاری بکنی؟....دست باال میگیری....فکر کردی که  با عصبانیت گفتم: خیلی خودت رو

 نه خیر....من از اون خراش نیستم.

 ــــ کارت رو بگو...

 من از اونایی نیستم که اگه پولی از  فم پول باقیماندش رو در آوردم و دستمو بطرفش دراز کردم و گفتم:از کی

                                                           بمونه بهشون ندن و حریص باشن...بیا...بگیر.دیگران براشون باقی 

 خورد شماهاست...                        اینا برام مثل پول ..ــــ نیازی بهش ندارم.

                                                                  ین کسی باشم....پوزخندی زدم و گفتم: شاید برات مثل یه پول خورد باشه ، ولی من دوست ندارم زیر دِ 

 ــــ باشه ....حاال برو سر کالست...

 لو هستم...اعصابم خورد شد و گفتم: در ضمن من بچه کوچولو نیستم که اینقدر بی ادب...انگار بچه کوچو

 دستور میدی.

  ــــ کاش که بچه بودی...قدر بچه هم نمیفهمی.

 دیگه آمپرم زده بود باال...گفتم: با وجود استاد خنگی که من دارم معلومه که نبایدم چیزی بفهمم...

 ه خنگی و در استادشون میبینن.پوزخند زد و گفت: بچه های کم هوش همیش

 با عصبانیت تمام گفتم: افراد مؽرورم همیشه بدی و کم هوشی و در دیگران میبینن ، دریػ از اینکه تمام این 

 ) مؽرور و کشیده و بلند گفتم.( صفات و خودشون دارن جناب مؽرور.

                                                    با همون عصبانیتم چشم ؼره بهش رفتم و به داخل دانشگاه رفتم.

                                                                                                           اون روز هم با شوخیای بچه ها تموم شد.                   

 جهت اطالع...فا صر" .آیناز هم مثل منه.شتممن هفته ای سه روز کالس دا"

  زمین یخ کرده بود و تقریبا خبر زمستانهوا هم برؾ زده بود و سوز داشت. امروز میخواستیم امتحان بدیم...

 کنم. برای همین هم به آیناز گفتم...آیناز اول ترسید ولی بعد با یه فکری به ذهنم زد که عملی میداد.و به ما 

  یم و من نقشه مو به بچه ها گفتم و اونام از شوق قبول کردن...اصرار مکرر من پذیرفت....به دانشگاه رفت

  دوستای کیارش همون فرشاد و بهزاد و سینا هم که با ما بودن قبول کردن...

 زده تشریؾ بزاریم و وقتی شاو با طناب اونو در باال در کالس  نقشه ام این بود که یه ظرؾ پر برؾ بگیریم



 سیر بخندیم.آوردن طناب رو بکشیم و یه دل 

  کیارش بودیم.همه چیز آماده بود و همه منتظر 

 بچه ها داشتن ریز ریز میخندیدن که یکی از بچه های دیدبانی گفت: ساکت.... کیارش اومد...

                                                                   کیارش راهرو رو پشت سر گذاشت و وارد کالس که شد ، من طناب رو کشیدم و بومـــــــــ....

 امتحانی هم خیس و کتش خیس بیچاره سرش در اثر برخورد با برؾ قرمز و منفجر شده بود و برگه های 

  شد....سینا و فرشاد و بهزاد که دیگه از خنده ترکیده بودن....منفجر هم همزمان با افتادنش ، کالس تر...

  بشینید... ...ساکـــــــت کت نگه داشتن کالس گفت:ته ، برای ساکیارش که دیگه فهمیده بود آبروش رف

 .....باید شد کالس دوباره منفجر ودوتا پاش هوا رفت میخواست بلند شه که دوباره روی یخ برؾ سر خورد و 

 دیدین....من که از خنده دلم درد گرفته بود...قیافش خیلی خنده دار بودش...چشاش قرمز شده بود و  می

  ش از اثرات برؾ رو به انفجار بود...صورت

 کی این کارو کرده؟ کیارش عصبانی شد و داد زد:

 بچه ها ، سرشونو پایین انداختن و از زیر به من نگاه کردن...

 مین االناست که پته من رو جلوی این بریزن....ای کوفت شما رو ....چرا منو نگاه میکنین؟....ای بابا ه

 و به من  هسوزن میزدی از از خشم میترکید ، رد نگاه بچه هارو دنبال کرد متوجه شدم کیارش که اگه

 به شروع ...وایـــــــــــ....خدایا خودت بخیر بگذرون...ولی در عین ناباوری روی صندلیش نشست و هرسید

 درس دادن کرد.

 ، چرا امتحان نمیگیرید؟ آربینیکی از بچه ها پرسید: آقای  

 می گیرم. دادنــــ بعد از درس 

 رسید و به آیناز داد....ولی به  و آیناز منبه  بعد از درس دادن ، برگه های امتحانی رو یکی یکی به همه داد.

 به من ندادی.سرمو باال آوردم و گفتم:  من نداد.

 ــــ می دونم.

 ؟دــــ اون وقت چرا ندادی

 رو دارید...در این کالس  ــــ شما نه این جلسه امتحان می دید و نه جلسه دیگه حق نشستن

 .پسره بیشعور...با منه؟...فکر کرده که کیه



  .بخواید با من این کار رو بکنید ، دلیلی نمیبینم کهآربینــــ جناب 

 زارع.... دلیلش واضحه خانم همونجوری که به سر قرمزش اشاره میکرد ، گفت:

 اطمینان مچ منو میگیرید؟ ــــ من که این کا رو نکردم.....شما از کجا میدونین که با

راستشو بگید....این ،  کیارش که کفری شده بود رو به همه بچه ها بلند جوری که من داشتم سکته میزدم گفت:

 این کار رو نکرده؟

 م.چ....حال کردــــــــــــــبچه ها هیچ حرفی نزدن.....ایـــــــــــول بروب 

  های کشیک مون از بیرون اومد داخل کالس و داد زد: همونطور تو شوق بودم که یکدفعه یکی از بچه

 حالشو می گیریم.... با این کارت نقشه ای چیدیا..خوب  ..میگم نفسکیارش نیومده بچه ها.هنوز 

  گفت: با پته پته...مشاهده نمودبعد که حرفاشو تمام کرد سرشو باال کرد و جناب استاد را در مقابل خود 

  ..بعد آروم به بچه ها گفت: گند زدم نه؟.ب که اومدید...خوخو ...چهچهچ...ب آربین...ِا...س..سالم...جنا..جنا

 گفتم: کیارش با چشای خون آلود منو که دهنم نیم متر از تعجب باز مونده بود رو نگاه کرد...

 چیزه ...میدونی...میدونی.

  زد: فهمیدی؟اد ق اومدن رو نداری....د.در ضمن جلسه دیگه هم حــــ همین االن بیرون..

 سکته داشتم میزدم...

 مثل کلفتاش با من برخورد میکنه....فکر کرده .. .بیشعور کیفم و گرفتم و خیلی عصبی از کالس بیرون رفتم.

 کیه.... 

 

 فصل سوم

 باالخره کالس تموم شد و آیناز به طرفم اومد.

 ــــ صد دفعه بهت نگفته بودم که این کار رو نکن دختر؟

 ار کردم مگه؟....یه شوخی بود دیگه...اون بزرگش کرده بود...ــــ چه ک

 ــــ شوخی؟...برؾ ریختن روی استاد و خواننده کشور میشه شوخی؟

 ــــ دلت خوشه ها.....خواننده؟.....کی؟.....این سنگ پا؟....آهنگاشم مثل خودش مزخرفن...

 اشین بشین تا من بیام.یه فکری به سرم زد و برای همین هم به آیناز گفتم: برو تو م



 آیناز هم طبق حرفم ، سوییچ و ازم گرفت و به طرؾ ماشین رفت. من به سمت دفتر استادا رفتم. یه سرکی 

 کشیدم و دیدم که کیارش داخل نشسته بود و چای می خورد...کوفتت بشه.

 مهناز جون. ورقه های امتحانی و که تو دستش بود و دیدم. به مهناز که از داشت رد میشد  گفتم:

 ــــ جانم نفس؟

 ــــ میشه از آقای آربین زمان و مکان کنسرتی که میخواد بزاره و بگیری؟ به من نمیده...چون با اتفاق امروز 

 از دستم ناراحته.

 ــــ کنسرت؟ کی؟

 ــــ خودمم از بچه ها شنیدم...تازه نصؾ دانشگاه میرن.

 ـــــ باشه عزیزم...االن میپرسم.

 چون  )فت و کیارش و بیرون آورد. همینجور که داشت باهاش حرؾ میزد و منم از خنده میترکیدمبعد دفتر ر

 کری خیلی خنده دار شده بود...حتی روحشم از کنسرت نذاشتش خبری نداشت...حقته آقا...تازه کجاش و 

 آقای شاپوری یکی ه به طرؾ دفتر رفتم. وارد دفتر که شدم ، ورقه ها و دیدم که روی صندلی بود. ب (دیدی...

 از استادا گفتم: ببخشید میشه ورقه های آقای آربین و بگیرم؟ ایشون خودشون گفتند.

 ــــ خواهش میکنم...بگیر.

 با خوشحالی ورقه ها و گرفتم و از دفتر خارج شدم. سریع بطرؾ دکه دانشگاه رفتم و یه چای گرفتم 

 و تمام برگه ها و خیس و آش کردم.

 حال میده قیافه کیارش و ببینم. سریع ورقه ها و جوری که کسی نبینه به دفتر سر جاش گذاشتم دلم خنک شد...

 و یه ورقه تمیز روی همه برگه ها گذاشتم: 

 آقا کیارش که کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه...

 تا استادا به دفتر نیومده فلنگ و بستم و بطرؾ ماشین رفتم.

 خونه رفتیم. به سمت آینازبعد با 

 وارد خونه که شدم دیدم یکی خودشو پرت کرده  با آیناز خداحافظی کردم و به خونه رفتم.

 ؟روم...وا...خدا شانس بده این کیه دیگه

 ــــ سالم به خواهر شوهر مهربونم...



 ــــ سالم پونه خانم ، عروس خوب خانواده....خوبی؟

 ....از استادا چه خبر؟ــــ مرسی تو چطوی؟....از دانشگاه چه خبر؟.

 ــــ ای آیناز دهن لق...همه چیزو گفت؟

 ــــ بــــعله....همه رو گفته....

 ــــ راستی پونه امروز یه اتفاقی برام افتاد....

 ــــ چه اتفاقی؟

 ــــ بیا بریم تو اتاق برات بگم.

 با هم رفتیم تو اتاق ومن در حین لباس پوشیدن همه روگفتم.

 نفس....آخه آدم با یه خواننده اینجوری رفتار میکنه؟ــــ خیلی خلی 

 ــــ اووووه....یه جوری میگی خواننده انگار کیه....

 ــــ دختر آهنگاش معرکس....من خودم از طرفدارای پرو پاقرسشم.... خواننده معروؾ....میفهمی یعنی 

 .میبینی.ردم آرزو دیدنشو دارن رو هفته سه روز که میری دانشگاه ، خواننده ای که م..دیوونه تو هر چی؟.

 ــــ کی؟....این؟....کی آخه آرزو دیدن ریخت این سنگ پا قزوینی روداره؟ ... بابا من نخوام اینو ببینم 

 باید کی رو ببینم؟

 ــــ حاال یه خواهش ازت بکنم ، انجام میدی؟

 ــــ چه خواهشی؟

 اره بگیر تا من صداشو بشنوم...ــــ باهاش عکس بگیر و عکسشو به من بده....یا نه شم

  ــــ دیوونه ای بخدا....من میگم همینجوری باهاش مشکل دارم....اونوقت میگی باهاش عکس هم بگیرم؟...

 من نمیدونم شماها از کجا اومدید.... این خودپسند بی ریخت دخترباز از خودراضی چی 

 داره که اینقدر دوسش دارین؟

 فت: کی رو دوست داری؟پارسا در اتاقو باز کرد و گ

 صحبت میکنن... آربین ــــ هیچی پارسا جان....خواهر گرامیتون دارن درباره کیارش

 پارسا خنده ای کرد و گفت: راستی نفس ، اول نفهمیدم یارو کیه ولی بعد متوجه شدم....بابا خوش به 

 و کلی پیش دوستام پز دادم  حالت دختر...یه بار مارو پیشش ببر.... راستی دیروز که فهمیدم کیه رفتم



 ...آربینهکه استاد خواهرم کیارش 

 بخدا... تشریؾ دارید همونجوری که از جام بلند میشدم گفتم: همتون خل

 بعد به سمت پایین رفتم تا با دیدن برؾ خودمو آروم کنم.

 

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

 امروز ساعت پنج بیدار شدم و یه دوش گرفتم و به سمت کمد لباسا رفتم.

 که رگه های کرم داره خوب امروز چون هوا برفی هستش یه پالتو چرم کرم قهوه ای با شال قهوه ای 

 پوشم... قهوه ای وپوتین کرم قهوه ای می جین و شلوار

 ــــ آیناز بدو دیرت میشه ها؟

 ــــ باشه ...وایستا در و ببندم.

 از من خداحافظی کرد و منم طبق دستور  تو دانشگاه آیناز آیناز در و بست و باهم به دانشگاه رفتیم.

 استاد خل وعضمون تو حیاط موندم....چون خیلی ماشین پارک بود ، مجبور شدم ماشینمو تو یه 

 خیابون دیگه پارک کنم....برای اینکه منو تو لیست تاًخیر کرده ها ننویسن هم می بایستی تو حیاط  

 دانشگاه بمونم.

 ره سرده....مردم....آخه من از سرما عاجزم.... زمین پوشیده از برؾ بود و واییــــــــــ.....اینجا چقد

 با اینکه پالتو داشتم ولی سردم شده بود و داشتم یخ میزدم. هنوزم برؾ می بارید.

 دیگه توان  هنوز نیم ساعت از کالس گذشته و من باید یه چهل دقیقه ای رو تحمل میکردم.

 ل....بدنم می لرزید و پاهام بی حس شده بود....دِر داخل دانشگاه نداشتم....تو روحت کیارش سنگ د

 رو هم نگهبانی باز نمیکنه تا من برم پهلوی شوفاژ....آقا صفر هم رفته مسافرت.....دیگه توان 

 بینوه چیزه دیگه ایستادن رو نداشتم....برای همین هم نشستم...یه نگاهی به دور و برم کردم....بجز یه 

 م....هوا همین جور سردتر میشد و منم بی حس تر....توان اینو هم نداشتم که خودمو به ای رو ندید

 نگهبانی برسونم....توی یه آن سرم گیج رفته و چشم تار شد.

 

 .چشمامو آروم باز کردم



 واه...اینجا  کجاس؟....بهشته؟.....یا نه یه آزمایش الهی؟...

 یکی گفت: حالتون خوبه خانم؟از تختی که روش خوابیده بودم بلند شدم که 

 سرمو به طرؾ صدا چرخوندم و با یه خانم که روپوش خدمتکارا رو داشت روبرو شدم.

 ــــ میگم بهترید؟

 ــــ بله....مرسی...ولی اینجا کجاس؟...کی منو اینجا آورده؟...

 ــــ من تو رو اینجا آوردم.

 اینجا کجاس روانی؟ بهش گفتم: م.سرمو چرخوندم و با چیزی که انتظارشو نداشتم روبرو شد

 ــــ خانم رحمانی یه لحظه برید بیرون.

 خانمه رفت و من و آرش تنها موندیم.

 ــــ آرش اینجا کجاس؟....من چرا اینجام؟

 ــــ تو ؼش کرده بودی....من امروز رو میخواستم آیناز رو ببرم...ولی با دیدن حال تو با کمک آیناز 

 تیم....آیناز رو رسوندم و بهش گفتم که تو رو میرسونم خونتون....تو رو داخل ماشین گذاش

 ــــ چرا نرسوندی؟....من االن کجام؟

 ....گفتم حاال که بیهوشی تو رواینجا بیارم...ــــ خوب تو که با زبون خوش با من اینجا نمیومدی

 ودتون؟ی تو پارتی و کثافت کاریای خــــ تو چه ؼلطی کردی؟....جیػ زدم: منو آورد

 بهم نزدیک تر شد و گفت: نمیخوایم بخوریمت که عزیزم.... 

 ــــ از من فاصله بگیر.

 ــــ باشه...

 تو همین زمان یه پسره وارد اتاق شد و گفت: به...سالم داش آر  ...

 با دیدن من حرؾ شو قطع کرد و رو به من ادامه داد: سالم....خانم کی باشن؟ 

 یه آشنا.ــــ آرش با عصبانیت گفت: 

 ــــ به هر حال زود باشین بیاین که بچه ها شروع کردن...بعد به سمت بیرون رفت.

 ــــ نفس بیا بریم.

 جا  آشناتیواشکی منو میدزدی ، از کارت پشیمون نیستی و حاال هم منو جای با عصبانیت گفتم: 



 .میزنی؟....اداشو درآوردم:  یه آشنا

 که تو رو میقاپیدن دختر...حاال هم بیا بیرون تا تموم نشده....نگران ــــ نفس بحث نکن....اگه نمیگفتم 

 نباش ، قول میدم از اون کفتیا بهت ندم.

 نجور مراسمات میاری؟ایبا عصبانیت گفتم: دفعه آخرت باشه که منو تو 

 نیومد.  ــــ باشه...ولی خوب مگه چیه؟ من یه بار آیناز و هم آورده بودم. البته که فقط یه بار و دیگه

 تو هم مثل آیناز جای خواهرمی...گفتم یه حالی بهت بدم.

 ــــ الزم نکرده حال بدی. در ضمن تو مگه دوست دختر نداری؟ از آیناز شنیدم که با یکیشون حتی به 

 مرحله ازدواج رسیدی. پس چرا با اون نیومدی؟

 با همون یکی که به قول شما تا  در ضمنتو رو هم مثل آیناز بیارم اینجا...ــــ گفتم که میخواستم 

 مرحله ازدواج رسیده فعال قهرم.

 ــــ مگه بچه هستید؟ قهرم؟ کسی که فردی و دوست داشته باشه براش قهر و آشتی و کارای بچگونه 

 معنی نداره...

 حاال هم اگه سواالتتون تموم شد بیا بریم تا مجلس تموم نشده.ــــ باشه فیلسوؾ...

 که بریم ، ولی وایستاد. باهاش راه افتادم

 به قول بعضیا مجلس تموم میشه. ؟دیگه چرا وایستادیــــ 

 ــــ آخه عقل کل ، آدم با این سر و وعض میاد مهمونی؟

 بدون هماهنگی همین گرفتاریا هم داره...یه نگاه به سر و وعضم کردم و بعد گفتم: 

 گرانم نباش کسی اینا رو نپوشیده.ــــ خیله خب....لباسات تو کمد هست...بگیر و بپوش....ن

 بعد از اتاق بیرون رفت.

  یا دکلته سه چهارتا بیشتر نبود ، ولی هموناییم که بودبه سمت کمد رفتم و از دیدن لباسا حالم بد شد...

 یا تا زیر باسن که ساقی هم نداشت...از آرش این کارا بعید نیست... بدون کت بود

 خوشحال شدم..آخه من دیشب یه تونیک خیلی  تو تنم بود ،نیکی که مانتومو درآوردم و از دیدن تو

 که درش  ه بودزیبا که مامان دو روز پیش خریده بود رو پوشیده بودم و آخرش هم حوصلم نگرفت

 از یه  متونیکم آستین سه ربع بود و رنگش کرمی بود و خدا رو شکر با شلوارم ست بود. یقش بیارم.



 با دیدن صحنه مقابلم  نم معلوم میشد.لباسم و درست کردم و بیرون رفتم.طرؾ شل بود طوری که شو

 و شلوار کتون سفید با یه دختره که تاب یه جوری شدم.یه پسره داشت توی تاریکی طوری که کسی نبینه 

  داشت لب میداد...به سمت دیگه رفتم و سکوی رقص و دیدم... وای که من میمیرم واسه رقص.... مشکی

 اطرافم و که  جمع... من خیلی تیز بودم برای همین همه جا رو زیر ذربین خودم قرار دادم. اونم تو

 یه دختره و پسره رو دیدم که تو روشنی بهم لب میدادن..بازم حیای اون دوتای قبلی که  نگاه میکردم

 دختر بی تا  کردم و آرش و دیدم که تو سه چهار تو تاریکی انجام میدادن...یه سمت دیگه رو نگاه

  . [باید بگم که آرش تقریبا بیشتر دختر پسرای تهران و کرج میشناسنش ]اما خوشتیپ هستشریخت 

 که یکی از اون دخترا میگه: آرشی امروز کجا بودی؟...گوشیت خاموش بود. نزدیک تر رفتم و دیدم

 ــــ جدی؟....فکر کنم شارژش تموم شده بود.

 گرانت میشیم؟اون یکی گفت: خوب هانی نمیگی ما ن

 آرش میخواست حرؾ بزنه که با دیدن من بسمتم اومد و گفت: تو کی اومدی؟ 

 بعد به سر و وعضم نگاه کرد و کلی خوشش اومد.

 ــــ آرش کی این مهمونی کوفتی تموم میشه؟

 ــــ تموم میشه دیگه نفس...یه دو ساعتی هستیم...

 با عصبانیت گفتم: دو ساعت؟

 تو همین جا بمون تا من بیام.ــــ آرومتر روانی...

 رفت. WCبعد بسمت راهرو که نوشته بود 

 دوست داشتم برم باالی سکوی رقص ولی گفتم که اول اینجا رو یه نگاه بندازم بعدا...به سمت راستم رفتم و 

 بسمت صورتش رفتم و گفتم:  هر دو افتادیم و سریع بلند شدیم.ر راه میرفتم که خوردم به یکی...همینجو

 متاسفم.

 ــــ خواهش میکنم.

 اونم داد زد: تو؟ نگاش کردم و با چشاش روبرو شدم....این؟...داد زدم: تو؟

 ای بابا...این سنگ پا قزوین اینجا چکار میکنه.

 ــــ تو اینجا چکار میکنی؟



 هستش... و  تو اینجا چکار میکنی؟ مادرم پوزخندی زد و گفت: هه...خوب اینجا خونه پسر عمه

 نداشتم بدم برای همین گفتم: به تو چه؟ جوابی

 ــــ هه....تو مگه اینجور جاها هم میای؟

 ــــ نه....

 خنده ای کرد و گفت: پس االن عمه منه که جلوم ایستاده؟

 ــــ تو که چیزی نمیدونی خواهشن چیزی هم نگو..

 ؾ سکوی رقص رفتم.بعد رامو کج کردم و به طر

 رفتم وسط و خودمو یرم وسط...کی میشناسه؟....واال....اشکالی نداره بابا موای که دلم لک زده برای رقص...

 آهنگ وقؾ دادم و شروع به رقص کردم...با ریتم 

 داشتم میرقصیدم که متوجه شدم که همه با چشای از حدقه زده بیرون سکو رو ترک کردن و نظاره گر رقص 

 رش خورد....معلوم بود که از تعجب دهنش وا من شدن....زیر چشمی همه رو میپاییدم که چشمم به کیا

 تو حین فکرام دیدم دستی  باشن....نندس دیگران هم نمیتونن مثل خودش رفته....هه.... فکر کرده که چون خوا

 دور کمرم حلقه شد....سرمو چرخوندم و آرش و دیدم.من نمیدونم این پسره چطور به خودش اجازه میده به 

 دور یکرد....پاهامو چرخ دادم و خودمو ولی از حق نگذریم خوب منو همراهی م من دست بزنه....پررو...

 اونم دستامو سفت گرفت و کمرمو با دست دیگش گرفت و منم دستی که پشت کمرم بود دستاش چرخوندم....

 فقط رو گرفتم و بازم یه چرخ زدم....میدونی من عاشق این جور کارا هستم....حاال با هرکسی میخواد باشه...

 رقصمون تموم شد و من و آرش از سکوی رقص پایین آمدیم.همه برامون  اون شخص منو همراهی کنه کافیه.

 ی کیؾ کردم...من عاشق تشویق هستم.دست زدن و کل

 ی مرده بودن....دخترا از حسود

 رو به آرش گفتم: آرش کی میریم؟....

 ــــ میریم عزیزم....

 که پشت آرش بود حرفشو شنید و به طرفمون برگشت. عزیزم و بلند گفت طوری که کیارش

 ....خوب هستید؟آربین سالم آقایِا...آرش با دیدنش گفت: 

 کیارش چشمش به من بود و طرفش آرش...



 ــــ مرسی....خوبم.

 منم یه چشم ؼره رفتم و به طرؾ اتاق رفتم تا لباسامو بپوشم.

 گ پا روبرو شدم.لباسم و پوشیدم و در باز کردم که برم با آقای سن

 ــــ خانم نفس زارع ....پوزخندی زد و ادامه داد: آرش دوست پسرته؟

 ــــ به تو هیچ ربطی نداره.

 دساش تو چارچوب در بود و نمیذاشت که بیرون برم.

 ــــ پس دوست پسرته...

  .هم برو کنار ــــ اوال بیخود شایعه درست نکن...دومن به تو چه که من با کیم و با کی نیستم؟....حاال

 دستشو کشیدم و کنارش زدم.

 ــــ نفس خانم بد میبینی.

 یه پوزخند زدم و راهمو ادامه دادم.

 باالخره گذروندم. ماون شب

 

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

 ــــ آیناز دیر می کنیما....

 ــــ وایستا دیگه.....بندش بسته نمیشه.

 ــــ دست پا چلفتی.

 تو حیاط  ماشینو پارک کردم و با آیناز تو رفتیم. به دانشگاه رسیدیم. باالخره بندشو بست و راه افتادیم.

 پارتی و میدم چی میگن...فقط کلمه رابطه و بیشتر بچه ها من و نگاه میکردن و پچ پچ میکردن. نمیفه

 واضح متوجه نمیشدم. شنیدم. و چرت و پرت یجنس

 ا یه جوری منو نگاه میکردن.همه سالم کردن و بعضی تو کالس رفتیم و به همه سالم کردم.

 واه....اینا چرا اینجوری شدن؟....عقلشون مشکل پیدا کرده....

 یه دختره اومد جلوم و گفت: تو دیشب مهمونی بودی؟

 این از کجا میدونه؟....گفتم: آره؛ چطور مگه؟



 یکی دیگه اومد جلوم و گفت: پس تو دوست دختر آرشی...

 ا گفته؟منیت گفتم: کی این مزخرفارو به شخون تو چشام گرفته بود و با عصبا

 با  [در حالی که هیکلم و به رخم میکشید ادامه داد:] ــــ ول کن کی گفته....حاال جدی راسته؟....آرش 

 توهه؟

 با لحن محترمانه که توش عصبانیت موج میزد گفتم: اولنش مگه من چیم از اون بی ریخت خودشیفته 

  ن نه با کسی دوست بودم ، نه هستم ، داد زدم: و نه خواهم بود....کمه....دومنش همه دروؼه....م

  .با خودم درگیر بودم که یکدفعه فهمیدم .....کی؟همتون فهمیدید؟....کی این اراجیؾ و سر هم کرده؟.

 با منظورش چیه..عوضی....باید حدس میزدم که آخرش گفت بد میبینی کاره خود خود نامردشه...آره 

 به سمت دفتر استادا رفتم.تو راه آقای نیازی ، مسؤل دفتر رو دیدم.چشمای خونین 

 ــــ سالم آقای نیازی.

 ــــ سالم دخترم....کاری داشتی؟

 رو ندیدین؟ آربینــــ ببخشید آقای نیازی ، آقای 

 ــــ با من کاری داشتید خانم زارع؟

 و به آقای نیازی ی آرومی سرمو چرخوندم به طرؾ صدا و آقای شایع درست کن رو دیدم. با صدا

 به سمت  عذرخواهی کرد و رفت. و گفتم: مرسی آقای نیازی...آقای نیازی هم فهمید اونجا زیادیه

 کیارش رفتم و با عصبانیت فراوان گفتم: تو معلومه چه ؼلطی میکنی؟

 ــــ چی گفتی؟

 ــــ همین که شنیدی.

 ن.به من دست نز کشوند که من دسشو پس زدم و گفتم: منو

 پوزخندی زد و با عصبیت گفت: چطور اون آرش میتونه هر ؼلطی کنه ولی ..

 ــــ اون آرش برادر دوستمه.

 که استادتم... مــــ من

 ــــ استادمی که باش...

 کمکتون میکنم.ن نامه تونو خودم رسیدگی میکنم و ...من پایااشکالی نداره خانم زارع ــــ



 تعجب کردم...گفتم: بله؟

 د و حرفش و تکرار کرد. میخواستم بگم خل شدی که به پشت برگشتم و آقای نیازی و دیدم. لبخندی ز

 ..لطفا یدم که برای آزمایش امروز خوبه.من تو حیاط یه موجودی رو دآربین  رو به کیارش گفتم: آقای

 چند لحظه تشریؾ میارید؟

 خانم زارع. ...االن میام نؾ ه...رو چشمــــ بل

 تیم.باهم تو حیاط رف

 چی اینقدر شایعه درست میکنی؟ رو به کیارش گفتم: برای

 .ــــ شایعه نیست...واقعیته

 ــــ هه...واقعیت؟....تو از کجا میدونی؟....در مورد دیگران بد قضاوت نکن...

 ــــ من هرجور دلم بخواد قضاوت میکنم.

 و خوب میدونم...                     ــــ شاید زندگی تجمالتی نداشته باشم ولی معنی زندگی آبرومندانه ر

 .زندگی رو میدونم اینا چه ربطی به موضوع داره؟...در ضمن منم معنی ــــ

 هه...اون معنی زندگی نیست...تو حتی نمیدونی که با دیگران چیجوری برخورد میخواست ادامه بده که گفتم: 

 آدما رو باید بر اساس شخصیت الی که خوب میزنی ، در ح شون بد وکنی....تو دیگران رو بخاطر پول

 شناخت....پول خوشبختی نمیاره ، دوستی واقعی نمیاره ، محبت نمیاره ، دوست داشتن نمیاره ، راستگویی 

 اینجوری نمیاره ، عشق واقعی نمیاره....پول هیچی نمیاره....شاید بعضیا با پولت خر شدن ، ولی من 

 رو  انسان هایی که اگه همین پول تو به دور و برت بنداز...ببیبن چه نیستم...تو ، تو خودت گمی...یه نگاه

 داشتن میتونستن با دانششون به بهترین جا برسن....تو قدر نمیدونی....از نظر تو خوشبختی یعنی پول...ولی 

  بندازی...اشکالی نداره...من چون استادمیو میتونی منو از این کالساینجور نیست...اگه فکر کردی که 

 اینکه خواننده بابت  رو اولین باری که دیدمت تو، ..راستش ولی ذلت رو تحمل نکنم.حاضرم یه ترم بیفتم ، 

 وؾ هستی سر کردی که مثال خواننده معرمت...یعنی بچه ها بهم گفتن...فکرنمیشناختم...حاال میشناس هستی

 روؾ کشوری ، مردمشو دوست داره و یارم؟....نه...اشتباه میکنی...یک انسان معتعظیم در مقابلت فرو م

 پول مدل ماشین من شاید پایین باشه ، ولی هر چی هست راضیم... اونارو بخاطر پولشون تحقیر نمیکنه...

 های من شاید در مقابل پول تو پولخورد باشن ، اما ارزش اینو دارن که با پول حالل بدست میارم....البته 



 . فقط اینو بدون که هیچ وقت خودتو باال نگیر...تو هم مثل بقیه آدما نمیخوام بگم که پول تو حرومه نه..

 برادر  اون آرشه نامردتو کجا منو با یه پسر دیدی؟...هان؟..هستی... در ضمن اینقدر هم زود قضاوت نکن....

 ه اونم ...من با آرش کار جداگانه ای دارم ، چون آبروی منو برد....البتدوستم آینازه و همسایه مونم هست.

 ما بیهوش شدم و آرش هم از این موضوع رتقصیر تو بود....اون روزی که منو تو جلسه راه ندادی من تو س

  ازه شم من چون خیلی رقص دوست داشتماستفاده کرد و پای منو به اونجور جای مزخرؾ کشوند....ت

 .آرشم اومد وسط و با من رقصیدم... این رقص من بخاطر عالقه ام بود نه خودشیرینی و جذب دیگران..

 رقصید....تو خیلی زود راجب من قضاوت کردی....نکردی؟....من مثل تو که اینقدر دختربازی ، پسرباز 

 بعد بیا و ادعا به آبرو مردم فکر کن  و نیستم جناب خواننده محبوب کشور....اول برو اخالقتو درست کن

 دم خیلی مهمه...چون آبرو رفته رو به سختی میشه آبرو مرکن...راست گویی و دونستن معنی زندگی رو 

 میکنن.. و تو این کار رو ، همه باور ری شایعه درست بشه جمع کرد... تازه اگه برای کسی اونم به ویژه دخت

 .تنها چیزی که برای یه دختر مهمه ، پاکدامنی نمیدونم..اونم با من که اصال هیچ چیزی از این کارا  کردی...

 تش...و آبروش هس

 . کردمردم و آقا رو با تعجب فراوان ترک رامو به طرؾ دیگه کج ک

 چند قدم نرفته بودم که بطرفش برگشتم و گفتم: در ضمن برامم اصال مهم نیست که با این حرفام منو 

 رد کنی. از کالس بازم بیرون بندازی و یا این ترم منو 

 بعدشم رفتم.

 

 کیارش

 ..این اولین باری بود که یه دختر به من این حرؾ و زد.....حتی ...میه جوری شد با گفتن حرفاش

  یه جسارت خاصی داشت. عجیب بود.دوست دخترامم اینجوری باهام حرؾ نزده بودن... این دختر 

 کسی حتی تو چشمم هم نگاه نکرده بود...ولی این دختر...ولی با جسارت تمام...

 نفس

 ه من گفت: نفس همه چیز و شنیدم و فهمیدم موضوع از چه به کالس آمدم و آیناز بطرفم اومد.رو ب



 قراره... از طرؾ من آرش و ببخش.

 در همین حین موبایلم زنگ زد.  .اعصابم خورد بود ، برای همین چیزی نگفتم

 گوشی و برداشتم و با عصبانیت گفتم: بله؟

 ــــ سالم خانوم.

 ــــ کاری داشتید؟

 برای خودرو تون کارت آتش نشانی نگرفتید.ــــ میخواستم بگم که شما هنوز 

 ای بابا...اینم گیر داده...چه موقعی هم زنگ زده. با عبانیت گفتم: من ماشینم و فروختم.

 ــــ واه...پس االن چی دارید؟

 ــــ فرؼون. گوشی و قطع کردم و گفتم: فضول.

 آیناز هم متوجه عصبانیتم شد و چیزی نگفت.

 آیناز با ترس و  به آیناز گفتم که آرش و صدا کنه بیاد پایین. ناز خونه رفتیم.کالسا تموم شد و من و آی

 لرز گفت: فقط جون نفس من همین داداش و بیشتر ندارما... خواهشن بدبخت و نکشی.

 ــــ اون داداش بیشعورت بیشتر از اینا حقشه...البته نگران نباش...تنها دوستم و 

 ناراحت نمیکنم.

 کرد و باال رفت و بعد از مدتی آرش با یه سیوشرت مشکی که توش قرمز آبی بود و آیناز خداحافظی 

 ....تو خونم تیپ میزنه... یه شلوار تنگ مشکی و کتونی آبی بیرون آمد....کم داره

 ــــ کارم داشتی نفس؟

 کباره باره دیگه ، فقط ی دستم و به عالمت تهدید نشون دادم و گفتم: خوب گوشاتو باز کن....اگه یک

 دیگه احمق بازیای مثل دیشب و انجام بدی هم به مامان و بابام و هم به پارسا میگم و تو رو پیش 

 فکرکردی ؟.....فکر کردی که من بی  دوستت رسوا میکنم....فهمیدی؟... تو پیش خودت چی

 توسط یه صاحبم؟....هه...نخیر آقای خوش خیال...نمیگی آبروم جلوی دوستام میره؟....تو دانشگاه 

  عصابم خورد شده بود و دیگه دست خودم نبود.که من و تو باهم رابطه داریم... فردی پخش شده

 برای همین تو ماشین نشستم و گاز و گرفتم و فقط گفتم: هر کاری که میکنی اول به عاقبتش فکر کن 

 و به آبرو مردم....بعدش رفتم.



 و بی صدا گریه کردم.رمو میون بالش گذاشتم س به خونه رسیدم و با یه سالم تو اتاقم رفتم.

 چطور تونستن آبرو منو ببرن؟....خدایا خودت که میدونی من با کسی هیچ رابطه ای ندارم....کمکم 

 با خودم درد و دل کردم که  کن....من تو دار دنیا یه مشت آبرو داشتم که همونم به باد فنا رفت.

 نفهمیدم چی شد که خوابم برد.

 

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

 ــــ نفس جون بیدار شو....

 عجیبه صدای آیناز و میشنوم.

 ــــ بیدار نمیشی نه؟....هرجور راحتی...

 همون جور تو خواب بودم که یکدفعه خیس شدم....ای تو روحت آیناز...

 ــــ معلومه چکار میکنی آیناز؟

 ــــ حقته.....گفتم که هرجور راحتی....

 شدم گفتم: خیلی بدی بخدا....ببین چه کار کرد...حاال بگو ببینم که چی شد  در حالی که از تختم بلند

 اینقدر سحرخیز شدی؟

 ــــ تنبل ، ساعت نه میشه سحرخیز؟....بلند شو....بلند شو بریم بیرون یه گشتی بزنیم.

 ــــ حسش نیست آیناز....امروز و بیخیال....

 مهمون خودم باشی... ــــ همینی که گفتم....میخوام امروز کافی شاپ

 وایی جون نفس؟....عاشقتم آینازی...

 بشکنی زدم و گفتم: پس بزن که بریم.

 ــــ بریم.

 و پوشیدم و با آیناز راه افتادیم که بریم.لباسم 

 پامو از اتاق بیرون نذاشته بودم که یکدفعه یکی من و ترسوند....خود نامردشه.

 ــــ بمیری پونه....نمیگی سکته میکنم.

 .ینه....باالخره باید یه جور زهرشو بریزه رو خواهر شوهر بی زبونــــ عروس هم



 بذار اینو به پارسا بگم ، اون موقع ببینم میتونی اینو بگی یا نه....ــــ ِا؟....

 گفت:  پونه ــــ نه پس هنوزم صفت خواهر شوهری رو داری.هر دوتامون خندیدیم.آیناز: بچه ها بریم.

  بریم. 

 یم کافی باهم رفت پارسا امروز چون کالس نداشتم دست من نبود....برای همین پیاده راه افتادیم. ماشین

 اینجا ندیده بودیمش اومد و گفت: با نشستنمون یه پسره جوون که تا به حال شاپی که  پاتوقه مونه... 

 ...چه میل دارید؟سالم

 نفس چی میخوری؟ آیناز: 

 ، کیک شکالتی و بسنتی مخصوص و آب  ممم...خوب من یه کاپ کیکــــ 

 پرتؽال...

 ــــ رودل نکنی یه وقت؟.....چه خبره؟....

 ــــ خسیس....خوب من میخوام دیگه...

 ــــ خیله خوب....آقا برا منم یه بستنی بیارید.

 ــــ بله.

 ــــ پونه تو چی میخوری؟

 ــــ منم یه کیک شکالتی.

 پسره رفت و آیناز گفت: نفس؟

 ممم؟ــــ ه

 واقعا از دتم...خیلی شرمن ...راستشــــ دیروز کلی با آرش دعوا گرفتم و باهاش قهر کردم...راستش

 این موضوع مطلع نبودم...کاش که با آرش بودم و اول تو رو خونه میرسوندم.

 ــــ بیخال آیناز....در اینباره نمیخوام چیزی بشنوم.

 در حالی که به بستنیش  .وحتم ازش خبر نداشت رفتهری که رــــ ولی آبروت پیش بچه ها برای کا

 آب شد... اشاره کردم گفتم: حاال بستنیتو بخور دیوونه...

 بستنیمونو خوردیم و خونه رفتیم. پونه با تعجب ما رو نگاه میکرد. ولی خب ماجرا رو فهمیده بود.

 



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

 

 ــــ آیناز یه دقیقه وایسی من میام.

 ب...فقط زودتر....ــــ خیله خو

 بشماری اومدم. 60ــــ باشه باشه....تا 

 ــــ از دست کارای تو....هنوزم دست از کارای بچه گونت برنداشتی.

 دیگه آخرای این ترم بود و من و آیناز هم هر روز دانشگاه میرفتیم و امتحان می دادیم.امروز هم 

 ثانیه اومدم. 60ست بعد از در سومین امتحانمون بود و میخواستیم دانشگاه بریم.

 ــــ حال کردی به موقع اومدم.

 ــــ بعله....حاال شما زودتر ماشینو روشن کن تا برسیم خانم  ....

 ماشین و پارک کردم و آیناز  دانشگاه رسیدیم. دقیقه ای به 40ن و روشن کردم و باهم بعد از ماشی

 تو راهرو  داخل رفتم.ارک ماشین منم بسمت بسمت داخل رفت. نامرد برای من وای نیستاد.بعد از پ

 بودم که صدای اسی مؽرور رو شنیدم.

 ــــ استاد امتحان آسونه؟

 ــــ اگه خوندید خیلی آسونه.

 ــــ استاد کی آهنگ جدیدتونو پخش میکنید؟

 ــــ اگه خدا بخواد تا آخر این ماه...

 ....خبر خوبی بود....فعال بای.ــــ وای....مرسی

 انگه دار.ــــ خد

 بعد از تمام کردن حرؾ با دختره جلو اومد و منو دید.

 هیچ چیز نگفت و از کنارم رد شد.

 یه عذرخواهی هم نکرد. بابت اون ماجرا  نفهم....حداقل برای دلخوشیم

 نشستم. تو کالس رفتم و

 ــــ کجا بودی دختر؟



 ــــ داشتم میومدم دیگه.....شما مارو محل نمیکنی و میری.

 خوب حاال. ــــ

 کیارش اومد و به همه سالم کرد.

 .. کیفشو روی میز گذاشت و به همه گفت: بچه ها امروز آخرین روزی هستش که شما رو میبینم.

 میدونم که متوجه شدید از انصراؾ من از تدریس...

  [ید و ادامه داد:ثانیه د چهار پنجبعد از مدت ها منو برای  ]با تمام شدن امروز ، استادی منم تموم میشه....

 امیدوارم که از من راضی باشید.

 این چرا من و دید و گفت راضی باشین؟؟؟

 حاال میشه نرید....ما شما رو دوست داریم. آربینبچه ها دپرس شدن و مهناز گفت: آقای 

 دگی.....منم محبتتون....ولی خوب نباید که من دو شؽله باشم....به من گفتن که یا تدریس یا خواننــــ مرسی از 

 خوانندگی رو انتخاب کردم.....خوب حاال امتحانا رو شروع میکنیم.

 رو داد و ما هم حل کردیم. ورقه ها

 خوب بود....امتحانم و دادم و برگم و بهش دادم و فقط گفتم خدانگهدار....اونم حرؾ منو تکرار کرد.

 من تو حیاط منتظر آیناز بودم.

 ت سالم....برگشتم ، دیدم بهزاد هستش....تو حیاط راه میرفتم که یکی گف

 ــــ سالم آقا بهزاد....خوب هستید؟.....بچه ها خوب هستن؟...

 ــــ مرسی...همه خوبن....شما خوبید؟....آیناز خانم خوبن؟....

 با تعجب گفتم : بله....آینازم خوبه....کاری داشتید با من؟

 دارن؟میخواستم بگم که آیناز خانم نامزد ــــ راستش 

 نامزد؟.....آیناز؟....اشتباه  گرفتید. جانم؟.....این االن چی گفت؟....نامزد؟....گفتم:

 ــــ ولی من خودم ایشون و دیروز با یه آقا پسر سوار یه پرشیا دیدم.

 ــــ اون آقا پسر عینک دودی داشت؟

 ــــ بله...

 ــــ اون برادرش هستش و اونم ماشین برادرش آرش هستش.



 ه گفتم بهزاد یه نفس کشید....واه....چرا اینجوری کرد؟...اینو ک

 ــــ مرسی....فقط اینو به آیناز خانم نگید.

 ــــ بله حتما.

 ــــ خدانگهدار....

 ــــ خدانگهدار....

 رفت و با رفتنش آیناز از داخل آمد.

 ــــ سالم....امتحان خوب بود ، نه؟

 ــــ آره آسون بود.

 ــــ بریم؟

 م.ــــ بری

  یه سری به بازار تهران بزنیم. چون وقت داشتیم میخواستیم با هم بطرؾ ماشین رفتیم و سوار شدیم.

 من میرم اون ته پارک کنم...اینجا  به بازار رسیدیم و آیناز مثل همیشه از ماشین پیاده شد و بهش گفتم:

 پارک نمیشه....

 ــــ باشه منتظرتم.

 اون آخرا که تقریبا هیچ ماشینی نبود. ماشین رو به سمت عقب بردم و رفتم

  آدم هیکلی بی ریخت تو ماشین نشستن.ماشینو پارک کردم و میخواستم در ماشین و باز کنم ، سه نفر 

 شما کی هستید دیگه؟....زود از ماشین من برید  با لحن عصبانیت که توش ترس موج میزد گفتم:

 بیرون....

 او او گلم....چرا داد میزنی؟....کسی صداتو  رییسشونه گفت:یکی از اونا که از تیپش معلوم بود 

 نمیشنوه....داد نزن که اون حنجره خوشگلت برای کار ما نمیمونه ها...

 کنم که  با شنیدن این حرفش عصبانی شدم و از ماشین پیاده شدم و ماشینو رها کردم و میخواستم فرار

 .. یکیشون از ماشین مثل برق پرید و جلوم و گرفت.

 ــــ کجا میخوای بری خانومی؟.....دلت میاد ما رو تنها بزاری؟

 ــــ گمشید.



 اون دوتا از ماشین اومدن بیرون و رییسه همینجور که بهم نزدیک میشد ، گفت: ببین عشقم اینجا 

 کسی نیست که تو رو نجات بده.....پس خواهشن اینقدر داد نزن.

 ــــ چی ازم میخواین؟

 وایم جیگری...ــــ خودت و میخ

 بعد هر سه تا بطرفم اومدن و بهم اجازه فرار کردن ندادن ، چون یکیشون جلوم و دوتای دیگه پشتم 

 یکیشون دستمو کشید و منو داخل ماشین نشوند....دستم و بست و گفت: رییس بفرمایید. بودن.

 من روش تؾ ریختم. که ببوسهرییسه همینجور که به لبام نگاه میکرد ، جلو اومد و میخواست منو 

 جور دیگه برخورد کرد. ــــ چکار میکنی روانی؟....مثل این که باید با تو

 بعد از حرفش یه کشیده بهم زد و جوری که من سرم به دنده ماشین خورد و سرم خون اومد و لبم 

 دنده  من از سرگیجه شدیدی که در اثر خوردن بهبرای بار دوم اومد پیشونیم و ببوسه که  پاره شد.

 ، نفهمیدم چی شد و بیهوش شدم...داشتم 

 

 

  فصل چهارم

 

 چشمامو به سختی باز کردم و از دیدن مکانی که توش هستم از تعجب شاخ در آوردم.خدای من ، 

 .اینجا .... اینجا کجاس دیگه؟....تخت دونفره سلطنتی ، لحاؾ زیبا ، دکوراسیون باورنکردنی

 پذیرایی دلباز روبرو شدم. بهشته؟....بیرون اومدم و با یه

 بسمت چپ برگشتم و کسی رو ندیدم...بسمت راستم کسی نبود.

 برای همین بلند گفتم: کسی اینجا نیست؟.....اینجا کجاس؟....

 ـــــ باز تو با اون صدای جیػ جیؽوت داد زدی؟

 کی بود؟....با من بود؟....جیػ جیؽو؟....

 م. لباسای ورزشی. چه تیپم زده بود. بسمت صدا برگشتم. سرم و آروم باال آورد

  زد. مبا دیدن کیارش خشک باالتر رفتم. واه...چه ته ریش آشنایی...باالتر اومدم و



 ــــ تو اینجا چکار میکنی؟

 ــــ خوب چون اینجا خونمه.

 میکنم؟.....اون هرکوالی چلؽوز کجا هستن؟....من ــــ چی؟.....خونت؟....پس من اینجا چکار 

 ....تو چرا تو خونه تنهایی؟اینجا اومدم؟چیجوری 

 ــــ اوه...وایستا....یه نفسی تازه کن بعد....من داشتم با ماشین رد میشدم که چشمم به سه تا به قول 

 شما هرکول افتاد....دیدم که اونا بسمت یه دختره برگشتن و البته اون دختر رو ندیدم....فهمیدم دختره 

 ومدن....برای همینم بطرؾ اونا رفتم و هر سه تا شونو داؼون کردم....بعد و اونا برای اذیت ا ترسیده

 از داؼون کردنشون بطرؾ دختره رفتم و با سرکار خانم مواجه شدم....بعدشم که خوب مشخصه 

 .و بهت دارو دادم تا خوب شی دیگه ، تو رو تو خونه خودم آوردم

 تو چیجوری اونا رو داؼون کردی؟ـــــ 

 و نمیشناسی؟آربین علوم شد که تو اصال کیارش ـــــ پس م

 ــــ باید بشناسم؟....خوب یه خواننده ای دیگه....این همه ادا و اصول نداره که.

 ــــ به هر حال من کمربند مشکی ووشو رو دارم.

 تو دلم گفتم چی تو نداری؟

 از دست اون نامردا منو  دیگه حالم خوب شده بود ، برای همین گفتم: مرسی بابت پذیرایی و از اینکه

 نجات دادی.

 ــــ ِا....داری میری؟

 ــــ اینجا بمونم که چی بشه؟.....دارم میرم دیگه....خدانگهدار...

 خواستم برم ، ولی اینقدر که خونش بزرگ بود نمیدونستم که در خروجی کدوم طرفه...رو به کیارش 

 در خروجی کدوم طرفه؟ گفتم:

 .در سمت چپی ر راهرو رو بروــــ به سمت راست تا آخ

 ــــ مرسی.

 که کیارش گفت: راستی  ... بسمت راست رفتم

 .شده بودلمون کم فاصبا برگشتنم ،  برگشتم....



 ــــ بله؟

 ــــ میخواستم بگم که  ...

 ــــ که؟

 همونجور که تو چشام زل زده بود ، ادامه داد:

 زت عذر میخوام.او زود قضاوت کردنم ــــ که بابت حرفای اون شبم 

 ــــ فکر نمیکنی اینا رو خیلی زود گفتی؟

 باال رفت و در حین باال رفتن گفت: داری میری درم پشت سرت ببند. یاخم کرد و به سمت پله ها

 بیشعور.....آدم عاقل تا دم در برای مهمونش میاد....البته عاقل ، اینکه عاقل نیست.

  د....یه استخر وسط حیاط بود و با گل کاریای دورش...نپایین رفتم و از دیدن حیاط دهنم باز مو

 داشت....خدای من....کل حیاطش یه خونه ما میشه.....درخت کاری و  یی تاپحیاطش یه چندتا

 خداییش خیلی خرپوله....تازه  بچه ها میگن که پدرش شرکت داره و گلکاریاش که عالی بود.....

  ه شرکت پدرش ورشکسته شده و پدرش میخواد که آلمان بره...البتمادرشم یه شرکت تو آلمان داره.

 .و با مادرش همون جا سرمایه گزاری کنه

 

 از خونش بیرون رفتم و تاکسی گرفتم به سمت ماشینم.

 بطرفشون رفتم. به اونجا که رسیدم ، آیناز و دیدم که داشت با یه پلیس صحبت میکرد.

 رداشت و بدو بسمتم اومد....تا به من که رسید بؽلم کرد و آیناز با دیدنم دست از حرؾ زدن با پلیسه ب

 گفت: دختر معلومه کجایی؟.....گوشیت که خاموشه... یه زنگم نمیتونی بزنی؟....خبر نمیتونی 

 بدی؟....مردم از دلواپسی...

 ـــــ چی شده مگه؟.....پلیس اینجا چکار میکنه؟ 

 ـــــ بخاطر جنابالی آمده....

 ؟ـــــ بخاطر من

 راد این همون خانومه؟پلیسه به سمت ما اومد و گفت: خانوم 

 ـــــ بله جناب سرهنگ...



 .افسرـــــ 

 .افسرـــــ بله ، بله جناب 

 فاقی افتاده؟رو به من گفت: خانوم برای شما ات خندش گرفت و پلیسه

 رست میخواستم همه چیزو بگم ، ولی چون کیارش شخص معروفی هستش و امکان شایعه براش د

 بشه زیاده گفتم: خیر جناب....هیچ اتفاقی نیفتاده....فقط من کیؾ پولم رو یه جایی انداخته بودم و تا 

 یادم اومد که کجا انداختم ، بطرؾ اون محل رفتم....گوشیم هم خاموش بود ، یعنی شارژ نداشت.

 ـــــ بسیار خوب ، اگه مشکلی نیست من برم...

 ....با عرض پوزش که شما رو تا اینجا کشوندیم.ـــــ خواهش میکنم بفرمایید

 بعد  من و آینازم خداحافظی کردیم. ـــــ خواهش میکنم ، وظیفس....خدانگهدار.

 میخوای من باور کنم؟.....من مثل اون جناب سرهنگه نیستم که زود  از رفتن پلیسه آیناز گفت: یعنی

 خر بشما....

 ـــــ جناب افسر.

 .در هر صورت ، بگو چی شد.ـــــ حاال هر چی...

 ـــــ به جان آیناز هیچ اتفاقی نیفتاد.

 ـــــ نفس.

 ـــــ میگم به جان آیناز...

 ـــــ باشه بابا باور کردم....فقط اینقدر جون ننه مرده منو قسم نخور.

 ـــــ باشه....حاال بریم بازار؟

 ـــــ نه بابا ، کی حوصله بازار رو داره....بریم خونه.

 کسی خونمون آیناز خونه رفت و منم رفتم خونمون. سوار ماشین شدیم و خونه رفتیم. ـ باشه بریم.ــــ

 بله؟ گوشی رو برداشتم: تلفن زنگ خورد.تلویزیون رو روشن کردم.کیفمو رو کاناپه گذاشتم و نبود...

 ونه خله بخدا....نمیدونم این پ ..بای..یازود بیاشما خونه مایین... ، ..شامـــــ بله و بال...بیا خونه ما.

 پارسا از چیه این خل چل خوشش اومده که باهاش ازدواج کرده...

 .بعد از چند ثانیه برداشت: جانم مادر جان؟به مامان زنگ زدم..



 ـــــ سالم مامان....شما خونه پونه اینا هستید؟

 ـــــ آره نفس جان....تو هم بیا...

 ـــــ باشه اومدم....فعال بای

 نه دایی که رسیدم ، سادن و پرهام به خو لباسمو پوشیدم و با ماشین راه افتادم.سریع  خدانگهدار. ـــــ

 و سادن و پرهام  ماشین و پارک کردم و بسمت دروازه رفتم. دیدم که باهم حرؾ میزدن. و شاهین و

 هم بطرفم اومدن.شاهین 

 ..خیلی وقته ندیدمت.ـــــ سالم دختر عمه گل...چطوری؟.

 ....ما خوبیم ، شما چطورین؟دایی خلـــ سالم بر پسر ــ

 ـــــ فعال که شما از ما بهترین.

 ـــــ منظور؟

 ـــــ شنیدم با آدمای معروؾ میچرخی.

 با آدمای معروؾ؟ ـــــ من؟

 دیگه. آربینـــــ کیارش 

 ـــــ اوه....اون سنگ پا قزوین و میگی.

 پرهام و شاهین از خنده ترکیدن.

 ا میخندین؟ـــــ چر

 سنگ پا چیه.....خواننده معروؾ و میگی سنگ پا؟، شاهین: دختر 

 بعدش داخل  فقط گفت: فعال من برم....خدانگهدار. سادن اصال نخندید.... ـــــ از اینا بیشتر حقشه....

 خونه رفت.

 شاهین : خب نفس بگو باهاش عکس انداختی؟

 عکس بندازم.ـــــ یک درصد فکر کن که من با اون خودشیفته 

 کنید.....بیاین تو....بیرون هوا سرده. پرهام: حاال این حرفارو فعال قطع

 وارد خونه که شدم با زن دایی ها و خاله و  گل گفتی پرهام.....داشتم میمردم....همگی باهم تو رفتیم.

 ه باز کردم تا در و ک تو اتاق پونه رفتم و مانتوم و درآوردم. دایی ها و آقا سعید احوال پرسی کردم.



 از اتاق خارج بشم ، پونه با پخش منو ترسوند.

 ـــــ بمیری پونه که اینقدر کارات بچه گونست.

 ـــــ دلت میاد خانومم بمیره؟

 بله ، پارسا خان آمد.

 زن و شوهر انگ همن. ...ـــــ اوه....پس معلوم شد

 ـــــ راستی نفس یه خبر بد دارم.

 ـــــ چی؟

 ...ـــــ پارسا جان

   ..بای..باشه ، ما میریم تو مجلس مردا....مثل اینکه مجلس زنونس.ـــــ بعله

 بعد از رفتن پارسا ، پونه منو تو اتاقش کشوند و پرتم کرد رو تخت...

 ـــــ چته حاال پونه؟

 داره میره آلمان برای چند سال. آربینـــــ نفس 

 ـــــ جدی؟.....خدارو شکر....از دستش خالص شدم.

 .اــــ سنگ دل؛ بابا من طرفدار پر و پا قرصشمـ

 ....ای دیوونهدر ضمن خیلی  ـــــ به من چه....

 ...  ـــــ نفس

 ـــــ ها؟

 ـــــ یعنی من باید تا چند سال برای گوش دادن به صداش صبر کنم؟

 ن ـــــ اون صدایی که هر روز رو مخم راه میرفت و فکر کنم اصال گوش ندی بهتره...همون حی

 مامان صدامون زد برای شام.

 ـــــ بیا پونه جان بریم شام بخوریم.....ؼصه اونم اصال نخور....ارزش ؼصه خوردن و نداره.

 ـــــ نفس خانوم دفعه آخرته راجب خواننده محبوب منو پارسا اینجوری حرؾ میزنیا.

 ـــــ اوه...آقا پارسا هم طرفدار ایشونن؟

 و دیوونه نیستن....بابا صداش معرکس ، اونوقت بهش میگی رو مخم راه ـــــ بله.....همه که مثل ت



 خندیدیم و بطرؾ سفره رفتیم.همه نشسته بودن و من جا نداشتم که بشینم. میره؟

 ـــــ مرسی ، اما میشه بگید من کجا بشینم؟

 خاله: بیا خاله جان کنار سادن جا هست.

 بیام اینجا بشینم؟من تو عمرم کنار پسر فامیل ننشستم ، اونوقت 

 ـــــ بیا نفس اینجا بشین دیگه.

 به ناچار گفتم: چشم...خیلی بدجور کنارش نشستم ، طوری که بدنمون بهم میخورد.....میدونین من از 

 موهام باز باشه یا رقص کنم اینکه یه نامحرم بهم دست بزنه بیزارم ، ولی خب من عقیده دارم که 

 آزاد باشم.شامو با بدبختی خوردم و سادنم چون فهمیده بود ، سریع اشکالی نداره.....دوست دارم 

 ظرؾ ها رو شستیم و بعد باهم بسمت اتاق بعد از شام من و پونه مبل نشست. یشامشو خورد و رو

 پونه رفتیم. البته پونه اول نیومد و با پارسا کار داشت. از این زن و شوهر هرچیزی بر میاد. منم تو 

 رش وایستادم.روی تخت پونه نشسته بودم و داشتم با آینه اش با خودم ور میرفتم که در اتاق پونه منتظ

 باز شد و سادن وارد اتاق شد.با دیدنش سریع آینه رو کنار زدم و از رو تخت بلند شدم. اونم مثل من 

 جا خورد و گفت: ببخشید مزاحم شدم ، فکر کردم که پرهام و شاهین اینجان.

 .اینجا نیستن.ن ..ــــ نه آقا ساد

 منم با یه لبخند باهاش خداحافظی کردم. سادن تا دم در رفته بود که همون جا  ـــــ خب پس فعال.

 وایستاد و بسمتم برگشت و گفت: نفس خانوم ...

 ـــــ بله؟

 .میخواستم بگم که شما چه موقع هایی خونه تنهایید؟ـــــ میخواستم...میخواستم..

 خوب من جمعه ها تنهام...چون مامان و بابا کوه نوردی میرن و گفتم:  والی بود؟تنها؟ این دیگه چه س

 کاری دارید مگه؟ پارسا هم باهاشون میره...ولی من چون دوست ندارم ، نمیرم.

 بازم یه لبخند زدم و رفتش....ـــــ نه ، فقط میخواستم بدونم....همین. فعال

 

 

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



 

 وز باید زودتر بریما.ـــــ آیناز بدو ، امر

 تو ماشین نشست.آیناز  یه یک هفته ای از ماجرای مهمونی تو خونه خاله اینا میگذشت. ـــــ باشه اومدم.

 ـــــ سالم.

 ـــــ سالم بر شما....بچه ای مگه مامانت برات لقمه میگیره؟.....مگه خودت دست نداری؟

 ـــــ بیخی بابا....

 ماشینو گرفتم و با سرعتی که خودمم نمیدونم ازکجا آوردمش بعد از بیست گاز  امان از دست تو آیناز.

 دقیقه رسیدیم.

 ـــــ میخواستی ما رو بکشی نه؟.....چه وعض رانندگیه دختر....

 ـــــ خوب دیر کردیم دیگه.....بدو تا بیشتر از این دیر نکردیم.آیناز رفت و منم ماشین و پارک کردم 

 آیناز داشت با روشا حرؾ میزد و منم  رو صندلیم نشستم. طبق معمول فتم وو داخل رفتم.تو کالس ر

  .. داشتم فکر میکردم که یکدفعه حواسم به سنگ پا قزوین رفت.خدایی مدیونشم. بیکار نشسته بودم.

 اگه نبود من االن معلوم نبود چه حالی داشتم.همینجور فکر میکردم که یادم به عطرم افتاد....خاک بر 

  ...عطر من تو خونه کیارش جا مونده...وای...چیکار کنم؟...اون عطر برای من خیلی باارزشه.سرم.

 اونو مادربزرگم از مکه برام آورده...من بخاطر اون حتی با پونه دعوا کردم.مادربزرگم وقتی زنده 

 .من  بود ، از مکه برای همه سوؼاتی آورده بود...سوؼاتی منم یه عطر خیلی خوشبو اصل بود..

 سوؼاتیمو که گرفتم پونه لج کرد که اون برای منه....حتی اونو از دستم کشید...منم نامردی نکردم و 

 وای من چیکار کنم حاال؟....فهمیدم باید یه سیلی زدمش...با این کار ما تا دو سه هفته ای قهر بودیم.

 صداشون به گوشم میومد: برم خونش....آره...تو همین حین مهناز با یه پسره داشت حرؾ میزد که

 همین امروز میره آلمان. کیارشآره....

  برگشتم و به مهناز گفتم:نه واقعا رفته؟ نک...نکنه حرؾ پونه هم درست باشه؟چی گفت؟.....وای

 میخواد بره آلمان؟ کیارشمهناز 

 ـــــ آره نفس جون...همین امروز ظهر میره.

 ـــــ تو از کجا میدونی؟



 فیسبوکش خوندم.ـــــ دیروز تو 

 ؟آدرس فیسبوکشو داریـــــ مگه تو 

 ـــــ کیارش جون آدرس فیسبوکش و به همه دانشجوهاش داده...تو مگه نگرفتی؟

 حاال کی میاد؟گفتم: ای بابا...گیر داده ها...

 ـــــ یه چند سالی اونجا میمونه....کنسرتاشم میخواد همونجا برگزار کنه.

 بدبخت شدم.نه......نه

 د اومد و برگه ها رو داد....امتحانم و دادم و به آیناز گفتم بمونه تا من بیام؛ استا

 از  رسیدم. چون میخواستم برم خونه آقای خودشیفته...سریع ماشین و روشن کردم و بعد از یک ربع

  ماشین پیاده شدم و بسمت در رفتم و آیفون و زدم.

 رو زنگ بود که یه آقای مسنی از داخل بیرون آمد.دستم  ...بگـــــــیر.جون مادرت بگیر.خواهش...

 ـــــ چه خبره دختر...سرمون رفت عزیزم.

 هستش؟ آربینـــــ آقا ببخشید ، آقای کیارش 

 ـــــ دوستشی؟

 ـــــ نه...استادم هستش؛ کارش دارم.

 اال چیکار ح ـــــ نه دخترم؛ اینجا نیست....یعنی تو ایران نیست...االن باید داخل هواپیما باشه.

  . بردیری کیارش که یادگاری مادربزرگم و کنم؟....بمی

 ببخشید میشه یه سوال بپرسم؟آقا بدونه.برای همین گفتم: شایدم این 

 ـــــ بگو دخترم.

 ـــــ داخل خونه شما یه عطر گم شده....شما پیداش نکرید؟

 تمیز میکنیم... یه همچین چیزی که نجا رو یـــــ دخترم من و خانومم هر روز تو این خونه هستیم و ا

 تو میگی رو پیدا نکردیم.

 خبر ندید که من اومدم. آربینـــــ مرسی...فقط به آقای 

 ـــــ باشه دخترم.

 ـــــ ممنون...خدانگهدار.



 سوار ماشین شدم و بطرؾ دانشگاه رفتم.کدوم گوری رفتی تو کیارش...حاال ـــــ خدا به همراهت.

 ون عطر رو میخوام... من و اون عطر و ده ساله دارم...حاال بخاطر آقا گمش چیکار کنم...من ا

 کردم.وارد دانشگاه شدم و آیناز و سوار کردم.

 ـــــ چی شد؟....کجا رفته بودی؟

 از قبل شیرین فروشی رفته بودم تا شک نکنه. ــــــ رفته بودم شیرینی فروشی یه کیک بر بدن بزنیم.

 چهار تا کیک خامه ای که گرفته بودم و جلوش گذاشتم. ت کو؟ـــــ خوب...حاال کیک

 ـــــ یعنی تو میخوای بگی که بخاطر یه شیرینی فروشیه که یک ساعت دیر کردی؟

 ـــــ خوب پارسا یه شیرینی فروشی توپ تو پایین تهران سراغ داشت...منم گفتم برم اونجا.

 ؛ البته یکی من خوردم و سه تا آیناز.بعد از  ـــــ خوب حاال بیا بخوریم.نشستیم همه رو خوردیم

 به پونه  به آیناز گفتم که بیاد خونه ما؛ اونم از خدا خواسته قبول کرد. خوردن شیرینی ها خونه رفتیم.

 سه هم زنگ زدیم و گفتیم بیاد خونمون...اونم قبول کرد و بعد از نیم ساعت اومد.خونمون کسی نبود.

  آربینپونه: راستی آیناز کیارش  ردیم و نشستیم پای تلویزیون و خوردیم.تایی رفتیم یه کیک درست ک

 همونی که از همه آهنگاش زودتر  قبل از اینکه بره اون آهنگه که قرار بود بیرون بده رو بیرون داد.

 آیناز: وای...آهنگ رو داری؟خوند. یعنی سر سه هفته تموم کرد. 

 ـــــ تو فلشمه.

 ری؟ـــــ فلشتو همراه دا

 ول کنین تو رو خدا.گفتم:  ـــــ آره...رو به من گفت: نفس اون لپ تابتو روشن کن.

 ـــــ روشن کن تا حالیت کنم صداش چقدر قشنگه..

 پونه فلششو  راستش میخواستم بدونم که صداش چیجوریه ، برای همین لپ تابم و از اتاق آوردم.

  کردم:گذاشت و پلی رو زد و منم با رؼبت داشتم گوش می

 ًویغْام

 

 تؼًَّ ایٌزْؿی ؿوگیٌن

 



 تَ ُوَ آػها تؼتیٌن

 

 ٌُْفم عْاتو ّ هیثیٌن

 

 صـكاىْ

 

 ٌُْفم كـاهْه ًکـػم

 

 چیقی ًویؼًَّ اف ػؿػم

 

 ػّمت ػاؿم كکـ کٌَ مـػم

 

 ًویغْام

 

 تؼًَّ صال هي عـاتَ

 

 توْم فًؼگین ػؾاتَ

 

 لضظَ ُام پـ اف اّطـاتَ.. ًویغْام..

 

 ًویغْام

 

 اّى فهیي عْؿػمتؼًَّ تی 

 

 تؼؼ اّى ؿّفا ؿّ ىوـػم

 

 ػيوو ّ تَ هلثن مپـػم

 

 ًویغْام..



 

 …ًویغْام تؼًَّ 

 

 ُـىة کزا هیـم

 

 مـاؿو ّ اف ُوَ هیگیـم

 

 ػاؿم اف ػلتٌگیو هیویـم

 

 یاػگاؿیاىْ مْفًّؼمُوَ ی 

 

 ىیيَ ی ػطـىْ ىکًْؼم

 

 اها تاف ػاىوو هًْؼم

 

 ًویغْام

 

 تؼًَّ صال هي عـاتَ

 

 گین ػؾاتَتوْم فًؼ

 

 لضظَ ُام پـ اف اّطـاتَ.. ًویغْام..

 

 ًویغْام

 

 تؼًَّ تی اّى فهیي عْؿػم

 

 تؼؼ اّى ؿّفا ؿّ ىوـػم

 



 ػيوو ّ تَ هلثن مپـػم

 

 ًویغْام..

                              " نمیخوام بدونه از سروش دادخواه "

 

 نوم؟آیناز: قشنگ خونده بود نفس خا خداییش خیلی قشنگ خونده بود.

 نمیخورد صداش تو خوندن اینقدر زیبا باشه. شـــــ آره...ولی آخه اصال به

 دته؟...اونو پونه: تازه من شنیدم که هر آهنگی که میخونه برای کسی هستش...آیناز آهنگ قبلی رو یا

 برای پدربزرگش که تازه فوت کرده بود ، خونده بودا.

 ـــــ جدی؟...

 برای مادرش خونده.یگه هم ـــــ آره...تازشم یه آهنگ د

 ـــــ این یکی رو یعنی برای کی خونده؟

 من: خوب معلومه...این همه دوست دختر داره ، هر آهنگ برای یه دوست دخترش....اینم البد برای 

 دوست دختر تازشه.

 بعد از خندیدن آیناز گفت: راستی نفس  . آیناز: امان از دست تو نفس...همه خندیدیم.

 ـــــ هوم؟

 ـــــ ما فردا میخوایم بریم رشت خونه دایی بابام.

 ـــــ االن؟...موقع امتحانا؟

 ـــــ راستش دایی بابام فوت کرده....بابامم خیلی بهش مدیونه...میگه اون بوده که دستشو گرفته و 

 بام سرپرستی بابامو به عهده بزرگش کرده...پدربزرگ و مادربزرگم وقتی فوت کردن ، دایی با

 .تگرف

 ـــــ باشه بابا...نمیخواد دیگه زندگینامه باباتو بگی...به استادا گفتی؟

 پشت آیفون زنگ خونه به صدا دراومد. ـــــ آره...موقعی که رفته بودی شیرینی بخری بهشون گفتم.

 کجا بابا؟...هستی.گفتم:  آیناز: من دیگه میرم. پارسا و دیدم.در و براش باز کردم.



 یگه شبم شده.نه مرسی...د ــــ

 آیناز رفت و من و پونه تنها موندیم...هرچند پونه خانم که االن تنها نیستن.پارسا  هرجور راحتی. ــــ

 ...خوبی؟سالم آقا پارساپونه به پیشواز نامزد گرامیش رفت و کیفشو ازش گرفت و گفت: تو اومد.

 ــــ سالم بر بانوی گرامی...از این طرفا؟

 پارسا بطرفم برگشت و گفت:  به خواهرشوهر گلش بزنه. ــــ گفت بیاد یه سری

 ...نفس خانوم...حال شما؟به به

 البته بهتر شد. حال شما بهتره آقا پارسا. [در حالی که به پونه اشاره میکردم ، گفتم ]ــــ خوبم...ولی به نظرم 

 ــــ اون که بعله.لپ پونه سرخ شد.

 ینم که نامزدته...دیگه خجالت نداره که...من: ای بابا...من که دوست خل و چلتم...ا

  بیا پیش خودم تا از خجالت درت بیارم. هم شید...پونه جون شماــــ نفس بس کن...خانومم خجالت ک

  و رو به پونه گفتم: پونه معلوم نیست این همسرت چه خوابی امشب برات دیده.... قرارگرفتمبین پارسا و پونه 

 نظرتون چیه؟بعد عمه بشم.بزارید عروسی بکنید بابا  

  با این حرفم پارسا منو دنبال داد و منم د فرار...

  دراومد.ر حین دویدن بودیم که زنگ به صدا د پونه هم میخندید و پارسا و تشویق میکرد.

 میتونم بگیرمت.نپارسا وایستاد گفت: دیگه ول نفس...مردم از بس دویدم...بابا ده دقیقه هستش که دنبالتم و 

  مامان و بابا هم بعد از باز کردن در وارد خونه شدن. نه خندید و رفت در و باز کرد.پو

 مامان تا پونه رو دید لبخند زد و گفت: الهی قربون عروس گلم بشم؛ اومدی پارسا و ببینی مادر؟

 من: کی خواست این پارسا و ببینه...من گفتم بیاد اینجا تا از تنهایی درام...

 م باالخره که دستم بهت میرسه..پارسا: نفس خانو

 مامان: پونه جان شام اینجا بمون.

 ــــ نه عمه جون...مرسی...زحمت دادم.

 من: نه عمه جون زحمت دادم؟...بیشیم بینیم باو...پارسا داره از خوشحالی میمیره ، اونوقت ضدحال 

 همه خندیدن. میزنی بهش؟

 بمون...منم به کوروش و زیبا مامان: چه زحمتی دختر...تو رحمتی...شام اینجا 



 اطالع میدم که تو پیشمون هستی.

 تو اتاق حرؾ میزدیم که پارسا اومد و گفت:  من دست پونه رو گرفتم و به اتاق بردمش. ــــ مرسی.

 راستی نفس من فردا برای کاری به ماشین نیاز دارم. میشه فردا من بگیرم؟

 ــــ باشه...برو به کارت برس.

 واهری...خوب حاال بیاید شام بخوریم.ــــ مرسی خ

 رفتم نمازمو خوندم و بعد رو تختم رفتم تا بخوابم.در شاممونو خوردیم و پارسا پونه رو رسوند.منم 

 به امتحان فردا...به سفر آیناز...حتی راستش به اسی مؽرورم  حین خوابیدن به همه چیز فکر میکردم.

 میکشمت...یادگاری مادربزرگم و گم کردم...اونم پیش فکر میکردم.اگه دستم بهت یه روزی برسه 

 داشتم همینجور فکر میکردم که خدایا آدم قهطی بود که باید عطر مادربزرگم پیشش گم میشد؟ کی؟

 ماه دیگه تولدمه. آخ جون مهمونی. من عاشق مهمونیم. اینقدر فکر کردم که چی چند یکدفعه یادم اومد که 

 خوابم رفت.  بپوشم و کادو چی میارن که

 میم گرفتم که صدای آالرم صدیشب با شنیدن صدای کیارش ت آالرم گوشیم بلند شدم .صدای صبح با 

 ای بابا این امتحانام که تمومی نداره. هرچند آخه خداییش قشنگ خونده بود.  گوشیم صدای اون باشه.

 ه استادا گفته مشکلی نداره. که دیگه آخراشه. آینازم دو روزه که نیومده. ولی خب از اونجایی که ب

 زودتر راه افتادم تا  بمیری آیناز که خوش میگذرونی.یه دوش گرفتم و لباسمو پوشیدم و راه افتادم.

 تاکسی بگیرم. هی...قدر ماشین پارسا و االن میدونم. یه تاکسی گرفتم و بعد از نیم ساعت به دانشگاه 

 تحان و با هزار بدبختی دادم. خیلی امتحانش سخت رسیدم. پول و حساب کردم و سریع داخل رفتم.ام

 بود. خوب شد آیناز نیامده بود ، وگرنه کلی ؼر میزد. بعد از امتحان یه یک ربعی تو حیاط دانشگاه 

 موندم. بعد از یه ربع داشتم خونه میرفتم که یکی پشت سر من اومد و گفت: 

 ...خوب هستید؟تم: سالم آقا بهزادبرگشتم و بهزاد و دیدم. لبخندی زدم و گف نفس خانوم؟

 ــــ ممنونم...شما خوبید؟...آیناز خانوم خوبن؟

 من موندم. این چرا هی به آیناز گیر میده؟

 کار داشتید با من؟ ؟بــــ خوبم...آینازم خوبه...خ

 ــــ هیچی فقط دیدم که آیناز خانوم نیستن گفتم بگم که مشکلی پیدا کردن یا نه؟



 بهزاد خوشحال شد  ی نیستش...آیناز برای کاری رفته شمال.ــــ نه مشکل خاص

 و لبخند محوی زد. گفتم: خوب کار دیگه ای نیست؟

 ــــ راستش میخواستم شماره آیناز خانوم و داشته باشم ، چون من از ایشون یه جزوه گرفتم و االنم 

 م بهشون زنگ بزنم که میخواستم بهشون بدم؛ ولی خوب چون نیستن و من میخوام برم سفر میخواست

 نمیدونم چرا زبونم نچرخید بگم نه و به  اون و یه جایی بزارم و وقتی ایشون برگشتن اون و بردارن.

 بسمت یه ، بهزاد اعتماد کردم و شماره آیناز و بهش دادم. اونم تشکر کرد و رفت.اول از همه 

 یابون وایستادم تا ماشین بگیرم.دستم خوردم. بعد کنار خخریدم و شی رفتم و یه ساندویچ ساندویچ فرو

 و به معنی اینکه تاکسی ها وایستن جلو می آوردم.چون اون موقع کم تاکسی پیدا میشد.باالخره بعد از 

 یه ربع یه ماشین برام نگه داشت.من همیشه اول از اینکه ماشینه تاکسی باشه یا نه اطمینان کامل و 

 ماشینه تاکسی بود و برای همین سوار شدم.داخل ماشین بجز  پیدا میکردم ، بعد سوار میشدم. االنم

 راننده فقط دو آقا بودن. راننده گفت که کجا پیاده میشید و منم گفتم که کرج دربست و اونم قبول 

 ولی  میشه اینجا پیادم کنید؟و راننده من و پیاده نکرد. گفتم: کرد.بعد از نیم ساعت به کرج رسیدیم 

 ه چیزی گفته باشم. بلندتر گفتم: آقا همین جا پیاده میشم.بازم پیادم نکرد. نگران انگار نه انگار ک

 شده بودم و تو گوش راننده داد زدم: میخوام پیاده شم.کسی توجهی به حرؾ من نکرد. داشتم سکته 

  با صدای لرزونی جیػ زدم: میخوام پیاده شم میکردم. نکنه اینا راننده نباشن. وای خدایا کمکم کن.

 عوضیا. و هی به شیشه پنجره میکوبیدم.داد میزدم و جیػ میزدم تا اینکه سرنشین جلویی از جیبش یه 

 جیکم در نیومد.  اسلحه بیرون آورد و به نشونه تهدید گفت: خفه میشی یا خفت کنم؟

 بود هم  ولی با دیدن سرنشینه قلبم وایستاد.خدای من این اینجا چکار میکنه. اون آقا که کنار من نشسته

 اینا همون بدنم میلرزید.  سرشو برگردوند و گفت: سالم عشقم...خوبی؟...نامزد دلبندت خوبه؟

  کسی که کنارم نشسته بود همون رییسشون بود. هرکوالیی بودن که دفع پیش اومدن و اذیتم کردن.

 راننده گفت: کجا بریم رییس؟

 گفتم: با من چکار دارین؟رییسه با چشمای ــــ همون جای همیشگی.از ترس گریه بیصدا میکردم و 

 عصبانی بهم زل زد و گفت: میخوایم تالفی تمامی کتکایی که از دست اون عشقت خوردیم و به سرت 

 اونا هم بیاریم.خدایا کمکم کن.بدنم از شدت ترس میلرزید و گریه میردم و صورتم خیس شده بود. 



 بیرون و  تا اینکه بعد از دو ساعت میدم کجا هستم.از ترسم اصال نفهداشتن با خودشون حرؾ میزدن.

 میدان زنجان و دیدم. عمه ام زنجان میشینه و برای همین کل زنجان و از بهرم.با صدای نگاه کردم و 

 خفه ای گفتم: بخدا اگه پول میخواید زنگ بزنین به پدرم تا بهتون بده.پوزخندی زد و گفت: ما با تو 

 نیست.حالم داشت بد میشد و سرم داشت گیج میرفت. بیرون و نگاه کردمو کار داریم. مشکل ما پول 

 هیچ توجهی نکردن و به ...دیدم داریم از زنجان دور میشیم. جیػ زدم: من و کجا میخواین ببرین؟ ها؟

 حرؾ زدنشون ادامه دادن.منم از ترس حالم بدتر شد و بیهوش شدم.

 

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

 ا دیدن صحنه مقابل نفسم حبس شد. من میان سه دختر بودم. اونا به من چشمامو به سختی باز کردم. ب

 یکی دیگه  نامزد داری؟ اون یکی میگفت: چند سالته؟ نگاه میکردن. یکیشون میگفت: حالت خوبه؟

 با سرگیجه ی شدیدی که داشتم بلند شدم و به اطرافم نگاه  خدای من!!!!چقدر چشات قشنگه.میگفت: 

 ا گفتم: اینجا کجاس؟ من از کی بیهوشم؟ شما کی هستید؟ من االن کجام؟کردم. رو به دختر

 و ما هم مثل تو  بوشهرهیکی از دخترا گفت: عزیزم تو دقیقا سی و شش ساعته که بیهوشی و اینجا هم 

  پنج روزه که اینجاییم.

 رو به سه  ب باشه.انگار یه خواش ساعته که بیهوشم؟ باورم نمیشد.؟ من سی و شبوشهره؟ اینجا بوشهرچی؟ 

 تاشون گفتم: شما میدونین که ما رو برای چی اینجا آوردن؟

 ــــ خوب بخاطر اینکه ما رو بفروشن.

 با شنیدن بفروشن قلبم تند میزد. خدای من. یعنی من میخوام فروخته شم؟

 ترم آخر انشجو ساله از تهران دشش بیست و  نادختره ادامه داد: راستی خودمونو برات معرفی نکردیم. من مه

 ه و دانشجو رشته سالش سهخواهر کوچیکتر من که بیست و  مهدیسرشته معماری هستم و سمت راستی منم 

 گرافیکه...خوب و دانشجو رشته  کوچیکترهاز تهرانه و از من یک سال  رستاو سمت چپی منم  صنایع ؼذاییه

 تو از خودت بگو.

 تو دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم. البته بهم نازنینم ــــ منم نفس از کرج و دانشجو رشته پزشکی 

 تو  گفت: مهدیسدهنشون از تعجب به کؾ زمین چسبید. یه لحظه تو اوج ؼمگینیم لبخندی زدم. میگن.



 اینه که اینا کارشون تو تهرانه.که ما از این چند روزه فهمیدیم گفتی ازکرجی ، ولی تا اونجایی 

 تهران درس میخونه دیگه.: عقل کل خوب نفسم تو مهنا

 ــــ اوکی...

 من: شما چیجوری اینجا اومدین؟

 : میشه بهت نازنین مهدیس ما هم مثل تو سوار ماشینشون شدیم و بعدم که خودت بهتر میدونی. گفت: رستا

 بگم؟

 ــــ بگو...

 ــــ نازنین تو چند سالته؟

  گفت: ناراحتت کردم؟ مهدیسبا شنیدن حرفش گریم گرفت. 

 سالمه و ماه دیگه  هجدهتولدمه.من  ماه دیگه چندندی زدم و گفتم: نه عزیزم گریم بخاطر این بود که لبخ

 ساله میشم. نوزده

 : اوه...ما فکر کردیم هم سن مایی...تو که خیلی بچه ای...پس البد ترم اولی هستی...نه؟مهنا

 ــــ بله ترم اولی هستم.

 رو به بچه ها گفتم: من گرسنمه...شما چی؟ تر میشدم. و منم هر لحظه گرسنه ه بوددشهوا ؼروب 

 : باید تحمل کنی عزیزم...اینجا فقط یه صبحانه و یه نهار میدن. برای نهار تو بیهوش بودی و چیزی رستا

 نخوردی.

 وای باید تا صبح صبر کنم؟

 ه و یه سس و : ولی نگران نباش...ما یه کم برات کنار گذاشتیم. و از پشتش یه سیب زمینی پختمهنا

 بهم داد. گفتم: شما تو این چند روز اینارو میخورین؟

 ــــ خوب آره.

 لبخندی زدم و به سیب زمینیه نگاه کردم. چه کارکنم دیگه. لنگ کفش در بیابان نعمته. ؼذا رو خوردم 

 یه  وو یه سرویس بهداشتی که توش یه المپ  پانزده شانزده متریما تو یه اتاق و ازشون تشکر کردم.

 بودیم. ، بودپنجره کوچیک 

 : تو ازدواج کردی نفس؟رستا



 میاد منو بگیره...تو چی؟ــــ نه بابا...کی 

 سرشو پایین انداخت. میشد فهمید که داره بیصدا گریه میکنه.بهش گفتم: 

 جون. رستانمیخواستم ناراحتت کنم 

 بود که باهم نامزد بودیم و همدیگرو  ــــ نه...طوری نیست...من یه نامزد به نام کیوان داشتم. یک سال

 از جونمونم بیشتر دوست داشتیم. یه روز کیوان بهم گفت که تولد دوستشه و باهم بریم اونجا. منم قبول 

 کردم. خالصه رفتیم. من دوستای جدیدی پیدا کرده بودم و باهاشون حرؾ میزدم و متوجه کیوان 

 نیست. ازاین و اون سراؼشو میگرفتم. به همه جا هم نبودم. بعد از حرؾ زدن فهمیدم کیوان پیشم 

 سرزدم.تو همه اتاقا رفتم ولی خبری ازش نبود. تا اینکه وارد یه اتاق شدم و صحنه ای که نباید میدیدم 

 و دیدم. کیوان...کیوان..

 به اینجا که رسید گریش شدت گرفت.

 من: اگه نمیتونی نگو.

 داد: دختر می. دختره...دختره...با شدت گریه ای که داشت ادامه ادامه داد: کیوان و با یه دختره دیدم

 بخاطر کیوان به خواستگاراش جواب منفی داد. حالم بد شده بود و تند تند به خالش بود. همونی که 

 کیوان و دخترخالش فش میدادم. کیوان متوجه من شد ولی به سمتمم نیومد. بعد از چند روز ماجرا رو 

 قرار بود که پنج شنبه پیش بریم و نامزدیمونو بهم بزنیم. ولی با این اوضایی که پیش  به مادرم گفتم و

 آمد دیگه من هیچ کس و نمیبینم.

 دیگه دست خودش نبود و گریه میکرد.

 من: نگران نباش همه چیز درست میشه. خوب دو خواهر گرامی نامزدی دوستی چیزی ندارن؟

 که دارم هر کی منو از دو کیلومتری ببینه پس میفته. : نه بابا...با این اخالق گندیمهدیس

 گفتم: مهرنوش خانوم ما چی؟ دوستی آخه همسری آخه تاج سری چیزی نداره؟ ناخندیدم و رو به مه

 با شنیدن حرفم گریش گرفت. گفتم: اتفاقی افتاده؟ مهنا

 اینکه ...: مهرنوشم یه دوست داشت بنام آرش. این دوتا عاشق هم دیگه بودن. تا مهدیس

 ه شب آرش با یه دختره پارتی خواست ادامه بده که مهرنوش با گریه مجلس و بدست گرفت: تا اینکه ی

 رفت و ...



 به اینجا که رسید هق هقش بلند شد.

 : چه دختر بی حیایی بودا.رستا

 دونیم کرد.ن...اینجور دخترا رو باید از وسط : واقعا...پسر مردم و منحرؾ میکنمهدیس

 ا ببینم آرش؟ ازش پرسیدم: آرش؟ آرش چی؟وایست

 آرش راد...چطورمگه؟: نامه

 بلند گفتم: الهی بمیری آرش که آبروی منو بردی.

 صبر کن ببینم نفسی که میگفتن آرش  تعجب کرد. ولی بعد از چند لحظه بهم مشکوک شد و گفت: نامه

 منو از چنگم درآورده تویی؟

 خندیدم و گفتم: بله...خود خودمم.

 اینو گفتم دهن هر سه به اندازه نلبیکی باز شد. خندیدم و گفتم: چیه؟ اون دختر بی حیا منم دیگه... تا

 با عصبانیت به طرفم اومد و گفت: من قسم خورده بودم که اون دختر رو با دستای خودم  مهنا

 بکشمش.

 تر از تو از دست دستاشو با عصبانیت بطرفم آورد که من گفتم: حرؾ من هنوز تموم نشده...من بیش

 اون آرش نامرد دروغ گو و اون کیارش بیشعور ناراحتم.

 کیه ؟دیگه سر جاش خشکش زد و با تعجب گفت: کیارش؟ اون  نامه

 ــــ کیارش آربین دیگه.

 دیگه دهنشون داشت از شدت باز بودن پاره میشد.

 : کیارش آربین خواننده؟مهدیس

 .دشیفتهه خومن: بله...همون آقای خواننده نامرد

 این شد که نشستم و تمام ماجرا و براشون تعریؾ کردم.

 .نابعد از سخنرانیم  زدن زیر خنده...البته بؽیر از مه

 دعوا میکنی ، بعد میفهمی استادته و بدبختی هنرمند  پسر مردم: بابا دختر تو معرکه ای...با مهدیس

 معروفم هست ، ولی ککتم نمیگزه که چکارا کردی... 

 وم اومد و گفت: نفس جون میشه منو ببخشی؟ منظوری نداشتم. میدونی من زخم خوردم ، جل رستا



 برای همین دست خودم نبود.

 جون...درکت میکنم. رستالبخند مهربونی زدم و گفتم: ای بابا اشکالی نداره 

 ه و واقعا معذرت میخوام ، نگرانم نباش. آرش تو رو دوست دار نارفتم و گفتم: مه نابعد بسمت مه

 بس...ببخشید.

 سر پایینشو باال آورد و با لحن آرومی گفت: نازنین میشه منو ببخشی؟ گریه کرد و ادامه داد: من یک 

 عالمه بهت و امواتت فش و لعنت فرستادم. گریش شدت گرفت.

 لبخندی زدم و اشکاشو پاک کردم و گفتم: دختر گریه نکن. میدونم االن چه حسی داری...در ضمن 

 نظر من کاری نکردی که بخوام ببخشمت. شما از

  رستادر کل هر سه تاشون دخترای خوبی بودند. هم خونواده دار و هم زیبا.  ] لبخندی زد و نشست.

 یه دختر ناز با چشای  نا همیه دختر فوق العاده زیبا ، با چشای توسی و لب و بینی خوش فرم بود. مه

 ی واقعا ناز و لخت و روشن بود. راستش اول فکر کردم و موها رستاتوسی البته پرنگ تر از چشای 

 هم دختر باحال با چشای قهوه ای  مهدیسکه رنگ گذاشته ، ولی بعد متوجه شدم که رنگ مو خودشه. 

 [فرم بود. و اندام رو

 

  پنجمفصل 

 

 ه ساله با اون رییس سی و خورده ایتا شب خبری از هرکوال نشد. تا اینکه آخر شب یه مرد حدودا 

 اینا از  پورراد هم میگفت: جناب هرییس انگاری داشت ما رو انتخاب میکرد. ه. مردنپیشمون اومد

 بهترینان...شما  فقط انتخاب کنید تا من بقیه کارا رو ردیؾ کنم.

 به آقا میخورد که یه عرب باشه.

 برد. مهدیسانگشتشو بسمت ، بعد از چند دقیقه نگاه کردن به ما 

 ...داد زد: نه نامه

 کرد.گریه  مهدیس

 نزدیکتر شد و چونه شو تو دستاش گرفت و گفت: فکر کنم این به درد کارم بخوره. مهدیسبه  هعرب



 رییسه هم گفت: چشم. االن براتون میفرستمش.

 عرب که االن با لهجه ای که داشت فهمیدم جنوبیه گفت: خانوم کوچولو نترس. 

 میفته.اگه با من همکاری کنی هیچ اتفاقی برات ن

 کاری با من نداشته باشین.گریه کنان گفت: خواهشن  مهدیس

 مرده نگاهی بهش انداخت و گفت: نگران نباش خوشگلی من. تو فقط هر کاری که من بهت میگم و 

 انجام بده و تبلیػ کن. اگر هم کارت و خوب انجام بدی ، تو تلویزیون پخش میشه. بعد از حرفش بلند خندید.

 خیلی سوخت. بیچاره از ته دلش  مهدیسیخواست مرده رو قطعه قطعه کنم. دلم برای اون لحظه دلم م

 م داد میزد: عوضیا... با خواهر من چه کار میخوایین بکنید. نا ههق هق گریه میکرد. مه

 تا مرد ؼول پیکر نا کجا و. تا اینکه بعد از یک ربع دونا رو دلداری میداد و منم مه مهدیس رستا

 رفتن. مهدیساق و باز کردن و بسمت آبادی در ات

  کمکم کن... من نمیخوام برم... نااز ترس جیػ می کشید: کمک...یکی کمکم کنه...مه مهدیس

 کمک...بچه ها کمکم کنید...مامان...مامانی...

 هم گریه میکردیم. رستاخواست به طرفش بره که یکی از اون ؼوال پرتش کرد یه گوشه ای. من و  نامه

 ، بلوار  ، اندیمشک بعد از بردنش صدای رییسه به گوشم میومد: بله خوزستان.و بردن یسمهداونا 

 انقالب ، مؽازه آقای  ... دیگه نشنیدم.

 .ه باشناز این محوطه خارج شد ااز صدای ماشین میشد تشخیص داد که اون

 هوش بیاد. ناهم تالشمونو کردیم تا مه رستا. من و از شدت گریه بیهوش شد مهنا

 من و  بود. بعد گریه. مهدیسهوش آمد.تنها کلمه ای که بعد از هوش آمدنش گفت  نابعد از ده دقیقه مه

 هم ناراحت شده بودیم و هی میگفتیم درست میشه درست میشه. رستا

 نشد. مهدیس فردا شد و هیچ خبری از

 بردم  نام و رو شونه مهرفتم. دست نارو بیدار کردم و بعد سراغ مه رستامن زودتر از همه بیدار شدم. 

 جان بلند شو.  ناو تا بیدارش کنم.ولی بیدار نشد.گفتم: مه

 بخدا با این کارا چیزی درست نمیشه ها. ولی هیچ صدایی ازش بیرون نیومد.

 شیدمش بسمت خودم تا ببینم چی شده. ک



 وقتی کشیدمش ، با صحنه ی باورنکردنی روبرو شدم.

 .ناجیػ زدم: مه

 وش اومد و مثل من جا خورد.بطرؾ مهرن رستا

 دیروز برای ناهار بهش داده بودن رگ دستشو برید.با چاقویی که  نامه

  جیػ میزدیم و گریه میکردیم. رستامن و 

 بعد از چند ثانیه در اتاق باز شد و رییسه با دو مرد بی ریخت شبیه خودش وارد اتاق شدن.

 با خشم گفت: زود اینو ببرین. تعجب کرد و بعد از چند لحظه مهنارییسه با دیدن 

 و گرفتن و بردنش. نااون دوتا مردا هم سریع بازو بی جان مه

 رییسه هم میخواست بیرون بره که من با گریه و عصبانیت گفتم: 

 چی میخواین از جون ما؟ چرا این دوخواهر و از هم جدا کردین آشؽاال؟

 .بعدم رفت.رییسه با خشم بسمتم برگشت و من و پرت کرد یه گوشه..

 از بینیم خون میومد و بدنم بی حس شده بود و گریه می کردم.

 سعی میکرد به من دلداری بده ، ولی من متوجه موقیتمون بودم.رستا 

 آخه من همیشه یه مهر تو جیبم  ] م اول نمازم و خوندم.خوابید و مناز شدت خستگی  رستاشد و شب 

 یه قبله نما هم  جایی باشیم. وضو هم تو سرویس گرفتم.میذاشتم برای اینکه شاید یه موقع مسجدی 

 داشتم که بدونم قبله کدوم طرفیه. یادمه یه روز پارسا من و مسخره کرده بود که چرا اینا رو با خودت 

 این ور و اون ور می بری... من گفتم که شاید یه روزی نیاز بشه....کاش میدید که االن همون 

 گفتم:  گرفتم و با گریه بیصدا رو به آسمونو دستم بعده نماز  [روزه...

 کاری یه حکمتیه؛ خوب میگی تو هر من االن کجام؟ خدایا به دادم برس. تو  خدایا خودت کمک کن.

  ناپس بگو حکمت این کارت چیه؟ بهنوش و بردن و معلوم نیست االن چی به سرش اومده ، مه

 ن میریم؛ خوب پس بگو حکمتش چیه؟ خدا جون هم امروز و فردا از بی رستاخودکشی کرده ، من و 

 و کنیزی حاضرم صد بار با اون کیارش خودشیفته کالس داشته باشم نه اصال حاضرم برم کلفتی 

 شاید باشه ، ولی از این کثافت کاریا نمیکنه.  کیارش ولی اینجا نباشم. اون خودشیفته

 همین بین یکی دستشو رو شونم گذاشت.



 ا رو دیدم که با چشای پؾ کرده و گریه کنان منو نگاه میکنه. با گریه اما این بسمتش برگشتم و شیم

 ا...رست ...رستابار بلند گفتم: 

 ؟رستااونم با گریه گفت: جان 

 ــــ مامانم و میخوام...بابام و میخوام...پارسا و میخوام...پونه و میخوام...آیناز.

 دیگه نتونستم ادامه بدم.

 ریه میکرد ، سر منو به سینش چسبوند و گفت: درست میشه عزیزم...درست هم درحالی که گ رستا

 میشه...بخدا منم میخوام خونوادم کنارم باشن...مامانم برام از اون کشک بادمجونا که دوست دارم 

 درست کنه...بابام برام از شیرینی فروشی شیرینی مورد عالقمو بخره... با بچه خواهرم ، نیایش ، 

 ولی خب سرنوشت اینو نمیخواد. ما باید راضی باشیم از رضای خدا. بازی کنم...

 چی میشه؟ ناحاال آرش میخواد چکار کنه؟ مه رستاــــ 

 ــــ نمیدونم نفس....نمیدونم.

 بعد هر دومون گریه هامون شدت گرفت.طوری که نفهمیدیم چجوری خوابیدیم.

 زدیم.فردا شد و برامون صبحانه آوردن...ولی ما لب به ؼذا ن

 و بردن ، اومدن و ما رو بیرون بردن. ناشد و همون دوتایی که مه نزدیکای ظهر بود که در اتاق باز

 وای...یعنی تو اون لحظه با دیدن آفتاب چشمام یه جوری شده بود. انگار تا االن تو سلول بودیم. 

 هرچند از سلول هم کمتر نبود.

 رو داخل ماشین انداختند. بعد هم  رستامن و رییسه ماشین و روشن کرد و اون دوتا هرکولم 

 چشمامونو بستند.

 چیزی رو نمیدیدیم. رستامن و 

 من داد زدم: کجا دارین ما رو میبرین؟

 یکی از اون هرکوال گفت: میخوایم بریم کویت.

 کویت؟ اینا چی میگن؟ وای میخوان مارو قاچاق کنن. خدایا...خدایا...چی؟ 

 ساعتی تو ماشین بودیم. بعد مارو پیاده کردند.حدودا فکر کنم یه پنج شش 

 ما هم با اجبار پیاده شدیم.



 .و مارو یه جایی پرت کردند و خوذشون رفتند چشمامونو باز کردند

 دختر بود. سی تابا باز شدن چشمامون من یه باؼی رو دیدم که توش حداقل بیست 

 از ترس سکته زدم.

 ینجا کجاس؟ا رستاخودمو به شیما چسبوندم و گفتم: 

 ـــــ ظاهرن باید با این دخترا بریم.

 دخترا با دیدنمون به سمتمون اومدند و یکی از اونا گفت: سالم. شما هم به جمع ما اومدید؟

 یکی دیگه دستشو بسمتمون دراز کرد و گفت: سالم...خوشبختم...اسم من ریما هستش...و شما؟

 م نفسم...البته میتونید نازنینم صدام کنید.منم دستمو بسمتش دراز کردم و گفتم: سالم...من

 هستم.  رستا: منم رستا

 ــــ چه اسم قشنگی!!!

 شما رو چیجوری آوردن؟ــــ مرسی...حاال 

 یکی از اونا گفت: من و دوستم گلستانی هستیم. ما تو یه پارتی رفته بودیم و یه پسره تو پارتی بهم 

 یه روز با دوستم خونش رفتم و فهمیدم اون پسره همین  قبول کردم.، پیشنهاد دوستی داد. منم ساده 

 رییسه هستش و بعدهم که دیگه مشخصه.

 من: رییسه اسمشو بهت نگفت؟ اگه میدونی بگو تا اگه کسی بیرون رفت بتونه به پلیس بگه.

 یکی دیگه از دخترا گفت: نازنین جون ساده ایا...اون صدتا اسم داره...به این 

 .و به دوستم گفته مهرزاد گفته شهریارکوروش به من گفته 

 من: ببینم اینجا کجا هستش؟

 هیچ کس نمیدونه اینجا کجاس.ریما: نمیدونم نازنین جون...

 چیزی نگفتم و منتظر اینکه کسی بیاد از بیرون یه جا نشستم.

 داخل  بعد از مدت طوالنی ای در باغ باز شد و ده پانزده نفر آدم هیکلی ریختن وسط و همه دخترا و

 یه مینی بوس نشوندن و چشامونو بسنتد.

 هم کنار هم دیگه تو مینی بوس بودیم.رستا من و 

 ماشین وایستاد و ما رو پیاده کردند.، ساعتی بود دوازده بعد از ساعات طوالنی که فکر میکنم یه ده 



 چشمامونو باز کردن.همه مونو وارد یه محوطه کردن و  همبعد 

 یه پنجره و یه سرویس داشت. یه سالن بزرگ بود که

 ما حدودا سه روزی اونجا موندیم تا اینکه بعد از سه روز رییسه و یه آقا داخل شدن.

 ...مهدیسوایــــــــــ....با نگاهی که به ما میکنه پس یعنی میخواد ما رو انتخاب کنه و ماجرای 

 چکار کنیم؟ رستامن: 

 ــــ نمیدونم.

 گفت:  ه ،فارسی لحنی که معلوم بود زورکیکردن و گشت زدن بینمون با  آقای بعد از چند دقیقه نگاه

 آقای سیروسی من این دوتا رو انتخاب کردم.

 رو انتخاب کرده بود. رستامن و  ...اونچی؟ خدایا...نه...نه...اون

 ...چشمامون از شدت گریه های نکرده قرمز بود و دستامون بیشتر لرزش میلرزید. رستابدن من و 

 ت.داش

 رییسه: چشم جناب...االن براتون میارمشون.

 بعدم هردو رفتن.

 رو با خودشون بردن. مابعد از چند دقیقه اون دوتا هرکوال اومدن و 

 دوستتون داریم و به یادتون هستیم. ،  ، نفس رستاگفت:   حین رفتنمون ریما

 میخواستم جوابشو بدم ، ولی هرکوال نذاشتن.

 ولم کنید عوضیا...ولم کنید. بعد از کنار رییسه میخواستیم بگذریم که من که  میگفتم من از ترس هی

 خواهش میکنم بگو... چی اومد؟ اون االن کجاست؟ ناوایستادم و با لحن التماسی گفتم: سر مه

 رییسه خیلی بی تفاوت گفت: اون االن باید پیش خواهرش باشه. بعد با تکون دادن سرش به هرکوال 

 شون.فهموند که ببرین

 ما رو از سالن خارج کردن و چشمامونو بستن و بعد سوار یه ماشین کردن.هم اونا 

 ؟من رو به همون مرده که ما رو انتخاب کرده بود گفتم: میشه بگید ما رو کجا میبرید

 میاید. لندنــــ شما االن با ما به 

 نم با کمک نیم. البته اوو از نزدیک ببی لندن؟...خدایی نمردیم و یه بار میخوایم لندنوایی...



 .خ..ـــــــــــقاچاق....خ

 مرده به راننده میگفت: خوب االن ساعت یک هستش.

 البته به زبان انگلیسی گفت و منم که خوراکم زبان انگلیسیه فهمیدم چی گفت...

 دستای همو داشتیم و از جامون تکون نمیخوردیم. تا اینکه هر دومون خواب رفتیم. رستامن و 

 

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

 یکی منو تو اوج خواب بلند کرد. اونم چه بلند کردنی. با زدن.

 بلند شدم و چشمای باز شده مو به کسی که منو میزد دوختم. یه مرد تقریبا چهل ساله بود که اخم 

 و بیدار کردم و بهشون گفتم: چیه؟ر رستابه ساعت نگاه کردم...دوازده شب بود...اول  ..داشت.

 رو بخورید. ــــ بیا اینا

 و به هر یکیمون یه بطری آب و یه بیسکوییت داد.

 هم با ولع خوردیم. رستامن و 

 دورش فنس کشی بود پرت ده ما رو از ماشین پیاده کرد و رو بسمت یه مکان که مر، بعد از خوردن 

  کرد.

 : خوبی نفس؟رستا

 ؟لندنما واقعا میخوایم بریم  رستا میگم...ولی ــــ آره

 را که باید بریم.ــــ ظاه

 ــــ رستا...

 ــــ بله؟

 ــــ میگم االن یعنی مهنا و مهدیس با هم هستن؟ یعنی مهنا زندس و با مهدیس هستش؟

 ــــ برای زنده بودنش باید بگم فکر کنم که منظور اون رییسه این بود که زنده هستش و بابت اینکه 

 براشون اتفاقی نیفته.پیش مهدیس هست و نمیدونم...ولی خب آرزو میکنم که 

 دیگه چیزی نگفتم و از خستگی خوابیدم.

 ا بلند شدم.رستصبح با صدای 



 : سالم نفس خانوم...خوبی؟ صبح زیبای شما بخیر باشد.رستا

 ... رستامرسی ...همونجوری که داشتم فکر میکردم گفتم: ــــ 

 ــــ جانم؟

 ــــ یه چیز بگم نه نمیگی؟

 ــــ چی؟

 کنیم؟ــــ میای فرار 

 جاش بلند شد و یکم قدم زد و به فکر فرو اول جا خورد ، ولی بعد از چند ثانیه از با شنیدن حرفم 

 رفت. منم منتظر جوابش بلند شدم و باهاش قدم میزدم و بهش نگاه میکردم ، تا اینکه خودش وایستاد و 

 رو به من گفت: نفس؟ رستامنم وایستادم. 

 ــــ بله؟

 میشه؟به نظرت ــــ یعنی 

 ــــ اگه پایه باشی و پشتم و خالی نکنی چرا نشه...اراده قوی همه کار میکنه.

 بازم به فکر فرو رفت و بعد گفت: خوب پس االن نمیشه...بزار از اینجا بیرون بیایم  ..

 بقیه حرفشو با دیدن اون مرده قورت داد.

 نمیدونم چرا چشای ما رو نبست.  بسمت ماشین برد.مرده در فنس و باز کرد و بازوی ما رو گرفت و 

 منم از این فرصت استفاده کردم و خیابونا رو جوری که اونا نفهمن حفظ میکردم. به هر حال 

 واقعا خیلی زیبا بود. البته با فاکتور گرفتن از سر و وضع خانوما شهر منظم و زیبا و تمیزی بود. رو 

 ا اینجا کجا هستش؟رستبه شیما خیلی آروم گفتم: 

 ـــ نمیدونم نازنین.ـ

 مادربزرگم بهم میگه کافیه.همون  راحت ترم. وای به من نفس بگی ــــ

 ــــ چشم نفس خانوم...عمر دیگه؟

 آروم خندیدیم ، ولی مرده و کناریش ما رو نگاه کردن و ماهم خفه خون گرفتیم و ساکت شدیم.

 المت برای یادآوری حفظ کردم تا حفظ کردم و یکمم آدرس و ع مبعدش من یکم خیابونا نگاه کردم و

 اینکه خوابم برد.



 با صدای قه قه مردا از ترس بلند شدم.

 ای بمیرین که منو ترسوندید.

 جای آشنایی و ندیدم. یعنی اصال آشنا نبود. به ساعت نگاه کردم. اوه...ما به دور و برم نگاه کردم و 

 االن سه ساعته که تو راهیم.

 اینکه چشمم بهش افتاد. به خیابونا نگاه کردم تا

 باورنکردنی بود. یعنی...یعنی...وای خدایا...

 نه؟ لندنهگفتم: اینجا...اینجا  رستا  رو به

 .لندنهــــ آره...اینجا 

 بعد ما رو وارد یه خونه بی ریخت کرد.و پایین میخواستم حرؾ بزنم که مرده ما رو از ماشین پرت کرد 

 و داشتیم.ترسیده بودیم و دست هم رستامن و 

 خونه واقعا بی ریخت بود. انگار کسی اونجا زندگی نمیکرد.

 من و شیما هنوز دست همو داشتیم و میترسیدیم. در و بست.ما رو وارد یه اتاق کرد و 

 اتاق کثیؾ و بد ریختی بود.

 من: شیما نظرت چیه که فرار کنیم؟

 ــــ االن؟

 یجوری میخوان با ما رفتار کنن؟ــــ آره خوب...میخوام برم...یعنی تو نمیدونی چ

 سر شو پایین انداخت و فکر کرد. بعد از چند ثانیه گقت: ما که وسیله ای برای فرار نداریم.

 من از تو جیبم یه سنجاق بیرون آوردم و گفتم: با این.

 ــــ چی؟ این؟ اینو از کجا آوردی؟

 ــــ از جیبم دیگه دانشمند.

 ؟مفرار کنی متونیز و گرفتن ، ولی اینو نگرفتن تا ننا از جیبت همه چیــــ منظورم این بود که چطور او

 ــــ ماییم دیگه...این سنجاق به پیرهنم چسبیده بود.

 لبخند متعجبی زد و گفت: خوب شروع کنیم؟

 ــــ بله جناب سرهنگ...بعد ادای سربازارو دراوردم.



 رفت. منم همراهش رفتم.ا هم خنده ای کرد و سنجاق و از دستم گرفت و بسمت در رست

 اول من بیرون و نگاه کردم تا ببینم  یه ای در و باز کرد.داخل قفل در کرد و بعد از چند ثانسنجاق و  رستا

 گفتم: کسی نیست. میشه رفت. رستابعد رو به  کسی نیست.

  رستایع به سر بین راه من یه مرده رو دیدم که میخواست بیاد بسمت راهرو. باهم بسمت در خروجی رفتیم.

 گفتم: یه مرده داره بسمتمون میاد ... حاال چکار کنیم؟

 من یکم اتاق و بررسی میکردم تا اینکه چشمم به یه  ا منو بسمت یه اتاق کشوند. بعدم در اتاق و بست.رست

 سریع دستشو جلوی دهنم نگه  رستا کنفیکون شد. لندنچنان جیؽی بنفشی زدم که فکر کنم کل  موش افتاد.

 شت و آروم گفت: چکار میکنی؟ آروم تر.دا

 من دستشو از دهنم برداشتم و آروم گفتم: آخه اونجا رو.

 وقتی موشه رو دید که کاش نمیدید ، یه  رد نگاهمو گرفت و موشه رو دید. اونمو بهش موشه رو نشون دادم. 

 تا ایرانم رفته بود. فکر کنم صدای جیؽش ...جیؽی که از رنگ بنفش و زرد و نارنجی گذشته بود رو زد

 من سریع دستمو رو دهانش نگه داشتم و گفتم: آروم دختر.

 کردیم این بود که خودمونو داخل اتاق قایم کنیم. چون یقینا مرده این اتاق و باید می بعد از اون اولین کاری که 

 تونل باریک و با یه من دور و برم و نگاه میکردم تا اینکه یه در رو دیدم. سریع در و باز کردم  میگشت.

 ا با دیدن تونل خوشحال شد و گفت: شاید این راه خروج باشه. رست مواجه شدم.

 با بسته شدن در ، صدای  بعد از حرفش بدون پرسیدن نظر من ، منو خودشو وارد تونل کرد و در و بست.

 حول میداد و من جلو نمیرفتم.من و  رستا باز شدن در اتاق اومد. مثل این بود که مرده داخل اتاق اومده بود.

 دیگه عصبانی شد و گفت: چرا نمیری نفس؟

 ــــ خوب تاریکه میترسم.

 هردومون سر خورده  بعد دستشو محکم گرفتم. اونم دستمو گرفت ، ولی بعد از چند ثانیه منو خودشو هل داد.

 میخوردیم و جیػ میکشیدیم.

 رستا با حرص رو به  مام شد و با یه چیز افتضاح مواجه شدیم.تا بعد از حدودا ده پانزده ثانیه سر خوردنمون ت

 ؟اه رسیدن به آشؽال دونی راه خروج شدهگفتم: که مثال راه خروجه...اونوقت از کی تا حاال ر

 ــــ من چه میدونستم که اینا آشؽاالشونو با تونل بیرون میندازن.



 هم خندید. رستایه لحظه خندم گرفت و خندیدم. 

  تا بیشتر از این بو نگرفتیم بیا بریم بیرون.ا: حاالرست

 بیرون آمد...ولی چه بیرون آمدنی که  ... رستااول من بیرون آمدم و بعدم 

 ا چسبیده بودم.رستمن از ترس به 

 : چرا به من می چسبی؟ من خودم ازشون میترسم.رستا

  که...ر..رسی...سگ...سگ میتزید گفتم: چی...چی...چی چی ر..روهمونجور که از ترس دندونام میلر

 ترس...ترس...سگ که ترس ندا...نداره... اونم سگ...سگ گر...گرگی...اونم...اونم چهار...چهارتا...

 .خندید و گفت: واقعا که نفس...حداقل من اونقدرا که تو میترسی نیستم رستا

 دنبال چیزی  به آشؽاال نگاه میکرد و آروم و با احتیاط جلو رفت تا که نزدیک سگا شد. بعد

 میگشت...تا اینکه پیداش کرد و گفت: آخ جون...خودشه.

 بعد نشست و یه تیکه گوشت و به دست گرفت و اونو تا توان داشت به یه سمت دیگه پرتاب کرد. 

 سگ ها هم بسمت گوشت رفتن. در این فاصله شیما دست منو گرفت و د فرار.

 دویدیم و فرار کردیم.تا میتونستیم 

 ند دقیقه دویدن به شهر رسیدیم.بعد از چ

 دوییده بودیم. نفس نفس میزدیم و همش پشتمونو نگاه میکردیم تا ببینیم کسی دنبال ما نباشه.که چقدر  وای

 من گرسنم بود. جوری که دیگه نمیتونستم راه برم. رو به رستا گفتم: رستا من گرسنمه. میخوام ؼذا بخورم. 

 تو چی؟

 ولی رستا جوابی نمیداد.

 یه گوشه نشست. منم کنارش نشستم و  از شهر مقداری دور شدیم و میخواستیم که از کوچه ای بگذریم ، رستا

 گفتم: خسته شدی؟ 

  تش....گرس...نمه.یگه نمیتونم...بیام...خسته ام... نفس زنان گفت: نؾ...نفس...م...من...دیگه...من د

 نمه...م...م...من...

 پای من بیهوش شد. وای خدایا خودت کمک کن. دیگه نتونست ادامه  بده و رو 

 با صدای لرزونی گفتم: بیدار شو رستا...بیدار شو دیگه...



 بعد تکونش دادم...ولی تکون نخورد. این دفعه دیگه داد زدم: رستا خواهشن بیدار شو...یکی نیست 

 کمک کنه؟ یکی بیاد کمک کنه.

  شاید با زبان انگلیسی پیشمون بیان ، برای همین گفتم: فکر کردم چون مردم زبان فارسی بلد نیستن ، گفتم

Not one help?.... Please help .ولی کسی جواب نمیداد .... 

 دیگه نا امید شده بودم و خودمم از شدت داد و فریاد و گریه بیهوش شدم.

 

 

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

 

 نار خودم دیدم که روی صندلی چشمامو به آرامی باز کردم. اطرافم و با دقت نگاه کردم و رستا رو ک

 نشسته بود و سرشو پایین انداخته بود. آروم گفتم: رستا اینجا کجاست؟

 رستا سرش رو باال آورد و خوشحال شد و برعکس رستای چند ثانیه پیش با انرژی گفت: وای 

 که منو سکته دادی.نفس!!! خوبی دختر؟ بمیری 

 و درآوردم:واه...داره منو میخوره...با لحن خودش اداش

 بمیری که منو سکته دادی...جهنم که سکته دادم...اصال تو خوبی که منو سکته دادی؟ 

 ــــ خوبم. در ضمن من دوست پسرت نیستم که سرش ؼر میزنیا. 

 ــــ خوب حاال ببخشید...راستی اصال اینجا دیگه کجاست؟

 ــــ اینجا هم یه جایی از دنیا هستش.

 ا...لطفا بگو...االن وقت شوخی نیست.با عصبانین گفتم: وای رست

 ــــ من وقتی هوش اومدم با صحنه روبروم مثل تو ترسیدم. ولی وقتی نگاه به دور و برم کردم ، یه 

 خانوم مسن و دیدم که با یه آقای مسن کنارمون نشسته. 

 خونه داره اونا به ما لطؾ کردن و ما رو آوردن خونشون و درمانمون کردن. االنم خانومه  تو آشپز

 برات سوپ درست میکنه و آقا هم بیرون رفته.

 واقعا ما االن یعنی تو یه خونه هستیم؟ جالبه...گفتم:



 رستا اینجا که فوق العادست!!!...تخت شونو دیدی...چه زیبا هستش!!! یعنی این خانوم و آقا چقدر 

 دارا هستنا. درآمد دارن که خونه به این خوشگلی رو ساختد... معلومه از اون مایه

 کمکش کنیم.پاشو بریم پیشش تو آشپزخونه و حاال هم ـــــ چه می دونم بابا...

 دستمو گرفت و باهم به طرؾ آشپزخونه رفتیم.

 نه واقعا خونش بزرگ و زیباست. مبل های زیبا و وسایل لوکس. فکر کنم که خرپول هستن. به 

 ساعت نگاه کردم. چهار بعد از ظهر...خوبه...

 رستا وارد آشپزخونه شدیم. من روی صندلی نشستم و رستا هم گفت: من و 

 لد نبودن ، منم انگلیسی نمیتونستم حرؾ بزنم. وای نفس نمیدونی که من چه عذابی کشیدم. اینا فارسی ب

 هی با ادا و اشاره بهشون میگفتم که بابا من و دوستم اینجا ؼریبیم ، ولی حالی نمیشدن و فکر میکردن 

 رسنمه و برای همین برام ؼذا می آوردن. وای یعنی تو این یک ربعی که تو بیهوش بودی ، که من گ

 من نزدیک به پنج شش تا کاسه سوپ خوردم. دیگه حالم از هرچی سوپ بهم میخوره.

 زبان انگلیسی همه جا به درد آدم میخوره. ــــ خلی دیگه...چرا زبان انگلیسی رو یاد نگرفتی؟

 مه مسن از داخل بالکون آشپزخونه اومد تو.همین بین یه خانو

 رستا با دیدنش لبخند زد و رو به من گفت: نفس این ، همون خانوم مسن مهربونه هست. من بلد نیستم 

 ، تو باهاش حرؾ بزن و حالیش کن.

 رو به خانومه گفتم:بعد از صندلی بلند شدم و من خندم گرفت و 

Hi there. The Dydntvn happy. 

 هم گفت:خانومه 

Hi there. I am glad of Dydntvn. 

 رستا که گنگ شده بود ، گفت: االن شما چی گفتید؟

 ــــ گفتم سالم...از دیدنتون خوشحالم. اونم حرؾ منو تکرار کرد.

 رستا هم یه آها گفت و خانومه رو به من گفت:

Are you better now? االن بهتر هستید؟.... 

 .....بله. از کمکتون هم ممنونم..Yes. Kmktvn too much ofــــ 



 و ماچ و کاچ و اینا رستا: بابا یه چیز مثل های و تنکیو بگید ما هم متوجه بشیم دیگه. این بتر و متر 

 چیه دیگه...

 من یکدفعه از خنده ترکیدم. چنان خنده ای کردم که اون سرش ناپیدا بود.

 بعد رو به خانومه گفتم:

Excuse me, what is your name?ببخشید اسمتون چیه؟.... 

 .Oh, I did not introduce myself. I'm Olivia and William were both husbandــــ 

 اوه...خودمو معرفی نکردم. من اولیویا هستم و شوهرم هم ویلیام هستش.

 رستا گیج تر از قبل گفت: چی چی؟ الویه؟

 من: الویه چیه؟ چی میگی رستا؟

 ت اسمم الویه هستش.ــــ بخدا خودش گف

 وای یعنی میخواستم از خنده منفجر بشم. الویه دیگه چه صیؽه ایه؟ ولی با توجه به خانوم اولیویا که 

 منو نگاه میکرد ، ترجیح دادم که فقط به یه لبخند اکتفا کنم. رو به اولیویا کردم و گفتم:

You Persian language you speak?؟...شما زبان فارسی بلد هستید 

 ....بله مقداری بلدم..Yes / some knowـ ـــ

 ...یعنی تا چه مقدار؟?That is how muchــ ــ

 I can say that. سالم  ــــ

 رستا با شوق گفت: اوه...شما فارسی بلدید؟ این فوق العادست.

 من نفس هستم و اینم رستا هستش.فوق العادست...من: بله...

 ..نه نه...هستم.م...اولیویا هستش.اولیویا دست پا شکسته گفت: م..من

 من و رستا لبخندی زدیم و روی صندلی نشستیم.

 من: کمک نمیخواید؟

 ...چی گفتی؟?What did you sayاولیویا: 

 ....کمک الزم ندارید؟?You do not need helpــــ 

 ....اوه/ شما بهتره استراحت کنید..Oh / Thank you. You should restــــ 



 ه.ــــ باش

 به سختی گفت: ممنونم.

 رستا خندش گرفت و گفت: شما چه باحال فارسی صحبت می کنید؟

 اولیویا با تعجب به فارسی گفت: چی؟ چی گفتند؟ اوه نه...چی گفتی؟

 رستا جلو آمد و گفت: فارسی....فارسی تون ایز گود.

 ون زنگ در به صدا من و اولیویا خندمون گرفت. رستا هم ازطرز صحبتش خندید. بعد از خندیدنم

 درآمد. اولیویا بسمت در رفت. منم سریع رو به رستا گفتم: رستا ...

 ــــ هوم؟ 

 ــــ ما باید از اینجا بریم. میفهمی؟ االن دیگه حالمون خوب شده.

 ــــ حق با تو هستشا. ما باید بریم.

 آقای ویلیام با دیدن ما گفت:  آشپزخونه آمدند. بهبا تموم شدن حرفمون اولیویا و همسرش ، آقای ویلیام 

 سالم. خوب هستید؟

 من و رستا از اینکه اینقدر به زبان فارسی مسلط بود ، متحیر شده بودیم. آقای ویلیام هم وقتی دید که 

 ما تعجب کردیم ، لبخند زد و گفت: چیه؟ تعجب کردید؟ من زبان فارسی و خیلی دوست داشتم. برای 

 رفتم. همین هم رفتم کالس و یاد گ

 من: از آشنایی با شما خوشحالم آقای ویلیام.

 رستا: منم از آشنایی با شما خوشحالم.

 :بفرمایند.[ تو پذیرایی اشاره می کرد ، گفتو در حالی که به مبل  ]ــــ ممنون.

 من در حالی که خندم گرفت بود ، گفتم: فکر کنم هنوز فعل های فارسی رو خوب یاد نگرفتید.

 پس االن باید بگم بفرما  ...ـــــ درسته. 

 من: یید...بفرمایید.

 ــــ بله...بفرمایید.

 خانم اولیویا هم مشؽول  بعد من و رستا به سمت پذیرایی رفتیم و روی یه مبل دو نفره نشستیم.

 آشپزیش بود.



 من کنجکاوانه از آقای ویلیام که روی مبل نشسته بود، پرسیدم:

 شؽلتون چی هستش؟ببخشید، شما 

 ــ من معاون اول یه شرکت ایرانی هستم.ــ

 من و رستا بعد از حرفش همدیگر و با تعجب نگاه کردیم و رو بهش گفتیم: ایرانی؟

 لبخندی زد و گفت: بله...یه شرکت ایرانی...در واقع یعنی این شرکت نماینده ایران در لندن هست.

 رستا: شما بچه هم دارید؟

 رم.ادوارد داــــ بله...یه پسر بنام 

 ادوارد پسر ما.فت: اوه...بله...بله...ادوارد...با تموم شدن حرفش ، اولیویا از تو آشپزخونه گ

 لبخندی زدم و گفتم: امیدوارم که سالم باشه.

 ویلیام: ممنون.

 .Jessica is the daughter of Edward ...ادوارد و جسیکااولیویا: 

 ای ویلیام هم که فهمیده بود گفت: اولیویا میگه که رستا یکی منو مشت زد که یعنی معنیش چی بود. آق

 ست.ه اجسیکا نوه مونه. اون دختر ادوارد هستش و پنج سال

 اولیویا: بله بله... درست هستم.

 ببخشید. اولیویا زیاد فارسی بلد نیست. بعد من و رستا ترکیدیم از خنده. آقای ویلیام هم خندید و گفت: 

 Honey should sayرو به اولیویا گفت: .هستش

 ــــ اوه...بله...هستش.

 آروم گفتم: پاشو دیگه باید بریم. زشته که بمونیم. بعد بطرؾ ؼذاش رفت. من به رستا

 ــــ باشه بریم.

 گفتم:  من رو به آقای ویلیام م ویاز مبل بلند شد 

 زحمت رو کم کنیم.ببخشید که زحمتتون دادیم. از آشنایی با شما و خانومتون خوشحال شدیم. دیگه باید 

 با شنیدن حرؾ ما از جاش بلند شد و گفت: این چه حرفیه... در ضمن شما االن میشه بگید  آقای ویلیام

 کجا میخواید بروند؟ شما که کسی رو اینجا ندارند.

 من : آقای ویلیام شما باز فعل ها رو اشتباه میگید که. 



 ن و به این خوش کردید که االن میرید سفارت ایران ــــ اوه ، معذرت میخوام. ولی به هرحال اگه دلتو

 و بهشون میگید و اونا هم به همین راحتی شما رو به خونتون میفرست میفرست

 ــــ میفرستند...

 به این زودیا شما رو به ایران نمیفرســــ بله میفرستند ، باید بگم سخت در اشتباهید. چون 

 ــــ تند...

 نا اول باید ببینن که حرؾ شما درسته یا نه ، بعد براتون ویزا بگیرن و همین ــــ بله...نمیفرستند. او

 خودش یه یک ماهی وقت میبره.

 چی؟ یک ماه؟ یعنی ما باید یک ماه تو شهر نه تو یه کشور ؼریب تنها باشیم؟

 من رستا و نگاه کردم و گفتم: به نظرت چه کار کنیم رستا؟

 کردم. اونم گیج تر از من گفت: خودمم هنگ

 بعد رستا رو به ویلیام گفت: شما نمیتونید برامون کاری انجام بدید؟

 آقای ویلیام لبخندی زد و گفت: چرا میشه. من اونجا یه آشنا دارم. ولی خوب با اینکه آشنا دارم بهتون 

 گفتم که یک ماه ، چون بؽیر از شما خیلی ها هستند که مثل شمان و کمک میخوان.

 ...یعنی ما نمیتونیم که تا یک ماه اینجا باشیم.آخه اینجوری که نمیشهمن: آقای ویلیام 

 یکم فکر کرد و قدم زد. حین قدم زدن ، زنگ تلفن به صدا درآمد.اولیویا گوشی و گرفت و گفت: 

Hi there. You?سالم. شما؟... 

 ــــ .....

 ?Oh. Hi there. Well are you? Family are good.…ــــ 

 ؟ خانواده خوب هستند؟اوه سالم خوبی

 ــــ ....

 ...خوب ، کارت رو بگو..Okay, so you tell meــــ 

 ــــ ........

 .....خبر خوبی دادی.Gave good newsــــ 

 ــــ .....



 .....روز خوبی داشته باشی. خدانگهدار.Have a great day. Goodbyeــــ 

 بعد تلفن و قطع کرد و رو به ویلیام گفت: 

William, David was on the phone and told us to come home tomorrow. 

 .میان ما نهخو فردا گفت و بود خط پشت دیوید ، ویلیام

 شهر دیگه زندگی لبخندی زد و رو به ما گفت: دیوید پسرخاله اولیویا هستش و تو یه آقای ویلیام 

 اینجا هستن. هار روزی میکنه و فردا با خانواده میان اینجا. اگرم بیان ، یه سه چ

 رو به رستا گفتم: حاال چکار کنیم؟بدبختی پشت بدبختی....گیری افتادیما...

 ــــ نمیدونم. آقای ویلیام شما اینجا جایی رو ندارید که ما توش برای دوهفته زندگی کنیم؟ بابت پول هم 

 موقعی که رفتیم ایران پولشو به صورت دالر بهتون میدیم.

 حث پول نیست. میدونم براتون سخته که اینجا باشید ، چون ما مهمون داریم...ولی خوب ـــــ دخترم ب

 نمیدونم چکار باید کرد.

 زنگ به خونواده هامون بزنیم و اونا رو از نگرانی در بیاریم. من رو به رستا گفتم: حاال بیا یه

 دمون زنگ بزنیم؟وانرستا: فکر خوبیه...آقای ویلیام ، میشه تلفن تون و بدید که به خا

 ــــ بله دخترم....و تلفن رو از رو میز به ما داد.

 رستا تلفن و از دست آقای ویلیام گرفت و به من داد و گفت: بیا ، تو اول به خونوادت زنگ بزن.

 تلفن و از دستش گرفتم و گفتم: مرسی رستا جون...

 با تماس گرفتم.. بعد به موبایل بااول به خونه زنگ زدم...کسی گوشی رو نگرفت

 بعد از سه چهار تا بوق ، بابا گوشی رو برداشت:

 بفرمایید؟ بله؟ــــ 

 اون لحظه دلم میخواست مثل ابر بهار گریه کنم. دلم میخواست تمام بؽض هامو بشکونم و خودمو 

 چون همه من و نگاه میکردند. میدونستم که چشمام از ؼصه پر خون شده.....خالی کنم. متوجه شدم 

 اگر حرفی بزنم ، صدام میلرزه...  که

 پس با صدای لرزان گفتم:  سالم بابایی....منم نفس. 

 تا چند ثانیه حرفی نزد...ولی بعد از چند ثانیه گفت: 



  نؾ...نفس...خودتی...خودتی بابا؟

 من: آره خودمم بابا جون....من همون نفس بابام...عمر بابام.

 ...نفسه....خانم نفسه.بابا با گریه گفت: خانم....خانم نفس

 مامان: ول کن دیگه تو هم....تا میشه با آدم شوخی میکنه.

 بابا: میگم نفسه...باور کن ...نفس ، دخترمونه...

 مامان گوشی رو گرفت و گفت: نفس مادر تویی؟

 من: آره مامانی....منم نفس....همون نفس شیطون مامان....خوب عشق نفس؟

 د....فکر کنم که اونم مثل بابا تو شک رفته بود.مامان یه چند ثانیه حرفی نز

 بعد از چند ثانیه گفت: وای مادر راستی راستی خودتی؟ یعنی من یکبار دیگه دارم صدای نفسمو 

 میشنوم؟ وای خدایا مرسی....یا علی ممنون....ممنونم ازت ای امام علی که بچمو برگردوندی...خوبی 

 مادر؟

 ما رو نمیبینی ،  خوبی؟ ؟؟ بابا خوبه؟ پارسا و پونه چطور؟ خودت چیمامانی....همه خوبن ــــ آره

 خوشی؟

ــــ همه خوبیم....حاال اینارو ول کن ، تو االن کجایی؟ چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ مگه چه اتفاقی برات افتاده 

 ها؟ چی شده مادر؟ نفسی؟

 دادم. مامانم که گوشی یح بعد همه ماجرا رو به صورت خیلی خالصه ) همون نیم ساعت شما ( توض

 سخنرانی بنده ، بابا گفت: خوب باباجون پس گوشی و رو آیفون گذاشته بود و بابا هم میشنید. بعد از 

 رو بده به آقای ویلیام.

 و گوشی رو به آقای ویلیام دادم و آقای ویلیام هم یه ده دقیقه ای با بابا صحبت کرد و بعد گوشی رو 

 خوب دیگه کاری نداری بابایی؟ من با کمک آقای ویلیام بزودی پیشتون میام.به من داد. منم گفتم: 

 ...خدانگهدار...فقط من باید با همین شماره زنگ بزنم؟به سالمت ..بروی نیست.ــــ نه بابا کار

 ــــ آره.

 ــــ باشه پس منو بی خبر نذار...خدانگهدار.

 ــــ بای بابایی....به مامانم سالم برسون.

 قطع کردم و به رستا دادم. رستا هم برداشت و به مامان ایناش زنگ زد. تلفن و



 

 ششمفصل 

 

 رستا

 گوشی رو از دست نفس گرفتم و به مامانم زنگ زدم. مامان گوشی برداشت:بله؟ بفرمایید؟

 . بؽض گلوم و اون لحظه خدا رو برای اینکه یکبار دیگه تونستم صدای مامانم و بشنوم شکر میکردم

 . دلم آشوبی بود که نگو...می فشرد

 برای همین دیگه نتونستم بؽضم و قایم کنم و گریه کردم و با گریه گفتم:

 الهی من قربونت بشم مامان....سالم...منم رستا جونت....عشقت ، نفست ، هستی و وجودت.

 جیػ زد: چی؟ رستا؟ دارم درست میشنوم؟ گفتی رستا هستی؟مامان 

 ام.من رست ...ــــ آره مامانی

 منوچهر... ر)بابام( رستا...رستا پشت خطه...رستا پشت خط هستش... منوچهر بیا....منوچه ...ــــ وای

 بابا: چی میگی خانوم؟ رستا؟

 ــــ آره رستا....رستا پشت خطه...بیا.

 سه ثانیه نشد که بابام گوشی رو گرفت و گفت: الو؟ 

 .سالم با...بایی...با صدای لرزان گفتم: ب...با...بابا...سل...سالم..

 بابا تا صدای من و شنید ، گفت: تو...تو...رس...تو رستایی؟....آره؟

 ــــ آره بابایی جونم...رستام...من رستام...شیطون بابا...

 ــــ وای الهی منوچهر فدات شه...کجایی تو دختر؟ میگی من و مامانت از نگرانی میمیریم؟

 ــــ خدا نکنه...این چه حرفیه...

 ان گوشی و گرفت و گفت: دختر تو االن کجایی؟مام

 و من کل ماجرا رو توضیح دادم....بیچاره آقای ویلیام که کلی پول تلفن براش اومد...اگه تو ایران بود 

 ن پول تلفن شده بود.ن نزدیک دویست سیصد توم، اال



 منم بعد از تموم شدن حرفام ، بابام به من گفت که گوشی و به آقای ویلیام بدم و 

 همین کار و کردم. بابا با آقای ویلیام یه پنج دقیقه ای صحبت کرد ) بابام انگلیسی بلد بود.( .

 با همه خداحافظی کردم و گوشی و قطع کردم.بعد از مکالمه 

 

 نفس

 ما باید کجا بریم؟ من: آقای ویلیام االن ما باید چه کار کنیم؟ شما هم که مهمون دارید.

 م چی بگم...: نمیدونآقای ویلیام

 کمی فکر کرد و بعد گفت: آها شما میتونید پیش مدیرعامل یا همون رییس شرکتمون برید و ازش کمک 

 بخواید. اون به شما کمک میکنه.

 من به رستا نگاه کردم و رستا گفت: خوب اگه اینطوره که پس میشه ما رو پیش همون آقای مدیرعامل ببرید؟

 آقای ویلیام: االن؟

 میشه؟من: بله...

 ــــ خوب االن که اولیویا براتون شام گذاشته....فردا برید...چطوره؟

 رستا: آخه ...

 آخه ندارند؟ رو به ویلیام گفت: فعلش چی هستند؟ ــــ آخه ندارید...نه

 ....?okــــ اولیویا آخه نداریم...

 ید...ــــ اوه...بله بله...آخه نداریم...شما میهمان هست و ما میزبان...امشب باش

 رستا گفت: پس خودتونو به زحمت نندازید.

 ویلیام: باشه دخترم...

 قع خوابیدن هم من و رستا تو اتاقی که قبال ادوارد میخوابید ، خوابیدیم و خالصه شام خوردیم و مو

 آقای ویلیام و خانم اولیویا هم تو اتاق خودشون خوابیدن.من خوابم نمیبرد...رستا رو نگاه کردم که 

 ده بود. به آسمون نگاه کردم. یهو یادم اومد که نماز نخوندم. سریع از اتاق خارج شدم و تو خوابی

 آشپزخونه  وضو گرفتم. ولی اصال یادم نبود که مهرم تو اون خونه متروکه افتاده و گم شده. بطرؾ 

  زد. آرهاتاق رفتم و تازه متوجه شدم. وای خدایا کمکم کن...چکار کنم؟ یکدفعه یه فکری به سرم 



 و همین کار رو هم  خودشه...همین کار و میکنم. تصمیم گرفتم که بیرون برم و دنبال سنگ بگردم.

 کردم. درشون خدایی خیلی عجیب بود و من سردر نیاوردم. خیلی ناامید شده بودم. به ساعت نگاه 

 مدم ، ساعات شرعی که ؼذا بشه...) من از اون موقعی که به لندن اوکردم...وایی...یازده...نزدیک 

 شو از اون تا هرکوال پرسیدم و یاد گرفتم.( ... خدایا خودت کمکم کن...یه کاری کن دیگه...تو همین 

 فکرا برگشتم که یه آبی بخورم که....سکته زدم....یه جیػ کشیدم...البته خیلی آروم که فقط خودم میفهمیدم. 

 شبی؟من: وای...خانم اولیویا انجا چکار میکنید نصفه 

 ــــ این من باید پرسید. شما چکار کرد اینجا؟

 ــــ خوب من....من...من دنبال مهر میگشتم.

 صورتش شبیه عالمت سوال شد. پرسید: مهر؟ یعنی چی؟

 ــــ من مهر میخوام برای نماز خواندن...

 ــــ آها....مهر...نماز...من فهمید. حاال چرا میخواستید بیرون رفت؟

 مهر تو خونتون ندارید...برای همین میخواستم برم بیرون که یه سنگ بگیرم و باهاش نماز  ــــ چون میدونم

 بخونم.

 ــــ اوه...بله...خوب منم باهاتون میام.

 ــــ باشه.

 یه سنگ خوب میگشتم. بعد از ده دقیقه که سنگ مورد نظرم و و دونفری پایین رفتیم. من یه ده دقیقه دنبال 

 اولیویا گفتم: پیدا کردم ، رو به 

 سنگ و پیدا کردم. میتونیم بریم.

 اولیویا که تو این ده دقیقه با خیرگی تمام من و نگاه می کرد ، گفت: بریم.

 یادم اومد نمیدونم قبله کدوم طرفه. وارد خونه شدیم و من سریع با سنگ میخواستم نماز بخونم که یکدفعه 

 م و قبله رو پیدا کردم. نمازم یه یک ربعی طول کشید. چون برای همین از تو جیبم قبله نما و بیرون آورد

 بیشتر کمکم میخواستم نمازای ؼذامم بخونم. بعده نماز از خدا بابت همه چیز تشکر کردم و ازش خواستم که 

 کنه. بعد به سمت اولیویا برگشتم. واه...خدا شانس بده...این چرا من و اینجوری نگاه میکنه؟...گفتم: ببخشید 

 زی شده؟چی



 یکدفعه متوجه نگاه من شد و گفت: ها؟ چی؟

 ــــ میگم اتفاقی افتاده؟ آخه راستش از نگاهتون گفتم شاید کاری کرده باشم.

 ــــ نه عزیزم...چیزی نیست...

 ــــ خوب پس شب بخیر...

 میخواستم بسمت اتاق برم که اولیویا گفت: نازنین  ...

 برگشتم و گفتم: بله؟

 نقدر به نماز اهمیت میدی؟ مگه توش چی هست؟ــــ تو چرا ای

 تعجب کرده بودم. در واقع یه لحظه هنگ کردم. گفتم: خوب بخاطر اینکه تو دین ما برای تشکر از خدا باید 

 نماز بخونیم. 

 ــــ یعنی تو هر شرایطی که باشد؟

 و مکان و جاش نداره. باید ــــ تشکر کردن از خدایی که نعمت های زیادی رو بهمون داده ، ربطی به شرایط 

 اراده داشته باشی.

 ــــ خدایی که شما میپرستید و من هم میپرستم. 

 ــــ یعنی چی؟

 ــــ در واقع یعنی من مسیحی هست.

 ــــ آها...شما میحی هستید...خوب پس میدونید که خدا نعمت های زیاد و زیبایی رو داده.

 ...ولی میخواست بدون که شما یعنی پیامبر شما چقدر به زور به فارسی گفت: درسته...ولی ...ولی

 براتون عزیز؟

 ــــ خیلی...با اینکه ندیدیم ولی بزرگیش و االنم حس میکنیم.

 ــــ به نظرت مسیحی بهتر یا مسلمون؟

 ــــ خوب...خوب...

 ــــ نگران نباش. بگو...صادق باش.

  ، که ما هیده و تعیین میکنه. خدا هم تعیین کردــــ خوب...من نباید نظربدم...این خدا هستش که نظر م

 به عنوان پیامبر کامل آخرین پیامبر و باید یعنی همه ی انسان ها چه مسیحی چه یهودی و ؼیره 



 در واقع بخاطر اینکه خداوند کتاب کامل و آسمانی که همه و از راهنمایی هاش استفاده کنیم. بپذیریم 

 تعیین مون ها هم با پیروی از این دستور داد. ما مسل) ص( ضرت محمد راهنمایی ها در اون هست و به ح

 شده ، راه و رسم بهتر زیستن و یاد میگیریم. و این باعث زندگی بهتر ما میشه.......) یه نیم ساعت صحبت 

 م کردم. اون سوال میپرسید و من جواب میدادم. دیگه اینقدر که صحبت کردم ، فکر میکردم اولیویا از اسال

 رؼبت تمام به حرفام زده شده و از سر درد یه ماه تو بیمارستان باشه. ولی در عین ناباوری با کنجکاوی و 

 گوش میکرد.(

 بعد از نیم ساعت گفتم: ببخشید میشه برم بخوابم؟

 ــــ بله ، حتما...شب خوش.

 ــــ شب خوش.

 

 

*********** 

 

 و باز کردم. ساعت کوک شده رو که باالی گوشم بود ین دیگه صدای چیه؟ گوشم کر شد...چشماماَه...ا

 و دیدم. این دیگه چی میگه...سریع خاموشش کردم و خوابیدم. ولی چیزی نکشید که دوباره با صدای 

 ساعت بیدار شدم. دیگه کفری شده بودم و میخواستم ساعت و بشکونم. داشتم بلند میشدم و داد میزدم 

 نی گفتم: معلومه چه کار میکنی؟ میخوام بخوابما...که رستا و باال سرم دیدم. عصبا

 ــــ االن موقع خوابه؟ پاشو...پاشو که هممون منتظریم تو بیدار شی و باهم صبحانه بخوریم.

 ــــ وای راست میگی...اصال یادم نبود کجا هستیم...خوب پس چرا زودتر بیدارم نکردی؟

 ــــ بخاطر پشتک هایی که میزدی...

 ــــ چی؟

 ــ وای نفس خفت میکنم. دیشب یه جای سالم تو بدنم نذاشتی...دختر تو چرا ــ

 هی پشتک میزدی؟ بلند شدم و دیدم که روی سرم خوابیدی...بعد از نیم ساعت که بیدار شدم ، تو رو روی 

 اصال نمیتونستم بلندت کنم.دم. در ضمن تو چقدر چاقی دختر...کمرم حس کر



 شتر نیستم ، درثانی ببخشید...آدم که خوابه نمیدونه چکار میکنه.کیلو بی 42ــــ اوال که من 

 ــــ میگم وای به حال اون بدبخت ننه مرده ای که هرشب با تو تو یه رختخواب بخوابه.

 ــــ خوبه خوبه...انگار خودش ملکه خوبی هاست.

 ــــ باشه بابا...ما تسلیم...

 نم به سمت روشویی رفتم تا صورتم و بشورم. بعد دوتایی خندیدیم و رستا رختخواب و جمع کرد و م

 از شستن صورتم با رستا پایین رفتیم و تو آشپزخونه وارد شدیم.

 من: سالم.

 آقای ویلیام: سالم دخترم.

 سالم. هم با لبخند گفت: اولیویا

 .(میز ناهار خوری شون هشت نفره بودجلو رفتم و روی صندلی کنار رستا نشستم.) 

 تو فکر بود....من خیلی بهش دقت کرده بودم....اینقدر این تو فکر بود که تقریبا به اندازه خانم اولیویا 

 پنج قاشق ؼذاخوری شکر تو چاییش ریخت.

 چه کار میکنی؟. ?What are you doingآقای ویلیام: 

 ها؟ چی؟ آها...حواسم نبود.. .Huh? What? Oh ... not sureاولیویا: 

 ت.بعد بازم تو فکر فرو رف

 . حالت خوبه؟?Are you okayویلیام: 

 . آره...خوبم.... Yeah ... alrightــــ 

 داشتیم چای میخوردیم که آقای ویلیام گفت:

 خانموما... بعد از صبحانه لباستون و بپوشید که باید بریم خونه رییس شرکت.

 من: مرسی آقای ویلیام.

 ــــ خواهش میکنم.

 خانم اولیویا وقتی دیروز ما رو اونجوری و  )ال رفتیم و لباسمون و پوشیدیم.بعد از صبحانه من و رستا هم با

 با اون لباسا دیدن ، خودشون برامون یه پیراهن دخترانه خریدند...برای من رنگ صورتی با شلوار مشکی که 

 پیراهن بیاد به گلدوزی های پیراهنم بخوره خرید و برای رستا هم آبی با شلوار سرمه ای که به حاشیه آستین 



 (.پوشیدو باید بیرون  خرید. البته بگم که هر دوتا شون بیرونی بودند

 بعد از پوشیدن لباسامون پایین رفتیم.

 خانم اولیویا و دیدیم که ناراحت بود از اینکه ما میریم...برای همین گفت:

 خانوادگی  دخترا ، من پیشتون میام...من با خانم رییس شرکت دوست هستم و باهم رفت و آمد

 داریم...پس تا چند روز دیگه بای.

 من: خدانگهدار خانم اولیویا...ماهم پیشتون میایم.

 رستا: خداحافظ خانم اولیویا...ببخشید که زحمت دادیم...بابت لباسا هم مرسی.

 ــــ خواهش میکنم عزیزم.

 بعد از خداحافظی سریع بطرؾ ماشین که تا حاال ده بار بوق زد ، رفتیم.

 راه من و رستا از دیدن شهر لندن شگفت زده شدیم...آخه اینجا با اونجایی که اون هرکوال ما رو تو 

 آورده بودند ، خیلی فرق می کرد...البته که جای تعجبی نیست... چون با وضعیت مالی آقای ویلیام 

 باید هم اینجاها بشینه...اینجا هم به نظرم باال شهر باید باشه...

 خیلی رفتی تو کؾ زیبایی اینجاها...نه؟ رستا: چیه نفس؟

  ( در حالی که یواشکی دستم و بطرؾ گوشش دراز کردم ، گفتم: )ــــ راستش اینجا خیلی قشنگه...

 البته که به قشنگیه ایران نمی رسه.

 ــــ اونکه بله...ایران با وجود اصفهان و شیراز و شمال و خیلی از شهر های دیگش از اینجا قشنگ تره...

 من و رستا بطرؾ صدا چرخیدیم و آقای ویلیام و دیدیم که ماشینش و خاموش کرده و داره با ما 

 صحبت می کنه.

 من: آقای ویلیام چرا وایستادید؟

 ــــ چون که رسیدیم.

 رسیدیم؟ یه نگاه به دور و بر زدم و از چیزی که دیدم سرم سوت کشید.... 

 م بود...از در آهنی فرفروژه اش میشد حوض وسط حیاط و تقریبا چهار پنج برابر خونه آقای ویلیا

 دید...خدای من خیلی باشکوه هست...به رستا گفتم: 

 یعنی ما باید بریم اینجا؟



 آقای ویلیام: بله...در واقع...یعنی...یعنی...

 من: یعنی؟

 ..چون شما ــــ یعنی که خوب رییس شرکت چند روزی هستش که سه چهار تا خدمه میخواد استخدام کنه.

 خدمه هاشون بشید...البته من بهشون میگم که برای مدت زمان اومدید میخواستم بهش بگم که شما دوتا از 

 کمی اینجا می مونید و اینکه ایرانی هستید و بهتون سخت نگذره...آخه شما میتونید در کنار اینکه برای مدت 

 خوب حاال نظرتون چیه؟ درآمد داشته باشید... زمان کوتاهی که اینجایید ، هم اینجا زندگی کنید و هم

 من و رستا همدیگه ونگاه کردیم و رستا رو به آاقای ویلیام گفت: اشکالی نداره.. ما میایم.

 ـــ خوب پس بریم.

 من و رستا پشت آقای ویلیام بودیم. آقای ویلیام زنگ  بعد سه تایی از ماشین پیاده شدیم و بطرؾ دروازه رفتیم.

 ر باز شد. وارد حیاط شدیم...یعنی کاش وارد نمیشدیم.....من اینقدر دور و بر و نگاه می کردم که و زد و د

 هرکی منو می دید ، فکر می کرد دیوونه هستم.... خوب از حقم نگذریم واقعا زیبا بود.....ولی من اینجور 

 واموندت فشار بیار که کجا دیدی حیاط و یه جا دیدم....این سبک حوض و یه جا دیده بودم...وای به اون عقل 

 دختر...ولی اصال یادم نمیاد...شاید اصال خرافات...با صدای یه خانم مهربون جوان به خودم اومدم و به 

 سمتش رفتیم.

 آقای ویلیام با خوشرویی گفت: سالم کیانا جان...خوب هستید؟ پدر ، مادر خوب هستند؟ 

 ویا خوب هستش؟ــــ سالم عمو ویلیام...خوب هستید؟ اولی

 ــــ مرسی عزیزم...همه خوبن...

 .Hi…happyبعد به من و رستا نگاه کرد و با لبخند دستشو دراز کرد و گفت: 

 ....سالم...خوشبختم.

 دستمو بسمتش دراز کردم ، گفتم: سالم...من هم خوشبختم.من هم در حالی که 

 هستن؟ با تعجب ما رو نگاه کرد و گفت: عمو ویلیام خانوما ایرانی

 آقای ویلیام با لبخند گفت: بله...ایرانی هستن...

 کیانا رو به ما گفت: اوه...پس چرا شما با آقای ویلیام هستین؟

 آقای ویلیام گفت: میشه بیایم تو؟



 ــــ بله...حتما...بفرمایید تو...

 باهم تو رفتیم.

  ...خیلی زیباداشتبزرگ .توی خونه آبشار مصنوعی !!!..وای اینجا چقدر زیباست...چه مبل هایی

 داشتند. هم ...یه قسمت پله های مارپیچی به سمت باال داشت... فکر کنم که یه ده دست مبلیبود

 کیانا ما رو به یه سمت راهنمایی کرد و ما هم همراهش رفتیم. روی مبل نشستیم و آقای ویلیام هم تمام 

 انا گفت: یعنی...یعنی همه ی این اتفاقا ماجرا و به صورت خالصه برای کیانا تعریؾ کرد و بعد کی

 برای شما دخترا افتاده؟

 من: بله...

 ــــ خوب اگه اینطوره که من با کمال میل انجام میدم...عمو ویلیام شما هم اصال 

 نگران نباشید... شما دخترا هم تا یک ماه یا دو ماه یا هر چند روز که بخواید میتونید اینجا باشید.

 رستا: مرسی...

 ــــ راستی گفتید اسمتون چی بود؟

 من: من نفس و دوستم رستا...

 ــــ بله...بسیار خوب...پس از همین االن شما تا چند روز به عنوان دو دوست در کنار من زندگی می 

 کنید. عمو ویلیام اگر عمر دیگه ای باشه من انجام میدم.

 باید برم. ویلیام: مرسی دخترم...و در حالی که بلند شد گفت: دیگه

 کیانا: کجا؟ بودید...

 ــــ االنه که بابات منو اخراج کنه...بای.

 ــــ خداحافظ...

 من و رستا هم خداحافظی کردیم.

 بعد از رفتن آقای ویلیام ، کیانا رو به ما کرد و گفت: خب...از کجا شروع کنیم؟ آها...نفس و رستا 

 چند سالتونه؟

 بیست و پنج سالمه.رستا: من 

 .یک ماه دیگه نوزده ساله میشم. نم من: م



 کیانا: اوه...نفس خیلی جوونی که...رستا من و تو یه جورایی هم سن هستیم. 

 البته من سی ساله هستم...راستی ازدواج کردید؟

 ...رستا: نه...یعنی...یعنی

 ــــ فهمیدم...یعنی یکی دلت و برده یا بزودی عروسیته...

 ت.ــــ نه...و ماجرا کیوان و گف

 کیانا بعد از تموم شدن حرفای رستا دستای رستا و گرفت و گفت: عزیزم ، نمیخواد ناراحت 

 باشی...حتما  کیوان هم میخواد که اشتباه شو جبران کنه.

 رستا سرشو پایین انداخت...به آسانی میشد فهمید که آهسته گریه میکنه.

 ازدواج کردی؟ چی؟ شه گفت: خب نفس جون شماکیانا هم ناراحت شد ولی برای اینکه مجلس دوباره تازه ب

 پوزخندی زدم و گفتم: هه...چه حرفا...من و ازدواج؟ فکر نکنم...آخه کی میاد من و بگیره؟ ها؟

 کیانا: اونکه حتما...کی  میاد تو رو بگیره؟

 دارم...همسرم هم یه هر سه تایی خندیدیم. کیانا ادامه داد: خب من هم ازدواج کردم و االنم یه دختر به نام نیاال 

 لندنی هستش.

 من: خب دخترت االن کجاست؟

 ــــ اون شیطون با داییش رفته بیرون...خب دیگه بلند شید کاراتونو بگم.

 ما هم بلند شدیم و با کیانا راه افتادیم.

 ...تو راه ، من دیوار ها و نگاه می کردم که یکدفعه از بیرون یه صدای مردونه گفت: سالم...ما اومدیم

 کیانا به سمت صدا برگشت و گفت: وای ... سالم به برادر خنگ خودم...

 وبه سمت ما گفت: نفس و رستا ، برگردید برادرم اومده...

 رستا و سپس من برگشتیم. رستا سالمی کرد و برادره جوابشو داد. منم سرمو باال آوردم و از چیزی 

 سکته میکردم...خدایا خوابه؟...این...این...داد که دیدم ، یک لحظه کپ کردم...کپ که نه...داشتم 

 زدم: تو اینجا چه کار میکنی؟

 چی میگی؟ من اینجا چه کار میکم؟ چون اینجا خونه منه.برادره یا بهتر بگم کیارش گفت: 

 پوزخندی زدم و گفتم: هه...یعنی تو میخوای بگی که منو نمیشناسی؟ یعنی تو سنگ پا میخوای بگی 



 شناسی؟منو واقعا نمی

 جاخورد و گفت: یعنی چی خانم؟ درست حرؾ بزن...

 در این هنگام یه دختر جوان که بهش بیست ساله می خورد ، اومد و گفت:

 چی شده عزیزم؟

 و با من مواجه شد. منم یه نگاه بهش انداختم و گفتم: 

 نیازی به زن  اوه...اوه...اوه...زنم که داری...تو که دوست دخترای جور واجور داری... دیگه چه

 داری آقای خودشیفته.

 داد زد و گفت: کیارس...این چی میگه؟ تو دوست دختر داری؟ آره؟ دختره که فکر کنم نامزدش بود ،

 ــــ نه...باور کن نه...

 ــــ پس این چی میگه؟

 ــــ اراجیؾ...

 دختره رو به من گفت: تو کیارس من و از کجا میشناسی؟

 ـــ هه...نقطه...

 ؟ـــ ها

 من: فکر کنم نقطه هاشو جا انداختی...

 ــــ چی؟

 ...فتم نقطه هاشو جا انداختی...کیارس نه ...کیارشــــ گ

 یکدفعه همه بؽیر از من و رستا خندیدند...واه...من مگه چی گفتم...پرسیدم:

 میشه بگید کجای حرفم خنده داشت؟ بگید ما هم بخندیم.

 کیارس: من که کیارش نیستم.

 س جان کیارش برادر دوقلوی کیارس هستش...کیانا: نف

 کیارس: بله نفس خانم...من کیارس برادر کیارش هستم.

 یعنی من؟....یعنی من اشتباه گرفتم؟ وای...خاک تو سرت نفس که اینقدر خلی... چی؟ برادر؟ دوقلو؟

 گفتم: یعنی میخواید بگید که شما دوتا خواهر و برادر کیارش هستید؟



 له...دوتایی گفتند: ب

 نه...ده سنگ پا زندگی کنم؟ یعنی...وای وای خدایا به خیر بگذرون...یعنی من باید این چند روز با خانوا

 من: ببخشید آقای آربین...واقعا متاسفم...من فکر می کردم که سنگ نه کیار نه اون یکی آقای آربین 

 (جهت اطالع!!!داشتم میگفتم سنگ پا بعدش داشتم میگفتم کیارش...صرفا .)..باشند.

 منم از شما عذرخواهی میکنم ... البد برادر خنگ ما یه کار ناشایستی انجام داده ــــ خواهش میکنم...

 شخصیتی مثل شما رو ناراحت و عصبانی کرده... و خانم با

 رو به نامزدش گفتم: ببخشید که شما رو تو شک انداختم...منظوری نداشتم.

 ..البد کیارش دلت و شکسته...درست میگم؟لبخندی زد و گفت: درکت میکنم.

 ــــ نه...نه...من فقط دانشجو ایشون بودم...یعنی ایشون یه ترم استادم بودند.

 ــــ آها...خوب من نوشان هستم و اینم نامزدم کیارس برادر دوقلوی کیارش هستش...یعنی کیارس در 

 واقع یه دو سه دقیقه بزرگتره...من کرجی هستم.

 لب!!! منم نفس از کرج هستم و اینم دوستم رستا هستش.ــــ چه جا

 نوشان پیش رستا رفت و باهاش دست داد و گفت: سالم رستاجون...خوشبختم.

 رستا: منم همین طور...خوشحالم که خانواده آقای آربین و دیدم.

 ر.کیارس: خب خانوما...من دیگه برم...نوشان تو هم شب بمون...مهمون داریم. فعال خدانگهدا

 همه باهاش خداحافظی کردیم.

 بعد نوشان رو به کیانا گفت: کیانا ، مامان کجاست؟

 ــــ رفته خرید...چون آخر هفته به مناسبت موفقیت شرکتمون میخواد جشن بگیره.

 ــــ آها...خب بگذریم...شما از خودتون بگید...رستا و نفس من دوستای ایرونی نداشتم و دیگه واقعا 

 کردم..بؽیر از کیانا کس دیگه ای با من نبود و منم برای همین هر روز میام  احساس ؼربت می

 اینجا...راستی کیانا وروجکت کجاست؟

 ــــ با داییش رفته بیرون...االناست که بیان.

 صدای ماشین اومد. کیانا ادامه داد: مثل اینکه اومدند.

 ه سکته کنم....االنه کچی؟ االن کیارش داره میاد؟ یعنی؟ وای خدا کمکم



  کیانا و نوشان به سمت آشپزخونه رفتند و ماهم مجبور شدیم باهاشون بریم.

 رستا با خوشحالی  در گوشم وارد آشپزخونه که شدیم ، من یه سه چهار نفر آشپز و خدمتکار دیدم...

  هستیم و اینام خانوادش هستند؟ مونگفت: وای نفس ... یعنی االن تو خونه خواننده معروؾ کشور

 یعنی این رویاییه... نه؟

 ــــ نه...

 ــــ نه؟

 همین بین کیارش با یه دختر ناز گوگولی تو بؽلش تو اومد.

 من نمیدونم چرا اون موقع داشتم سکته میزدم...یه حالی داشتم...

 کیارش سرش پایین بود و به طرؾ ما می اومد.

 م به خواهر خوب و دوست داشتنی با لب خندون داخل آشپزخونه شد و سرشو باال آورد و گفت: سال

 خود خودم.

 کیانا: سالم به داداش گلم.

 نوشان: ما اینجا بوقیم ظاهرا...

 کیارش به سمت نوشان رفت و گفت: به به نوشان خانم...سالم.

 .به داداش کیارش خنگمون ــــ سالم

 و شما عاقل... کیارش به سمت ساالد روی میز می رفت ، گفت: باشه بابا ما خنگو در حالی که 

 من و رستا دقیقا کنار میز بودیم...جوری که باید میرفتی سمت میز تا ما رو ببینی...کیارش به سمتی 

 ...یه کم خورد و سرشو اومد که من بودم ، و سرشو پایین آورد و می خواست کمی از ساالد بخوره

 ندازه نلبیکی شد.اچشاش از تعجب باال آورد و چشاش تو چشام قفل شد...منو که دید ، 

 

 کیارش

 باورش هم برام سخت بود...چی؟ یعنی؟ وای خدا یعنی؟ نؾ..نفس...  اون لحظه

 بدنم یه لحظه گرم شده بود و فکر میکردم که تو رویا هستم...یعنی این نفسه؟ خود خود نفس؟ اینجا؟ 

 این؟ چرا اینجا؟...با ...حتی به خوابمم نمیدیدم...چرا من؟ ...تو خونهتو لندن؟ تو خونه...تو خونه



 تعجب فراوان تو چشماش نگاه می کردم...

 

 

 نفس

 با تعجب تو چشمام نگاه دقیق می کرد و بعد از چند ثانیه تو شک رفتن ، گفت:

 تو...تو نؾ...نفس...تو نفس هستی؟

  ــــ بله.

 ... یــــ نفس زارع؟ تو نفس زارع دانشجو

 هستم و آرام طوری که خودش بفهمه ادامه دادم: جناب سنگ پا...ی ــــ بله ... نفس زارع دانشجو رشته پزشک

 با شنیدن سنگ پا به کیانا نگاه کرد و گفت: این...این اینجا چه کار میکنه؟

 سمت بیرون به ...بیا کارت دارم...و از ما یه عذرخواهی کرد و کیارش و کیارش جانکیانا: 

 ای خدا چی می شد که پیش این ...  من و بهش بگه آشپزخونه کشوند...فکر کنم که میخواست ماجرای

 خدا خواسته بودم حتی حاضرم خدمتکاری کیارش و شبی از یکدفعه یاد دعایم افتادم که  ... آدم نباشم

 خاک تو مثل اینکه خدا دعاتو برآورده کرده نفس خانم... واقعا دست این هرکوال نباشم..انجام بدم ولی 

 انیشتین...و آرزو؟ ها؟ آخه خدمتکاری کیارش شد دعا .. .دی.... این همه دعا.که این دعا و کرسرت نفس 

 . به آشپزخونه که رسید ، رستا پرسید: همین طور با خودم حرؾ می زدم که کیانا وارد آشپزخونه شد

 ببخشید...آقای آربین کجا هستند؟

 ــــ کیارش رفته تو اتاقش تا استراحت کنه...

 بهم نکرد..حتی از دیدن من یه لبخند هم نزد..مؽرور.. بیشعور..حتی یه سالمم

 میخواستم برم اتاقش و هرچی بلد بودم بگم...فکر کرده شاهزاده ای ، اربابی چیزیه...از نظر من اون 

 البته بی ریخت و الکی گفتم...خب بهم حق بدید )  یه سنگ پای قزوین مؽرور دخترباز بی ریخته...واال.

 (...دیگــــــــــــــه

 کیانا: خوب دوستان بفرمایید اون طرؾ...آشپزخونه جای پذیرایی نیست.



 رستا: مرسی...

 بعد باهم به طرؾ پذیرایی که نمیدونم چه قسمت از خونه بود ، رفتیم.

 کیانا رو به من و رستا گفت: بچه ها ، میخوام یه چیزی بهتون بگم. مامانم اگه بهتون بی محلی چیزی 

 د...اون اخالقش همینطور هست... کرد ، ناراحت نشی

 یعنی با کسی که ...با کسی که...کسی که...

 رستا: خدمتکاره....خب...

 ــــ البته برای مدت کوتاه ، با کسی که اینجوره خیلی بد برخورد میکنه... و چیز مهم تر اینه که هر 

 کجا که اون بگه باید کار کنید...متوجه هستید که؟

 ...فهمیدیم...ما هم سعی خودمونو می کنیم...نگران نباش.رستا: بله کیانا جان

 مادرتون آمدند. کیانا  آربین گفت: خانم به زبون انگلیسی بین حرفامون یه خانم تقریبا چهل ساله اومد و

 هم به انگلیسی ازش تشکر کرد و رو به ما گفت: 

 خب...االن...االن بهتره بریم و باهاش سالم کنیم...بهترین راهه...

 بعد با هم به سمت راهرو خروجی رفتیم تا مادرش و ببینیم...من تو دلم مادرش و یه ؼول فرض 

 کردم...واال با این صحبت هایی که دختر آدم از مادرش بزنه ببین دیگه مادره چی هست....خخخخ...

 پوست گندمی و وارد راهرو شدیم. همزمان با ما یه خانم حدودا پنجاه ساله وارد راهرو شد. یه خانم با 

 صورت گرد و موهایی با رنگ بلوند روشن که از روسریش بیرون ریخته شده بود.

 وقتی به ما  بیشتر کرد. ما خانومه یا بهتر بگم مادرشون با دیدن ما تعجب کرد و سرعتشو به طرؾ

 رسید ، من و رستا جلوتر وایستادیم و سالم کردیم.

 میشه معرفی کنی؟مادره هم سالم کرد و از کیانا پرسید: 

 کیانا: خب...میشه چند لحظه وقتتونو بگیرم مامان؟ 

 باشه ای گفت و با کیانا به سمت پذیرایی سمت چپ رفت.

 بعد از پنج دقیقه ، کیانا با مادرش برگشتن و مادره به من و رستا گفت:

 بهتون میگم...فعال هست...کارتون هم بعدا  (خدمتکارا و بلندتر گفت )خب لباساتون تو اتاق خدمتکارا 

 برید سر پستتون...میخوام استراحت کنم. بعد هم به یه سمتی که فکر نم اتاقش بود ، رفت.



 شیطونه میگه بزنم ناکارش کنما....یه جور دستور میده ، انگار از ما طلبکاره.

 .حقا که سنگ پا به مادرش رفته...حیؾ این دختر و عروس که با همچنین مادری زندگی می کنند

 کیانا: واقعا متاسفم...گفتم که مادر  ...

 متکاریم و ایشون رییسه...ی نداره...باالخره ما خدرستا: بله کیانا جون...اشکال

 من: درسته...نگران نباشید...ما این چیزای کوچیک و به دل نمی گیریم.

 ..باور کنید اخالش همینه...نوشان: مرسی که ما رو درک می کنید.

 سته.رستا: بله...در

 یکی از خدمتکارا به سمتمون اومد و گفت: کیانا خانم ، مادرتون گفتند که این دو خانم و راهنمایی 

 کنم.

 ببخشی ... کیانا برای چند لحظه سرشو پایین انداخت و بعد بلند کرد و گفت:

 رستا: مرسی...فعال بای.

 باشه که به میخواستم با رستا برم که کیانا دست منو گرفت و گفت: نفس ، یادت 

 مامانم نگی شاگرد کیارش بودی...باشه؟

 من: باشه...

 بعد من و رستا همراه همون خانم که از سنش معلومه که خیلی ساله اینجاست ، رفتیم.

 وارد اتاق خدمتکارا شدیم. اتاق که نه...چون به اندازه پذیرایی ما بود... فکر کنم یه سی متری 

 کاری  رم...من ریحانه هستم و اینجا هم اتاق شما دو نفر هست...هبود...خانمه رو به ما گفت: سال

 داشتید به من بگید...البته تا یک هفته... چون باید بعد از یک هفته برم ایران و با شوهرم 

 تو ایرانه...خانواده آربین باشم...همسرم نگهبان خونه 

 یکدفعه یاد چیزی افتادم و گفتم: بله...آقای خوبی هستند...

 ستا با تعجب پرسید: بله آقای خوبی هستند؟ر

 من: بله...یکبار ایشون و دیدم.

 هر کاری داشتید به من بگید...االنم برید ریحانه خانم: جالبه...به هر حال 

 لباسای مخصوص بپوشید ، تا باهم یه ؼذا برای شام درست کنیم.



 و بعد با ریحانه خانم به سمت  باشه ای گفتیم و به طرؾ کمد لباسا رفتیم...لباسمون و پوشیدیم

 آشپزخونه رفتیم.

 ریحانه خانم به ما گفت که باید یه ؼذای لندنی درست کنیم...من که از آشپزی چیز زیادی نمی دونستم 

 ، متوجه نبودم که ریحانه خانم چی میگه...ولی خب رستا خیلی آشپزیش خوب بود و خیلی خوب 

  ام می داد.کارایی که ریحانه خانم می گفت و انج

 یه دو ساعتی من و رستا با ریحانه خانم و یه خانم مسن دیگه مشؽول پخت و پز بودیم. بعد از این 

 برای همین خودم یه دسر درست کردم که  نوبت ساالد و دسر بود. من دسر درست کردنم عالی بود.

 حتی ریحانه خانم هم تعجب کرده بود.

 گی روی سرامیک دراز کشیده بودیم.دیگه شب شده بود و من و رستا از خست

 من: چه آدمایی هستنا...آدم و میکشن...

 رستا: همین که بهمون جا دادن و بابت کارایی که می کنیم ، بهمون پول میدن خودش کلیه...اینقدر 

 ناشکر نباش.

 اید پوفی کردم و بلند شدم. ریحانه خانم آمد و گفت: خب بچه ها...ساعت هشت شب هستش...االن ما ب

 نمون هم یه ربع وقت می بره. شروع کنیم. بعد یه دختری بنام زیبا و بریم و سفره بچینیم...سفره چید

 صدا زد و بهش گفت که به ما کمک کنه...دختره هم که با رفتاراش فهمیدم دختر ریحانه خانم 

 آقا کیارش  من دسرها و می آوردم. زیبا گفت: چه عجب!!! هست،بطرفمون اومد و بهمون کمک کرد.

 برای سرک کشی نیومدند.

 درست بعد از یک ربع ، میز شام آماده شد. تو این فاصله کسی و جز رستا و زیبا ندیدم.

 ریحانه خانم به من و رستا گفت: شماها اینجا باشید و هر چیزی که نیاز داشتن و بهشون بدید. رستا 

 باشه گفت و هر دومون کنار صندلی های میز وایستادیم.

 و بعد  کیارش و مادرش آمدند.ریحانه خانم صداشون زد. اول کیانا و نوشان 

 کیانا و نوشان کنار هم و کنار صندلی که من وایستاده بودم ، نشستند. مادرشون هم باال نشست و 

 کیارش هم کنار صندلی که رستا بود و روبروی من نشست.

 واقعا به یه حرؾ هم نمی زنید؟  یودم. یعنذاشون و می خورند و حرفی هم نمی زدند. خسته شده بؼ



 نظر من چه زندگی مسخره ای...حیؾ همون زندگی خودمون نیست...توش صفا و صمیمیت هست.

 نوشان: مادرجان ، بابا و کیارس نمیان؟

 ــــ نه...فعال نه...ساعت نه یه جلسه مهم دارن.

 بعد رو به من گفت: اون دسر و بده.

 ت: این چیه؟بهش دادم. یکم خوردو گف

 من: این دسر پاتیسیر هستش که با زرده تخم مرغ و شیر و وانیل و آرد درست میشه...

 ــــ خوبه.

 سرم و چرخوندم و کیارش و دیدم که داره نگام میکنه...ولی وقتی نگاش کردم سرشو برگردوند.

 مادره گفت: خب می رسیم به پست شما دوتا...اسمتون چی بود؟

 م و دوستم نفس هستش.رستا: من رستا هست

 . نفس و تو...توی آشپزخونه کار می کنیــــ رستا تو 

 همه دهنشو نگاه می کردیم. میترسیدم که نگه یه وقت دستشویی بشور.

 مخصوص کیارش میشی. ــــ و تو خدمتکار

 برای یه لحظه چشمام شبیه نلبیکی شد. چی؟ خدمتکار؟ خدمتکار کی؟ کیارش؟

 ا قیافه متعجب اون روبرو شدم. کیانا و نوشان هم تعجب کرده بودند. رستا که کیارش و نگاه کردم و ب

 واقعا جا خورده بود.

 مادره این و گفت و از جاش بلند شد و به سمت طبقه باال رفت. از پله ها باال می رفت که گفت: 

 کارتون و از همین االن شروع کنید.

 طی بود؟ کیارش؟ سنگ پا؟ خدمتکار سنگ پا مؽرور نبیه از این بدتر نبود خدا؟ آخه آدم قحیعنی ت

 دخترباز؟ وای خدا کمکم کن...بخیر بگذرون.

 کیارش بعد از رفتن مادرش ب سمت اتاقش رفت.

 کیانا: رستا تو آشپزخونه بهترین چیز ممکن هستش. چون فقط بخور و بخواب.

 بسمت منم برگشت و فقط سرش و پایین انداخت.

 و رفت به سمت یه اتاق. کیانا هم بسمت مبل رفت تا بشینه. من و یر گفت نوشان بلند شد و شب بخ



 رستا هم میخواستیم ؼذاها و جمع و جور نیم که ریحانه خانم گفت: نفس...تو برو ببین آقا کیارش چی 

 میخوان...رستا  تو هم با کمک زیبا اینجا و درست کنید.

 من: ریحانه خانم اتاق کیا...آقای کیارش کجاست؟

 بهم نشون داد و منم بسمت اتاقش رفتم. تو راه اینقدر به خودم فحش دادم که چرا این دعا و اون شب 

 کردم و...

 اتاقش طبقه دوم بود. در زدم. گفت بیا تو...منم داخل رفتم. 

 یعنی یک لحظه هنگ کرده بودم. واقعا اتاقش زیبا بود. فرش و پرده یک رنگ و سایه روشن تیره 

 همرنگ دیوار کرم،تخت دونفره کرم قهوه ای. قهوه ای،کمد

 بهت یاد ندادن که وقتی یکی میاد برگردی ببینی کیارش پشت به من رو تخت دراز کشیده بود. گفتم: 

 کیه؟

 با شنیدن صدام به سمتم برگشت و گفت: تو؟

 ــــ پ ن پ...عمم جلوت وایستاده...مگه لولو خرخرم که این و میگی.

 ــــ چه کار داری؟

 من ازت بپرسم. و پوزخندی زدم و گفتم: هه...من چکارت دارم؟ بهتره این سوال 

 ــــ کار خاصی ندارم...میتونی بری.

 بیشعور انگار باورش شده خدمتکارشم. 

 گفتم: گوش بده ببین چی میگم...مثل اینکه باورت شده خدمتکارتم...نچ...اشتباه فهمیدی...فقط تا یکی 

 شم...پس اینقدر خودت و باال نگیر...دو هفته...بعد راحت می

 شد..اون نزدیک می  از تخت بلند شد و با عصبانیت بهم نزدیک خیره نگاهم می کرد و بعد کیارش

 فاصله مون به اندازه سه چهار آمد و من دور میشدم.اینقدر نزدیک آمد که پام به لبه تخت خورد... 

 چکار میکنی؟ فتم:گ منانگشت بود. کیارش سرشو بطرؾ من جلو آورد. 

 انگشت اشاره شو بلند کرد و گفت: دفعه آخرت باشه که تهدیدم می کنی...تو بچه کی هستی که من و 

 دستور میدم و این منم که تعیین خوب گوش هاتو باز کن ببین چی میگم...اینجا منم که تهدید می کنی...

 داد زد: فهمیدی؟چکار نکنی. می کنم که چه کار کنی و 



 کسی همونطور که گریه می کردم ، گفتم:  درد و سوز پام و هم از داد کیارش اشکم دراومد.من از 

 که گریه یه دختر ؼریب و در بیاره خیلی بی انصافه.من پدر و مادر و برادر دارم..پس هنوز اونقدر 

 تشریؾ  هم که فکر می کنید از کره ماهتو و امثال تو بی سرپرست نشدم که باهام اینجوری می کنی...

 هیچی نیستید...داد زدم: فهمیدی؟ هیچی نیستی...آوردید... باید بگم که 

 روی تخت  بطرؾ اتاق خودم و رستا رفتم. با سیل اشک از اتاقش خارج شدم و جوری که کسی نبینه

 بعد از چند ثانیه متوجه جراحت پام شدم.سریع اشکام و پاک کردم و  رفتم وتا تونستم گریه کردم.

 ستشویی اتاق رفتم.) اتاق من و رستا همنطور که گفته بودم خیلی بزرگ بود و یه سرویس بطرؾ د

 کامل جداگانه هم داشت.( خیلی سوز داشت. حتی خون هم اومد. آرام گریه می کردم. بمیری کیارش 

 که من و به این حال و روز انداختی...پسره بیشعور مؽرور...مگه من کم بیارم...همونطور که گریه 

 می کردم این کلمات و تکرار می کردم.

 بعد از چند دقیقه زیر آب نگه داشتن و ماساژ دادن ، خونش بند اومد. سریع گریه هامو پاک کردم و 

 پایین رفتم. 

  رستا و ندیدم. واه...این دختره کجا رفته؟... ، ولیآشپزخونه رفتم به طرؾ 

 دنبالش بگردی...اینجاست. کیانا گفت: اینقدر همینطور دنبالش می چرخیدم که

 برگشتم و رستا و کیانا و دیدم.

 من: ِا...اینجایی رستا...

 آره...کارامو دیدم که کیانا گفت بیام پیشش و یکم باهم حرؾ بزنیم.ــــ 

 کیانا: نفس چرا چشات باد کرده؟

 به چشمم دست زدم و با خنده گفتم: اوه...فکر کنم دوباره کبود شده و باد کرده. 

 هر وقت کار میکنم اینجوری میشه. آخه

 ــــ نفس تو االن باید تو اتاق کیارش باشی...چرا اینجایی؟

 ــــ خب به اتاقشون رفتم...ولی ایشون گفتند که کاری ندارن و گفتن که برم.

 کیانا تعجب کرده و دست من و گرفت و به طرؾ اتاق کیارش کشوند.

 ــــ چه کار میکنی کیانا؟



 به کارش ادامه داد. رستا هم با ما اومد.جوابی نداد و 

 به اتاقش رسیدیم و کیانا فقط یه در زد و وارد شد. به طرؾ کیارش رفت و گفت: نفس جان شما یک 

 لحظه با رستا جون بیرون وایستید.

 من و رستا هم بیرون رفتیم.

 

 کیانا

 فتم:وقتی نفس و رستا بیرون رفتن ، من در و بستم. به طرؾ کیارش رفتم و گ

 باهاش چکار کردی؟

 کیارش با تعجب گفت: چی و چکار کردم؟

 ــــ بهت میگم با نفس چکار کردی؟ چشماش کبوده...مثل روز مشخصه که 

 اینجا یه اتفاقی افتاده...

 ــــ می دونستم دهن لق هست.

 شرمسار ــــ اتفاقا از اینکه گفت کبودیه چشمش برای کار کردنه شک کردم...راستش و بگو...واقعا 

 ن رفتار و میکنی؟ میدونم که تو از همه دخترا بدت میاد و دوست نمیشی که با یه دختر ؼریب ای

 دختر هم برای تفریح می گیری...ولی باید اون رفتار انسان دوستانه و فراموش نکنی...حتما پولداری 

 ده و از خاندان آربین تو به رخ نفس کشیدی...ولی با این کارت تونستی ثابت کنی که یه انسان فهمی

 نیستی...دستمو به عالمت تهدید بلند کردم و گفتم:

 دیگه این رفتار و نمیبینم...فهمیدی؟ شاید اون دختر در اینجا سرپرست نداره ولی من اون و به عنوان 

 خواهر دوست دارم.

 بعد رفتم و در و هم محکم بستم.

 

 نفس

 کیانا بعد از پنج دقیقه بیرون آمد.



 برو بخواب...کیارش فعال باهات کار نداره...هر وقت هم کار داشت بهت نفس جان کیانا: 

 میگه...رستا تو هم بهتره بخوابی...کارا رو ریحانه خانم و بقیه انجام میدن...شب بخیر...

 بعد پایین رفت. رستا هم شب بخیر گفت و به سمت اتاق رفت. منم آرام آرام طوری که زخم پام سوز 

 اتاق رفتم. نگیره بسمت

 به اتاق که رسیدم ، رستا و دیدم که خوابیده بود. بعد به سمت روشویی رفتم و وضو گرفتم و نمازم و 

 ریحانه خانم قبال دوتا مهر و داخل اتاق گذاشته بود.( از خدا خواستم که کمکم کنه....)خوندم

 

 ــــ نفس بلند شو...بسه دیگه...چقدر می خوابی...

 ط یه ربع رستا...ــــ صبر کن...فق

 ــــ نفس جان بلند نمیشی؟

 بلند شدم و به سمت صدا برگشتم و ریحانه خانم و دیدم. سالم کردم. 

 کنی و  بیدار...االن باید بری و آقا کیارش و باید پاشی هفت هستش وریحانه خانم: نفس جان ساعت 

 براشون صبحانه ببری.

 و پایین رفتم تا صبحانه رو از رستا بگیرم. لبخندی زدم و باشه ای گفتم. لباسم و پوشیدم

 به آشپزخونه رسیدم و رستا و با یه سینی که پر از وسایل دیدم. یه نگاه به وسایل انداختم...وای چقدر 

 تشکیالت!!! چای ، نون ، دو رنگ مربا ، خامه ، کره ، آب پرتؽال و بهترین چیزی که دوستش دارم 

 کرم فندقی...

 و باال رفتم. سینی و ازش گرفتم

 به اتاقش که رسیدم ، بدون اینکه در بزنم داخل رفتم...چون می دونستم که خوابه...

 سینی خیلی سنگین بود و برای همین هم سریع روی میزگذاشتم و بعد بطرؾ کیارش رفتم.

 تکون  اینقدر آقا پتو و به دور خودش پیچونده بود که اصال قیافش معلوم نبود...برای همین اول پتو شو

 دادم...ولی جوابی نداد...البته خب معلومه که نمیتونه هم جوابی بده....چون مثل خرس خوابیده بود...

 ولی انگار نه انگار...این دفعه دیگه عصابم خورد شد و گفتم: جناب یکم سرفه کردم بلکه بلند شه...

 سنگ پا لطفا بیدار شید...



 زاحم نشو...یه تکونی خورد و گفت: میخوام بخوابم...م

 داد زدم: بلند میشی یا بلندت میکنم.

 ــــ ساکت...

 پتو و برداشتم و گفتم: بیدار شو دیگه...اذیتم نکن. 

 ــــ پتو و برندار...سرده...

 این دفعه چای و گرفتم و روش ریختم و گفتم: خوب شد...حاال گرمت شد؟ اگه سردته بازم چای 

 بریزم...هستا...

 بلند شد و با عصبانیت گفت: معلومه چکار میکنی؟ سوختم...با ریختن چای سریع 

 ــــ حقته...سه بار بهت گفتم...گوش ندادی.

 آخه...ــــ دختر 

 ــــ آخه چی؟ 

 خیلی عصبانی گفت: لباسم و بیار.

 ــــ لباستم مگه باید من بیارم؟ مگه خودت دست نداری؟ پا هم که داری...پس برو خودت بیار...برات 

 میشه... ورزش هم

 چشم ؼره ای برام رفت و از کشو پایین کمدش یه تیشرت چسب سفید گرفت و روی تاپ نازکش 

 بعد رو به من گفت: صبحانم کجاست؟ پوشید.

 ــــ کوری؟ اونجا گذاشتم دیگه...روی میزت.

 روی صندلی نشست و مشؽول خوردن صبحانه شد.

 ...یکم از صبحانه تو بخورم؟من خیلی گرسنم بود...برای همین گفتم: میشه...میشه

 یه نگاه بهم کرد و پوزخندی زد و به خوردنش ادامه داد. معدم از شدت گرسنگی داؼون شده 

 بود...برای همین هم بدون توجه بهش یکم نزدیک شدم و نون و برداشتم و میخواستم کرم فندقی 

 بگیرم که در اتاق باز شد و مادر کری داخل شد.

 هم تعجب کرده بود...مادره یه نگاه به من و یه نگاه به کری کرد. با تعجب ازم من ترسیدم و کیارش 

 پرسید: دختر...چکار میکنی؟



 ولی تو همون لحظه کیارش گفت: داشت...داشت برام سرم و انداختم پایین...چیزی نداشتم که بگم...

 لقمه می گرفت.

 ...میخواستم براشون لقمه بگیرم که شما ی آربین درست میگنی زدم و گفتم: بله...کیار ...آقالبخند

 تشریؾ آوردید.

 مادر کیارش: خیله خب...کیارش میخواستم بگم که زود بیا پایین باید برای خرید بری...باید یه لباس 

 خوب برای مهمونی که میخوایم بگیریم بپوشی... فهمیدی عزیزم؟

 ــــ بله مادرجان...االن میام پایین.

 مادره رفت. بعد از حرؾ کیارش ،

 من لقمه خودم و خوردم و بهش گفتم: مرسی که نجاتم دادی.

 خیلی جدی گفت: فعال باهات کاری ندارم...میتونی بری...این سینی هم با خودت ببر...

 میخواستم همونجا لهش کنم...چلؽوز...میتونی بری...دستور هم میده...من اصال خوشم نمیاد که کسی 

 بهم دستور بده...

 برداشتم و خیلی جدی از اتاق خارج شدم. سینی و

 و به رستا دادم. با رستا داشتم حرؾ میزدم که کیانا وارد آشپزخونه شد و  به آشپزخونه رفتم و سینی

 گفت: نفس جان چرا حاضر نیستی؟ 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: با منی؟ من چرا حاضر نیستم؟ مگه میخوام کجا برم که حاضر نیستم؟

 ه کیارش بهت نگفته؟ــــ مگ

 ــــ چی میخواست بگه؟

 پوفی کرد و گفت: نفس جان تو خدمتکار مخصوص کیارش هستی...پس باید موقع خرید باهاش 

 بری...فهمیدی؟

 گیج شده بودم...من خدمتکارشم و این اصال دلیل نمیشه که باهاش خرید برم... 

 ؟گفتم: یعنی االن باید لباس بپوشم و با ایشون خرید برم

 لبخندی زد و گفت: بله...برو لباست و بپوش.

 با تعجب بسمت اتاق رفتم و لباسم و پوشیدم.



 بعد از لباس پوشیدن بسمت در خروجی رفتم و ماشین کیارش و دیدم.

 داشت حرکت میکرد که سریع رفتم و در پشت و باز کردم و نشستم.

 ت گفته با من بیای؟کیارش با تعجب به من خیره شد و گفت: تو چرا اومدی؟ کی به

 ــــ کیانا گفته.

 از ماشین پیاده شد و داخل رفت...فکر کنم رفت تا با کیانا حرؾ بزنه...بعد از مدت کمی آمد و ماشین 

 روشن کرد و گاز و گرفت و رفت.

 

 

 هفتمفصل 

 

 .دیگه تو راه اصال بهم توجهی نمیکرد و منم همینطور...خسته شده بودم و به خیابون نگاه می کردم..

 واقعا حوصلم سر رفته بود...برای همین به کیارش گفتم:

 حوصلم سر رفته...میشه گوشیتو بدی بازی کنم؟

 از آیینه نگاهم کرد و گفت: گوشیم و بدم؟

 ــــ آره...خسته شدم...میشه بدی؟

 ولی به رانندگیش ادامه داد...منم خسته بیرون و نگاه می کردم.

 نظر آقا رسیدیم... من از ماشین پیاده شدم و کیارش ماشین و ه پاساژ مورد بعد از چند دقیقه باالخره ب

 پارک کرد.

  چند دقیقه ای گذشت و کیارش آمد...رو بهم گفت: خیلی سنگین میای...خل و چل بازی در نمیاری.

 فهمیدی؟

 ه به داخل ــــ مگه بچم که اینا و میگی...میفهمم.چشم ؼره ای برام رفت...بعد شونه به شونه همدیگ

 پاساژ رفتیم.داخل پاساژ همه انگار کیارش و میشناختن و بهش سالم می کردند.اول به داخل یه مؽازه 

 ، جوون بود...پسره تا کیارش و دید لوکس که فقط پیراهن مردونه داشت ، رفتیم.داخل مؽازه یه پسره

 گفت: 



 ؟چی شد اینجا سر زدی کیارشبه آقا  به

 خودمون...خوبی؟م پدراــــ سالم داداش 

 ، به من نگاه کرد و گفت: سالم خانم.خوب هستید؟ کیارش از کی  پدرامهپسره که االن فهمیدم اسمش 

 آفتاب از کجا ؼروب کرده...میاری...پاساژ و شهر  تو تا به حال دوست دختراتو با خودت

 کیارش: لباس شیکت و بیار.

 و چشم بودند...از نظر من زیاد خوب نبودند...چون دو سه تا لباس شیک مردونه آورد...خیلی ت پدرام

 شبیه لباس داماد بود...

 کیارش تا لباسا و دید گفت: خیلی خوبه...همینا و پرو می کنم.

 هم لباسا و از کاور درآورد و به کیارش داد.پدرام 

 شبیه کیارش هم به سمت اتاق پرو میخواست بره که من گفتم: نپوشی بهتره...اصال بهت نمیاد...

 که لباس دیگه ای ندارید؟ لطفا یه لباس بیارید پدرام گفتم: آقا  پدرامدومادا میشی...جالب نیست...رو به 

 ...نه جلؾ مثل اینا زیاد تو چشم نباشه و با پوشیدنش آدم و جذاب کنه

 لبخند مهربونی زد و به کیارش گفت: بابا این یکی معرکس. پدرام هم

 پدرام هم داد و ازش خواست چندتا لباس بهتر بیاره... پدرامش لباسا و به منظورش و نفهمیدم....کیار

 نگاه کرد و گفت: هم به طبقه باال رفت...کیارش من و 

 پوزخندی زد و گفت: بعد میگه ب لباس مردونه حرفه ای هستی؟ بعد تو... تو چطور اینقدر توی انتخا

 من دوست پسر ندارم.

 دارم. و...من داداشبا عصبانیت گفتم: نمی دونی نگ

 از باال آمد و گفت: این و می پسندیسد؟ حرؾ نداره. پدرام

 گفت: جالبه...همین و پرو می کنم.یارش لباس و برانداز کرد و ک

 لباس و از دست کیارش گرفت و از کاور درآورد و به من داد و گفت: شما می پسندید خانم؟ پدرام 

 جالب میومد. گفتم: زیباست...تو دل برو هستش...حاال قیمتش چنده؟ لباسو گرفتم و یه نگاه کردم....به نظر

 تومن میشه. 220ــــ قابل شما و کیارش و نداره...به پول ایران 

 تومن؟  220با تعجب گفتم: 



 تومن. 220ــــ بله...حاال چون طرفمون آقا کیارش و یه خانم زیبا و متین هستش ، 

 ن برای یه پیرهن؟ مگه مؽز خر خوردیم...گفتم: پیرهن دیگه مؽزم سوت کشید...دویست و هشتاد توم

 ای ندارید؟ پیرهنی که هم با کیفیت و هم با قیمت مناسب باشه...

 ــــ جنس های ما همه از صد و بیست و صد و پنجاه شروع میشه.

 هم از تشکر کرد و با پدرامــــ مرسی...رو به کیارش با عالمت نشون دادم که بریم...کیارش هم از 

 مؽازه بیرون رفتیم.

 من داشتم از تو ویترین یه پیرهن نگاه می کردم که کیارش به سمتم اومد و طوری که کسی نفهمه 

 دوتا بازوم و گرفت...بازوهام بین دستای مردونش داشتن له میشدن...دردم اومده بود...برای همین 

 گفتم: دردم اومد دیوونه...

 و کارای من دخالت نکن.ــــ د چرا نمیفهمی دختر...ت

 ــــ دخالت نکردم که.

 و پس زد. پدرامــــ آها...پس من بودم که جنسای 

 ــــ اونا رو میگی؟ خب کار خوبی کرده بودم.

 ــــ آها...انتظار داری ازت تشکر کنم که آبروی من و جلوی دوستم بردی؟

  220خوردی که گه مؽز خر متو در ضمن ــــ حقش بود...پسره گرون فروش...مگه سر گردنس...

 تومن بدی و یه پیرهن بگیری...

 ــــ خب من همیشه این کار و می کنم...اینکه پولی نیست.

 سرم و به عالمت تاسؾ تکون دادم و گفتم: هه...بله دیگه...کسی که باال باال ها بچرخه ، نمی تونه 

 پیرهن بگیری ، در حالی که ی و پول بددیگران و درک کنه...چطور دلت میاد دویست و هشتاد تومن 

 ندارن...چطور می تونی تیپ چند میلیونی بزنی ، در حالی پاره شون و  بعضیا حتی پول دوخت لباس

 که بعضیا برای مقدار کمی پول خدمتکار این و اون میشن...تو ریحانه خانم و دیدی؟ نه...اگه خوب 

 ازش پرسیده بودم که چرا و می دیدی.دقت می کردی زخم عمیقی و که روی پیشونیش نقش بسته 

 زخمت و درمان نمی کنی...گفت که پولش کجا بود.. فکر می کنی اگه پول داشت خدمتکار تو میشد؟ 

 نه آقا...نه...اون اگه پول داشت جواب رد به خواستگار دخترش نمی داد...اون اگه پول داشت ، 



 حاال هم اگه دوست هاتم توجه نمی کنی... تو حتی به دور و بریدخترش و دانشگاه می فرستاد....

  داری میتونی بری و اون لباس و بخری...ولی این و بدون انسان و به شخصیت میشناسن نه به تیپش.

 اگه حتی خواستگاری هم رفتی و لباس چند میلیونی پوشیدی و ازدواج کردی...بدون که دختره بخاطر 

 اینجور خرید کنی ، من بیرون هستم تا خریدت و بکنی و پولت باهات ازدواج کرده...اگه میخوای که 

 آبروت و جلوی دوستات نبرم.

  سبزشتو چشای و برگشتم پشت بهش  کردم و میخواستم برم که دستمو گرفت و من و برگردوند...

 ؼرق شدم. ولی برای یک لحظه...بعد همونطور که من و می کشید ، به سمت یه مؽازه لوکس دیگه رفتیم.

 نده یه پسره جوون به نظر با شخصیت بود...کیارش سالم و کرد و پسره هم جواب شو داد...منم فروش

 سالم کردم...ولی پسره با دیدن من بهم خیره شد و سالم کرد.

 کیارش: شایان جون یه پیراهن خوب مجلسی میخوام.

 ــــ برای مهمونی آخر هفته؟

 ــــ تو از کجا می دونی؟

 ما با مادرتون فامیال...مادرت ما رو هم دعوت کرده. ــــ نا سالمتی مادر

 ــــ که اینطور...خب حاال برای همچین مراسمی چی داری؟

 ــــ اول از همه خانم و معرفی نمی کنی؟

 .نکیارش یه نگاه به من کرد و گفت: آشنام هست

 ــــ پس یعنی دوستت نیست؟

 ــــ شایان لباس و بده که هنوز خریدی نکردم.

 دوتا پیرهن خوب مجلسی آورد...کیارش یه نگاه به پیرهن انداخت و گفت: چنده؟ شایان

 شایان با تعجب پرسید: چنده؟ چیه؟ پول برات عزیز شده...

 من: عزیز نیست آقا شایان...ولی مهمه.

 ...620شایان یه نگاه بهم انداخت و گفت: خب اینا حدود 

 من: یه پیرهن میخوایم با قیمت مناسب...دارید؟

 و بگو...دوستت نیست؟ اگه دوستت نیست...پس نامزدته نه؟ شــــ کیارش راست



 من: شما مثل اینکه خیلی دوست دارید من و آقای آربین نسبتی داشته باشیم. 

 ــــ آقای آربین؟

 کیارش: شایان اگه پیرهن خوب نداری ، بریم.

 پایین ندارم.پیرهنای من همه لوکسن...پیرهن مدل چندشی گفت: شایان با حالت 

 من: مرسی...خدانگهدار.

 کیارش: فعال.

 فیس و افاده ای بگه که تو  پسرهجا بود؟ آخه یکی نیست به این  گفتم: اینم از داخل مؽازه بیرون آمدیم.

 به  )اگه آدم معروؾ مثل بازیگری ، بازیکنی ، خواننده ای اینقدر دک و پز داری؟ ها؟ الاقل  کی هستی

 بود ، یه چیزی...ولی اینکه حتی بلد نیست خودش و  (رش از بین اون همه اخم یه لبخند زد.خواننده رسیدم کیا

 تر و خشک کنه بیخودی حرؾ میزنه...

 بدون حرفی به سمت طبقه باال پاساژ رفت و منم همراهش راه افتادم.

  یخوشحالارش با میرسید...کینظر  وارد یه مؽازه شدیم...فروشنده یه مرد مسن بود...ولی خب ایرانی به

 گفت: سالم آقای آربین.

 ــــ سالم کیارش جان عزیز...خوبی عزیزم؟

 ــــ مرسی...

 آقای آربین؟ یعنی فامیل کیارشه؟

 آقا من و نگاه کرد و گفت: سالم خانم...کیارش جان معرفی نمی کنی؟

 یان.پسر عموی پدرم ، عمو نادر نفس جان یکی از آشنا ایشونــــ آها بله...نفس جان 

 نمی دونم چرا ولی با گفتن نفس جان قند تو دلم آب شد...ولی خب یه حسی بهم می گفت که دلت خوش 

 نباشه.عمو نادر: بله...خوشبختم نفس خانم.

 عمو نادر.هر دوشون با تعجب من و نگاه کردند...گفتم: ــــ من هم همچنین 

 ...منم ..من و عمو نادر صدا کنی بهتره.لبخندی زد و گفت: اینجوری بهتره. جناب آربین. ...ببخشید

 تو رو نفس صدا کنم؟

 ــــ اختیار دارید.



 کیارش: عمو یه پیرهن شیک می خواستم.

 ــــ باشه عمو...فقط قیمت هم مهمه؟

 من: بله عمو جان.

 ــــ باشه.

 به سمت گوشه مؽازه رفت و چند دست لباسای شیک آورد...کیارش لباسا و از دستش گرفت و 

 نداز کرد...برا

 کیارش: اینی که تو دستمه چنده؟

 ...جنسشون هم حرؾ نداره.تومن هزار 770ــــ به پول ایران 

 کیارش لباس و از تو کاور درآورد و رفت تا پرو کنه.

 بعد از یک دقیقه در اتاق پرو و باز کرد...یعنی برا یک لحظه دهنم باز بود... واقعا خود کیارشه؟ 

 کار شده بود.با رنگ مشکی یه پیرهن ساده سفید که روی یقه و آستینش ...لباسش حرؾ نداشت

 کیارش: خوب شدم عمو؟

 ــــ عالی شدی...نفس جان نظر تو چیه؟

 ــــ زیباست.

 کیارش: خب پس همین و حساب کنید.

 عمو نادر هم لباس و تو یه ساک دستی گذاشت و به من داد...کیارش هم پول و حساب کرد.

 م و از مؽازه بیرون آمدیم.ازش تشکر کردی

 کیارش دنبال یه مؽازه می گشت...فکر کنم دنبال یه کت و شلوار فروشی بود..  

 منم به مؽازه های داخل پاساژ نگاه می کردم...ناگهان چشمم به یه شومیز سفید افتاد...خیلی ناز 

 بخره...خیلی قشنگ بود...دوست داشتم اون و بخرم...ولی کو پولش...کسی و هم نداشتم که برام 

 بود...با اینکه ساده بود ، ولی تو تن فوق العاده زیبا میشد...

 که آدم و تا مرز  ارشیکبه دور و برم نگاه کردم و کیارش و ندیدم...واه...پس این کجا رفت؟ بمیری 

 ...های داخل پاساژ سر زدم ، ولی ندیدمشمؽازه به همه ؟ حاال کجا دنبالش بچرخم ... سکته می بری

 دیگه خسته شده بودم و یه گوشه نشستم...یکدفعه یه ساندویچ جلوم ظاهر شد... 



 کم کم داشتم شاخ درمیاوردم...به کسی که ساندویچ و جلوم گرفت ، نگاه کردم.

 خیلی جدی بلند شدم و از کنارش رد شدم.

 دنبالم اومد و گفت: کجا؟

 توچه؟همونطور که ازش فاصله می گرفتم ، گفتم: هرجا...به 

 ناگهان روبروم سبز شد و گفت: تو دوست کیارشی؟

 ـــــ فکر نمی کنم به شما ربطی داشته باشه.

 ـــــ پس دوستش نیستی...شماره ای بهم داد و گفت: نیازت میشه.

 شماره و پرت کردم سمتش و گفتم: برو این نیازها و به دخترایی بده که نیاز دارن...نه مثل من که از اخالق 

  با خبرم...حاال هم برو تا اون روی من باال نیومده...گندت 

 پوزخندی زد و گفت: بیا...بگیر...

 همینکه داشت شماره و بهم می داد ، یکی یه سیلی به شایان زد...وحشت کرده بودم...کیارش بود...از 

 شایان خون میومد...از ترس با صدای خفه ای گفتم: ولش کن کیارش...یه ؼلطی کرد. صورت

 نیست...پس چرا اینجوری می کنی؟ ایان: کیارش تو که گفتی دوست دخترتش

 ؟ نفس برای مدتی تو خونه ما زندگی میکنه تا کارش ردیؾ بشه و بره کیارش: میخوای راستش و بگم

 حاال تو رو سه نه نه...تو چه کارشی؟ وقع من وظیفمه که مراقبش باشم...ایران...پس تا اون م

 نفس برو تو ماشین بشین تا من بیام.بعد رو به من گفت: 

 منم بدون حرفی به سمت ماشینش رفتم.

 بعد از چند دقیقه اومد و باهم تو ماشین نشستیم...این دفعه جلو نشستم.

 کیارش: فکر نکنی بخاطر تو این کارا و کردما...فقط بخاطر خواهرم کردم... چون بهش قول داده 

 رکیؾ نشو.بودم که مراقبت باشم...پس این قدر خ

 بی شعور نمیزاره یه لحظه دلمون خوش باشه...

 ــــ کی؟ من؟ خرکیؾ؟ هه...تو چی داری که من خرکیؾ حرفات بشم؟ نه قیافه درست و حسابی داری ، نه 

 این و برو به دخترایی بگو که مثل خر سرشون تو گله و  اخالق خوبی داری ، نه دست بخیری..چیت خوبه؟

 ازده...واقعیتتو نمی بینن ش



  ماشین و روشن کرد.اخمی کرد و 

 راستش قیافه و که صد در صد دروغ گفتم....اخالقشم خشن هست ولی اگه خوب باشه خیلی خوب میشه...

 تو راه بهش گفتم: کیارش...

 ــــ چیه؟

 .یادت هست؟خرین بار تو ایران قبل از رفتنت..ــــ اون آهنگه که خونده بودی برای آ

 ــــ خب؟

 یشه بدی بهم؟ تو گوشیم بود ولی اون هرکوال گرفتنش.ــــ م

 خنده ای کرد و گفت: چیه؟ تو که از آهنگام خوشت نمیاد...چی شد؟

 ــــ حاال یکبارم که یه طرفدار پیدا کردی ردش می کنی؟ بده دیگه.

 ه آهنگ بیشتر ــــ تو موبایلمه...موبایلش و درآورد و به سمتم دراز کرد و ادامه داد: بیا...تو آهنگام ی

 نیست...همینه...

 ازش گرفتم و تشکر کردم...روشنش کردم و آهنگ و پیدا کردم و پلی و زدم:

 ًویغْام

 

 تؼًَّ ایٌزْؿی ؿوگیٌن

 

 تَ ُوَ آػها تؼتیٌن

 

 ٌُْفم عْاتو ّ هیثیٌن

 

 ٌُْفم كـاهْه ًکـػمصـكاىْ 

............. 

 

 هي: عیلی هيٌگ تْػ.

 .هوٌْىکیاؿه: 

  یي هؼؿ تَ عْػت ًگیـ...تْ ایي ُوَ آٌُگ كؤ ُویي یکی اف ُوَ هيٌگ تـ تْػ.ــــ الثتَ ا



 یَ هکخی کـػم ّ تؼؼ گلتن: کیاؿه هیيَ یَ مْال تپـمن؟

 پل ًیافی تَ ارافٍ ًینت...تپـك... ُویيَ كْْل تيـیق ػاؿی... کَ ـــــ تْ

  ...کنی ُنتو تـای ـــــ هیيَ تپـمن آٌُگ ّ تـای کی عًْؼی؟ چْى ّاهؼا هؼلْم تْػ

  تا تؼزة هي ّ ًگاٍ کـػ.

 گلتن: ػاىن ىؼی؟.....

 تؼزثو ّ تیيتـ کـػ.

 ـــــ چیَ؟ لْلْ ػیؼی؟ هیگن ػاىن ىؼی؟ عزالت ًکو...پاؿما ُن هیغْامت تگَ ػاىوَ عزالت هی کيیؼ.

 ــــ پاؿما؟

 ــــ تـاػؿم.

 ــــ آُا.

 ــــ ؿامتو ّ تگْ...ٓـف هی ػًَّ ّ تْ ؿّ ؿػ کـػٍ؟

 ًَ کَ تؼًَّ. ــــ

 ــــ پل ػاىوی؟

 ــــ هیؼًّی هی تـمن تلِوَ ّ هثْل ًکٌَ.

 ــــ اّى تا هي...هي کاؿی هی کٌن کَ هثْل کٌَ...تاالعـٍ کَ تِو هیگی....تاالعـٍ تْ ٍْؿتو ًگاٍ 

 هیکٌی ّ هیگی کَ ػاىويی...پل اّى کاؿ ّ االى تکي...صاال ٓـف کیَ؟ یکی اف ػّمت ػعتـات؟ ػعتـای 

 ؟ کی؟كاهیل

 ــــ یکی اف ػّمتام.

 ّ کیاؿه گلت: تؼؼا ػؿ ایي تاؿٍ صـف هی فًین.تاىَ ای  تَ یَ پاماژ تقؿگ ّ ىیک ػیگَ ای ؿمیؼین

 تؼؼ اف یک ماػتی چـط فػى ّ عـیؼ کـػى اف  گلتن ّ اف هاىیي پیاػٍ ىؼین ّ تَ ٓـف پاماژ ؿكتین.

 چٌؼ هیلیًْی تَ پْل ایـاى هی ىؼ.كکـ کٌن . ....پاماژ تیـّى اّهؼین.کلی عـیؼ کـػٍ تْػین

 ؿیوْت ػؿ ّ تاف تَ عًَْ کَ ؿمیؼین ، کیاؿه تا مْاؿ هاىیي ىؼین ّ تَ ٓـف عًَْ صـکت کـػین.

 هي اف هاىیي پیاػٍ ىؼم ّ کیاؿه ُن هاىیي پاؿک کـػ. هي تَ ػاعل عًَْ ؿكتن. تْ عًَْ رق ؿمتا  کـػ.



 ّ کیاًا ّ عؼهتکاؿا کنی ًثْػ. 

 ّی هثل ًينتٌؼ ّ صـف  هیقػًؼ. مالهی کـػم. ؿمتا هْفیاًَ گلت: مالم...عْه گؾىت.ؿمتا تا کیاًا ؿ

 ــــ علَ ىْ تاتا.

 کیاؿه ّاؿػ عًَْ ىؼ ّ مالم کـػ. ؿمتا عیلی ؽّم فػٍ مالم کـػ. کیاًا ُن تا  کیاًا: تَ تَ ًلل عاًْم.

 کیاؿه ؿّ تَ هي گلت: ًلل تیا کاؿت ػاؿم. لثغٌؼی رْاتو ّ ػاػ.

 ی تی تلاّت تاىَ گلتن. کیاؿه کَ ؿكت ، کیاًا گلت: ًلل راى االى ّهت ًاُاؿ کیاؿه ُنتو. هٌن عیل

 ؿمتا تـّ میٌی ؿؾا ّ تَ ًلل تؼٍ. ؿمتا ُن تَ آىپقعًَْ ؿكت ّ میٌی ؿؾا ّ تِن ػاػ.میٌی ّ کَ گـكتن 

 ا تِن گلتَ ػلن ؿو ؿكت. اف تـًذ ّ چلْ گْىت تگیـ تا ًْىاتَ ّ آب ّ هامت ّ مثقی تْه تْػ. کیاً

 تْػ کَ ؿؾای ایٌزا ّ عْىيْى ًویاػ ّ تـای ُویي ؿؾاُای ایـاًی ّ تـریش هیؼى.

 تطـف اتاهو ؿكتن ّ ػؿ فػم ّ گلت تیا تْ.ّاؿػ اتام ىؼم ّ کیاؿه ّ کَ پيت هیق کاؿه ًينتَ تْػ ، 

 ًوو ػاىت  هیيي... یَ تاپ فؿػ کَ ؿّهػیؼم...تیيؼْؿ چَ تیپی ُن هیقًَ...صوا کَ ػعتـا فّػ رؾتو 

 پْىیؼٍ تْػ کَ ُیکلو ّ عْب تَ ًوایو هیگؾاىت ّ تا یَ ىلْاؿ ٓالیی کَ تَ ؿًگ کـهی توـیثا 

  یهیقًَ.میٌی ّ ؿّی هیق کاؿه گؾاىتن ّ گلتن: کاؿت چیَ؟تؼّى ایٌکَ تِن ًگاٍ کٌَ گلت: اف کيْ

  .تْ هاىیي لثاك ىْیی تيْؿلثامن اّى لثامای کخیق ّ ػؿ تیاؿ ّ تثـ 

 ن: کؼّم کيْت؟ػیؼ کَ عیلی رؼی گلتن ، هي ّ ًگاٍ کـػ. ًویؼًّن تْ چيوام چی ػیؼ کَ عْػه رؼی گلت

 اف ٌٍؼلی تلٌؼ ىؼ ّ لثاماه ّ اف کيْ پاییٌی موت چپ اتاهو تیـّى آّؿػ ّ تَ هي ػاػ. هي هخل عٌگ 

 .تَ موت ػؿ هیتًْی تـیاًّن گلت: ُا تْ ایي هؼت تِو فل فػٍ تْػم. تؼؼ اف اتوام کاؿه گلتن: هـمی. 

  ..کَ کیاؿه گلت: ػؿ ّوي ًلل .ؿكتن 

 چـا؟گلتن:  تـگيتن. گلت: تَ هاهاًن چیقی ًگْ کَ تاُن تیـّى ؿكتین.

 ــــ تؼؼا هیلِوی.

 ْتایلی تَ موتن اّهؼ ّ ــــ تاىَ...ؿؾات ّ کَ عْؿػی تِن تگْ تیام تثـم.پاییي ؿكتن. ؿمتا تا گْىی ه

 عٌؼٍ ای کـػ ّ اػاهَ ػاػ: عؼا تِت ٍثـ تؼٍ.تا تؼزة هْتایل ّ گـكتن  گلت: تیا تگیـ. تا تْ کاؿ ػاؿى. ّ

 ّ هیغْامتن تگن مالم کَ ٓـف هواتل تا ػاػ گلت: مالم ّ کْكت...مالم ّ هـُ...مالم ّ ػؿػ...هؼلْم 



  ُنت تْ کؼّم گْؿی ُنتی؟ کزایی؟ ًویگی ها ًگـاى هیيین؟ تَ كکـ ها ًینتی؟ الثتَ ًثایؼم تاىی...

 تا عٌؼٍ گلتن: اّال مالم ّ کْكت ّ هـُ ّ ػؿػ تـای عْػت...ػّها تْ  عْه هیگؾؿٍ ػیگَ. چْى تِت

 ؟ هگَ ػّمت ػاىتن کَ هي ّ تؼّفػًؼ؟یکی ػیگَ گلت: ػّمت ًؼاىتی ، ّلی چـا ایٌوؼؿ ػَثاًی ُنتی

 الاهل هی تًْنتی تِوْى فًگ تقًی. تافم ؿمتا.

 ــــ ىوا ػّتا ؿمتا ّ ًؼیؼٍ تاُن ػّمت ىؼیؼ؟

 تاُن گلتٌؼ: پل چی عیال کـػی؟ تْ آیٌاف ّ پًَْ ّ ػمت کن گـكتی؟

 ــــ علیؼ تغؼا...ُوتْى علیؼ.

 ــــ صتی هي؟

 هلثن تـای چٌؼ لضظَ ّاینتاػ...ّای عؼایا هـمی...هـمی کَ ٍؼاىْ ىٌیؼم. 

 هـمی...تا ٍؼای تـِ آلْػی گلتن: ك...مالم...مالم ػاػاىی.

 . تـْن تـکیؼ ّ گـیَ کـػم ماتین. عْتی ػقیقم؟ــــ مالم تَ ًافًیي عاًْم اصنا

 گلت: ًافًیي چت ىؼ؟ ػیًَّْ عْاُو هی کٌن گـیَ ًکي. ٍؼای گـیَ آیٌاف ّ پًَْ ّ تَ ّّْس 

 مَ تایی گلتٌؼ: هاُن ُویٌطْؿ. هیيٌیؼم. گلتن: ػلن تـای ُوتْى تٌگ ىؼٍ.

 َ تی کاؿ تْػم کَ پاؿما تِن فًگ فػ ّ ًَ تاتا...هي عًْپًَْ گلت:  ــــ ىوا مَ تا کاؿ ّ فًؼگی ًؼاؿیؼ؟

 . ؿمتا فًگ فػٍ ّ گلتَ کَ تَ ها تَ تْ فًگ تقًینهارـای پـُیزاى تْ ّ تـام تؼـیق کـػ ّ گلت کَ 

  هٌن گلتن کَ ّاینتَ ّ ٍثـ کٌَ تا تَ آیٌاف آالع تؼم ّ تاُن یَ فًگی تقًین.

 ــــ کَ ایٌطْؿ...عْب ػیگَ چَ عثـ؟ آیٌاف اف تْ چَ عثـ؟

 تـای عْػىْى عثـای فیاػی ػاؿى.پًَْ: آیٌاف عاًْم کَ 

 ــــ یؼٌی چی؟

 ــــ یؼٌی ایٌکَ ّهتی ىوا تَ تِقاػ ىواؿٍ آیٌاف ّ ػاػی ، اًّن ىواؿه ّ تَ هاػؿه ػاػ ّ هاػؿه تَ 

 هاػؿ آیٌاف فًگ فػ ّ هـاؿ عْامتگاؿی ّ تـای آعـ ایي ُلتَ گؾاىت.

 ٍ آیٌافم اف تـىیؼگی ػؿاّهؼ...عْب عؼا ؿّ ىکـ...آیٌاف اف ریؾ علیلی کيیؼم ّ گلتن: ّای...تاالعـ

 ُویي االى ػاؿی تـای عْػت صـف آهاػٍ هی کٌی؟ ًَ؟



 آیٌاف: ًَ تاتا...هي کَ عیلی تی تلاّتن.

 ــــ پل اگَ تی تلاّتی تْ ىة عْامتگاؿی ، اّى تلْف کـهیت کَ ؿّه ؿّتاى  هٍِْ ای ػاؿٍ 

 آعَ ایي لثاك ػامتای تـای عْػه ػاؿٍ. یَ ؿّف هاهاى آیٌاف یَ  تپْه.پًَْ ّ پاؿما ّ هي عٌؼیؼین.

 تْػ...تْ اّى هِوًْی آیٌاف ُوْى لثاك کـهیَ کَ ؿّه ؿّتاى هِوًْی تـای ريي تْلؼ آؿه گـكتَ 

 ػاؿٍ ّ پْىیؼ. 

 .  ّػْیلثامو رؼا ىؼ ّ تْ کیک ؿكت ّ یک  هْهغ تـه کیک ؿّتاى آیٌاف اف

 پْىیؼ کَ تافم ؿّتاًو ػؿاّهؼ ّ تْ ؿؾا ؿكت.یَ تاؿم ُوْى لثاك ّعًَْ ها 

 پاؿما: التؼ ایي تاؿ ؿّتاًو هیغْاػ تْ چای تِقاػ تـٍ.اف عٌؼٍ هٌلزـ ىؼین. آیٌاف گلت: تنَ ػیًَّْ ُا. 

 پؼؿ یاؿّ ػکتـ هـق ّ ػَاتَ ّ هاػؿىن ؿّاًپقىک...پل یَ ، ...تاتا ػیگَ اًّوؼؿُن لثاك تؼ ًوی پْىن

 لثاك عْب هی پْىن.

 ْ کَ ػّمتو ًؼاؿی پل چـا ؿیق ّ تن فًؼگیو ّ ػؿآّؿػی؟هي: ت

 آیٌاف: آها ؿلٔ کـػم...اٍال ػّمتو ػاؿم.

 هي اف پيت تللي ّ پًَْ ّ پاؿما ُن اًّزا تـاه ػمت فػین.

 پاؿما: ًلل ػیگَ هطغ کي...پْل تللي عیلی هیيَ. تای.

 پًَْ: ؿامت هیگَ عؼاًگِؼاؿ.

 .آیٌاف: آؿٍ...تؼؼا فًگ هی فًین. كؼال

 َ هي: تاىَ..تَ ُوَ مالم تـمًْیؼ... عؼاًگِؼاؿ ُوتْى.هْتایل ّ هطغ کـػم ّ تَ آىپقعًَْ ؿكتن ّ ت

 ؼًّنتی؟ؿمتا ػاػم. اف ؿمتا پـمیؼم: تْ ىواؿىْى ّ اف کزا هی

 ــــ اف اًّزایی کَ ّهتی تَ عًْتْى فًگ فػٍ تْػی هي صلع کـػم.

 ــــ تاتا ًاتـَ.

 پل ُوَ چیق ّ کق .. ػـّكصالی ػاؿی ُا!عٌؼٍ ای کـػم ّ گلتن:چَ ػّمت ّ ػـّك تاــــ ؿامتی 

 تــــــلَ...چی كکـ کـػی. گلتن: ػمتت گؾاىتٌؼ.

 ــــ عنتن هیـم تغْاتن.



 ــــ االى؟

 ــــ عْاتن هیاػ...كؼال.

 ــــ تاىَ... كؼال.

 تَ اتاهن ؿكتن ّ عْاتیؼم.

 تا ٍؼای ؿمتا تیؼاؿ ىؼم.

 ل هیای ّ ًویؾاؿی تغْاتن.ــــ ّای ؿمتا هخل عـّك تی هض

 عْاتیؼی... َماػت ام هی گؾاؿی...تلٌؼ ىْ تثیٌن. ػّــــ هـمی ػقیقم کَ تا ایي صؼ تِن اصتـ

 ــــ عة؟

 ــــ عة ّ عْب...تنتَ ػیگَ.

 ــــ هگَ پاػگاًَ؟

 ــــ تلٌؼ ىْ ایٌوؼؿ تِاًَ ػؿ ًیاؿ.

 ؿیضاًَ عاًن  گلتن:اًن ّ ػیؼم ّ مالم کـػم. تیؼاؿ ىؼم ّ ًوافم ّ عًْؼم ّ تَ تیـّى اتام ؿكتن. ؿیضاًَ ع

 االى تایؼ چَ کاؿ کٌن؟

 ــــ ػعتـم تایؼ تـی ّ اتام آها کیاؿه ّ تویق کٌی. لْافم ًظاكت ُن تْی اتام ُنت.تيکـی تاتت 

 کنی رْاب ًؼاػ... تَ ػاعل  ّلی ػؿ فػم. ؿاٌُواییو کـػم ّ تَ ٓـف اتام آهای عْػىیلتَ ؿكتن.

 .تـای ُویي تؼّى مـ ّ ٍؼا تَ ٓـف مـّیل ؿكتن ّ لْافم ّ کَ ُوْى ٓی ّ تویَ عْاب تْػ..ؿكتن.

 تْػ گـكتن ّ هيـْل ىؼم...یَ یک ؿتؼی تویق هی کـػم...تؼؼ اف ىنتي ّ ٓی کيیؼى ، لثاماه ّ هـتة 

  کـػم. یَ لثامای علٌی ػاىت کَ ًگْ...ُوَ لثاما هاؿکؼاؿ اٍل تْػ.

  ى تْ کيْ ، ًْتت تَ تویقی ؿّی هیق ؿمیؼ. عیلی کیاؿه کخیلی..تؼؼ اف تا کـػى لثاما ّ گؾاىتٌيْ

 پنـٍ کخیق...اًگاؿ یک هاٍ تویق ًيؼٍ ایٌزا... هیقه ّ عیلی ىیک ػؿمت کـػم. ایٌوؼؿ کَ ایي چیق 

 هیق ػاؿٍ کَ رایی تـاه ًویوًَْ ؿّی هیق چیقی تقاؿٍ...اف کاهپیْتـ ّ لة تاپ تگیـ تا تثلت ّ آی پؼ 

 یؼ ّ ػاىت. هي ًویؼًّن ایي تيـ ایي ُوَ ػمتگاٍ ّ تـای چی هیغْاػ... هي کَ یَ ّ گْىی ُای رؼ

  ُویٌزْؿ ػاىتن هیق ّ هـتة هی کـػم ، چيون تِو عْؿػ..گْىی لوخی ّ یَ لة تاپ ػاؿم ّ تـام تنَ.



 یؼٌی...یؼٌی...ّای عؼایا هـمی... ًَ...ًَ...ّا..ّاهؼا.. یؼٌی اف عْىضالی ػاىتن ؽّم هـگ هیيؼم. 

 ػؿ ّاهغ ن ػطـم ّ تگیـم ، ّلی گلتن ًَ...هی عْامتهـتًْت تين.تيکـ هی کٌن... . هتيکـم هوٌْى...

 . ّلی تَ تؼًو ًگاٍ کـػم. ّای عؼایا...عؼایا چـا ػطـ ّ ًگـكتنًویؼًّن کَ چی تاػج ایي ػویؼٍ ىؼ کَ ًگیـم...

 وگیي تَ کیاؿه کـػم ّ تْ ػلن ُـچی ایٌزْؿی ىؼٍ؟ یَ هنوت اف ػطـم ىکنتَ تْػ. اف ُوْى را یَ ًگاٍ عي

 كضو تْػ ًخاؿه کـػم...صیق کَ هظلْم عْاتیؼی...ّگـًَ االى تایؼ گْىَ هثـمتْى هی عْاتیؼی.

 ّ اف اتام عاؿد ىؼم. هْهؼی کَ هی عْامتن عاؿد تين ، یَ ًگاٍ تَ اتام کـػم. 

 کَ...تَ  عیلی فیثا ىؼٍ تْػ...تاالعـٍ یک ماػت تاله تایؼ ًتیزَ عْتی ػؿ تیاػ

 تـای عیلی هیْهؼ ، تـای ُویي پـمیؼم:  آىپقعًَْ ؿكتن ّ ؿمتا ّ ػیؼم.تْی ؿؾا

 اهية چی ػاؿین؟

 ــــ هْؿهَ مثقی تا هـؽ تـیاى.

 ــــ هگَ هِواى ػاؿین؟

 ــــ چْى آهای آؿتیي ّ پنـىْى آها کیاؿك اف ملـ اّهؼًؼ ، عاًْم آؿتیي ایي ملاؿه ّ ػاػى.

 ل االى تایؼ هیق ّ تچیٌین ػیگَ ًَ؟ــــ کَ ایٌطْؿ...عة پ

 ــــ آؿٍ...ىـّع کي.

 ؿیضاًَ عاًن اّهؼ ّ تَ ها گلت: ػعتـا تَ پؾیـایی موت چپ تـیؼ...آهای آؿتیي ىوا ّ کاؿ ػاؿى.هي ّ 

 به پذیرایی که رسیدیم ، ؿمتا عیلی هتؼزة ُوؼیگَ ّ ًگاٍ کـػین ّ تَ ٓـف پؾیـایی موت چپ ؿكتین.

 دیدم. بقیه هم که قبال دیده بودمشون...کیانا ،  یه آقای جوون و هم سن پدرم ویه آقای مسن تقریبا 

 هردومون سالمی کردیم. آقای مسن که به نظر همون آقای  نوشان.کیارش ، کیارس ، مادرشون و 

 سالم...شما خانوما همون کرد و با لبخندی که داشت ، گفت: آربین ، بابای کیارش بود ، نگاهی بهمون

 بله جناب آربین. از آشنایی با شما خوشبختیم.گفت:  رستا نوم و رستا خانوم هستید؟نفس خا

 ــــ ممنون...دوستم ویلیام سفارش شما و خیلی کرد...به نظر دخترای خوب و متینی هستید. ویلیام 

 درست می گفت.

 من: آقای ویلیام و شما نسبت به ما محبت دارید. ممنون که بهمون کمک کردید.



  خواهش میکنم. خب اگه دوست دارید ، میتونید برید و به کارتون برسید.ــــ 

 ــــ با اجازه.

 با کمک ریحانه خانم و شمسی خانم و چندتا از خدمتکارای دیگه میز من و رستا به آشپزخونه رفتیم و 

 ز و چیدیم. موقع شام شمسی خانم به همه اطالع داد که بیان. آقای آربین و خانومش دو طرؾ می

 با دخترشون نیاال کنار هم نشستند و زیاد همسرش بود ، نشستند و کیانا و آقا جوون که به احتمال 

 آقای آربین یه نگاه  کیارش هم جایی نشست که من وایستاده بودم.هم نشستند. نوشان و کیارس هم کنار

 به من و رستا کرد و گفت: 

 به سمتش نگاه کردیم. شما خانوما...

 مرسی جناب آربین...راحتیم. گفت: و بنشینید.رستابیاین گفت: 

 ــــ خواهش میکنم بفرمایید بنشینید...به خودتون سخت ندید. بیاین.

 کنار نوشان یه صندلی خالی بود و اونم رستا نشست. به صندلی ها نگاه کردم و تنها جای خالی کنار 

 نا گفت: نفس جان بشین دیگه.کیارش بود...یعنی واقعا به خشکی شانس...رستا که نشست ، کیا

 میده بود ، صندلیش و دور کرد. منم لبخندی زدم و نشستم.کیارش که فه

 حیؾ که من یه کفگیر بیشتر نمیخورم ، وگرنه کل ؼذا تموم میشد. خیلی خوشمزه بود. دست شمسی 

 ی مادر کری دوغ میخواستم و اونم جلوزحمت کشید. خانوم و رستا درد نکنه. البته ریحانه خانوم هم 

 بله پدرجان؟کیارش هم گفت:  بود. با نگاه من به دوغ ، پدر کری متوجه شد و گفت: کیارش جان.

 ــــ لطؾ کن اون دوغ و به نفس خانوم بده.

 کردم.کیارش من و نگاه کرد و دوغ و توی لیوان ریخت و بهم داد. منم ازش تشکر 

 د و کیانا و همسرش و دخترش به خونشون رفتند و بعد از شام ، کیارس و نوشان به خونه نوشان رفتن

 منم به کمک رستا  مادرشون هم به اتاقش رفت و پدرش هم به اتاقش رفت. کیارش هم به اتاقش رفت.

 ظرؾ ها و شستم. بعد از نیم ساعت ظرؾ شستن ، به اتاقم رفتم و نمازم و خوندم. رستا هم به اتاق 

 اومد و نمازش و خوند و خوابید.

 لم سر رفته بود...رستا که خوابیده بود ، همه هم که خوابیده بودن. خسته از اتاق بیرون اومدم. حوص

 با اینکه همه  به آشپزخونه نگاهی کردم و هیچ کسی و ندیدم...در باز بود ، برای همین به حیاط رفتم.



 ..آبشار و نگاه می کردم. خوابیده بودند ، اما برق های حیاط روشن بود. المپ ها رنگارنگ بودند و زیبا.

 هوا خیلی سرد شده بود. اون قدر سرد که تنم میلرزید. دست خودم نبود که یهو اشک دور چشمم حلقه زد. 

 ناگهان کتی روم حس کردم.

 خسته شدم...از همه چی خسته شدم...از ؼربت خسته شدم...از دلتنگی ناخودآگاه به زبون آوردم: 

 ببینم...ای خدا یعنی میشه برای یک بار مامانم شدم...میخوام که اونا و  و دلتنگ باباخسته شدم رستا...

 ؟ میشه یک رستا میشه یک بار دیگه آؼوش گرم پارسا و حس کنماونا و ببینم؟ یعنی میشه؟ یعنی  دیگه

 به دانشگاه برم؟ میشه بازم با آیناز تو دانشگاه خرابکار کنیم؟ میشه رستا؟ بار دیگه 

 شه.ــــ آره...می

 و دیدم که دست به سینه به آسمون  انابا چشمانی اشک آلود نگاهی به پشتم کردم و در عین ناباوری کی

 تو کی اومدی؟گفتم:  نگاه میکنه.

 ــــ االن.

 ــــ کی به خونه اومدی؟

 ــــ یه چیز یادم رفته بود...اومدم برشدارم...میخواستم برم که تو رو تو حیاط دیدم و پیشت اومدم.

 ـــ یعنی همه ی حرفام و شنیدی؟ـ

 همونطور که به آسمون نگاه می کرد ، گفت: آره...همش و شنیدم.

 سرم و برگردوندم و گفتم: دیگه برام مهم نیست که کسی بفهمه یا نه...من خسته شدم...دلم به حال 

 اونم من و  خونوادم تنگ شده...میخوام مثل قبل با پارسا بازی کنم... میخوام سر به سرش بزارم و

 دنبال بده...میخوام دوستام و ببینم... 

 پوزخندی زدم و ادامه دادم: میگن لندن عالیه و خوبه...خارج بیسته...ولی اگه تو بهترین جای دنیا 

 باشی و کسی و نداشته باشی ، انگار که وجود خارجی هم نداری...

 رد ، گفت: کنارم نشست و همونطور که به ماه تو آسمون نگاه می ک اناکی

 خیلی برادرت و دوست داری؟

 ــــ حتی بیشتر از خودم.

 نفس جان  ...ــــ 



 ــــ بله عزیزم؟

 میخوای همین جا ادامه تحصیل بدی؟ــــ 

 . با تعجب نگاش کردم. اونم دست از نگاه کردن به ماه برداشت و با لبخند مهربونی به من نگاه کرد

 ندن؟گفتم: چی؟ ادامه تحصیل؟ اینجا؟ تو ل

 ــــ نگران هزینش نباش...راستش نمیخوام خودت و ؼربت زده و ؼریب بدونی... شاید مثل برادرت 

 رفتار نکنم و نتونم جاش و بگیرم...ولی میتونم یک سوم کاراش و انجام بدم.

 ــــ خانوادت چی میگن؟

 شه طبیعیه...ــــ خانوادم که مشکلی ندارن...فقط مامانم یکم ساز مخالؾ میزنه که اونم همی

 ــــ مرسی...فقط می تونم بگم مرسی.

 با لبخند پاک کردم  ــــ مرسی مرسی نکن...اول اشکات و پاک کن که حال انسان سر زنده هم میگیره.

 و گفت: اینجوری بهتره.

 

 ــــ رستا بیدار شو....تنبلی بسه.

 ــــ اوه سحرخیز شدی...

 ــــ پس هنوز نفس و نشناختی...

 ن معارفت و...بزار کفه مرگمون و بزاریم.ــــ ول ک

 ــــ بیدار نمیشی نه؟

 ــــ نه.

 ه.ـــــــــــریحانه خانم رستا بیدار نمیشبلند گفتم: …ــــ باشه...پس

 سریع از رخت خواب بلند شد و گفت: کوفتمون کردی با این کارات.

 ــــ من میرم پایین...تو هم کارت و دیدی بیا.

 .ــــ برو...شرت کم

 به پایین رفتم و سالمی به همه کردم.ریحانه خانم سینی صبحانه و گرفت و به من داد و گفت: عزیزم 

 چشم گفتم و به طرؾ اتاقش رفتم.  ببر به آقا کیارش بده.



 در زدم...مثل اینکه خوابیده...چون جوابی نمیده. داخل رفتم و آقا و دیدم. وای که چقدر مظلوم 

  ره که آدم و قورت بده. دم گوشش با صدای کش داری گفتم: سالـــــــــــــــم...خوابیده...قیافش نمیخو

  بیچاره ترسید و سریع سر جاش نشست.کیارش: چی شده؟

 هیچی...فقط  بیدار شو...گفتم: 

 ــــ وای نفس از دست کارای تو.

 ...بلند شو شی؟دار ــــ بلند شو و لوس بازی درنیار...بچه...حتما باید یکی باال سرش باشه تا بی

 ببینم...مرد گنده...خجالتم خوب چیزیه...

 مرسی که بیدارم کردی...حاال میتونی بری.ــــ خب 

 ــــ نوچ نوچ نوچ...بیدار میشی...مثل پسرای حرؾ گوش کن صبحانت و می خوری.

 ــــ گیری کردما...من نخوام بیدار شم کیو ببینم؟

 ر سرت به عنوان فرد مشهور الگو هستی...ــــ بلند شو دیگه...لنگ ظهره...خی

 بلند شد و به سرویس اتاقش رفت و بعد از دو دقیقه بیرون اومد و گفت: صبحونم کو؟

 ــــ پایین.

 ــــ پس اینی که رو میزه برای تو هستش؟

 ــــ باید یاد بگیری که با خانواده بخوری...واقعا خسته نمیشی؟ 

 ــــ از چی؟

 گی تکراری...من تو این سه روز خسته شدم...همش تو اتاقت هستی...نه تو...بلکه ــــ از این همه زند

 همه اعضای خونوادت...کسل آور نیست؟ بلند میشی میای پایین ، مثل بچه های خوب ؼذات و نوش 

 جان می کنی.سینی و از روی میز برداشتم و به پایین رفتم.به ریحانه خانم هم گفتم که به همه بگه 

 آقای آربین خیلی سرحال وارد شد و به ر سفره...همه هم بعد از چند دقیقه دور میز جمع شدند.بیان س

 ) کیانا  همه سالم کرد. من و رستا و شمسی خانم و مادر کیارش و خود کیارش هم بهش سالم کردیم.

 خواست تا کنارشون صبحانه آقای آربین مثل دیشب از من و رستا  همون دیشب خونش رفت.(

 بعد از صبحانه وریم. ولی با نگاه های بد مادر کیارش بهمون ازش عذرخواهی کردیم و ننشستیم.بخ

 آقای آربین به محل کارش رفت و به من و رستا هم گفت که کارامون و دنبال میکنه...خانومش هم 



 ن موهام شدم. منم به اتاقم رفتم و مشؽول شانه زد برای کاری باهاش بیرون رفت. کیارش هم به اتاقش رفت.

 ریحانه خانم به اتاق اومد و گفت: نفس جان. گفتم: بله؟ گفت که کیارش کارم داره. منم به طرؾ اتاقش رفتم. 

  گفتم: کارم داشتی؟ در زدم و گفت که بیا تو. منم تو رفتم.

 ــــ آره.

 ــــ خب؟

 ــــ امشب مهمونی داریم.

 ــــ خب؟

 متوجه هستی که؟ چسبی...خوشم نمیاد تو رو دور برم ببینم.ــــ نمیخوام که هی به من تو مجلس ب

 ــــ هه...از خود راضی خودشیفته دیوونه.

 ــــ ها؟

 تو برو به همون دخترای  ــــ ها و کوفت...آخه روانی من با تو چه کار دارم که میگی دور برم نپلک.

 بچسب که لیاقتت هموناست. تفیس و افاده ای

 شد و فاصلمون و کم کرد. گفت: دفعه آخرت باشه که اینقدر گستاخی میکنی. با عصبانیت بهم نزدیک 

 فینگلی به من میگی دیوونه؟ آخه بچه تو که نمیدونی دودوتا چند میشه ، میای و برای من سخنرانی  یتو

 میکنی؟ وقتی بهت میگم دوست ندارم تو رو دور خودم ببینم یعنی از جلوی چشمام باید دور باشی 

 ون روی من و میبینی. با چشمای خون آلود ادامه داد: شیرفهم شد؟وگرنه ا

 باهام اینجوری برخورد میکنی؟اخم کردم و با لحن دلخوری گفتم: خیلی بدی...چه هیزم تری بهت فروختم که 

 من اگه چاره داشتم که پیش تو و امثال تو نبودم.

 مادر  حتی از ترس داشتم از رو پله ها میفتادم. .از اتاق خارج شدم و به پذیرایی رفتمناراحت شدم و با ترس 

 کیارش از خرید اومده بود و سراغ پسرش و از ریحانه خانم میگرفت.

 ــــ خانم ، آقا کیارش تو اتاقشون هستن.

 ــــ خب پس بهش بگید که برای امشب خودش و آماده کنه.

 ــــ بله خانم. میگم.

 گفت: نفس بابات طرؾ اتاق کیارش رفت. رستا پیشم اومد و از پله ها باال رفت و ریحانه خانم هم ب



 کارت داره.

 از خوشحالی تلفن و سریع گرفتم و گفتم: جانم باباجون؟ ولی بوق آزاد زد. با خشم گفتم: رستا خفت می کنم.

 ــــ حقته...تا تو باشی که من و با وحشت بیدار نکنی.

 مورد نیاز و که برای امشب بود و گرفت و رفت. یکی از آقایون خدمتکار از حیاط اومد و وسایل 

 رستا آروم به من گفت: شنیدم که حدود صد و خورده ای مهمون دارن. همشون هم آدم حسابی. تازه 

 آقای ویلیام و خانومش هم میان.

 ــــ خیلی دلم میخواد که یک بار دیگه خانم اولیویا و ببینم.

 نم.ــــ نفس من آخر نمیتونم اسمش و تلفظ ک

 ــــ دیوونه.

 ریحانه خانم از پله ها پایین اومد و گفت: خانوما...شما که هنوز کاری نکردید.

 ریحانه خانم برای ما توضیح داد و ماهم مشؽول شدیم. یه  رستا: مگه چکار میخواستیم انجام بدیم؟

 یارش هم بیرون دوساعتی کار کردیم و بعدش موقع ناهار شد و بعد از خوردن ناهار همه خوابیدن و ک

 فکر کرده شاهزادست یا نه  خود راضی...نمیخوام دور برم ببینمت.رفت...به درک...بیشعور از 

 ناصرالدین شاه قاجار که این و میگه. اصال هر ؼلطی میخواد بکنه...به من چه.

 

 فصل هشتم

 

 باید بگم که )د. ؼروب شده بود و تقریبا بعضیا اومده بودند. کیانا و همسرش و دخترش اومده بودن

 همسر کیانا همونطور که می دونید یه لندنی هستش و برای همین هم دخترشون نیاال به پدرش رفته و 

 نوشان و خانوادش و کیارس هم  (در ضمن بخاطر کیانا مسلمان شده و اسمش هم کوروش گذاشته.

 نظارگر بودم که کی میاد.  اومده بودند. البته خانواده کوروش هم بودند. در دروازه باز بود و منم

 خانم آربین خودش و خیلی شیک و پیک درست کرده بود. خانم خوبی بود ولی زیادی رو مخ بود نه 

 بخاطر کاراش ، بلکه بخاطر اخالقش. آخه زیادی سخت می گرفت. راستش امروز من و رستا مردیم 

 د اونجا هی میگفت نه اونجا بده از بس که هی به کارامون ایراد میگرفت. یه میز و هی میگفت ببری



 بیارید اینجا و خالصه ما رو کشته بود. به دروازه نگاه می کردم که ناگهان آقای ویلیام و خانم اولیویا 

 و دیدم که سوار ماشین من و نگاه می کنند. براشون دست تکون دادم. اونا هم برام دست تکون دادند. 

 عد باهم دیگه بطرفشون رفتیم و باهاشون احوال پرسی کردیم. من سریع پیش رستا رفتم و بهش گفتم. ب

 همون لباسی که باهم خریده بودیم و  وارد مهمونی شد.همین بین کیارش هم با ماشینش اومد و 

 ریحانه خانم برای ) همه شیک بودند. پوشیده بود. میگم فکر کنم من و کیارش ست کرده باشیم.

 تا زانو  سفید یه سه ربعروش گیپور داشت گرفت و برای منم که  مهمونی برای رستا یه بلوز مجلسی

 ما هم ازش تشکر کردیم و امشب شیم. داشت گرفت و بهمون داد تا بپو مشکی که یک طرفش حاشیه

 خداییش خیلی زیبا شده بودیم. برای من که چون الؼر بودم تنگ بود و هیکل زیبام و کاملن  پوشیدیم.

 میخواستم یه امشب و باز بزارم.  گذاشته بودم.چون موهام تا کمرم میومد. موهامم بازنشون میداد.

 اونم موهاش رستا هم فوق العاده شده بود.چون تا امروز باز نگذاشته بودم و فقط یه شال سر می کردم.

 کیانا هم یه کت و شلوار مجلسی که روی کتش یه گل زیبا ( و چون زیاد بلند نبود از پشت بست.

 ه رنگ کالباسی پوشید. نوشان هم یه پیراهن به رنگ طالیی که نقش های مشکی داشت داشت و ب

 شایان  چشمم به...همینجور به اطرافم نگاه می کردم که پوشید. همه باهم حرؾ میزدند و می خندیدند 

 فرشاد و پسره کسل آور نفهم از خود راضی. سرم و برگردوندم و کیارش و با  افتاد. اَه اَه اَه...باز این

 پدرام و سینا دیدم. با خوشحالی میخواستم برم سمتشون که یادآوری تذکر امروز کیارش منصرؾ شدم 

 و برگشتم. به سمت دیگه داشتم می رفتم که فرشاد گفت: 

 نفس...نفس...

 برگشتم و با لبخند گفتم: سالم فرشاد.

 سینا هم بطرفم اومد و گفت: به به نفس خانوم. حالت خوبه؟

 بله بهترم. ــــ

 کیارش و نگاه میکردم که با عصبانیت بهم نگاه میکرد. برای همین گفتم: من کار دارم باید برم. فعال.

 دو سه انگشت بود.برگشتم که با شایان روبرو شدم. فاصله من و شایان به اندازه 

 ــــ به به...ببین کی اینجاست. نفس خانوم. حال شما؟ احوال شما؟ خوب هستید؟

 : سالم آقا شایان. نفس جان بهتره از اینجا بری و به کارت برسی.سینا



 میخواستم برم که شایان دستم و کشید و گفت: من با نفس یه کار خصوصی دارم...نفس جان یک دقیقه 

 به حیاط بیا.

 من با ترس گفتم: ولی من کاری باهات ندارم.

 شاد نمیگی.شایان: چرا...توهم با من کار داری. ولی جلوی سینا و فر

 فرشاد: نفس برو به کارت برس.

 ولی دستای شایان مانع رفتنم میشد. گفتم: شایان بس کن. شایان من و کشید و به حیاط برد. سینا و 

 فرشاد هم میخواستند بیان ولی شایان با عصبانیت سرشون داد زد و مانع آمدن اونا به حیاط شد. من و 

 فتم: چکارم داری دیوونه از خود راضی؟به سمتی برد که کسی نبود. با ترس گ

 ــــ حاضر به جوابم که هستی.

 ــــ به تو مربوط نیست.

 و کشید و من و به خودش نزدیک کرد. دیگه فاصله نداشتیم. از ترس سکته داشتم می کردم. دستم 

 اون لحظه قیافه شایان ترسناک شده بود. مثل شیطان. 

 . ولی نمیتونستم. جیػ زدم: روانی کثافت معلومه چکار میکنی؟ تقال می کردم که از دستش بیرون بیام

 یکی بیاد کمک. کمک.

 ــــ صدات و کسی نمیشنوه.

 گریم گرفته بود. گفتم: از من چی میخوای؟

 ــــ خودت. خودت و میخوام.

 تند فحشش می دادم. ولی باز دست از کارای کثیفش  داشتم وحشت میکردم. تقاالهام فایده ای نداشت.

 برنمی داشت.

 ناگهان یکی اومد و از پشت بهش ضربه زد. شایان نقش بر زمین شد. همون فرده که اصال نمیشناختمش ، 

 چنان سیلی بهش زد که فکر کنم جاش تا عمر داره بمونه. شایان وقت دفاع از خودش و نداشت. اینقدر بهش 

 بیشتر میشد.  سیلی زد که دهنش پاره شده بود و لباسش هم داؼون. ترسم داشت

 برای همین گفتم: بس کنید آقا...شما کی هستید؟

 به ، گفت: از اینجا برو دیگه.بعدم خودش و شاید بیست و پنج شش بود  خیلی جوون بودمرده که 



 سرعت باد به طرؾ دروازه رفت و از همه خداحافظی کرد و رفت. منم خودم و مرتب کردم و از 

 از پله ها باال میرفتم که وارد سالن بشم ، ولی ناگهان به یکی بمیره.  شایان دور شدم. حقش بود. بهتره

 خوردم.

 سرم و باال گرفتم و گفتم: ببخشید. نمیخواستم اینجور بشه.

 به طرؾ یه نگاه کردم و با یه دختر جوان روبرو شدم. دختره گفت: تو دیگه کی هستی؟ زدی لباس 

 مردم و داؼون کردی و بعد میگی ببخشید؟

 ــ خب از عمد که نبود.ــ

 ــــ به هرحال میتونی بری.

 ــــ نمیگفتی هم می رفتم.

 ؼره ازش دور شدم. فکر کنم از فامیالی کیارش بود... چون معلومه قاطی داشت. دختره لوس  مبعد از چش 

 تا باالی عملی. با اون لباس تا زانوش که خیلی افتضاح بود ، برای من سخنرانی میکنه. لباسش تاپ قرمز که 

 تر وهای مشکی و از همه حال به هم زننپوشیده بود. یه صندل مشکی و مزیرش زانوش بود و چیزی هم 

 رژلب قرمز قرمز که فکر کنم از بس که فشار داده بود ، لبش پاره شده باشه. صورتشم که عملی. چشماش 

 فکر کن این عمالی  ن زشته بعدلبشم پروتزی و دماؼم ده بیست بار عملی. االآبی و گونه گذاشته بود و 

 زیبایی هم نمیکرد چی میشد. خدا رحمت کنه کسی و که عمل زیبایی و به وجود آورد. حداقل باعث اعتماد به 

  نفس افراد میشه.

 به سمتم اومدند و گفتند: نفس خوبی؟ با دیدنم فرشاد و سینابه سالن رفتم و

 راستی بهزاد خان کجان؟ ، گفتم:  برای اینکه حرؾ و عوض کنمــــ مرسی...خوبم. 

 سینا: شما که از ما بهتر میدونی.

 فرشاد: االن ما تو مهمونی هستیم و بهزاد داره عرق هاش و پاک میکنه.

 خندیدیم. به کیارش نگاه کردم. گفتم: خب دیگه برید دیگه. راستی شما کی اومدید؟

 سینا: دیروز اومدیم. یه هتل گرفتیم و پس فردا میریم. 

 ــــ تنهایی اومدید؟

 فرشاد: من و سینا و برادرم.



 ــــ ِا...پس کجاست؟

 ــــ میاد...بهت نشون میدم. فقط بهت بگم که فعال قصد ازدواج نداره.

 ــــ اون اگه من و نخوره من کاریش ندارم.

 سینا: بابا اعتماد به نفس و عشقه.

 ه بهشت زهرا میومدید.من: اگه اینم نداشتم که از افسردگی باید برای دیدنم ب

 خندیدیم. گفتم: فعال.

 باهم دیگه حرفم و تکرار کردن. بطرؾ کیانا و نوشان که تنها نشسته بودند ، 

 رفتم.  گفتم: چرا تنهایید؟

 نوشان: نفس رستا کجاست؟

 ــــ نمیدونم واال...چی بگم.

 م کیانا...سالم نوشان.با موهای شرابی طرفمون اومد و با لبخند گفت: سالیکدفعه یه دختر خوشگل 

 شدند و به ترتیب آن دختر و بؽل کردند.  کیانا و نوشان هم از سر جاشون بلند

 نوشان با خوشحالی گفت: چطوری امیلی خودمون؟ خوبی دختر؟

 اون دختره که بهتره بگم امیلی ، به سختی به فارسی گفت: مرسی. شوما خوب؟

 کیانا: بله. ماهم خوب هستیم.

 نگاه کرد و گفت: معرفی؟امیلی من و 

 کیانا: ایشون نفس خانم هستن. دوست جدیدمون.

 دستش و بطرفم دراز کرد و گفت: سالم نفس. منم باهاش دست دادم و گفتم: 

 سالم امیلی جون. از آشنایی باهات خوشحالم.

 رن. و نوشان: امیلی نفس جون و دوستش رستا جون یه مدتی باهامون زندگی میکنن و بعد به ایران می

 رو به من گفت: نفس ، امیلی دختر یکی از شرکای بابا هستش که پدرجان به واسطه بابای امیلی و 

 بابای کوروش تو لندن شرکت راه انداخت.

 من: که اینطور. پس شما سه نفر خوب باهم دیگه هستید. ریحانه خانم بسمتم اومد و گفت: نفس جان 

 م نیست کجاست.بیا و تو آشپزخونه کمک کن. رستا معلو



 نوشان: ریحانه خانم میخوام امشب و با نفس و رستا کاری نداشته باشی. پس لطفا به کس دیگه بگو. مرسی.

 ــــ باشه نوشان خانم.

 من: مرسی نوشان که به من لطؾ کردی.

 ـــ این چه حرفیه. تو مثل امیلی.

 امیلی: نفس چقدر موهات قشنگ.

 ــــ ممنونم.

 زیباست نفس جان. و میلی. چقدر موهات قشنگه کیانا: راست میگه ا

 نوشان: من عاشق موهای قهوه ای روشن هستم.

 من: ولی من خودم موهای مشکی که رنگ موهات هست و بیشتر می پسندم.

 و رو به امیلی گفتم: تو هم موهات خیلی نازه که. من موهای شرابی مایل به قرمز و خیلی دوست دارم.

 امیلی: نظر لطؾ.

 ا: راستی هنوزم رستا و ندیدم.کیان

 من: نمی دونم. شاید رفته تو اتاق و کاری داشته.

 همون دختره لوس عملی به سمتمون اومد و با عشوه تمام به کیانا گفت: سلوم کیانا خانم. همین بین 

 چطوری گلم؟

 منم خوبم. عمو  کیانا نه خیلی سرد و نه خیلی گرم ، به صورت معمولی جواب داد: سالم سپیده جون. مرسی

 و زن عمو خوبن؟ سروش خوبه؟

 ــــ همه خوبن عزیزم. به به نوشان جون. عشق خودم. چطوری؟ با پسرعموی خل و چل ما خوب هستی؟

 نوشان از کیانا سرد تر جواب داد: همه خوبن سپیده جون. پسرعموی گل شمام حالش عالیه.

 بیسته. ــــ بایدم عالی باشه ، وقتی که شما و داره حالش 

 به سمت امیلی رفت و گفت: امیلی جان عزیز. خوبی؟

 امیلی هم مثل دوتای قبل گفت: همه خوبن. شما خوب؟

 ــــ ما هم خوبیم. 

 به من یه نگاهی انداخت و گفت: تو؟ یعنی سالم. خوشبختم. کیانا جان معرفی نمیکنی؟



 و به من گفت: ایشونم سپیده جون ، دختر و ر کیانا: ایشون نفس خانوم ، برای مدتی پیش ما زندگی میکنند.

 عموی بنده.

 من: دختر عمو نادر؟

 سپیده: نیومده زیر و بم زندگیمون و فهمیدی. 

 سعی کردم بخاطر عمو نادرم که شده کوتاه بیام. برای همین گفتم: مرسی بابت کمکتون. تونستم شخصیتم و 

  ه گرفت.بشناسم. بعد سپیده چشم ؼره ای برام رفت و ازمون فاصل

 نوشان: چندش. فکر میکنه از دماغ فیل افتاده. حاال براش یه پرفسور اومده خواستگاری که اینقدر ادا و 

 اصول نداره.

 کیانا: اون پرفسوره هم میخواست این و بگیره و روش آزمایش انجام بده.

 خندیدیم و کیانا ادامه داد: شرمنده نفس جان. اخالق این دیوونه همینه. 

 ی دونم. قبال تو سالن باهاش آشنا شده بودم.من: م

 نوشان: جدی؟ چیجوری؟

 ــــ به طور اتفاقی بهم برخورد کردیم. فکر میکنه من مقصرم. برای همین میگه میتونی بری. منم کم 

 در نیاوردم و گفتم که نمیگفتی هم می رفتم.

 آفرین. همینه.امیلی: 

 دل سال و خونه کنار دریا و ؼیره گذاشتند و برای نوشان: خانم برای خواستگارشون شرط ماشین م

  م دمش و گذاش رو کولش و د فرار.ه ههمین خواستگار

 راستی نفس تو ازکجا می دونستی که سپیده دختره عمو نادره؟

 ــــ خب راستش ، وقتی که با کیارش بیرون برای خرید رفته بودیم ، عمو نادر و تو پاساژ دیدیم و 

 آشنا شدم.

 که اینطور.ــــ 

 خانم آربین به همه گفت: خانوما آقایون ، لطفا از خودتون پذیرایی کنید. بعد به گروه ارکست اشاره 

 بیشتر جوونا روی سکو رقص رفتند و باهم می رقصیدند.  داد و اونا هم شروع به خوندن کردند.

 کیارس بطرؾ نوشان اومد و گفت: 



 ل کرد و باهم روی سکو نوشان جان ، میشه؟نوشان هم ذوق مرگ قبو

 رفتند. من و امیلی تنها موندیم.  رقصیدند. کوروش هم بطرؾ کیانا رفت و اون زوج هم بسمت سکو

 خوردم. یه شربت آلبالو انتخاب کردم و  از امیلی عذرخواهی کردم و بطرؾ میز رفتم و من

  کرده.یلی هم قبول که به سکوی رقص برن و ام خواستمیاز امیلی  داشت چشمم به کیارش افتاد.

 خدایا چرا این بشر  برخورد میکنه؟من مگه چه کاری کرده بودم که کیارش با من اینجوری بؽضم گرفته بود.

 رفتارش برام قابل فهم نیست. انگار بردشم یا یه گدام که برای کاری ازش با من این کارا و انجام میده؟ 

 برام مهمه نه ، فقط میخوام دلیل این حرکاتش و بدونم. من خواهش میکنم. نمیخوام بگم رفتارش در برابر من 

  چیم از دخترای دیگه کمتره که میره با دخترای لوس و افاده ای میچرخه.

 بهش نگاه کردم و پدرام و دیدم. با لبخند ملیحی بهمافتخار میدید نفس خانم؟  یه دستی جلوم دراز شد و گفت:

 مزاحم نباشم؟  کنم. برای همین گفتم: مرسی. ولی نگاه می کرد. نمیتونستم تقاضاش و رد

 رد نکنید؟  این چه حرفیه. شما مراحمین. میشه خواهش من وبا لبخند گفت: 

 ممنون. منم از خدا خواسته گفتم: 

 یدیم.دستش و گرفتم و باهم رقص

 و کیارس از  معرکه بودم و درخشیدم. بعضیا از جمله کیانا وکوروش و نوشانمثل همیشه من ، تو رقصیدن 

 پایه بود و مثل من خوب وفوق پدرام هم  سکو خارج شدند و من و پدرام و نگاه میکردند و دست می زدند.

 دم نظرم اینه که وگرنه خو آخه همه به من میگن. البته اینقدر که از خودم میگم فکر بد نکنید...العاده میرقصید

 ارش میرقصید ، با نگاه کردن به رقص من و پدرام ، از باید خیلی چیزا و درست کنم. امیلی که داشت باکی

 گرفت و به تماشای ما پرداخت. کیارش خیت شده هم با فرشاد و یه دخترهدیگه میرقصید. من  کیارش فاصله

 تشویق کردند. همه و همه. حتی آقای ویلیام و خانم  و پدرام بعد از ده دقیقه ای از سکو پایین اومدیم. همه

 طرؾ  تشویق کردند. منم خیلی ذوق زده با تعظیم ازشون تشکر کردم. با پدرام به قای آربین هماولیویا و آ

 تو کار نداری دختر؟ چرا سر پستت  کیانا و کوروش می رفتم که مادر کیانا به سمتم اومد و خیلی جدی گفت:

 پست؟ یعنی چی؟ نیستی؟پدرام خیلی با تعجب گفت: 

  امش کردی؟ــــ یعنی به پدرام نگفتی و خ

 ــــ ماجرا چیه خانم آربین؟ پست یعنی چی؟



 من: خانم آربین ، لطفا بی احترامی نکنید.

 ؟و برای خودت می گردی ــــ هه...دختر تو که خدمتکار کیارشی ، چرا دستورات کیارش و انجام نمیدی

 گفتم: خواهش می کنم خدمتکار جلوی پدرام خجالت کشیدم. با صدای بؽض آلود بؽضم گرفته بود. با شنیدن 

 بی احترامی نکنید.

 ــــ تو فکر کردی من اینجا میزارم برای خودت هرکاری بکنی؟ کور خوندی بچه. من امثال تو و خوب 

 میشناسم. فقط بلدی دیگران و گول بزنی.

 .مون اومدند این حرفاش و می گفت. کیانا و کوروش و نوشان و کیارس بسمت با صدای بلند هم

 فت: مامان زشته. جلوی جمع.کیانا گ 

 ــــ دختر ساده ایا...تو بچه ای و این هفت خط ها و نمیشناسی.

 پدرام گفت: یکی به من بگه نفس کیه؟ 

 ــــ نفس؟ تو فکر پدرامم مؽشوش کردی. ها؟

 گریم گرفت و سریع بطرؾ اتاقم رفتم. از پشت صدای کیانا و کیارس می شنیدم که مادرشون و بازخواست 

 ردند. تا وارد شدنم به اتاق ، همه نگاهم می کردند. کیارش و البته ندیدم. اصال به درک. نمیخوام که هیچ می ک

 وقت اون و ببینم.

 وارد اتاق شدم و دیدم که رستا تو حمومه. از گریه شدید ، خودم و رو تخت پرت کردم. االن پدرام راجب من 

 همه رفته. من...من...نفس زارع که برای خودم کسی بودم  آبروم جلویچی فکر میکنه. وای خدا. کمکم کن. 

 ، حاال باید فحش خور یه زن ...هللا اکبر...حیؾ که از من بزرگ تره. بی صدا گریه می کردم. ناگهان دستی 

 و روی شونم حس کردم. برنگشتم. حوصله کسی و هم نداشتم. فقط گفتم: خواهش می کنم ترکم کنید. 

 هش می کنم ناراحت نشو.ــــ نفس جون...خوا

 ــــ نوشان فقط تنهام بزار. آبروم جلو همه رفت. آبروم جلوی پدرام رفت. 

 آبروم جلوی کوروش و کیارس هم رفت. جلوی همه رفت.

 ــــ میفهمم. ولی آخه...

 ــــ آخه چی؟

 ــــ باید درک کنی. خب مامان هم چون شناختی ازت نداشت ، این حرفا و زد. 



 م و گفتم: نوشان جون ، برو خوش باش. برو. من راحتم.بسمتش برگشت

 ــــ من بدون تو جایی نمیرم.

 ــــ نوشان خواهش میکنم. اگه من و به عنوان دوست می دونی که پس برو. خواهش دوستت و رد نکن.

 ــــ آدم و تو چه موقعیت هایی قرار میدیا...باشه...پس منتظرت هستیم. بیا.

 ــــ فعال.

  بای.ــــ فعال

 نوشان رفت و من تنها شدم. بعد از چند ثانیه رستا با چشمای گود رفته و کبود شده از حموم بیرون اومد. 

 همونجور که اشکام میومدن ، ازش پرسیدم: رستا تو چت شده؟ خوبی؟

 من و که دید به طرفم دویید و بؽلم کرد و گفت: نفس...نفس...من...من.

 ــــ تو چی؟

  ...کی..کی..وان...کیوان...م..من کیوان...و...دیدم...کیوان و دیدم...کیوان و دیدم.با لکنت گفت: من

 با تعجب گفتم: کیوان؟ تو؟ تو کیوان و دیدی؟ اینجا؟

 ــــ آره نفس. اینجا. من کیوان و این..این..جا..دیدم.

 ــــ ؼیر ممکنه.

 ــــ ولی ممکنه.

 ــــ چیجوری؟ 

 گرفتم ، به سمت سکوی رقص رفتم. بعد از اینکه یه برانداز کردم ،  ــــ از خانم اولیویا که فاصله

 زیاد خوشم نیومد. برای همین خارج شدم و یه صندلی که خالی بود و روش نشستم. به همه نگاه 

 میکردم که ناگهان سیبی جلوم گرفته شد و طرؾ گفت: بفرمایید خانم. منم سیب و گرفتم و طرؾ و 

 نگاه کردم و ...

 نجا که رسید ، حق حقش اوج گرفت. گفتم: خب؟ بقیش؟به ای

 مگه دارم فیلم سینمایی توضیح میدم؟ــــ 

 ــــ اذییت نکن دیگه رستا. بقیش؟

 ــــ به طرؾ که نگاه کردم ، با کیوان روبرو شدم. تعجب کردم. اونم شوکه شد. 



 دای من رستا؟  ازش فاصله فکر کنم اونم از دیدن من تعجب کرده بود. با دیدنم گفت: رستا تویی؟ خ

 گرفتم و میخواستم ترکش کنم که گفت: وایستا کارت دارم. بخدا درباره من اشتباه می کنی...خواهشن 

 دیدت و نسبت به من تؽییر بده.

 منم گفتم که نمیخوام بینمت. بعد گفت: اون شب سیتا ، دختر خالش ، به من گفته بود که باهاش به 

  بخت برگشته د که میخواد برای برادرش یه لباس بگیرهو سلیقه من بهتره. منخرید برم. آخه گفته بو

 قبول کردم و باهم به خرید رفتیم. هم 

 دقیقه حالم بد شده بود و چشمام سیاهی میدید. تو راه به من یه آدامس داد و منم خوردم. بعد از چند 

 دیدن تو ، اول از اون جایی که بودم و بعدم از بعدم که بیهوش شدم و بعد از اونم چیزی حالیم نبود. ولی با 

 دیدن تو تعجب کرده بودم. تو رفتی و من و تنها گذاشتی. دیگه بیدار شده بودم و حواسم سرجاش بود. فردا 

 پنجاه ضربه  (کیوان قاضی هستش. )شکایت کردم و سیتا و محاکمه کردم. خودم حکمش و صادر کردم.

 میخوای که چکار کنم؟ اون کاری نکرده بود. ولی من بد قضاوت کرده بودم.  . حاالزندان چند هفتهشالق و 

 من بد قضاوت کرده بودم. حاال چه کار کنم نفس؟ چه کار کنم؟

 بیشعوره. پس این قدر ناراحت  یــــ عزیزم تو که مقصر نیستی. اونم مقصر نیست. مقصر واقعی اون سیتا

 نباش.

 م و از خودم روندم.ــــ من...من کیوان و ناراحت کرد

 ــــ اگه کیوان ازت ناراحت بود که برات ماجرا و توضیح نمیداد و ازت نمیخواست که اشتباه قضاوت 

 نکنی. در ضمن کیوان چیجوری به مهمونی اومد و از کجا سر کلش به اینجا پیدا شد؟

 ــــ میگه با برادرش فرشاد اومده.

 برادر کیوانه؟ آره؟ چی؟ فر...فرشاد؟ یعنی؟ گفتم: یعنی فرشاد

 ــــ تو از کجا میشناسی؟

 .کیارشهــــ فرشاد هم دانشگاهیم و رفیق فابریک 

 لبخندی زد و گفت: پس فامیل میخواستیم بشیم.

 هستیم. سرش و پایین انداخت. یکی در زد. ــــ میخواستیم؟ گمشو بابا. فامیل 

 ه پسر جوون و دیدم. گفتم: بله؟ بفرمایید؟ بسمت در رفتم و در و باز کردم. ی



 موهای مشکی و هیکل ورزشی و چشمای مشکی. یه کت و شلوار لیمویی با پیراهن سفید و کفش 

 سفید پوشیده بود. جای برادری خوشگل بود. بهش گفتم: 

 کاری داشتید؟ با تته پته گفت: بب..خشید...رس..رستا اینجاست؟

 باشید. درسته؟ برادر فرشاد.لبخندی زدم و گفتم: اوه...پس شما باید آقا کیوان 

 ــــ بله...شما برادرم و از کجا میشناسید؟

 ــــ فرشاد هم دانشگاهیم بود.

 که  داشت با ادا و اشاره به من می فهموندبه رستا نگاهی کردم.ـــ که اینطور...حاال رستا هستش؟ ـ

 کیوان گفتم:  کردم ، به یعنی بگو بره و حالم خوب نیست. لبخند زدم و همونطور که رستا و نگاه می

 منتظر دیدن شماست. کیوان لبخند محوی زد. گفتم: بفرمایید داخل. تو رستا خانوم هم هستش و بله. 

 آمد و بطرؾ رستا رفت. منم نمیخواستم خلوتشون و بهم بریزم ، برای همین گفتم: با اجازه من کاری 

 رج شدم. دارم باید برم. به رستا هم یه چشمکی زدم و از اتاق خا

 

 رستا

 به نفس گفته بودم بهش بگه حالم خوب نیستا...من آخر حال این دختر و می گیرم. 

 زدیک شد و روی تخت نشست. گفت: با خارج شدن نفس از اتاق ، کیوان بهم ن

 رستا من و می بخشی؟ 

 بخشی. من نگاهش کردم و سریع سرم و پایین انداختم و با شرمندگی گفتم: این تویی که باید من و ب

 درباره تو زود قضاوت کردم. خیلی زود و خیلی بد...پس من و می بخشی؟

 ــــ فکرام و می کنم و بهت میگم که می بخشمت یا نه.

 با تعجب سرم و بلند کردم و نگاهش کردم. اونم خندید و گفت: من ؼلط کنم شما و نبخشم بانو...تو 

 کاری نکردی که ببخشمت. 

 م نگاه کرد و گفت: من زندگیم و دوست دارم و با هیچ چیزی عوضش نمیکنم. بهم چسبید و تو چشما

 رستا...تو زندگی منی.

 لبش طعم خاصی می داد. راستش تنم گر گرفته بود. م گذاشت. به فاصلمون خاتمه داد و لبش و رو لب



 دم. این اولین بار بود. نمیدونم چرا حس می کردم صورتم داغ شده. ولی خب منم همراهیش کر

 ی توسیم نگاه می کرد. بعد از شش هفت ثانیه ، لبش و از همونطور که من و می بوسید ، به چشما

 م برداشت و گفت: قشنگ ترین لحظه عمرم بود.رو لب

 من: من هم همینطور.

 ــــ رستا وسایلت و جمع کن و باهام بیا.

 ــــ نه کیوان جان. االن نه. 

 ــــ چرا؟

 مونده که باید اینجا انجامش بدم. یه سری کار اداری. یه دو هفته ای طول ــــ هنوز یه سری کار 

 میکشه و بعد که تموم شد ، میام.

 ــــ پس منم تا اون موقع پیشت هستم. راستی تو چرا اینجا هستی؟

 و این شد که همه ماجرا و براش توضیح دادم.

 ه بودند. من بطرؾ کیانا و نوشان رفتم.بعد از یه چند دقیقه ای ، به پایین رفتیم. تقریبا همه رفت

 نوشان: دیوونه تو کجا بودی؟

 براشون تعریؾ کردم. بعد از توضیح دادنم ، با صورتای حیرت زده نوشان و کیانا مواجه شدم. خنده 

 دار شده بودند. گفتم: چیه؟ 

 کیانا: باور نکردنیه.

 ـــ ولی حقیقت داره.

 

 نفس

 من کرده بود ، روم نمی شد که برم تو مجلس. برای همینم به داخل با اون کاری که مادر کیارش با 

 . منم به اونجا رفتم. همه آشپزا وصل بودآشپزخونه رفتم.آشپزخونه به یه حیاط خلوت مخصوص 

 با ناراحتی میخواستم یه آب بخورم. لیوان و برداشتم و در یخچال و  .دؼذا بودنظروؾ مشؽول شستن 

 م و تو لیوان آب ریختم. در یخچال و میخواستم ببندم که با دیدن کیارش قلبم ریخت.باز کردم. پارچ و گرفت

 ـــ تو کی اومدی؟



 مثل اینکه اونم با دیدنم تعجب کرد. چون یه هویی اتفاق افتاد. من در و بستم و آبم و میخواستم بخورم 

 که کیارش ازم گرفت و کوفت کرد.

 ه ؼلطی میکنی؟من ماتم برده بود. با عصبانیت گفتم: چ

 تو مدت کوفت کردنش فقط من و نگاه می کرد و بعد از کوفت کردنش گفت:

 قربونت...دلم خنک شد.

 پسره ....یه چیز بگما....

 ـــ من تشنم بود.

 ـــ دست که داری....بگیر و بخور. لبخندی زد و از کنارم رد شد.

 حوصله خوردن ؼذا و نداشتم. ساعت به گوشه ای از حیاط رفتم. گرسنم بود. ولی منم با عصبانیت 

 ایستاده ای که کنار حیاط بود و نگاه کردم. ساعت دوازده بود. ریحانه خانم پیشم اومد و گفت: نفس 

  جان ، چرا اینجایی؟ همه دنبالتن.

 نگران نباش لبخندی زدم و گفتم: هه...منظور از همه یعنی همون کیانا و نوشان و امیلی دیگه...

 ... من حالم خوبه. ریحانه خانم

 ــــ دختر چرا اینقدره زود رنجی؟

 ــــ زود رنج؟ تو روت وایستاده و میگه هفت خط...اون وقت ناراحت نشم؟

 ــــ خانم آربین همیشه اینجوریه.

 ــــ من نمیتونم تحمل کنم. من نمیتونم. 

 نرفتن و منتظر تو هستن.سینا ــــ به هرحال گفتم. راستی همه مهمونا رفتن. فقط آقا فرشاد و آقا 

 ای بابا...منتظر من هستن؟ چه گرفتاری شدما...حاال چه کار کنم؟ گفتم: باشه... 

 االن میام. ریحانه خانم رفت و منم به طرؾ پذیرایی رفتم. فرشاد و سینا و کیارش و کیارس و 

 و سینا با دیدن  فرشاد کوروش و کیوان یه طرؾ و نوشان و کیانا و رستا هم یه طرؾ نشسته بودند.

 من به سمتم اومدند و سینا گفت: 

 نمیخواد اینقدر ناراحت باشی. خانم آربین همیشه همینجوره. لبخندی زدم و گفتم: ناراحتیم از اینه که 

 چرا باید بابت کاری که نکردم حرؾ بخورم.



 فرشاد: تو که اینجوری نبودی نازنین خانم.

 ی؟ــــ تو اسم دیگه من و از کجا میدون

 ــــ حاال دیگه. ما این دندونا و تو آسیاب سفید نکردیم.

 ــــ خلین بخدا.

 کیانا و رستا و نوشان هم بطرفم اومدند و رستا گفت: چرا بهم چیزی نگفتی نفس؟ لبخندی زدم و گفتم: 

 تو اینقدر ماجرا داشتی که من ماجرای خودم و فراموش کردم.

 ــــ خب حاال.

 یدنتون خوشحال شدم. امیدوارم بار دیگه ببینمتون.من: سینا و فرشاد از د

 سینا: برو بابا...ما حاال حاال ها هستیم.

 ــــ یعنی چی؟

 یین رستا سرش و پامیریم. فرشاد: من و سینا بخاطر کیوان با شما تو لندن هستیم و با شما هم به ایران 

 کیوان رفتند.  الگانسبا  اونا هم از همه خداحافظی کردند وانداخت. گفتم: خب پس تا بعد. 

 کیارش و کیارس و کوروش هم تا دم در بدرقشون کردند. من به کیانا گفتم: راستی کیانا ، بچه خوشگلت 

 کو پس؟

 ــــ نیاال خوابش میومد ، گفتم بگیره بخوابه. تو اتاق کیارش خوابیده.

 : تو که هنوز ول ول برای آقایون تو آمدند. همون بین ، مادرش به طرفمون اومد. با دیدن من گفت

 خودت میچرخی...مگه نگفتم برو سر کارت؟ کیارش.

 کیارش: بله مامان؟

 ــــ تو چرا به این دخترچیزی نمیگی؟ باید یه تنبیه برای این دختر بگیری. 

 دیگه شورش و درآورده.

 کیانا: مامان بس کن.

 ــــ تو ساکت شو.

 چیه...ولی هرچی هست ، لطفا به من چیزای بد و نسبت  من: خانم آربین. من نمیدونم مشکلتون با من

 ندید.



 من تو رو خوب میشناسم. تو که نگفتی ننه بابات کین. بازم رستا خانم ، حداقل نامزدش اومد ــــ هه...

 و گفت. ولی تو معلوم نیست کی هستی. اشکم داشت سرازیر می شد.

 امه داد:( چه معنی داره که یه مجرد تو خونه ــــ تازه )همونجوری که کیارش و نگاه می کرد ، اد

 باشه و کار کنه؟ نتونستم جلوی گریم و بگیرم. گفتم: 

 خجالت بکشید خانم آربین. خجالت بکشید. من...من...

 بؽض گلوم و داؼون کرده بود...برای همین با عجله به سمت راهرو رفتم و به اتاقم رسیدم و رو 

 ارس هم با مادرشون کیانا و کیمی کرد.راهرو به دنبالم اومد و صدام  تخت ولو شدم. تو راه نوشان تا

 فکر میکنه گریه می کردم. آخه این چرا با من اینجوری میکنه؟ بحث می کردند.من خیلی بی صدا 

 خدایا چرا؟ چرا باید این کار و بکنه؟  ندیمشم.واقعا 

 ر زد و تو اومد. یه نیم ساعتی باخودم درگیر بودم. بعد از نیم ساعت رستا د

 دستش و رو شونم گذاشت و گفت: ناراحت نشو دیگه...بابا اون یه چیزی برای خودش میگه. تو که با شعور 

 هستی چرا؟ 

 دوست نداشتم دوباره نصیحت گوش بدم. برای همین خودم و زدم به خوابی. 

 ی نفهمه ، پاورچین رستا هم فکر کرد که خوابم و خوابید. منم نمازم و خوندم و برای اینکه کس

 با خودم خلوت کنم. رفتم پاورچین به حیاط رفتم. در حیاط کسی نبود. برای همین راحت تر میتونستم 

 به یه گوشه ای از حیاط که کسی نبود. یعنی حتی چراغ هم اونجا نبود. میخواستم دیده نشم. طوری که 

 چرا گذاشتی من و بدوزدن؟ چرا گذاشتی جون چرا با من اینکار و می کنی؟  خدابشنوم ، گفتم: خودم 

 من و به لندن بیارن؟ چرا گذاشتی من تحقر کنن؟ چرا؟ من که کاری نکردم. دستام و باال گرفتم و 

 گفتم: بیا... ببین دستامو...امروز از بس اتاقا و تمیز کردم ، دستم زخمی شده...حتی تا یه ربع خونش 

 تا...چون میخواستم فقط بین من و تو باشه...خدایا خسته بند نمیومد. به کسی نگفتم...حتی به رس

 به جون خودم حتی میخواستم خودم و بکشم...چه کار کنم؟ ها؟ اون خانم آربین چرا با من این شدم... 

 رفتار و داره؟ چرا؟

 ــــ از دست مامان دلگیر نباش.

 یدم. نفسم حبس شده بود. صدا آشنای آشنای آشنا بود. برگشتم و کیارش و د



 بهش گفتم: هه. دلگیر؟ تو چه میفهمی آبروت جلوی دیگران بره چه احساسی بهت دست میده. تو چه 

 میفهمی منی که کاری نکردم ، اینجوری بازخواست شدم چه حس بدی میده. البته فکر کنم یک بار هم 

 و کرد.این اتفاق برام افتاده بود. ولی با یه تفاوت که پسر اون خانوم با من این کار 

 پوفی کشید و گفت: خب حاال. 

 کنارم نشست و به آسمون خیره شد و گفت: نباید از هر حرفی دلت بگیره...این و زندگی بهم آموخت.

 ــــ پای آبروی من در میانه...اون وقت کاری نکنم؟

  برداری... ــــ ببین نفس ، آدما متفاوتن...از هر نظری متفاوتن...تو هم نمیتونی این تفاوت و از میان

 تو باید آدما و بر اساس شخصیت بشناسی نه ظاهر.

 پوزخندی زدم و گفتم: البد اینم زندگی بهت آموخته.

 لبخندی زد و بهم نگاه کرد و گفت: نه اتفاقا...این و یه دختر خانوم شیطون بهم گفته.دختر خانومی که 

 انسان ها و بر اساس شخصیت میشناسه نه پول و ظاهر.

 م افتادم که تو دانشگاه به کیارش زده بودم. کیارش ادامه داد: نفس تو باید به حرفات عمل کنی.یاد حرفا

 لبخندی زدم و گفتم: مرسی بابت راهنمایی استاد.

 ــــ حاال هم برو بخواب که فردا کلی کار داریم.

 بلند شدم و گفتم: پس شب بخیر.

 ــــ شب خوش. 

 ه فکر فرو رفتم. راستش به همه چیز فکر می کردم. به این فکر می به اتاقم رفتم و یه چند دقیقه ای ب

 کردم که امشب رستا خوب میخوابه. و همینطور هم کیوان...به این فکر می کردم که شایان آخرش 

 چی شد و کجا رفت. به این فکر می کردم که کیارش امشب ، بیشتر از هر زمان باهام صمیمی شده 

 که اون پسره جوونی که بهم کمک کرده بود ، کی بود؟...تو همین زمان  بود. به این فکر می کردم

 ..نه...نمیتونه باشه...درسته پسره خیلی شبیه سادن بود ، ولی خود سادن نبود. آخه مؽزم بهش خطور کرد. نه

 ...نمیشه...امکان نداره.

 

 ــــ نفس جان...نفس جان...



 ــــ هوم؟

 ــــ بیدار نمیشی عزیزم؟

 دارم بابا...خودت و نکش.ــــ بی

 ــــ حاال که بیداری زودتر بیا پایین و صبحانه و ببر.

 از دیشب رستای ما عوض شده. مگه نه؟ ــــ باشه رستا خانم شنگول.

 ــــ گم شو بابا. مزخرؾ نگو.

 ــــ به جان رستا راست میگم.

 ــــ مزه نریز.

 رت داره.ــــ بله...باشه...ریحانه خانم میگه برو پایین. کا

 نازنین. ــــ امان از دست تو

 ــــ اَه...نـــــــــــفـــــــــــس. فهمیدی؟

 ــــ بله...نــــــــــــفـــــــــس خانوم.

 ــــ مسخره.

 ــــ خواهش میکنم. نظر لطفته.

 ــــ ریحانه خانم خودش و کشتا. برو.

 رفتم. پایین که رفتم ، کیارش و کیارس  رستا رفت و منم لباسم و پوشیدم و صورتم و آب زدم و پایین

 و نوشان و آقای آربین روی سفره میز نشسته بودند. 

 جلو رفتم و به همه سالم کردم. آقای آربین گفت: نفس جان.

 ــــ بله آقای آربین؟

 ــــ لطفا بنشین. 

 نشستم. آقای آربین از رستا هم خواست که بشینه و رستا هم کنارم نشست.

 نفس خانوم...میخواستم ازتون بابت حرفای . آقای آربین:

 حرفش و قطع کردم و گفتم: متوجه هستم جناب آربین. دیشب خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم 

 که )کیارش و نگاه کردم و ادامه دادم:( انسان و باید به شخصیت شناخت نه به ظاهر.



 ــــ مرسی دخترم که درک می کنی.

 ــــ خواهش می کنم.

 صبحونه و خوردیم و ریحانه با یه تلفن پیشم اومد و گفت: نفس جان پدرت هستش.

 ــــ الو بابایی؟

 ــــ سالم جیگر بابا. خوبی نفس جان؟

 صدای بابا کمی گرفته بود.

 ــــ مخلص آق پوریا...حال شما؟ نرگس خانوم خوب هستن؟ 

 ــــ همه خوبن...

 ـــ چیزی شده بابا؟

 میخوام یه چیز بهت بگم. باباـــ نه دخترم...

 ــــ جانم بابایی؟

 ــــ تو...تو...تو.

 ــــ من چی بابا؟

 دوست داری که همونجا ادامه تحصیل بدی؟ــــ تو 

 ادامه تحصیل؟ کی؟ من؟ بابا از کجا میدونه؟ کی بهش گفته؟ گفتم: کی بهتون گفته بابا؟

 ـ میگم دوست داری؟ــ

 ـ ولی من میخوام بیام پیش شما.ــ

 ــ دخترم فکر ما نباش...مهم خودتی...به ندای قلبت گوش کن. حاال میخوای؟ـ

 ـ چی بگم...دوست که دارم ولی...ــ

 ـ خب پس میخوای همین االن برم دنبال کاراش؟ــ

 ــ به زحمت میفتید؟ـ

 ـــ دختر مگه ؼربیه هستم؟ باباتما...آق پوریای خودت...پس راحت باش.

 جناب فرمودند. ـــ قربون آق پوریا...هرچی

 ـــ الهی مادر دورت بگرده.



 ...خوبی؟ـــ ِا...سالم مامان

 صدای مامنم مثل بابا بود. خیلی گرفته و ناراحت به نظر می رسید.

 ـــ کی میای اینجا؟

 .(البته با رسوایی دیشب که خیلی جام خوبه )ـــ میگن یه یکی دو هفته بعد. نگران نباش...جام خوبه.

 ؟ی کمی اونجا بمون تا کارات ردیؾ شهخواستـــ مادر 

 زود زود میام پیشت.ـــ نه مامانی...

 ـــ خداحافظت مادر.

 ـــ بابایی کاری نداری؟

 ـــ نه بابا...کارات و از امروز دنبال می کنم. خدانگهدار.

 ـــ خدانگهدار.

 گوشی و قطع کردم و برگشتم و آقای آربین و دیدم. گفتم: س..سالم آقای آربین. 

 ـــ سالم. نفس جان فکر کنم که بابات همه چیز و بهت گفته باشه.

 ـــ بله...من واقعا ازتون ممنونم.

 ـــ این تنها کاری بود که میتونستم بابت اون رفتار برات انجام بدم.

 ـــ فقط میتونم ازتون تشکر کنم.

 ـــ راستی نفس جان خبر خوش دارم برات.

 ـــ چی جناب؟

  لیسی و پرونده و اینا همین دیروز تموم شد.ـــ کار اداری و پ

 یعنی انگار تو اون لحظه ، دنیا و بهم داده بودند. وای خدا مرسی. قربونت فت و فراوون.

 ـــ بابت بلیط هم باید بگم که تا یک هفته ای بلیط ها پره. 

 از من بد شانس تر خدا خلق نکرده...یعنی تو ذوق آدم که میزنن همینه ها.

 عا سپاس گزارم. خیلی سپاس گذارم.ـــ واق

 ـــ خواهش می کنم دختر جون. بیشتر کارا و ویلیام عزیز انجام دادند.

 ـــ از آقای ویلیام هم تشکر کنید. 



 ریحانه خانم بسمتمون اومد و گفت: نفس خانم ، آقا کیارش کارتون دارن.

 ـــ االن میام ریحانه خانم.

 ظی کردم. آقای آربین هم بعد از خداحافظی به شرکتش رفت. منم از آقای آربین بازم تشکر و خداحاف

 به اتاق کری رفتم. در زدم و اونم گفت که برم تو. داخل رفتم و با اتاق بهم ریخته کیارش مواجه شدم. 

 با عصبانیت گفتم: اینجا چرا اینجوریه؟

 ـــ چون اتاقمه.

 م: چون اتاقمه...من زحمت کشیدم و اون وقت دو دستم و به کمرم گرفتم و با عصبانیت اداشو در آورد

 تو ادا میکنی که اتاقته؟ اتاقت هست که هست. مهم تالش منه.

 ـــ من بهت نگفتم که بیای اینجا و نصیحت کنی و ؼر بزنی.

 ـــ حاال که اینجوریه...باید تا اینجا و تمیز نکردی از اتاقت بیرون نری... زود تند سریع...

 ـــ نفس.

 . یک دو سه.ـــ کوفت

 با گفتن سه ، شروع به جمع کردن وسایل شد. بیچاره از هول زیاد همه و در هم برهم درست کرده 

 بود. به کمکش رفتم و باهاش وسایل و جمع کردم. 

  نمیدونم چه سیدی هایی بود...ولی هر چی بود که فکر کنم تعدادش باالتر از سی چهل تا بود.

 مثل بچه ها اتاقش و کثیؾ نیگاه...گاه یم: خجالتم خوب چیزیه... نهمینجور جمع می کردم و میگفت

 ...میکنه. خودت و باید اصالح 

 دیدم همینجور بهم نگاه میکنه. اعصابم خورد شد و گفتم: به سمتش برگشتم که  

 یا خوشگل ندیدی؟آدم ندیدی؟ 

 ـــ گوریل ندیده بودم...که نگران نباش...االن دیدم.

 خندش گرفت. با عصبانیت گفتم: به چی میخندی؟کفری شدم و اونم 

 ــــ به این خندم میگیره که چطور میتونی با یه نفر تو یه سقؾ زندگی کنی. 

 بیچاره اون که میخواد باهات باشه...موهاش از دست نق و نوق هات سفید میشه.

 ــــ خیلی دلشم بخواد.



 ــــ البته فکر کنم که زیاد نباید نگران باشی.

 چرا؟ــــ 

 ــــ چون اصال کسی تو کره زمین وجود نداره که بیاد تو رو بگیره...مگراینکه یکی از کره ماه بیاد.

 تو به شوهر نداشته من چه کار داری؟  ــــ کارت و انجام بده. به تو چه.

 ــــ به عنوان استاد گفتم.

 ه کن. ــــ یکی باید به تو درس اخالق بده. در ضمن تو برو به حال خودت گری

 ــــ اون وقت دلیلش؟

 ــــ چون اصال شخص مورد نظر شما تو کهکشان راه شیری هم دیده نشده.

 ــــ آقا آتش بس. خوبه؟

 ــــ صد درصد.

 مشؽول جمع کردن شدیم. بعد از نیم ساعت ، کارمون تمام شد و کری بهم گفت: ممنون. حاال میتونی بری.

 ــــ با من کار نداشتی؟

 ...برو.ــــ نه دیگه

 ــــ فقط میخواستی بیام و کار کنم؟

 ــــ نفس.

 ــــ بله؟

 ــــ مرسی که به حرفای دیشبم توجه کردی.

 ــــ خب حاال. از دار دنیا یه حرؾ خوب زدی دیگه.

 ــــ برو...میخوام بخوابم.

 ..فعال بای...ــــ اخالقت هنوزم مثل سابقه...ؼد و مؽرور.

 زخونه رفتم. رستا و دیدم که به تنهایی داشت برنج و می پخت. به بطرؾ آشپاز اتاق خارج شدم و 

 کمکش رفتم. با کمک هم دیگه ؼذا و درست کردیم و برنجم پختیم. کسی پیشمون نبود. من به رستا 

 گفتم: رستا.

 ـــ بله؟



 ونه ، یه ـــ باالخره کی عروسی تو و کیوان میشه؟ دلم لک زده برای یه عروسی. بعد از نامزدی پارسا و پ

 عروسی داشتیم که اونم پسر یکی از دوستای بابا. 

 بعد از اونم مراسم خاصی نداشتیم.

 ـــ راستش کیوان که مشکلی نداره. منم همینطور. فقط...

 ـــ فقط چی؟

 ـــ پدرم قبول نمیکنه. البته نه اینکه از این وصلت راضی نباشه ها...نه...فقط میگه که باید درس من 

 بعد. تموم شه و

 ـــ خب پس تو هم که ترم آخری هستی...نه؟

 ـــ آره دیگه...یه چند هفت هشت ماه دیگه.

 ـــ آخ جون.

 ـــ خب دختر...تو که اینقدر به ازدواج و عروسی عالقه داری ، چرا خودت دست بکار نمیشی؟

 ولی شاید بشه تو ـــ آخه کی میاد من و بگیره؟ ها؟ به قول بعضیا ، خواستگار من تو کره زمین نیست 

 داد و منم گرفتم و به اتاقش بردم. و خندیدیم. رستا سینی ؼذای کیارش  کره ماه پیداش کرد.

 از اتاقش میخواستم خارج بشم که کری گفت: نفس.

 ـ هوم؟ــ

 ...ــ تو...توـ

 ـــ من چی؟

 ـــ ؼذا خوردی؟ من..منظورم این بود که گرسنه هستی؟

 ـــ آره. خیلی. چطور؟

 یخواستم بگم حاال که گرسنه ای و منم گرسنه هستم ، میتونیم باهم ناهار و بخوریم؟ـــ م

 از تعجب دهنم باز مونده بود. منم ؼذای کیارش و بخورم؟ یعنی منم باقالی پلو با ماهی و بخورم؟

 کیارش با دیدن چشمای از حدقه بیرون زده من ، خندید و گفت: مگه پیشنهاد ازدواج دادم که تعجب 

 ؟ اگه نمیای راحت باش.دختر ردیک

 ـــ من کار دارم. باید برم.



 ـــ باشه...پس فعال.

 در اتاق و باز کردم ، ولی این بوی لعنتی ماهی نمیگذاشت که خارج بشم. در و بستم و برگشتم و 

 کیارش و دیدم که مثل گاو داشت می خورد. منم به سمتش رفتم و چنگال و گرفتم و شروع به خوردن 

 م. کیارش با تعجب من  نگاه می کرد. خندیدم و گفتم: چیه؟ مگه همین و نمیخواستی؟ حاال که کرد

 فکرش و می کنم میبینم که بد بود پیشنهاد استادم و رد می کردم. نه؟

 ـــ دختر تو آخرش موهای من و سفید میکنی.

 ـــ تو چقدر موهات و دوست داری...چه کاریه...یه رنگ بزن.

 ولع می خوردیم که یکدفعه مادر کیارش در زد و گفت: کیارش جان میتونم بیام تو؟ؼذامون و با 

 کیارش از ترس ؼذا تو گلوش گیر کرد و سرفه ای کرد. بعد خیلی آروم بهم گفت: نفس برو تو سرویس. منم 

 بسمت سرویس رفتم.

 اهش کیارش هم صندلی من و گرفت و یه گوشه گذاشت و بشقاب منم گرفت و بعد گفت: خو

 میکنم...بفرمایید.

 مادرش تو آمد. من حرفاشون و دونه به دونه گوش می کردم. 

 مادر کیارش: کسی اینجا بود؟

 ــــ نه...کی مگه میخواست اینجا باشه مامان؟

 ــــ خب بگذریم...راستش میخواستم درباره یه چیز مهم باهات صحبت کنم.

 ــــ بله مادرجان؟ من سر تا پا گوشم.

 باره همون دختره هرزست.ــــ در

 ــــ کدوم دختره؟

 ــــ همین دختره دیگه...اسمش چی بود؟ آها؟ نفس.

 کیارش سرفه ای کرد. خیلی ناراحت شده بودم. من؟ هرزه؟ واقعا ناراحت شده بودم و توقع چنین 

 القابی و به خودم نداشتم.

 مادره: میخواستم بگم که مراقب باشی.

 ؟ــــ چرا باید مراقب باشم



 ــــ من جنس خودم و بهتر میشناسم. اون دختر دنبال پول و کثافت بازیه...تو نباید خامش بشی. اگر 

 حرفی یا چیزی که دلت و بلرزونه بهت زد ، نباید از خودت ضعؾ نشون بدی. فهمیدی؟

 ــــ مامان منم میخواستم چیزی و بهتون بگم.

 ــــ بگو پسرم.

 اراجیفی و گفته؟ البته هرکی  نی مزخرؾ و میزنید؟ کی به شما چنیــــ شما با کدوم مدرک این حرفا

 هم گفته ، برید بهش بگید که نمیتونه با این کاراش من و به طرؾ خودش بکشونه. شما سپیده و 

 ولش هم که فهمیدم ماجرا از چه قراره ، انمیشناسید...ولی من میدونم اون چه جونور کثیفیه...از اون 

 شما رو پر کرده. اون هفت خطی هستش که هیچ دختری به پاش نمیرسه. ن روباهاومتوجه شدم که 

 ..ــــ کیارش.

 من نمیتونم باور کنم که این ــــ نه مامان...از دیشب تو صحبت کردی ، حاال بزار من حرفم و بزنم. 

 وقات از شاید بعضی ا حرفای شما باشه...میدونید چرا؟ چون میدونم که شما شاید خیلی گیر بدید ،

 ولی به پسرتون اعتماد دارید و اینقدر کوته فکر نیستید. این  بعضی کارا خوشتون نیاد و ؼر بزنید ،

 حرفا و حرفای دیشب همه از پیش تایین شدست...شاید بابا و کیانا و کیارس نفهمن ، ولی من خیلی 

 خوب متوجه میشم.

 این حرفا دختر مهری خانوم و از اینجا اخراج ــــ چی شد؟ چرا اینقدر زود داغ کردی؟ چرا وقتی با 

 کردیم ، چیزی نگفتی؟ چرا وقتی با همین حرفای به قول شما دروغ دوست دختر قبلیت و اذییت 

 کردیم و بهش اخطار دادیم چیزی نگفتی؟ چرا وقتی دوست کیانا که همش میومد خونمون و از خونه 

 دیگه  چون دیگه نمیتونم تحمل کنم. دیگه نمیتونم. پرتش کردیم بیرون چیزی نگفتی؟ کیارش داد زد:

 نمیتونم.

 مادره میخواست از اتاق خارج بشه ) البته از صدای در فهمیدم( که کیارش گفت: اون زمان وقتی 

 اون دخترا و اخراج یا اذییت کردیم دلیل موجه داشتیم. 

 اصال فهمیدیم بچه داشت هم که دختر مهری خانوم که رابطه مشروع داشت ، دوست دختر قبلیم گالله 

 ، دوست کیانا هم که بهم می چسبید و حرفای مزخرؾ و از سن خودش باالتر میگفت. ولی...بازم داد 

 زد: ولی نفس کی رابطه مشروع داشت؟ کی ازدواج کرده بود؟ کی بهم چسبید؟ کی پول دوست بود؟ 



 مامان اینا حرفای یکی دیگس...خودت بهش بگو اون دختر که تا من بهش چیزی نگم باهام حرفی نمیزنه. نه 

 که بازی دیگه تموم شده. چون دیگه من حوصله دیدن ریخت اون عوضی و ندارم.

 . جوری که بدن من لرزید. فکرشم نمیکردم که کیارش وقتی عصبی مادره در و خیلی محکم بست

 خیلی آروم پیش کیارش رفتم.  بشه ، حتی براش مهم نیست که طرفش کی باشه. از سرویس بیرون اومدم و

 مثل اینکه اعصابش خیلی خورد بود. چون رگ گردنش بیرون زده بود و صورتش قرمز بود. دستش 

 و روی سرش گرفته بود و به پایین نگاه میکرد. 

 جلوتر رفتم و لیوان آبی که اونجا بود و برداشتم و بطرفش گرفتم و گفتم: بیا.

 فتم: واقعا ببخشید که اینقدر باعث عصبانیت تو شدم. خیلی متاسفم که لیوان از دستم گرفت و خورد. گ

 این کار و کردید.بخاطر من تو و مامانت با هم 

 به ربطی نداره. ــــ نه اتفاقا...موضوع سر چیز دیگه هستش.

 ؟هسر چی میمردی بگی ربط داره؟ چیزی از کم میشد؟ گفتم: حاال موضوع

 ک و ببرم.ــــ دیگه باید دم این مارمول

 ــــ منظورت سپیده هستش؟

 به من نگاه کرد و گفت: هه...همه چیز و شنیدی؟

 بگی سپیده کیه خودم میشناسمش. تو مهمونی باهم آشنا شدیم.اینکه  قبل از ــــ بله. ولی

 ــــ اون موزمار داره از محبت مامان سوءاستفاده میکنه. شاید مامان بهترین دوست مامانش باشه و 

 هم پسر عموی باباش ، ولی من بهش میفهمونم که نباید با دم شیر بازی کنه. نفس تو هم به کسی نگو.بابا 

 ــــ باشه.

 ــــ خب...حاال میتونی بری.

 ــــ فعال.

 ــــ در ضمن اینقدر هم خودت و مقصر ندون. مقصر اصلی و خودم درست می کنم. براش ادای 

 م؟بشگ. حاال میتونم از حضورتون مرخص احترام گذاشتم و گفتم: بله جناب سرهن

 ــــ بله...خدانگهدار.

 ــــ فعال.



 پیش رستا رفتم. رستا خیلی خوشحال بود. گفتم: چی شده؟ از اتاق خارج شدم و 

 ذوق مرگ شدی؟ اتفاقی افتاده؟ 

 ـــ نازنین...

 ـــ کوفت نازنین...درد نازنین...مرض ...

 ـــ خب حاال...نفس...نفس.

 بکن. ـــ د جون

 ـــ کیوان...کیوان...

 ـــ به رحمت خدا رفت؟

 ـــ بمیری که تو ذوق آدم میزنی.

 ـــ خب کیوان چی؟

 ـــ من و شام بیرون دعوت کرده.

 ـــ اوه اوه اوه اوه...تو هم از خدا خواسته قبول کردی. نه؟

 ـــ آره.

 ـــ خاک تو سرت.

 ـــ چرا؟

 میکردی بعد.ـــ یکم سیاست داشته باش...یه نازی چیزی 

 ـــ گمشو بابا.

 ـــ حاال اینا و ول کن. خوش میگذره دیگه. تنهایی حالش و ببرید.

 ـــ تنهایی نیست که.

 ـــ یعنی چی؟

 ـــ من و کیوان که هستیم. کیوان هم با فرشاد و سینا میاد. کیانا و کوروش هم که چون یه کار شرکتی 

 تن. داشتن نمیان ، کیارس و نوشان هم با اونا هس

 کیارش و تو هم دعوت شدید.

 ـــ من؟ منم بیام؟



 فرشاد و سینا هم که با کیوان هستن ، تو و کیارشم که تنهایید ، ـــ آره دیگه...من و کیوان که هستیم ، 

 گفتم همگی باهم باشیم.

 ـــ من که لباسی ندارم.

 ـــ بیا تو اتاق میخوام یه چیزی بهت نشون بدم.

 فتیم. رستا در کمد و باز کرد. وایــــــــــــــی...نه...واقعا.. با رستا به اتاقمون ر

 واقعا...نه...گفتم: رستـــــــــــا...اینا...اینا.

 ـــ بله این لباسا و کیانا و نوشان به سلیقه خودشون برامون خریدن.

 ـــ یعنی همشون برا ماست؟

 ـــ بــــــــــــــله.

 و خوشگل...از همه رنگ...از مجلسی تا بیرونی و تو چ نازین!!! یک عالمه لباس زیبا 

 خونه...همشونم تا حدودی پوشیده بود. رستا رو بهم گفتم: خب حاال نظرت چیه؟

 ـــ کدوم نظر؟

 ـــ همین امشب دیگه...بهانه لباس هم که نداری...حاال میخوای چه دلیل موجهی بیاری؟

 ـــ راستش...راستش...

 چی؟ـــ کوفت راستش...راستش 

 ـــ راستش حوصله گیر دادنای مادر کیارش و ندارم.

 ـــ اون با من... دیگه چی؟

 ـــ تو برای هر چی یه دلیل قانع کننده داریا.

 ـــ پس امشب میریم.

 گوشی رستا زنگ خورد. کیوان براش یه گوشی خریده بود. رستا جواب داد: 

 سالم.

 ـــ ....

 ـــ ممنون...خب چه کار داشتی؟

 .ـــ ..



 ـــ چرا؟

 ـــ ...

 ـــ خب تعدادمون کمه که.

 ـــ ...

 ـــ باشه پس تا شب بای.

 ـــ ...

 گوشی قطع کرد. گفتم: کیوان جانتون چی گفتن؟

 هم به نمایندگی پدراشون باید به سمیناری که کیارس و کوروش دعوتن برن. ـــ گفت که فرشاد و سینا 

 ـــ یعنی فقط ما چهارتا؟

 ..مصرؾ بهینه مساوی با کاهش هزینه....خخخ..صال بهتر...هرچی تعداد کمتر، خرج کمتر.ـــ آره دیگه...ا

 بخاطر این میخواستم بیام سرت گرمه...من چکار کنم...من فقط رستاجان تو که باکیوان  تو دلم گفتم

 طرؾ هم که فرشاد و سینا باشن...چون بلکه بااونا صحبتی کنم. ولی حاال که دلیلی ندارم برم..از اون 

 نمیتونم دل رستا و بشکنم. 

 رستا تنها دوست من تو لندن بود...البته کیانا و نوشان و امیلی هم دوستام بودن. ولی خب با رستا مثل 

 آیناز راحت بودم. 

 ؼروب شده بود. بطرؾ اتاق رفتم. این روزا دیگه حوصله چیزی و نداشتم. 

 رستا هم وارد اتاق شد.

 مان و بابا امروز بهم زنگ نزدن؟من: میگم رستا چرا ما

 نمیدونم چرا رستا با پته پته گفت: چی؟ هان؟

 نزدن...به نظرت چرا؟بیشتر زنگ یه ـــ میگم بابا اینا هر روز دوسه بار بهم زنگ میزدن ، ولی امروز 

 زود گفت: چه می دونم نفس...گیر نده...شاید پول تلفن براشون زیاد میشه.

 ..تازه صداشون هم گرفته بود.ن چیزا اهمیت نمیدن.ـــ ولی اونا که به ای

 ـــ شاید از خواب بیدار شده بودن.

 ـــ االن و خواب؟



 ـــ خب شاید...شاید...

 ـــ شاید چی؟

 نفس جون من زودتر میرم. تو هم با اَه...چه میدونم بابا...تو هم وقت گیر آوردی...حاال ول کن اینارو، ـــ 

 کیارش زود بیا.

 یرم.ـــــــــــــرستا...اینم فکر بود بی فکر...من با کیارش نمتو روحت 

 ـــ رستا حاال نمیشه با هم بریم؟

 ـــ نه.

 نه و نکمه...دختر تو که میدونی چرا میگی.

 چرا اون وقت نمیشه با هم بریم؟ـــ 

 ـــ آقامون میخواد من و سوپرایز کنه...گفته که تنها باشیم.

 استید خوش باشید، چرا ما رو دعوت کردید؟ـــ خب شما که با هم میخو

 ـــ ضد حال نزن دیگه نفس.

 ـــ حاال چی بپوشم؟

 ـــ میخوای به کیانا و نوشان بگم چند دست لباس دیگه هم بخرن؟

 یه شومیز سفید و یه بعد از کلی سلیقه بخرج دادن کارم و با راش رفتم و کمد لباس و باز کردم. چشم ؼره ای ب

 قربونتون  تموم کردم. کیانا و نوشان جان...سورمه ای و کفش عروسکی سرمه ای ه و کیؾ شلوار جین تیر

 برم که همه چی و ست برامون خریدید...فکر کنم رستا بهشون گفته که من فقط ست می پوشم.

 مشکی برای رستا.  فرانسوییه بافتنی توسی تا زانو و شلوار خاکستری و کفش اسپرت مشکی و کال 

 نده...ولی خب زیادم دم اصال اهمیت میومد. در کل رستا مثل من به حجاب اهمیت نمیداد. نه که  خیلی بهش

 از حسینی و مسلمونی نمیزنه. 

 به رستا گفتم: بابا بزار بعد عروسی...اصال جلوی دوتا مجرد خواهشن خودتون و کنترل کنید.

 ـــ دیوونه ای بخدا.

 دیوونه بشه. ـــ ما که دیوونه هستیم. میترسم کیوان

 یه نیشگون گرفت و گفت: بزار اینا و به کیوان بگم. اون وقت ببینم مثل االن بلبل زبونی می کنی یا نه.



 زد. صورتشم برنزه کرد. من زیاد از آرایش خوشم نمیومد.  و ریمیل رستا سایه توسی و یه رژ قرمز

 چون چروک صورتم چروک میشد. مثل دختر عمه مامانم. 

 ه از جوونیش آرایش ؼلیظ می کرد. االن چهل سالشه...ولی انگار که نزدیکای شصت مامانم میگ

 باشه...برای همین مجبوره که بازم آرایش کنه تا صورتش ضایع تر از اینا نشه...البته دکترا آرایش و 

 براش منع کردن. چون سلول های پوستش دارن از بین میرن.

 مثل ذوق زده ها از اتاق خارج شد و رفت. منم هنوز آماده رستا آماده شد. از من خداحافظی کرد و 

 نشده بودم. تو اتاقمون یه پنجره بزرگ داشت که به حیاط میخورد. 

 صدای درب ورودی اومد. یه نگاه کردم.ماشین کیارش بود. زیاد توجه نکردم. 

 نمیدونستم...ولی هنوزم از اینکه میخواستم باهاش برم ، یه جوری بودم. دفعه پیش برای خرید من 

 االن چون میدونم...زیاد خوشم نمیومد. البته االنا چون کیارش یه جورایی مهربون تر ازسابق  شده ، 

 باهاش راحت ترم. 

 یه نیم ساعت بعد ریحانه خانم وارد اتاق شد و گفت: نفس جان.

 ـــ بله؟

 ـــ لباست و پوشیدی؟

 ر بگذرونه. گفتم: شما از کجا میدونید ریحانه خانم؟؟ خدا بخیتعجب کرده بودم. این از کجا میدونست

 ـــ همه بؽیر از خانم میدونن.

 هرچی هست زیر سر اون رستای دهن لقه. گفتم: بله...لباس پوشیدم. مگه چی بود؟

 ـــ آقا کیارش بیرون منتظرتون هستن.

 ـــ باشه االن میام.

  ژ و یه پنکیک زدم.رفت. یه آرایش مالیم دخترونه کردم. بهتر بگم فقط یه ر

 شالم هم جلوتر آوردم. دوست نداشتم نامحرم موهای خوشگل قهوه ایم و  گفتم که اهل آرایش نیستم.

 ببینه.مخصوصا بعضی از چشمای هیز دخترباز خودشیفته.

 خیالم راحت بود. برای همین خیلی آروم راه می رفتم. چون رستا گفته بود که مادره رفته بیرون.

 کیارش و دیدم. خودشم کنار ماشینش دست به سینه وایستاده بود. م و ماشینبه حیاط رفت



 خیلی بی تفاوت بهش رسیدم. اونم در ماشین باز کرد و نشست. منم حوصله نشستن کنارش و نداشتم ، 

 برای همین پشت نشستم. کیارش تا دید پشت نشستم گفت: بیا جلو.

 ـــ اون وقت چرا؟

 چیزی بفهمن.یوان ـــ چون نمیخوام رستا و ک

 مگه قهریم؟ یا بچه؟ "رستا اینا نفهمن؟  "یه لحظه خندم گفته بود.

 جلو نشستم. تو راه اصال حرفی نزدیم. این پسره هم با خودش مشکل داره ها... یه بار مهربونه...یه 

 بار بد زبونه.

 گوشیش به صدا درآومد. جواب داد: جانم کیوان جون؟

 ـــ ...

  بای.ـــ باشه. پس فعال

 ـــ ...

 گوشیش و قطع کرد که باز به صدا دراومد. گرفت و گفت: بله؟

 ـــ ....

 ـــ سالم عشقم. جون؟

 ـــ .....

 ـــ بی تو حالم بده اینجا.

 ـــ .....

 ـــ باشه قربونت برم. باشه...فردا میام. االن کار دارم. با بچه ها میخوایم بریم رستوران.

 ـــ ......

 بعدا یه ؼذای خوب میدم. فعال بای.ـــ به شما که 

 حال بهم زن دخترباز..." سالم عشقم" ، " بی تو حالم بده"...اوق شیطونه میگه بزنم تو دهنش خون 

 البته  توسطش رد بشه و کنار بره.فردا میخواد  پس. به حال اون دختره دلم میسوزه که فردا ااااااااااپاشه ها

 تره هم نمیخواست اینقدر بهش نخ بده تا تو تورش نیفته.دلم بیخود کرده که بسوزه. اون دخ

 ستوران مورد نظر رسیدیم. کیارش ماشین و پارک کرد. باهم پیاده شدیم. به ر



 رستوران شیکی بود. اسمش جسیکا بود. رو سر درش نوشته بود: 

 jesika  restaurant .... 

 ده...تا االن به لباسش توجهی نکرده بودم. یه لحظه به کیارش نگاه کردم. اوق...آقا چه به خودشم رسی

 یه کت کبریتی مخمل قهوه ای و شلوار کتان مشکی و کفش ورنی مشکی. رنگ موهاشم که با لباسش 

 هم داده بود باال. ته ریشش هم که اون و جذاب تر ست شده بود.رنگش قهوه ای روشن بود. موهاش و 

 استادم نبود و نمیشناختمش ، دست ازت برداره دیگه. اگه  یادهمین کارا و میکنی که کسی دلش نممی کرد.

 حتما جذبش می شدم.

 شونه به شونه هم داخل رفتیم.

 وایـــــــــــی...خدای من! چه زیباست! داخل رستوران از بیرونش شیک تر بود. یعنی خیلی باصفا 

 رودخانه مصنوعی ساخته  بود. من که خیلی خوشم اومد. دو طبقه بود...از وسط رستوران یه آبشار و

 بودند..طوری که انگار واقعیه. همه جاشم گل کاری و مدرن بود. درختهای مصنوعی...گل های زیبا 

 که بعد فهمیدم مصنوعی هستن. در کل جالب بود.

 بپا نیفتی ندید بدید.کیارش: 

 ی.ـــــــخودتندید بدید خون خونم و می خورد. ؼریدم: 

 بیاین باال. منم چشم ؼره ای  اشاره داد و گفت: نفس...کیارش...ما اینجاییم. رستا از طبقه باال بهمون

 به کیارش رفتم و به رستا اینا رسیدم.

 رستوران شیکی بود. ولی خیلی خلوت بود. بهتر بگم کسی نبود. این رستوران به این خوبی...چرا 

 نفر بهم میان. ولی عجیب تر از  کسی توش نبود؟؟ به رستا و کیوان نگاه کردم. وای که چقدر این دو

 اینکه رستوران خلوت بود ، این بود که رستا و کیوان جایی نشسته بودند که پر گل رز بود. رز های 

 قرمز و آبی. جالب بود و عجیب و رویایی. هیچ میزی مثل این میز نبود.لبخندی زدم و گفتم: سالم بر 

 گذشت که بعد از چند ماه اصال باورم نمیشه.البته همه...حال شما؟ احوال شما؟ خوش گذشت؟ نگین ن

 که بدون من خوش نمیگذره. مگه نه؟

 کیوان: سالم نفس.رستا راست می گفت.دختر شاد و با نمکی هستی. و همچنین جذاب.

 رستا : سالم نفس جان. کیوان جان عزیزم دوست داری کرم بریزی نه؟ مثل 



 اینکه جای زخمت خوب شده.

 م بانو.ـــ ما ؼلط کنی

 من: خب حاال...چه دل و قلوه ای هم بهم دیگه میدن. حرفای باالی هجده سال نزنید که من هنوز به اون سن 

 نرسیدم.

 کیوان: یعنی چند سالته؟

 ـــ سوال بعدی...

 از پله ها باال اومد و سالم کرد. کیوان لبخندی زد. کیارش 

 ه بودند. کیارشم مجبور میزمون چهار نفره بود. رستا و کیوان کنار هم نشست

 بود که پیش من بشینه.

 چرا اینجا یه جوریه؟من با تعجب گفتم: 

 رستا: چه جوریه؟

 ـــ خلوته...گالی رز آبی و قرمز فقط روی میز ماست. 

 ـــ خب چون این رستوران برای پسرعموی کیوانه.

 چه عجب این مؽز آکبندمون یه جا به درد خورد.

 خب چی میل دارید؟گفت: گارسون که آمد ، کیوان 

 رستا: من ...وایستا ببینم من که ؼذای ایرونی میخوام.

 ـــ خب؟

 ـــ خب به جمالت. 

 ـــ ؼذای ایرونی اینجا داره. اینجا فقط برای ایرونی هاست عزیزم.

 ـــ که اینطور...پس من یه کباب برگ.

 ـــ نفس تو چی؟

 ـــ خب من...کوبیده و برگ و آبگوشت.

 دن آبگوشت بهم خیره شدند. حتی کیارش. رستا با تعجب گفت: آبگوشت؟همه با شنی

 کیارش پوزخندی زد و گفت: از این ، این چیزا بعید هم نیست.



 یکی نیست بگه تو میمیری حرؾ نزنی. آخه من که حرؾ بزنم ، تو و فرت میکنم بری. سعی کردم 

 ور.بدجوووآقا...به شمام میرسیم. اونم  آرامشم و حفظ کنم و تو دلم فحش بارش کنم. ولی نگران نباش

 گارسونه که یه پسره جوون بود گفت: ما آبگوشت نداریم.

 ـــ خب پس یه برگ .

 کیوان: منم برگ میخورم. کیارش تو چی؟

 ـــ منم تابع جمع.

 تو دلم گفتم: اگه تابع جمع نباشی چی باشی.

 ـــ به تو مربوط نیست خانوم کوچولو.

 به خودم اومدم و یه اخم کردم و گفتم:  عطر تلخش هم که عالی بود.حس می کرد.الله گوشم نفساش و 

 هری هری...فاصله...

 روش و ازم گرفت. ...خیلی جدیاز حرکتم خندش گرفته بود. ولی مگه ؼرورش می گذاشت که بخنده

 کیوان: چهارتا نوشابه هم بیار.

 ـــ بله. امر دیگه؟

 ـــ ممنون.

 یگم نفس تو این همه ؼذا می خوری کجا میره؟ بابا ما که این قدر رعایت پسره رفت. رستا گفت: م

 می کنیم این شدیم. تو چرا این مدلی هستی؟

 کیارش رو به رستا گفت: شما نرمال هستید رستا خانم.

 نفهم از خود راضی...یعنی میخواست بگه که من نرمال نیستم؟ انگار خودش چه تحفه ایه...خوبه این 

 دیون باشگاه و قرصه.وگرنه دخترا نگاشم نمی کردند. به رستا گفتم: خوب این مربوط به هیکلش هم م

 ژن انسان ها میشه.

 میکنه..دختر در مقابل استادت هم ادا میکنی؟ دآـــ خوبه خوبه..باز دکتر شد و اِ 

 رسیم.حالیت میکنم رستاجون...به هم می من نمیفهمم این رستای نمک به حروم طرؾ منه یا کیارش؟ 

 بگم.گرم نمیشه...مگر اینکه خودم چیزی از استادمون که بخاری ریلکس گفتم:

 کیوان: رستا همه چیز و گفته...واقعا داستان مهیجی داری نفس.



 دلم میخواست همونجا گردن رستا و بشکونم و بجا کباب برگ بخورم. گفتم 

 روز آیناز و پونه اینقدر زود با رستا آیناز دیوونه ولی رستاهم مثل آینازه...معلوم شد که چرا اون 

 دوست شدن...انگ همن...خدایا عاقبت ما رو بخیر کن با این سه تا خل و چل.

 لبخندی زدم و با حرص گفتم: رستا جان باالخره تنها هم میشیم عزیزم.

 کیوان: اوه...خانومم و تهدید کردی نکردیا.

 بده. ه. خدا صبرتــــــــــــ چقدرم خانومت خانووووم

 ـــ خانومم خانوم نیست...گله.

 رستا: مرسی آقا.

 ـــ وظیفست بانوی زیبا.

 ـــ قربونت.

 ـــ خدا نکنه.

 جمع کنین این لوس بازیا رو...قربونت...گله و وظیفست و....خوبه صورتم و مچاله کردم و گفتم: 

 هم می آوردید. لوس های حاال مجرد و پایین هجده سال اینجا نشسته ، وگرنه معلوم نبود چی به روز 

 بی نمک.

 رستا: آخ که وقتی تو ازدواج کنی ببینم بازم این حرفا رو میزنی.

 کیارش: از کره مریخ هم این و نمی گیرن.

 با خشم نگاش کردم و گفتم: آخه من که لب ترک کنم دورم ریختن...تو برو به حال خودت گریه کن 

 بی ریخت دخترباز.

 کیوان خندید و گفت: یه شبم اومدیم کیؾ کنیما...بس کنید بابا...شما ها مثل  دخترباز و بلندتر گفتم.

 اینکه نمیخواین دست از بازیتون برداریدا...

 من: بازی نیست. حقیقته...خودشیفته ست دیگه...دروؼم چیه.

 کیارش به حرفم توجهی نکرد و مشؽول صحبت با کیوان شد. منم با رستا صحبت می کردم که 

 ایون به گوشمون رسید.صدای آق

 : خب داش کیوان ، تونستی مخش و بزنی؟کیارش



 .چنان خرش کردم که خودشم نفهمید...مورد جالبی بود. ولی زود از پا در اومد.ـــ حله داش..

 رستا نیم خیز شد و گفت: مورد؟ مورد کیه؟ درباره چی بود؟

 چی خورده.من: اینجوری که تو کردی ، کیوان یادش رفته امروز ناهار و 

 کیوان: نفس راست میگه رستا جان.

 رستا: سعی نکن خرم کنی...میگم طرؾ یا همون به زبون شما مورد کی بود؟

 یه بنگاهی بد حساب و بهم سپرد تا پوالیی که از مردم هاپولی کرده بود و ـــ هیچی بخدا...کیارش 

 ق کیوان در بره...من خودم ازش بگیرم.نا کس خیلی زبر و زرنگ بود.ولی کی میتونه از دست آ

 ترتیبش و دادم. همین.

 ـــ همین؟

 ـــ تو به دل کیوانت شک داری؟

 ـــ به دلش که شکی نیست. به رفتاراش شک دارم.

 رستا و کیوان و کیارشم تموم کرده بودند.ؼذاها اومد و منم با ولع تمام خوردم. تموم که کردم ، 

 رستا هم بیرون منتظرشون بودیم. کیوان و کیارش به طرؾ صندق رفتند.من و

 یه چند دقیقه بعد آقایون اومدند و باهم سوار ماشین کیارش شدیم. کیوان ورستا با تاکسی اومده بودند.

 رستا پیشنهاد داد که به پارک بریم. کیوان قبول نکرد.

 ـــ چرا کیوان؟

 ـــ بابا تازه ؼذا خوردیم. نمیتونم راه برم.

 و برگردوند. رستا به نشونه قهر سرش

 نی ها خوش بگذره.چشم...کیارش بریم پارک بلکه به این نی حاال بابا...شما فقط ناراحت نشو.ـــ خوب 

 من: چرا من و جمع می بندی؟

 ـــ آقا بزار به من فلک زده خوش بگذره...خوب شد نفس خانم؟

 ـــ بعـــــــــــــــله.

 کیارش هم جلو. کیوان زن ذلیل و رستا پشت نشسته بودند و من و

 یه چند دقیقه ای تو راه بودیم.



 بعد از چند دقیقه به پارک رسیدیم.

 پارک جالبی به نظر می رسید.

 رستا و کیوان از ماشین پیاده شدند. منم همراه اونا پیاده شدم. کیارش ماشین و پارک کرد و سریع 

 خودش و به ما رسوند.

 رستا دست در دست معشوقش و منم کنار رستا و کیارشم چهار نفری شونه به شونه هم راه می رفتیم. 

 کنار کیوان.

 رستا با دیدن چرخ و فلک خوشحال شد و رو به کیوان گفت: من میخوام برم چرخ و فلک سوارشم.

 کیوان: فکر خوبیه عزیزم. منم باهات موافقم. 

 و بسوی چرخ و فلک رفتند. من و کیارشم به اجبار باهاشون رفتیم. 

 رای چهار نفرمون و حساب کرد.کیوان ب

 رد شد. چون موقع سوار شدن ، رستا کنار کیوان تو یه کابین. من با دین کابین ها اعصابم بیشتر خو

 ..مگر یک جا...اونم کنار کیارش.هیچ کابینی خالی نبود

 مرده میخواست روشن کنه که به انگلیسی گفت: خانوم سوار شید دیگه...مگه با اون آقا نیستید؟

 گیری کرده بودم بد جور...چون نمیخواستم ضعفم و نشون بدم تو کابین کیارش و روبروش نشستم.

 چرخ و فلک حرکت کرد. 

 من از بچگی از چرخ و فلک میترسیدم...اونم از نوع بد جورش.

 کیارش و دیدم که داشت با موبایلش ور میرفت. سرم و چرخوندم و رستا اینا و دیدم که داشتن باهم 

 میزدن و خوشحال بودن.حرؾ 

 دیگه طاقت نداشتم. با ترس و لرز به پایین نگاه کردم. با دیدن پایین از ترس جیػ خفیفی کشیدم...با 

 جیؽم به کیارش نگاه کردم که از تعجب بهم زل زده بود.

 ـــ از چرخ و فلک میترسی؟

 ـــ بدجور.

 لبخند محوی زد.

 ه پایین و نگاه کردم. از روی کنجکاویم یا آزار خودم یک بار دیگ



 رنگ از رخصارم پرید و در همون حال پریدم و کنار کیارش نشستم.

 کیارش با چشمای گشاد بهم خیره شده بود.

 یکبار دیگه پایین و نگاه کردم و از وحشت خودم و بهش چسوبندم و نالیدم:

 پس کی تموم میشه؟ نمیشه پیاده شم؟

 یدم. صداش و شنیدم که گفت: صورتم و جمع کرده بودم و قیافش و نمید

 چند دقیقه بعد...تازه سوار شدیم که...سی ثانیه هم نشده.

 به خودم اومدم و کمی ازش فاصله گرفتم...البته پیشش بودم و کنارش نشسته بودم.

 ـــ ولی من میترسم.

 ـــ چرا؟ تو که اینقد شجاعی...پس چرا اینهمه ترس داری؟

 ـــ از بچگی میترسیدم.

 ستام و بهم گره کردم و مچاله وار نشستم. چشمام و بسته بودم.دو تا د

 ـــ تموم نشد.

 ـــ نه.

 دیگه داشتم گریه میکردم. از شدت ترس ناخودآگاه قطرات اشک گونه هام و خیس کرد. میلرزیدم. 

 مثل مار به دور خودم می پیچیدم.

 . گاهش کردمو با بهت ن ناگهان دستانی دور کمرم حلقه شد. چشمام و باز کردم

 چشمام تو چشماش گره خورد. برق نگاهش تو شب جذابش می کرد. ولی من اون موقع چیزی حایم 

 نمیشد. از ترس با صدای لرزون گفتم: پس کی میخوایم بریم؟ دیگه نفسم باال نمیاد...من همیشه از 

 ارتفاع می ترسیدم.

 ـــ نگران نباش.

 نگاهش شدم.دم. در همون حال متوجه سنگینی کر نگاهم و ازش گرفتم و با ناخونام بازی

 سرم و بلند کردم و تو چشماش زل زدم.

 کیارش: نفس...

 به بیرون نگاه کردم و گفتم: بله؟



 ـــ تو...تو برادرت و دوست داری؟

 بهش نگاه کردم. چرا باید این سوال و ازم می کرد؟ 

 ـــ حتی بیشتر از خودم دوسش دارم.

 ر کنی؟ـــ حاضری بخاطرش چه کا

 ـــ چرا اینا و ازم میپرسی؟ اتفاقی افتاده؟

 نگاهش و ازم گرفت و سرش و پایین انداخت.

 با تردید گفتم: کیارش میگم اتفاقی افتاده؟

 سریع گفت: نه...فقط..فقط...

 ـــ فقط چی؟

 ـــ فقط میخواستم بدونم که چه خواهر خوبی داره. راستی برادرت چند سالشه؟

 ؟سالشه. چطور 62ـــ 

 ـــ گفتم شاید هم سن باشیم.

 ـــ حاال هم سن هستید؟

 ـــ نه...دو سال ازش کوچیکترم.

 ـــ راستی میخواستم یه چیز ازت بپرسم.

 ـــ چی؟

 ـــ تو چطور با این سن کم استادی؟

 ـــ خب من وقتی پنج سالم بود ، به کمک بابا و دوستش تست هوش دادم و در همون پنج سالگی ابتدایی و 

 سالگی راهنمایی و مشؽول شدم. هفتدم و در سن خون

 ـــ چه جالب...پس کال مخی...نه؟

 ـــ نه بابا.

 یکدفعه یاد بابا و مامان و پارسا افتادم. دلم براشون تنگ شده بود. میخواستم همون لحظه ببینمشون. 

 دوست داشتم پارسا و بؽل کنم و بهش بگم دلم براش یه ذره شده.

 تم و به اشکام اجازه ریزش دادم.سرم و پایین انداخ



 ـــ از چی ناراحتی؟

 میخواستم از گریه کردنم چیزی متوجه نشه...برای همین بؽضم و قورت دادم و گفتم: میخوام پارسا و 

 ببینم...دوست دارم یکبار دیگه بهش بگم دوسش دارم.

 کیارش چونم و در برابر دستان مردانش قرار داد و سرم و بلند کرد.

 و گریه کردی؟ـــ ت

 چیزی نگفتم. بهش نگاه نمیکردم. نمیخواستم چشمای قرمز من و ببینه.

 ـــ نفس.

 ـــ ........

 سالته؟ 71ـــ ببینم تو گفتی که 

 فهمیدم میخواست حرؾ و عوض کنه....منم همراهیش کردم و گفتم:

 آره...هجده سالمه...مگه چیه؟

 ـــ پس معلوم شد چقدر بچه ای.

 عقله نه سن.هم ـــ نخیرم...م

 ـــ که اونم باز من سر ترم.

 ـــ بخشش از بزرگان است...باشه تو سرتر.

 ـــ تو متولد کدوم ماهی؟

 ـــ فروردین...تو چی؟

 ـــ واقعا؟ منم همینطور. چندم فروردین؟

 ـــ یکم...درست روز عید. تو چندمی؟

 با حیرت بهم نگاه کرد و گفت: راس راسکی میگی؟

 ..نگفتی...تو چند فروردین هستی؟ـــ دروؼم چیه.

 ـــ منم مثل تو.

 با تعجب نگاش کردم و گفتم: راس راسکی میگی؟

 ـــ دروؼم چیه...



 خندم گرفت. اونم همینطور...ولی باز هم ؼرورش اجازه خندیدن نداد.

 موبایل کیارش زنگ خورد.

 گوشی و گرفت و گفت: بله؟

 ـــ .....

 گرفته شد و گفت: برای چی زنگ زدی؟فکر کنم با شنیدن صدای طرؾ حالش 

 ـــ .......

 ـــ ولی من باهات کاری ندارم.

 ـــ ....

 ـــ بهت که گفتم...نمیخوام صدای نهست و بشنوم.

 ـــ ....

 هم نیست...چه برسه به من...تویه  دشویی شورـــ من و در کنار آدمی مثل خودت قرار نده...تو ارزشت 

 اطر عشق و حالی که میخواستی داشته باشی.بی وجدان دخترت و فروختی بخ

 ـــ ....

 کبار دیگه زنگ بزنی خونت پای خودته.ـــ به موال علی اگه ی

 و سریع گوشی و قطع کرد.

 با قطع کردن گوشی اخماش تو هم رفت و به پایین نگاه می کرد.

 منم که فضول تشریؾ داشتم و میخواستم از ماجرا چیزی دستگیرم بشه.

 یدن من اخماش و کمرنگ تر کرد و گفت:خیلی فضولی..میدونستی؟کیارش با د

 اخم کردم و گفتم: مگه چی گفتم؟

 ـــ چشمات بهم میگن.

 ـــ چشمام ؼلط کردن.

 باز اخمش شدت گرفت و سرش و برگردوند و به پایین خیره شد.

 ی باشه بگو ماجرا چیه؟ منم که دیدم آبی ازش گرم نمیشه ، لبخند زدم و گفتم: حاال که اینقدر اصرار میکن

 شنگول شد و گفت: خیلی وقت پیش با یه دختره بنام ویدا دوست شدم. دختر خوبی به نظر می 



 رسید.حتی داشتم بیشتر باهاش آشنا میشدم. یه پنج شش ماهی باهاش بودم که یه روز یه پسره اومد و 

 متوجه شدم. حتی اون هرزه  در خونمون و گفت که شوهرشه. اول باورم نمیشد..ولی بعد با حرفاش

 یه دختر سه ساله هم داشت.

 سرش و پایین انداخت...میتونستم بفهمم که چقدر عصبانی بود. در این چند مدتی که باهاش بودم،فهمیدم که 

 روی خونواده و بچه خیلی حساسه. مخصوصا بچه های کوچیک.

 باهاش ازدواج کنی؟ من: و این دنیا همه جور آدم پیدا میشه. در ضمن تو میخواستی

 ـــ نه.

 ـــ خب پس جای نگرانی نیست. اون و از زندگیت پاکش کن.

 ـــ دلم به حال دخترش میسوزه که همچنین مادر بی رحمی داره.

 ـــ خدا اون باال نشسته و می بینه. تو نگران نباش...تنها کاری که میتونی انجام بدی اینه که تو نمازات دعا 

 کنی به راست بره.

 پوزخندی زد و گفت: نمازام؟

 ـــ آره دیگه...مگه...مگ..مگه تو...تو نماز نمیخونی؟

 ـــ وقتش کجا بود. 

 ـــ هه...وقتش؟

 ـــ آره خب...من که وقت این کارا و ندارم.

 ـــ پس انتظارم داری که خدا تو رو دوست داشته باشه و این چنین آدمایی و جلو راهت نزاره؟

 مادربزرگ ها و در میاری.  ـــ خوشم نمیاد ادای

 بین حرفش یکدفعه چرخ و فلک ایستاد.

 من به صندلی محکم چسبیدم. به پایین نگاه کردم. درست نوک نوک بودیم. 

 باالی باال.

 کیوان و رستا باهم حرؾ میزدن.

 من: چرا اینجوری شد؟

 ن خراب شده.مرده ای که مسئول بود ، با صدای بلند گفت که باید چند دقیقه صبر کنیم چو



 با حرفش ؼصم گرفت و با ناله گفتم: ای بابا...چه گیری افتادیما...من اصال شانس ندارم.

 موبایل کیارش دوباره زنگ خورد. گوشی و گرفت و گفت: بله؟ بفرمایید؟

 ـــ .....

 با شنیدن صدای طرؾ ناراحت شد. نمیدونم چرا ولی صورتش ؼبمرک گرفت.

 گفت: سالم...جانم؟ با صداییکه از چاه در میاد

 ـــ ......

 ـــ حالش بهتره؟

 ـــ .....

 نمیدونم چه جمله ای یارو گفت که انگار کوه و رو سرش خراب کردی؟

 ـــ چه کار؟

 ـــ .....

 ـــ من؟ من که...من که...

 ـــ .....

 ـــ ولی من نمیتونم.

 ـــ ....

 ـــ آخه؟

 ـــ ......

 ـــ باشه....چشم. خدانگهدارتون.

 ـ ....ــ

 گوشی و قطع کرد و به فکر فرو رفت.

 نمیخواستم حرفی بزنم...شاید بیشتر ناراحت میشد...تو دلم گفتم یعنی کی بود؟ 

 کی بود که بخاطرش کیارش ناراحت شد؟ چه اتفاقی افتاده بود که ازش حالش و می پرسید؟ چی شده 

 بود؟ چه حرفایی رد و بدل شد؟

 ا اینا نگاه کرد. اونا همبه ما نگاه می کردند.به رستکیارش بعد از چند لحظه 



 کیارش با عالمت سر بهشون یه چیزی گفت. اونا هم بهم ریختن و به من نگاه کردند و لبخندی از 

 روی مجبوری زدند.

 بهم خیره شد و به چشمای وحشیم نگاه کرد.) چشمام یه جور خاص بود...مامانم میگفت بعد کیارش 

 قع من و میدید میگفت تو با این چشم ها میتونی یه ملت و خر کنی.(وحشیه...آینازم هر مو

 با ترس و پته پته گفت: نفس.

 چشمام و ازش گرفتم و گفتم: هوم؟

 ـــ چیزه...میخواستم بگم که...که...

 ـــ که چی؟ د جون بکن بگو دیگه. راستی تو با کی حرؾ میزدی؟

 ـــ بابات.

 با تعجب بهش نگاه کردم.

 ـــ بابام؟

 سرش و به عالمت آره پایین آورد.

 ـــ خب چکار داشت؟

 ـــ مطمئن هستی که ناراحت نمیشی؟

 با تردید گفتم: اتفاقی افتاده؟ کسی طوریش شده؟

 ـــ راستش...راستش.

 ـــ کیارش ده بار مردم و زنده شدم....بگو.

 ـــ پارسا...پارسا.

 شیم؟ پارسا چی؟با شنیدن کلمه پارسا قلبم نصؾ شد. با بؽض گفتم: دادا

 ـــ پارسا...

 ـــ د بهت میگم بگو پارسا چی؟ 

 ـــ تو راه با ماشین میخواست بره خونه که با یه کامیون تصادؾ میکنه و... بعدم...بعدم...

 همونطوری که اشکام مسابقه میدادند گفتم: بعدش چی؟ چی به سر پارسا اومد؟

 هم برداشته و دست و پای چپش ر جا مؽزش ترک جدی ـــ پارسا هم....پ...پار...پارسا هم در جا...د



 با ترک جدی که بهش وارد شد ، شکسته. نخاش کمی داؼون شده...ولی مؽزش..بهش امیدی نیست.

 ادامه نداد.شاید تا دو یا سه ماه دیگه.میگن که...میگن که  .دکترا میگن..ضربه مؽزی شد.

 لند شد...جوری که همه ی کسانی که تو اشک مثل بارون از چشمام می ریخت. صدای هق هقم ب

 کابین ها بودند ما و نگاه می کردند.

 ساله ی من؟ داداش من؟ عزیز نفس؟ عمر نفس؟ بلند  62باورم نمیشد...داداشیم؟ پارسای من؟ پارسای 

 ولی جوری که فقط من و کیارش می شنیدیم گفتم: 

 ؟ چرا همش من باید رنج های دنیا و ی منچرا من؟ چرا پارسا؟ چرا زندگ آخه خداجون چرا؟ چرا ما؟

 به دوش بکشم؟ چرا نباید این سختی ها تموم بشه؟ من چه گناهی کردم؟ چه گناهی مرتکب شدم؟ 

 تقاص کدوم گناه و دارم پس میدم؟ چرا با ما اینجوری میکنی؟ بخدا...به جون خودت اگه پارسا از 

 ..نمیتونم.تونم.پیشم بره منم باهاش پر میکشم...من بدون اون نمی

 داشتم میمردم. با چشمای اشک آلود به  صدام میلرزید و دستام از شدت لرزش باال پایین میرفت.

 رستا و کیوان نگاه کردم. 

 اون بیچاره ها هم بادیدن نگاه های ؼمگین و صورت وا رفتم فهمیدن که من موضوع و متوجه شدم.

 رک بیاریم حالت عوض میشه و میتونیم بهت بگیم.کیارش: رستا گفت شاید تو رو به رستوران و پا

 چیزی نمیگفتم. روزه سکوت داشتم. میخواستم همونجا خودکشی کنم. آخه دیگه انگیزه ای برای 

 زندگی نداشتم. من و دزدیدن...خدمتکار شدم...داداشم و خدا داره میگیره...بابا و مامانم هم کم کم 

 نگیزه ای نداشتم که...چرا خدایا با بنده هات اینجوری میکنی؟ دارن نابود میشن...پس...پس من دیگه ا

 ...ایمانم و که دارم...همیشه به یادتم...حجاب هم که دارم. من که نماز و روزم و ترک نکردم

 پس دیگه چرا؟ دیگه چرا؟

 از شدت هق هقم چشمام سیاهی رفت. همه چیز برام تاریک شد و....

 

 فصل نهم

 

 کردم. با دیدن وسایل روبروم فهمیدم که تو بیمارستان  با سختی چشمام و باز



 شالم نوازش می کرد. از رویهستم. کمی سرم و چرخوندم. کسی و ندیدم. یکی باالی سرم موهام و 

 بهش نگاه کردم. رستا بود که با بیقراری تمام آرام گریه می کرد. کیوان هم 

 کنارش بود. کیارش و ندیدم...یعنی تو اتاق نبود.

 ستا: چت شد یهو قربونت برم؟ر

 چیزیش نیست...د بگو دستش و گرفتم و گفتم: بگو رس..رستا...بگو...بگو که حال پارسا خوبه و 

 .خیالم راحت بشه که بر میگرده

 کیوان: معلومه برمیگرده نفس جان...پارسا برمیگرده. دوباره هم دیگر و می بینید. نگران نباش نفس.

 رسا...برادرم و ببینم؟ میتونم؟یعنی دوباره می تونم پا

 کیارش با یه بسته دارو به اتاق اومد.

 من همینجور گریه میکردم. چرا؟ فقط از خدا میخواستم بدونم چرا؟ همین.

 بعد از چند دقیقه گریه کردنم ، کیانا و نوشان و کیارس هم سر رسیدند.

 پیشم اومد و  کیانا و من و بوسید. کیانا با دیدن من اشکاش سرازیر شدند. نوشان هم سریع بؽلم کرد

 : عزیزم.گفت

 من: کیانا دیدی...دیدی گفتم من بدبختم...حاال چکار کنم؟ من چرا باید اینقدر زجر بکشم؟ آخه چکار 

 کردم؟

 نوشان: اینقدر به خودت سخت نگیر دختر...مریض میشی.

 ـــ بهتر...بزار بمیرم و پارسا و تو اون وضعیت نبینم. کیانا...

 ــ جان دلم؟ـ

 ـــ میخوام برم...مخوام برم کرج و ببینمش...میخوام برم.

 ـــ باشه...تو فقط بی تابی نکن.

 ـــ همین االن میخوام برم.

 ـــ االن؟ االن که نمیشه عزیزم.

 ـــ میخوام برم.

 سرمم و کشیدم و گفتم: میخوام برم.



 رگیر پارسا بود.خون از دستم میومد....ولی من حسش نمیکردم....فقط ذهنم د

 کیانا جیػ کشید و پرستارا ریخت رو سرم.

 منم کنارشون میزدم و میگفتم که میخوام برم پیششون.

 کیانا به کیارس چیزی گفت و کیارس هم سریع از اتاق خارج شد.

 بعد کیانا پیشم اومد و گفت: به کیارس گفتم که بره و بلیط اولین پرواز به ایران و بگیره...خوب شد 

 ال نفسی؟حا

 کمی آروم شدم و گذاشتم پرستارا به کارشون برسند.

 بعد از نیم ساعت مرخص شدم. با ماشین کیارش به خونشون رفتیم. 

 بی حال بودم.  رستا یه طرؾ ونوشان طرؾ دیگر من و داشت. کیانا و کیارش هم پشت من بودند.

 یعنی اگه من  ول میکردند درجا رو زمین میفتادم.

 یم و به اتاقم رسیدم.از هال گذشت

 تخت اتاقشون خیلی سفته...کیارش بزار بیاد به اتاقت و رو تخت تو دراز کیانا رو به کیارش گفت: 

 بکشه.

 کیارشم در حالی که بهم نگاه می کرد ، باشه ای گفت و رستا و نوشان من و بسمت اتاقش بردند. به 

 اتاق که رسیدیم من و رو تخت کیارش خوابوندند.

 و نوشان از اتاق خارج شدند و کیانا هم خارج شد. کیارش تو اتاق بود.رستا 

 چشمام نیمه باز بود. ولی خب خیلی تار میدیدم.

 کیارش و دیدم که داشت لباسش و درمیاورد.

 آروم گفتم: کیارش...چشمام بازه...برو...برو جای دیگه لباست و دربیار.

 یه لباس تو خونه پوشید. اونم تو رختکن حمام رفت و لباسش و درآورد و

 بیرون که اومد ، به طرؾ من اومد و گفت: نفس...نفس...

 ـــ ه...ها؟

 ـــ خوبی؟ بهتری؟

 ـــ آر...آره...به...بهترم.



 چشمام بسته شد و خوابم برد.

 کیارش بیدار شدم. صبح با صدای

 ـــ نفس...نفس...

 چشمام و باز کردم و گفتم: بله؟

 گه بسه.ـــ بیدار شو...خواب دی

 براش افتاده. با یادآوریش چشمام از اشک پر شد.یاد دیشب افتادم. یاد پارسا و اتفاقی که 

 من: حال پارسا چطوره؟ کیارس بلیط وگرفت؟

 ـــ صبر کن به اونجاهاشم می رسیم. اول صبحانه.

 و به میز تحریرش اشاره کرد.

 اوه...چه تدارکاتی...از اون همه ناراحتی یه لبخند زدم.

 کیارش با دیدن لبخندم گفت: چرا میخندی؟

 ـــ چون امروز جامون برعکس شده.

 خوشحالم با کارم لبخند رو لبت نشست. ـــ خدا رو شکر که لبخندی زدی.

 با حرفش داغ شدم. خیلی بی جنبه ای نفس...خاک تو سرت...حاال خوبه چیز دیگه ای نگفت. وگرنه 

 من و میبایست جمع کرد.

 رفتم و با اشتیاق ؼذا و خوردم. به طرؾ صبحانه

 بعد از خوردن ؼذا گفتم: کیارس بلیط و گرفت؟

 ـــ آره.

 ـــ خب...کی موقعش هست؟

 ـــ امروز...ساعت دوازده ظهر.

 به ساعت نگاه کردم. نه و نیم بود.

 ـــ االن لباس و بپوشم؟

 ـــ آره آماده شو. لباسات هم اینجا آوردم تا راحت تر باشی.

 شتم میکرد با کاراش.دیوونم دا



 ـــ ممنون.

 به سمت در رفت تا لباسام و بپوشم. در و نیمه بازگذاشت و بسمتم برگشت.

 ـــ نفس...

 ـــ بله؟

 ـــ حتما باید بری؟ اگه بری پدر و مادرت بیشتر زجر میکشن که تو پارسا و دیدی.

 ـــ من نمیتونم طاقت بیارم.

 اید بریم.ـــ بیرون منتظرت هستم. بیا که باهم ب

 ـــ رستا اینا کوشن؟

 ـــ همه تو فرودگاه منتظرن. مامان که از دیشب خونه عمو ویلیام بود و بابا و بچه ها فرودگاه هستن.

 از اتاق خارج شد. منم لباسم و پوشیدم. حوصله تیپ زدن نداشتم. برای همین یه مانتو آبی و شلوار لی 

 بودم ولی خوشگل شده بودم.کاش بیشتر اوقات همینجور تیپ  پوشیدم.) از حق نگذریم با اینکه تیپ نده

 میزدم.(

 از اتاق خارج شدم. به آشپزخونه رفتم تا ریحانه خانم و ببینم. ولی نبود. 

 به حیاط رفتم. سوار ماشین کیارش شدم.

 حرکت کرد. کمربند و بستم و کیارش

 که به پارسا برسم. من تو دنیا پارسا و تنها چیزی که میخواستم این بود  تو راه بیصدا گریه میکردم.

 بیشتر از هرچیزی دوست دارم. ذکرم شده بود دعا برای پارسا.

 کیارش: نفس...

 بؽضم و قورت دادم و گفتم: بله؟

 ـــ نمیشه نری.

 ـــ چرا؟

 ـــ چون بابات از ما خواسته بود که تو رو نفرستیم.

 ـــ نمیتونم نرم. دلم اونجاست.

 افتاد خبر دار شدیم ، بابات بهمون گفت اتفاق از موضوع حادثه ای که برای پارسا ـــ راستش وقتی 



 که به ایران فعال نیای و همونجا ادامه تحصیل بدی.

 برای دیدن من لحظه شماری میکرد ، باید باید حدس میزدم که منظور بابا و مامان چیه... مامانی که 

 نم. متوجه میشدم که چرا گفت یه مدتی اونجا بمو

 تو راه به خیابونای لندن نگاه می کردم. راستش اینجاهم جالب بود. خوشم اومده بود. تازه داشتم آدرس ها و

 یاد می گرفتم. 

 یه لحظه به یاد شایان افتادم. از اون روز تو مهمونی دیگه ندیدمش. یعنی اصال نمیخواست من و ببینه؟ اصال

 شبیه محافظ... اون مرد جوان کی بود؟ چرا اون شکلی بود؟

 رو به کیارش گفتم: کیارش...

 ـــ بله؟

 ـــ از شایان خبری داری؟

 ـــ چطور؟

 ـــ ه...هم...همین جوری...

 جدی گفت: نه.

 ـــ االن هم مؽازش هستش؟

 ـــ نمیدونم.

 ـــ بعد از مهمونی دیدیش؟

 ـــ چطور؟

 ـــ گفتم که همین جوری.

 ش؟ـــ نه...ندیدنمش...برای چی باید ببینم

 ـــ خب چون دوستشی.

 ـــ من و اون هیچ نسبتی نداریم. اون وقت تو میگی دوست؟ هه...

 واه...خدا شانس بده...کیارش چند لحظه پیش نبود.

 کیارش ماشین و پارک کرد و با هم به طرؾ داخل رفتیم. به فرودگاه رسیدیم.

 رستا و نوشان با دیدن من به طرفم اومدند.



 م: سالم. خوشحالم اینجا هستید و برای بدرقم اومدید.لبخند محوی زدم و گفت

 نوشان: نفسی نمیشه نری؟ بخدا اگه بری حالتاز اینی که هست بدتر میشه.

 ـــ نه...اگه من با چشمای خودم نبینم که چه اتفاقی برای پارسا افتاده نمیتونم باور کنم.

 رو به رستا گفتم: رستا...

 گفت: جانم؟ی که چشماش نم داشت لرستا در حا

 ـــ تو کی به ایران میای؟

 ـــ منم دو سه روز دیگه میام.

 ـــ آدرس خونم و که بهت گفته بودم. یادته؟

 ـــ آره عزیزم. بعد از اینکه به تهران اومدم حتما بهت سر میزنم.

 بؽلش کردم و باهم گریه کردیم.

 کیانا بطرفم اومد و گفت: نفس...عزیزم.

  ـــ کیانا...بؽلش کردم.

 ـــ تو حالت خوب نیست...اگه بری وعضت بهترم نمیشه ها.

 ـــ میدونم.

 کیانا هم بؽل کردم. به سمت آقای آربین و کیارس و کیارش و کوروش رفتم.

 ـــ آقای آربین از شما خیلی ممنونم...واقعا اگه شما نبودید من نمیتونستم کاری کنم. تشکر می کنم.

 نمیرفتی. سرم و پایین ـــ خواهش میکنم دخترم. کاری نبود. ولی کاش پیشمون میموندی و اینقدر زود 

 از دور سینا و فرشاد با سرعت بطرفمون اومدند و سینا گفت: نفس.انداختم.

 ـــ بله؟

 ـــ من و فرشاد و کیوان و رستا هم دو سه روز دیگه میایم.

 کرد. پشت برگشتم و بهش نگاه کردم.لبخندی زدم. از پشت یکی من و بؽل 

 ـــ خاله نفس.

 با صدای بچگانه نیاال لبخندی زدم و گفتم: جانم خوشگل خاله؟

 ی؟ من تنهام.ـــ میسه نل



 لی بجاش مامان و زندایی خیلی تو لو دوش دالن و بالی گفتم: وبا لحن بچگانه خودش بهش نشستم و 

 تی.همین تنها نیش

 اسی.ـــ ولی من میخوام تو ب

 بوسش کردم و بلند شدم.از همگی خداحافظی کردم. جز کیارش.

 به سمت هواپیماها رفتم. کیانا ساک های لباس و سوؼاتی های فراوانی از پیش برام خریده بود.همه و 

 به دست کیارش داد. کیارشم گرفت و با من اومد.همگی از همونجا باهام بای بای میکردند. کیارش با 

 مد. نصؾ راه و اومده بودیم که من وایستادم و رو بهش گفتم: مرسی که کمکم ساک همراهم میو

 کردی.

 ـــ خواهش میکنم. ولی این اصال رسمش نبود.

 ـــ رسم چی؟

 ـــ که استاد یه جورایی ندیمه شاگردش بشه...نه؟

 از بین همه ناراحتی هام تو قلبم یه چراغ روشن شد. لبخندی از روی قلبم زدم.

 می دیدم کیارش باهام خوبه خیلی خوشحال بودم. تیپش و همین االن دیده بودم. جالب بود. از اینکه 

 ست آبی زده بود. درست مثل من.

 ـــ جناب استاد معذرت میخوام که شما و ناراحت کردم.

 ـــ انجام وظیفه بود بانو.

 اصال  حد می ترکید. وای این چرا اینقدر مهربون شده بود. چراغ تو دلم داشت از روشنایی بیش از

 که اون دلش یه جای دیگس و به کس دیگه ای فکر میکنه.  کننفس خنگ ذوق مرگ نشو. همیشه به این فکر 

 پس خفه شو.

 نمیدونم چرا....ولی یکدفعه زبونم چرخید و گفتم: کاش میتونستم یکبار دیگه تو رو استاد خودم ببینم.

 ...ولی خب خجالت کشیدم و سریع گفتم: خدانگهدار.از حرفم تعجب کرد. راستش خودمم تعجب کردم

 اونم با حیرت من و نگاه می کرد. و در همون حال ازش دور شدم.

 چرا اینجوری شدم. قبال محلشم نمیکردم و بود و نبودش برام به یک معنا بود. ولی  وای نمیدونم

 هیزی. حاال...حاال...حاال با دیدنش دست و پام گم میشه. لعنت به تو نفس که



 تو هواپیما نشستم.

 مهماندارا داشتن نحوه چتر نجات و نمیدونم از این چیزا و آموزش میدادند. منم نشسته بودم و با کیؾ 

 لیم که نوشان خریده بود بازی می کردم. حوصلم سر رفته بود. همینطور بازی می کردم که یه نفر 

 گفت: حالتون گرفته؟

 ساله روبرو شدم. پنج ششن حدودا بیست و به سمتش برگشتم و با یه پسر جوو

 کنارم نشسته بود. لبخندی زدم و گفتم: نه...فقط سرم درد میکنه.

 به من یه آبمیوه داد و گفت: بفرمایید... بنوشید...خنکه.

 به آمیوه نگاه کردم...چقدر هوسش و کرده بودم. برای همین ازش گرفتم و مشؽول خوردنش شدم. 

 . یا خدا کمک...این ه و می نوشیدم که ناگهان ذهنم مؽشوش شد. به پسره نگاه کردمهمینطور داشتم آبمیو

 ...این. داد زدم: شما؟ شما اینجا چکار می کنید؟ اص...اصال کی هستید؟

 پسره با تعجب گفت: چتون شد یه دفعه؟

 ـــ تو همونی نبودی که اون شب به شایان ضربه زد؟

 ـــ شایان؟ اون دیگه کیه؟

 ...بیچاره روحشم خبر نداره. اشتباه گرفتم. حاال چکار کنم؟بی فکر دختره ی

 لبخندی زدم و گفتم: اوه...ببخش...اشتباه گرفتم. یعنی شما و یه کس دیگه ای فرض کردم. بازم 

 معذرت.

 ـــ خواهش می کنم. پیش میاد.

 من خوابیدم.

 با صدای پسره از خواب بیدار شدم.

 ـــ خانوم...خانوم جوان.

 اینکه بهم گفته جوان خندم گرفت. آخه مدیر کل مگه من پیرم؟از 

 ـــ بله؟

 ـــ رسیدیم.

 با گفتن رسیدیم سریع بیدار شدم. وای خداجون رسیدیم؟



 ازش  تشکر کردم. بعد از چند دقیقه خداحافظی کردم و از هواپیما پیاده شدیم.

 من به یک سمت رفتم و اون پسره و دیگه ندیدم.

 رای تو فرودگاه طول کشید و بعد از فرودگاه خارج شدم.یه نیم ساعت کا

 

 

 کیارش

 از فرودگاه به خونه نرفتم. دوست داشتم یکم با خودم خلوت کنم.

 ساکت رفتم. جای خوبی بود. آرامش بخش و سرسبز.از همه خداحافظی کردم و به یه جای 

 آبشار بزرگی قرار داشت. روبرو یه جنگل که دست ساخته انسان بود ، دیده می شد. وسط جنگل ،

 گردشگرهای زیادی به اونجا می اومدند.

 همین جور خیره شده بودم که یکی گفت: از اینکه رفته ناراحتی؟

 برگشتم و صورت شیطانی سپیده و دیدم. از دیدنش هم شوکه شدم و هم بدجور عصبی.

 جایی که ما بودیم ، کسی نبود.

 بهش توپیدم: تو اینجا چه ؼلطی می کنی؟

 ـــ تعقیبت کردم. میخواستم باهات حرؾ بزنم.

 ـــ حوصله وقت تلؾ کردن ندارم. حرؾ زدن با تو جز به هدر دادن عمر چیز دیگه ای نیست.

 ـــ کیارش...

 اون و به ماشین چسبوندم و داد زدم: میدونی چه ؼلطی کردی؟ تو به یه دختری که باهات کاری نداشت ، 

 که جلوی اون همه مهمون اون.... تر مگه چکار کردکار کردی؟ اون دخمیدونی چه 

 وسط حرفم پرید: اون داشت چیزی و که من میخواستم و می گرفت؟

 سرش بلند داد زدم: تو چی میخوای سپیده؟

 د لعنتی چرا منو نمیبینی؟ ـــ فقط خودت و....

 کثافت از خود راضی دیوانه پرتش کردم یه طرؾ و دستم و به نشونه اخطار تکون دادم و گفتم: به توی احمق 

 هیچ مربوط نیست که من چه کار میکنم. بلندتر داد زدم: فهمیدی؟



 ـــ یعنی اون دختره....

 توپیدم: اسم داره و اسمشم نفسه.

 ـــ هه...یعنی نفس جونت اینقدر برات ارزش داره که بخاطرش تو روی مادرت وای میسی؟

 خورد که اینجوری حرؾ یمادرم اگه با حرفای شیطانی تو گول نمـــ اوال به تو هیچ ربطی نداره....بعدشم 

 نمیزد تا منم جوش بیارم و تو روش وایسم.

 ـــ تو....

 نکبتت و ببینم.ـــ دیگه نمیخوام قیافه 

 ـــ بخاطر....

 ـــ به تو ربطی نداره که بخاطر کی و بخاطر چیه....حاال هم گورت و گم کن تا اون روی من و نبینی. 

 دیگه قیافش و نبینم. خدایی مثل جنه...هر روز اجق وجق تر میشه...امروز که موهاش و  شت برگشتم تابه پ

 کامل روی شونش ریخته بود و با اون رنگ بنفشش ، حال بهم زن تر شده بود. قیافش که دیگه نگو. رژ 

 شکالتی و سایه بنفش و خط چشم....دیگه نگم بهتره...

 ...حالیت میکنم بی توجهی چه دردیه.شه...دنیا تموم نشدهـــ باشه آقا کیارش....با

 با خشم ، سریع برگشتم و موهاش و تو دستام گرفتم و کشیدم و گفتم: دختره هرزه ، داری من و تهدید میکنی؟

 داری کیارش و تهدید میکنی؟ این و تو اون گوشای وا موندت فرو کن. کیارش نیستم اگه توی هرزه و سر 

 عمو نادر چیزی بهت نگفتم ، ولی دیگه نمیتونم ، بچرخ تا بچرخیم. تا االن فقط و فقط بخاطر جات ننشونم. 

 حتی اگه کیانا که عزیزترین کسمه هم بیاد واسته بشه ، داد زدم: کوتاه نمیام. دیگه هم حوصله تلؾ کردن 

 عمرم و با افراد ننگ ندارم.

 و برات بفرستن. با بؽض گفت: کاری میکنم....تا....تا جنازه دختره

 بعد هم با سرعت خارج شد.

 

 نفس

 با ماشین به خونمون رفتم.ترافیک  میبینم که چقدر دلم برای وطنم تنگ شده بود.الن که فکرش رو می کنم، ا

 بود.برای همین یه یک ساعتی طول کشید.



 به خونه که رسیدم ، سریع کرایه و حساب کردم و زنگ در و زدم.

 نی شایدم کسی خونه نبود تا جواب بده. شاید همه رفته بودن بیمارستان.کسی جواب نمیداد. یع

 ( رستا گوشیش و بهم داده بود.به موبایل بابا زنگ زدم.)

 ـــ بله؟

 الهی نفس دورت بگرده بابایی...تو این یه روز چقدر صداش شکسته شده.

 ـــ بله؟ کاری دارید؟

 ـــ باباجون...منم نفس. 

 ـــ رسیدی بابا؟

 آره...ولی کسی در و باز نمیکنه. ـــ

 ـــ ما همه بیمارستانیم. بیمارستانش تو تهرانه...آدرسش و برات میفرستم.

 ـــ باشه. خداحافظ.

 ـــ خدانگهدارت بابا.

 به وضوح صدای جیػ و گریه مامان و پونه و می شنیدم. بؽضم گرفته بود. 

 برام آدرس بیمارستان مورد نظر فرستاد. منم تاکسی رفتم. تو راه بابا گوشی و قطع کردم و به سمت 

 با سرعت داخل رفتم. به سمت پذیرش رفتم. بعد از یه ساعت و خورده ای رسیدم.ساعت یک نصؾ شب بود.

 ـــ سالم خانوم.

 ـــ سالم. جانم؟

 ـــ ببخشید ، آقای پارسا زارع و میخواستم ببینم کجا هستن.

 آی سی یو ...سمت چپ... ..وم.کمی با کامپیوتر ور رفت و گفت: طبقه د

 با شنیدن آی سی یو ، وجودم آتیش شد. پارسای عزیزم تو آی سی یو هست؟

 به راهرو که رسیدم ، پاهام با دیدن مامان شل شد. دستام  تشکر کردم و بسمت جای که گفته بود ، رفتم.

 و با تصویر خیلی بد مواجه شدم. میلرزید. نمیتونستم باور کنم که مامان انقدر ضعیؾ شده. کمی جلوتر رفتم 

 پونه و دیدم که خون گریه می کرد. با اشک و هق هق کردن ، خودش و به دیوار میزد و از خدا کمک 

  و نمی دیدن.من  ریبا بهشون رسیدم. ولی هیچ کدوممیخواست. تق



 ـــ دخترم...نفس...اومدی بابا؟

 .احساس کردند با این حرؾ بابا ، مامان و پونه برگشتند و حضورم و

 اشک بی اراده ازم میومد و رو صورتم سر می خورد. 

 مامان با سرعت بؽلم کرد و گریش بیشتر شد. منم محکم گرفتمش و گفتم: مامان...مامان پارسا چشه؟ 

 چرا بیدار نمیشه؟ بهم بگید که خوبه. بلند تر گفتم: بهم بگید که خوبه.

 با صدای لرزون گفت: نفس. پارسا.هق هق مامان بیشتر شد. پونه بؽلم کرد و 

 ـــ میدونم...پارسا چیزیش نیست...مگه نه؟ مگه نه این که فقط دستاش خراش برداشته و 

 نشکسته؟ مگه نه اینکه پیشونیش کمی زخمی شده و ضربه مؽزی نشده؟ داد زدم: مگه نه؟

 ـــ نفــــــس...نفــــــس. امیدی به بهبودیش نیست.

 رنج و عذابی این کلمات و میگفت. یک سال نامزد کردن و قرار بود سه چهار ماه دیگه میدونم پونه با چه 

 با گریه خودم و از پونه جدا کردم و به اتاقش رسیدم. دستام و  عروسیشون باشه. دلم به حالش می سوخت.

 تا جیػ نزنم.  روی دهنم گرفتم

 ...باورم نمیشه... اون هیکل ورزشی االن یعنی...یعنی...این...این...پا..رساست؟...این خودشه؟...نه

 جیػ میزدم و تقال می  مثل پاره گوشت روی تخت افتاده. میخواستم در اتاق و باز کنم که پرستارا مانعم شدند.

 ناگهان دستی من و بطرؾ خودش کشوند. بهش نگاه کردم. یه مرد میانسال با  کردم که به اتاق نزدیک بشم.

 مشکی داشت و لباس سفید و شلوار لی و دیدم. موهای سفید که رگه های

 بیا کارت دارم. لبخندی زد و گفت: دخترم.

 رای همین گفتم: جناب دکتر میخوام...میخوام.فهمیدم دکتره...ب

 ـــ میدونم...میخوای برادرت و ببینی.

 ـــ خب پس فقط پنج دقیقه...بخدا از پنج دقیقه بیشتر نمیشه. بخدا باور کنید.

 ...فقط پنج دقیقه.ـــ باشه

 با سر به پرستارا اشاره داد و اونا هم کنار رفتند. منم با سرعت خودم و به داخل بردم. 

 در و بستم. به دستگاه هایی که بهش وصل بود نگاه می کردم. بهش نزدیک شدم. با دیدنش زانو زدم. 

 چرا آبجی نفست و آزار میدی پسر؟ گریم شدید شد و گفتم: چرا خوابیدی؟ چرا تنها خواهرت و اذییت میکنی؟ 



 تو که من و دوست داشتی...پس به جون نفس بیدار شو...نفس پیش مرگت بشه بیدار شو. بیدار شو ببین 

 خواهرت از لندن اومد بخاطر تو...بیدار شو و ببین نامزدت داره نصؾ میشه...ببین مامان و بابات دارن از 

 ی. جواب بده.د جواب بده دیگه داداش ؼصه دق میکنن.

 بهش خیره شدم و گفتم: یادته؟...دبیرستانی که بودی؟...خاله مامان آی سی یو بود؟ من و تو و مامان 

 و بابا باهم به دیدنش رفتیم؟ یادته گفته بودی کاش من اینجا خوابیده بودم و کیؾ میکردم؟ یادته؟ االنم 

 ه داری زجر کشیدن ما و می بینی؟ اینجایی...می بینی؟...راحت شدی؟ کیؾ میکنی؟ راحت شدی ک

 میکنم...خواهش میکنم برگرد...ببین خواهرت آمده. آخه تو چت شد یه دفعه؟ داداشی...خواهش  آره؟

 بل..ند..شو. شو...کنه...د چرا خوابیدی؟ بلند ها؟ بلند شو...زنت داره میمیره...نمیتونه دوری تو و تحمل 

 ور کنم که این پارسای خودمه...این یه تیکه گوشت برادر ورزشکار دوباره هق هقم شدت گرفت. نمیخواستم با

 خودمه.

 دکتر وارد اتاق شد و گفت: دخترم بیا بیرون...اینجا خوب نیست بمونی. تو که دکتر آینده هستی باید این چیزا 

 و خوب بدونی.

 این زندگینامه من و از کجا میدونه؟ 

 اون وقت من ولش کنم...که چی؟ آسیب نبینم؟ پا میزنه. با گریه گفتم: برادرم داره با مرگ دست و

 چون میدونم تو بهتر میفهمی.این و بهت گفتم ـــ 

 بهش نگاه کردم و راضی شدم که از پارسا دل بکنم.

 ض خوبی نداشت و یه گووشه وبا هم از اتاق بیرون اومدیم. مامان و پونه من و نگاه می کردند. بابا هم ع

 راه دکتر به اتاقش رفتیم. وارد اتاق شدیم. دکتر روی صندلی مخصوصش نشست. لبخند تسبیح میزد. به هم

 مهربونی زد و گفت: دخترم. بنشین.

 و به صندلی اشاره کرد. تشکری کردم و نشستم.

 خانوادت خیلی بی تابی می کردند. برای همین نمیتونستم براشون توضیح بدم.ـــ میدونم تازه از لندن اومدی. 

 تر..ـــ دک

 ـــ آقای ثنایی بگید.

 ـــ آقای ثنایی من درک می کنم. خواهشن هرچی راجب برادرم هست و بهم بگید. طاقتش و دارم.



 ـــ دخترم.

 ـــ نفس هستم.

 ـــ بله...نفس جان...برادرت ، آقا پارسا حالش وخیمه...چه جوری بگم...نفسش کند میاد...تشخیص من اینه 

 که...اینه...که...

 خیصتون چیه جناب ثنایی؟ بگید.ـــ تش

 ـــ از نظر من ایشون تا چند ماه دیگه بیشتر...ادامه نداد.

 اشک مثل بارون ازم میومد. چند ماه دیگه؟

 ـــ اگه هوش بیاد چی؟

 میتونیم اون و برای اری هم از دست ما ساخته نیست. اگرم هوش بیاد ـــ اون که یه معجزه هست و ک

 ولی...شایدم بعد عمل فلج یا قطع نخاع بشه...رج میاد ، آماده کنیم. یه عمل که دکترش از خا

 ـــ ولی چی؟

 ـــ ولی امیدی به هوش آمدنش نیست. نگران نباش دخترم. خوشبختانه برادرت بدن مقاومی داره و ما این امید 

 و پنجاه پنجاه در نظر میگیریم. فقط باید به خدا توکل کنید. 

 امیدت  اون بخواد برادرت سالم کنارت میمونه. دست من و اون و تو این نیست. ناامید نباید باشی. اگه

 به اون باال باشه.

 صدام در نمیومد. آروم تشکر کردم و رفتم.

 به راهرو که رسیدم ، پونه بهم گفت: نفس دکتر چی گفت؟ ها؟

 ـــ .....

 ـــ نفس...میگم چی گفت؟

 چند دقیقه خیره شدن به بیرون رفتم. از پشت شیشه به پارسا نگاه کردم. بعد  از

 خدایا با زندگیم این کار و نکن. خواهش میکنم. اون عزیزترین کسمه.

 ناگهان چشمم به سبزه ای افتاد که پسر کوچولویی میفروخت. هی...این سبزه نشونه عیده...عیدی که 

 برای ما از جهنم هم بدتره...آخه چرا؟

  بهترینی...فاطمیه...خداجون...یا فاطمه...تو توجه ایام شدم. ایام کمی جلوتر که رفتم. با دیدن بنر م



 خواهش میکنم برادرم و سالم نگه دار. بابا و دیدم که اندوهگین راه میرفت. 

 من از وقتی اومدم بابا و همینجور دیدم. صورتش با صورت ؼمگین مامان و پونه فرق داشت. 

 یادمه اولین بار بعد از تصادؾ وقتی باهم حرؾ  ود.نمیدونم چرا...ولی ته صورتش یه شرمندگی ب

 .خیلی ناراحت بود. آخه بابا خیلی پارسا و دوست داشت.زدیم...لحن بابا تو شرمندگی موج میزد..

 به داخل رفتم.

 پیش پونه رفتم و گفتم: پونه... مامان قرآن به سر ، دعا میخوند. پونه هم روی صندلی نشسته بود.

 ـــ بله؟

 سا زنده میمونه؟ پیشمون برمیگرده؟ دوباره میتونم بهش تکیه کنم؟ـــ پار

 اشک صورتم و شست. پونه بؽلم کرد و با لحنی که توش بؽض داشت گفت: این چه 

 حرفیه عزیزم...معلومه برمیگرده.

 

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

 ـــ نفس...مادرجان بیدار شو...خواب موندی...دانشگاه دیرت میشه.

 ؾ کرده به مامان نگاه کردم و گفتم: سالم مامانی...صبح بخیر.با چشمای پ

 ـــ سالم مادر. بدو...صبحانت و رو میز چیدم. سریع برو که دیرت شد.

 چشمی گفتم و به آشپزخونه رفتم.

 ؼذام و خوردم و لباسم و پوشیدم. یه مانتو قهوه ای و شلوار کرم و مقنعه کرم و پوتین کوتاه قهوه ای 

 پاپیون داشت. کیفم هم همرنگ مانتو شلوارم بود.که کنارش 

 از مامان خداحافظی کردم و به راه افتادم.

 هفته ای میگذره و دایی و بابام دوتاکسی گرفتم و یه چهل دقیقه ای تو راه بودم. )از ماجرای پارسا 

 ماشین پیاده  به دانشگاه رسیدم. از دانشگام و درست کردند و منم امروز اولین روزم هست که میرم.(

 شدم و خیلی آروم دور و اطراؾ و نگاه می کردم. 

 یادش بخیر اون روزا که با دیدن چمنا ، یاد ماجرایی که روی کیارش اینا آب انداخته بودیم افتادم. 

 همون روزا بر میگشتم و دوباره مثل قدیما خوش بودم. الاقل یه سرگرمی داشتیم. کاش یه بار دیگه به 



 و شاد بودم. لبخند میزدم

 جلوتر که رفتم یکی گفت: نفس خودتی؟

 برگشتم و دیدمش. آیناز و از اون موقعی که اومده بودم ، ندیدم. هنوزم خوشگل و دوست داشتنی بود. 

 با سرعت بطرؾ هم دویدیم و هم دیگر و بؽل کردیم.

 ـــ دختر یه تلفنی زنگی چیزی...بی معرفتم که تشریؾ داشتی و ما نمیدونستیم.

 ـــ تو خوبی آیناز؟

 ـــ به لطؾ شما...ح..حا...ل..پ...پارسا خوبه؟

 سرم و پایین انداختم و گفتم: وعضش مثل قبله.

 خوشحال شدن. رسا بودم که آیناز جو و عوض کرد: بچه ها وقتی فهمیدن که اومدی کلی تو فکر پا

 بدو بیا که همه منتظرتن.

 لبخندی زدم و باهاش رفتم.

 دیم ، همه نگام کردن.به کالس که رسی

 بسمت صندلیم رفتم که مهناز با سرعت به طرفم اومد و گفت: وای نفسی باالخره اومدی؟ 

 ـــ سالم مهناز.

 ـــ عزیزم تو دیگه کجا رفتی؟ راستی کنسرت آربین که نبود.

 ـــ کنسرت آربین؟

 د؟ـــ آره دیگه...گفته بودی...کنسرت آربین که برم و ازش بپرسم...یادت اوم

 تازه دوهزاریم افتاد. منظور خانوم همون سرکاریه بود که رو ورقه چای ریختم.

 ـــ آها اون و میگی؟ منم از بچه ها شنیده بودم.

 ـــ از کی؟

 گیر دادیا....بزنم تو فکت؟....آخه به تو چه؟

 ـــ یادم نمیاد. خب بچه ها خوب هستید؟

 ـــ نفس بدون تو اینجا صفایی نداشت.

 صدا برگشتم.با شنیدن 



 ـــ وای سالم....شماها کی اومدید؟

 سینا: من و فرشاد دو روز بعد از تو و رستا و کیوان هم دیروز اومدن.

 رستا و کیوان با شماها چه کار دارن؟آیناز: وای راستی؟ اصال ببینم 

 من: بعدن بهت توضیح میدم.

 ـــ راستی نفس...تو ، تا االن نمرت از همه باالتر شد...

 یعنی چی؟ ـــ

 ـــ یعنی فرد اول تو دانشگاه شدی طبق نمره.

 وای...من؟...نفر اول؟...خدایا مرسی...بعد از اون همه اتفاق بد این اولین باری بود که میتونستم خبر خوش 

 بشنوم.

 ـــ چه خبر خوبی دادی آینازی.

 همه برام دست زدن.

 اول سوؼاتی من...زود زود.آیناز: خب حاال 

 مچنین من....منم سوؼاتی میخوام.مهناز: و ه

 فرشاد: منم همین طور.

 سینا: و منم می تو.

 آالله: نفس جان ما رو هم از قلم ننداز.

 من: آیناز خفت میکنم....همه ی اینا از گور تو بلند میشه. 

 ـــ به من چه؟

 ـــ د اگه الل میشدی من بدبخت ننه مرده اینجوری تو حچل نمی افتادم.

 .شاگرد اولوردی باید پای لرزشم بشینی...ـــ هندونه خ

 آالله: نفس جونی....یاال...کادوی ما؟

 ـــ آقا همگی برای فردا شب شام دعوت من تو رستوران. خوبه؟

 مهناز: عالی.

 اگه میشه میتونیم یه نفرم با خودمون بیاریم؟ آالله: حاال که اینجوری شد



 گیرم گفتم: فقط بچه های کالس خودمون. اونم همین کالس.خاک تو سر پسر بازت کنم. برای اینکه حالش و ب

 سینا: آقا من نمیام. 

 ـــ چرا سینا؟

 یه نفر استثنایی. ـــ قبول نیست. من میخوام با خودم یکی و بیارم.

 آیناز: منم میخوام یه نفر و با خودم بیارم.

 .ن...خواستیم یکم خرکیؾ شیم که نذاشتیونای تو روحت

 اشه...هرچی میتونید من و فردا شب بدبخت کنید.ـــ خب حاال...ب

 یکبار دیگه همه برام سوت و کؾ زدند.

 منتظره بود...شایدم این دانشگاه؟ ذوق مرگ شده بودم.ؼیر باورم نمیشد...من؟ نفس زارع؟ شاگرد اول؟ تو 

 الکی بود...یعنی؟

 و دیدم. برتر به سمت راهرو رفتم و اسامی دانشجویان

 رعنفر اول: نفس زا

 نفر دوم: سام دادرس

 : ارسالن بیگینفر سوم

 نفر چهارم:........

............... 

 ...شکرت خداجون...یا خدا...ممنون...من نفر اول شدم؟

 ـــ چیه؟ اگه دوست داری بگم عوض کنم؟

 بسمت آیناز برگشتم. 

 چرا؟ من:

 ـــ آخه دختر قیافت داد میزنه که تعجب کردی.

 منونم.ـــ وای آیناز خیلی م

 ـــ واسه چی؟

 ـــ تو به من اولین خبر خوش و تو این چند مدتی دادی.



 ـــ خوشحالم که دل صمیمی ترین دوستم و شاد کردم.

 کالسا تموم شد...البته من و آیناز داشتیم باهم حرؾ میزدیم. من داشتم براش کل ماجرا ها و توضیح میدادم. از 

 ..به مهنا و مهدیس که رسیدیم ، لبخندش پررنگ تر ه مهنا و مهدیس.دزدیدنم تا قضیه کیارش و رستا و البت

 میشد. راستش فکر می کردم گریه کنه...چون مهنا و میشناسه...

 بیمارستان رفتیم.از دانشگاه بیرون زدیم و به 

 دوست داشتم اولین کسی باشم که به پارسا این خبر خوش بده. آخه من همیشه خبرای خوش و اول به پارسا 

 می گفتم.

 به بیمارستان رسیدیم و داخل رفتیم.

 پونه هراسان قرآن می خوند. بعضی اوقات من ، بعضی وقتا پونه و بعضی موقع ها هم مامان وای 

 میستاد و کنار پارسا بود.

 پونه با دیدن ما لبخندی زد و بطرفمون اومد.

 آیناز: سالم پونه جون.

 ر و بؽل کردند.به گریه افتاد و گفت: آیناز...و هم دیگ

 شیشه اشک منم شکست و قطرات اشک چون بارون خیسم کرد.

 رفتم و از پشت شیشه پارسا و نگاه کردم. اتاق پارسابدون توجه به دوتاشون ، بطرؾ 

 ـــ داداشی...نفس اینجا هست. گوش میدی؟ میخوام بهت یه چیز بگم. اشکام و پاک کردم و گفتم: 

 که...که من نفر اول شدم. آره داداشی...من اول شدم. نفس زارع خواهر پارسا  هه...اینا...اینا اشکای شوقه

 زارع تو دانشگاه نفر اول شد.

 همون خودم. چطوره؟فس جان میخوام ببرمت کافی شاپ. مآیناز بطرفم اومد و گفت: ن

 میدونم که میخواست حالم و بهتر کنه.

 میای خانم اول دانشگاهی؟  ن پولش و میدم. خوبه؟ـــ چیه؟ خسیس که هستی...پس بزار به عهده خودم. م

 نمیرفتم ولی باالخره به اجبار آیناز و پونه با آیناز به کافی شاپ رفتیم. 

 به کافی شاپ که رسیدیم ، رو یه میز دو نفره نشستیم.

 ـــ نفس چی میخوری؟



 میدونی من تو که  حال کنه. برای همین گفتم:با خوشحالی گفت و منم فهمیدم که میخواد من و خوش

 چی میخورم. یه کاپ کیک و قهوه.

 گارسون اومد و آیناز برای هر دومون همون و سفارش داد.

 ـــ آیناز...

 ـــ بله؟

 ـــ بی ذوق.

 ـــ چرا؟

 ـــ از آقاتون بگید...قلبم تاالپ تلوپ میزنه ببینم چه اتفاقی افتاده. د یاال...بگو.

 ... سرخ شد و گفت: هنوز که چیزی معلوم

 ...مرد زندگی هم که هست. ا...دلت که باهاشه...خانواده دارهم که هستـــ کوفت باب

 ـــ درسته.

 ـــ خب پس بله.

 ـــ یه روز بهم زنگ زد. 

 دستم و رو چونم گذاشتم.

 گارسون اومد و سفارشامون و تحویل داد.

 ـــ خب؟ بعقیش؟

 ـــ از من بیشتر ذوق داریا...

 ـــ بنال بقیه.

 ه روز بهم زنگ زد.ـــ ی

 سرش و پایین انداخت و گفت: آره...داشتم میگفتم...یه روز بهم زنگ زد.

 ـــ کوفت یه روز بهم زنگ زد...انگار دکمت اتصالی پیدا کرده ها...تا االن سه بار این جمله و گفتی.

 فتم: بله؟ اونم کردم که دیدم طرؾ آشنا نیست. جواب دادم و گ ـــ یه روز بهم زنگ زد. به گوشیم نگاه

 بهزاد صالحی. گفتم که سالم آقا بهزاد فرمایید...گفت که من بهزاد هستم.گفت که خانم راد؟ گفتم بله...ب

 کاری داشتید با من؟ گفت نه...فقط میخواستم شما و ببینم. منم گفتم که بزارید برای بعد از اومدنم. 



 گذاشته. اهام قرارته فکر کردم بخاطر جزوه و اینا بالباومدیم و با بهزاد قرار گذاشتم. باالخره از شمال

 سر قرار که رفتم ، بهم یه دسته گل داد و گفت: آیناز...واقعا قند تو دلم آب شد. تا االن من و به اسم کوچیک 

  میخوام...م... صدا نمیزد. گفتم بله آقای صالحی؟...گفت میخوام...میخوام که دیگه بهم آقای صالحی نگی..

 صورتم وام...میخوام که...بهزادت باشم...بهزاد تو و تو هم آیناز من. میدونستم که لپم گل انداخته و میخ...

 میدونی که من اهل دوستی و این چیزا نیستم. برای همین هم بهش گفتم که من نمیتونم تابلو شده...نفس خودت 

 ی خونه اومد و گفت که برای آیناز یه باهاش دوست باشم و از این حرفا...تا اینکه یه روز بابا با خوشحال

 خواستگار خوب اومده...به منم گفت که اسمش بهزاد صالحی و بابام هم فهمیده بود که از همکالسی 

 هامه...خالصه شب خواستگاری شد و قرار شد که هفته بعدش نامزدی برقرار کنیم که...ک...که...که 

 پا..پارسا...اینجوری شد.

 . ولی بعد از چند ثانیه لبخندی زدم و گفتم: که اینطور...پس تو هم مثل پونه ؼاطی مرؼا یه لحظه ناراحت شدم

 شدی.

 ـــ مرغ شدن شما و هم می بینیم.

 ـــ فعال که خروسی پیدا نمیشه گلم.

 ـــ راستی نازنین.

 ـــ نـــــــــــفـــــــــس.

 ـــ راستی نـــــــــفـــس...یه خبر...خبر توپ.

 ی؟ـــ چه خبر

 ـــ نمیگم.

 ـــ بمیری...ایشاال که بری زیر تریلی هجده چرخ و فلج بشی و بعدشم بری تو جوب آب و بمیری. 

 ـــ خب حاال....یه دفعه یه مراسم ترحیم هم بگیر. ثواب داره.

 ـــ مسخره...چیه برای آقاتون چیزی نمی مونه؟ نگران نباش...این همه دختر.

 ـــ نفس میکشمتا...

 دارم سکته میکنم. پس بگو سوپرایزت چیه؟بابا...فقط اون قرمزی چشات و بگیر که  ـــ باشه

 ـــ مگه نگفتی که به همه اجازه دادی تا تو مهمونی فردا شب با خودشون کسی و بیارن؟



 ـــ خب آره...که چی؟

 کسی و با خودم بیارم.ـــ که اینکه منم میخوام 

 یگه.ـــ اون که خودمم میدونم. بهزاد خانه د

 ـــ اون که خودش جداست و حتما میاد.

 ـــ پس اون چه کسیه؟

 ـــ بهتره بگی چه کسایی؟

 ـــ کسایی؟ مگه چند نفرن؟

 ـــ حاال...

 یعنی کیا میتونن باشن؟ یعنی من اونا و میشناسم؟

 ـــ بله...تو هم اونا و میشناسی. در ضمن اینقدر هم بلند هم فکر نکن.

 هستم. ـــ خیلی منتظر اون موقع

 ماجرا برتریم و به مامان گفتم. اونم خوشحال شد و پول مهمونی فردا شب و داد.به خونه رفتم و 

 . مادر دیگه....که تو دانشگاه اول شدم به سمت اتاقم رفتم و مامان هم سریع به همه فک و فامیل اطالع داد

 ه.خاله مهری زنگ زد و مامان گفت که بخاطر اول شدنمبعد از نیم ساعت 

 گوشی و برداشتم و جواب دادم: سالم خاله جون...خوب هستید؟

 ـــ سالم نفسم...ممنون عزیزم. خودت خوبی گلم؟

 ـــ مرسی خاله.

 ـــ چرا یه سر نمیای اینجا و به ما سرنمیزنی خاله جان؟ خب دیگه بایدم این کار و کنی... باالخره باید درس 

 قت قبلی گرفت...نه؟بخونی و سرت شلوؼه... برا دیدنت باید و

 ـــ این چه حرفیه خاله؟ بخدا حالم گرفته...بخاطر وضعیتی که برامون پیش اومده ، یه مقدار حالم خوش نبود 

 و میخواستم با خودم خلوت کنم.

 ـــ بهت حق میدم خاله جان...بایدم نگران باشی...الهی خاله برات بمیره که ناراحتیت و نبینم.

 ت. یه چند ثانیه ای هم حرؾ نزد. فکر کنم داشت گریه می کرد. من بعد از مامان ، این جمله و با بؽض گف

 خاله مهری و قبول دارم. زن مهربون و زیبایی هست. سادن هم به خودش رفته. متین و زیبا و مهربون.



 من: خاله جون؟ کاری نداری؟ خاله؟

  یک بگم.ـــ نه خاله...فقط خواستم بابت اول شدنت تو دانشگاه بهت تبر

 ـــ سالمت باشی خاله.

 ـــ خب دیگه خاله برو به کارات برس. خدانگهدار دخترم.

 ـــ خداحافظ خاله.

 گوشی و قطع کردم که تلفن خونه به صدا دراومد.

 من یه عمه دارم که تو شیراز زندگی میکنه. هر سال یه بار ) زن دایی و عمم هم زنگ زدن و تبریک گفتن. 

 (می بینمش.

 قع خوابیدن ، وقتی نمازم و خوندم ، گوشیم زنگ خورد. برداشتم و در عین ناباوری شماره سادن و شب مو

 دیدم.

 ـــ سالم.

 ـــ سالم نفس...خوب هستی؟

 ـــ ممنونم.

 ـــ زنگ زدم حالت و بپرسم...

 جانم؟ آفتاب از کجا ؼروب کرده؟

 چی شده؟ حال دختر خالت برات عزیز شده؟ ـــ خیلی متشکرم.

 میگم. قبولیت هم خیلی خوشحالم و تبریکبابت خب دیگه ... ما اینیم. ـ ــ

 ـــ مرسی...

 ـــ راستش هدفم از زنگ زدن هم پرسیدن حالت بود و هم حال پارسا...پارسا خوبه؟ بهتره؟

 ـــ همونطور که خودت میدونی.

 ـــ امیدوارم خوب بشه.

 ـــ ممنون بابت همدردیت.

 هات کار دارم.ـــ نفس گفته بودم که با

 ـــ خب؟



 ـــ وقت داری یه موقع بیام و حرفم و بهت بزنم؟

 دانشگاه و هم پارسا.ـــ راستش االن که وقت ندارم. هم بابت 

 ـــ درکت میکنم. پس باشه برای چند روز بعد. هر موقع که تنها شدی بگو بیام که کارت دارم.

 منم باهات کار دارم. ـــ باشه.

 ـــ چه کاری؟

 بیای بهت میگم.ـــ 

 ـــ باشه.

 ـــ پس تا بعد خدانگهدار.

 ـــ خداحافظ.

 راستش کارم این بود که ازش بپرسم اون شب تو مهمونی واقعا کسی و که دیدم و جونم و نجات داد ، سادن 

 بود یا نه...خیلی کنجکاو بودم. 

 

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

 ران اومدم آهنگ کیارش و رو آالرم موبایلم گذاشتم.الرم گوشیم بیدار شدم. از وقتی که به ایصبح با صدای آ

 تنها بودم. مامان به بیمارستان رفته بود تا پونه کمی استراحت کنه. بابا هم بانک بود.

 سوار شدم و کمی بعد زنگ خونه آیناز و زدم. ماشین تو حیاط بود.

 اونم سوار شد و با هم به دانشگاه رفتیم.

 ک کردم و با آیناز به داخل رفتم. تو راهرو بهزاد و معمول ماشین و پاربه دانشگاه که رسیدیم ، طبق 

 دیدیم. آیناز با دیدن بهزاد خودش و گم کرد و دست پاچه شد. خندم گرفته بود ، برای همین سعی کردم 

 جلوی خندم و بگیرم. ولی نمیشد.

 بهزاد هم با دیدن ما بطرفمون اومد و گفت: سالم..

 ..خوب هستید؟ـــ سالم آقا بهزاد.

 ـــ ممنون. چه خوب که دوباره به اینجا اومدید.

 .مرسی ـــ



 رو به آیناز گفت: سالم آیناز خانوم.

 ـــ سالم.

 خودش و کشت تا یه سالم بگه...

 منم دیدم اوضاع وخیمه....گفتم: ببخشید...من یه کاری دارم ، باید برم و انجامش بدم. با اجازه.

 ند.اونا هم ازم خداحافظی کرد

 موقع رفتن ، یه وشکون آیناز و گرفتم و اونم متوجه شد و چشمک زد.

 

 آیناز

 ، بهزاد گفت: میشه یه ( که نازنین بهش میگم ) میترسم من و تو هپپروتم بکشهکه رفت  ...نه نه...نفسنازنین

 قهوه مهمون من باشی. االن؟

 .ستاد مردی کار دارمبا اکالسم فعال نداشتم. میخواستم نازکنم...برای همین گفتم: 

 فکر می کردم که نازم و بکشه ، ولی گفت: باشه...پس فعال.

 داشت میرفت که گفتم: حاال استاد مرادی و یه کاریش می کنم.

 بسمتم برگشت و لبخند پر از عشقی بهم داد.

 رفتیم.با بهزاد به یک کافی شاپ نزدیک 

 بهزاد: آیناز...

 میکردم.ی می دیدمش تب پاچه بودم...اصال انگار وقتوای....معلوم نیست چرا اینقدر دست 

 سرم و پایین انداختم و گفتم: بله؟

 ـــ میشه من و بهزاد صدا کنی؟

 ـــ چرا؟

 ـــ یعنی تا آخر عمر باید آقا بهزاد باشم؟

 ـــ من که تصمیمی نگرفتم.

 ـــ یعنی چی؟ اذییتم میکنی؟

 ـــ من مگه شوخی دارم؟



 از دست میره...گفتم: بابا نگفتم که فکر نمیکنم...گفتم که تصمیمی نگرفتم. رنگش زرد شد. دیدم داره

 گفت: فکرات و کردی؟نفسی کشید و 

 ـــ آره.

 ـــ آره؟

 ـــ گفتم که آره.

 دست پاچه گفت: خب خب؟ نظرت چیه؟

 الحی نفر آقای صت که جاش و محکم کرده. و اون یه اذییتش میخواستم کنم...گفتم: تو دل من یه نفری هس

 اون فرد برام ارزش داره و قلبم برای اونه. نیست.

 انگار یه کوه یخ روی سرش خراب شده.

 ـــ جوابت رده؟

 سرم و به عالمت آره تکون دادم.

 عاشقت ستم بگم...بگم...که تا آخر عمرم با ناراحتی گفت: ببخشید مزاحمت شدم...فقط میخوا

 خدانگهدار خانم راد.ن که من و تحمل کردی. هرحال ممنومیمونم...این و قسم میخورم...به 

 این بار جای من عوض شده بود...مثل اینکه کوه یخ و رو من ریختن.

 از جاش بلند شد و بیرون رفت.

 نمیرم دنبالش؟ ر من اون استثنایی هست. ولی چرا با اینکه جوابم و رد شنید ولی هنوز عاشقمه؟ از نظ

 و برای خودش کرده.اون دل من ه دوسش دارم اونه...بگم باید برم و بهش بگم که تنها نفری ک

 به دنبالش رفتم.

 دیدمش که داشت به فرعی میرفت. دنبالش رفتم و گفتم: وایستا...مردم...د وایستا.

 میخکوب وایستاد و برگشت.

 د.کوچه خلوت بود. یعنی بهتر بگم کسی نبو و نشون میداد.سوزان شاد نبود...ولی چشماش هنوز این عشق 

 ـــ معدم درد گرفت. وایستا دیگه.

 ـــ ببخشید خانم راد.

 ـــ چه زود رسمی هم میشه...خانم راد...راستی میخواستم بهت بگم که اونی که دوسش دارم...



 ـــ بله...آقای صالحی نیست.

 د در صد...آقای صالحی نیست...اون شخص بهزاده.ـــ اون که ص

 با تعجب بهم نگاه کرد.

 م فرد مورد عالقت هم بهزاده؟ـــ یعنی اس

 ـــ بله...اون فرد تویی...تو مگه نگفتی بهت نگم آقای صالحی؟ خب منم گفتم بهزاد... پس کسی که 

 قلبم برای اونه اسمش بهزاده نه صالحی...قلبم اسم بهزاد روش حک کرده نه صالحی.

 ناگهان چهره ؼمگینش شاد شد و من و بؽل کرد.

 ...نوکریت و می کنم...عاشقتم...عاشق...وای خدا مرسی.ـــ آیناز خیلی نوکرتم

 ـــ زشته دیوونه...مردم نگاه میکنن. آبرومون رفت.

 ـــ بزار همه بفهمن که عشقم آینازه...عشقم و در آؼوش کشیدم. قربونت خدا.

 از بؽلش بیرون اومدم و ابروم و باال بردم و گفتم: ولیخب من شرط هم دارم.

 می پذیرم...تو اصال جون بخواه.ـــ هرچی باشه من 

 ـــ باید تا آخر با من باشی. باشه؟

 ــــ من باید برم خانوم راد...با اجازه.

 و خیلی جدی از پیشم رد شد.

 تو چشمام اشک پر شد...اون تا آخر با من نمیمونه؟ چرا؟

 جلوش وایستادم و گفتم: چرا؟ تا آخرش نیستی؟

 یکنی؟اشکام و پاک کرد و گفت: چرا گریه م

 بؽضم و خوردم و گفتم: نه...من که گریه نمیکنم.

 ـــ د اون چشمای خوشرنگ که بهم دروغ نمیگن...حقته...شوخی کردی میخواستم تالفی کنم.

 لبخندی زدم و گفتم: شیطون. 

 به ساعتم نگاه کردم...اوه اوه...دیر شد...

 ـــ بهزاد باید برم. دیر کردم. کالسم شروع شد.

 عال بای عزیزم.ـــ باشه...ف



 ـــ خدانگهدار.

 سریع خودم و به کالس رسوندم.

 

 نفس

 وای این آیناز خله چرا نیومد؟

 استاد داشت حاضر ؼیاب می کرد که یکدفعه آیناز در و باز کرد و گفت: سالم استاد.

 استاد نگهی بهش انداخت و گفت: سال خانم راد...از شما بعیده؟ چرا دیر کردید؟

 اجب بود.ـــ بخدا کارم و

 ـــ خب حاال...بفرمایید.

 کنارم نشست.

 ـــ خلوتتون خوش گذشت؟

 ـــ ساکت...به درس گوش بده.

 ـــ تا تو توضیح ندی چی شده من مثل کنه بهت چسبیدم...این تاوان کارته.

 ـــ چه کاری؟

 ـــ مهمونی..

 ـــ اون که باید میدادی...

 ـــ اینم باید بگی...ب...گو...

 ـــ نمیگم.

 ــ ؼلط کردی....بگو بگو بگو.ـ

 ماجرا و برام توضیح داد. بیچاره آیناز مثل جو زده ها میگفت.

 کالس تموم شد. 

 استاد رفت و من بطرؾ سینا و فرشاد که کنار هم نشسته بودند رفتم.

 ـــ فرشاد...

 ـــ جانم؟



 ..ـــ به رستا و کیوان هم بگو بیان.

 شدن.ـــ اونا که خودشون خود به خود دعوت 

 ـــ سینا دوست دخترات و نمیاریا...

 ـــ نه بابا...نمیارم.

 ـــ واه...پس مهمون ویژتون کیه؟

 ـــ خودت میگی ویژه...پس به فضوال مربوط نیست.

 ـــ چرا شما و آیناز نمیگید که مهمون ویژتون کیه؟ آیناز هم چندتا مهمون ویژه داره.

 ـــ حاال دیگه...

 من آیناز و رسوندم. خودمم به بیمارستان رفتم تا مامان به خونه بره و کمی خالصه کالسا تموم شد و 

 تراحت کنه.اس

 تو بیمارستان هم کلی کار کردم. دیگه خسته شده بودم. میخواستم بخوابم. 

 روی صندلی کنار تختش نشستم. دستم و زیر چونم گذاشتم و گفتم: داداشی...پارسایی...چرا نمیای؟ 

 گه بسه...خسته شدیم...مامان از ناراحتی و ؼم تا حاال چند بار بیهوش شد...پونه... دیگه کافیه...دی

 عزیز دلت...داؼونه....چشماش پر خون شده...دیگه بسه داداشی...تقریبا سه هفته به این صورت 

 خوابیدی...پس کی میخوای بیدار شی؟ ها؟ 

 از بیمارستان خارج شدم.ساعت و نگاه کردم. اوه...شش...سریع پیشونیش و بوسیدم و 

 ثنایی گفت: نفس خانم... موقع خارج شدنم ، دکتر

 برگشتم و گفتم: سالم...

 ـــ سالم دخترم.

 ـــ کاری داشتید؟

 ـــ بله...میخواستم بگم...بگم که یه دکتر خوب قراره از خارج بیاد...حاال معلوم نیست... ولی دست 

 مزدش باالست.

 .خواهش میکنم...اون االن کجاست؟ـــ بگید بیاد جناب ثنایی..

 ــــ نمیدونم...باید امروز فردا بیاد.



 ـــ خب خوبه...پس...پس من منتظرتون هستم...نگران پولش نباشید...هرچند باشه پرداخت میکنیم.

 ـــ ولی خیلی باالست.

 ـــ مگه چنده؟

 ه... حداقل با این وعضی میلیون میش چهل پنجاهـــ خب...خب...هر...هر عملش تو ایران به عبارتی 

 عمل میخواد. پنج ششکه آقا پارسا داره ، 

 همینقدره. حاال چه از کجا بیاریم؟...ما کل زندگیمون میلیون؟ ...سیصدمیلیون؟... دویست سیصدیعنی...یعنی 

 کار کنم؟

 به پارسا سری هم بزنه؟ـــ چکار کنم دخترم؟ بگم اگه ایران اومد ، 

 یش میکنم.ـــ بگید بیاد...یه کار

 ـــ پس فعال خدانگهدار.

 ـــ خداحافظ.

 از بیمارستان خارج شدم و به خونه رفتم.

 مامان و بابا هم لباسشون و پوشیدند تا به بیمارستان بیان.

  باریک خیلی کمرم میشد باعث این و بود دورش هم طالیی کمر یه که کردم انتخاب رو نفتی آبی مانتوی یهمنم 

  خط هم هاش کناره که تیره آبی ساتن روسری یه ..پوشیدم مشکیموهم تفنگی لوله جین لوارش .بیاد نظر به تر

 هم یه رژ  بعد برداشتمو هم دستی کیؾ یه.میومد خیلی مانتوم رنگ به که کنم انتخاب داشتو مشکی های خطی

 زدم.

 یه مکانیکی که میشناختمش رفتم.بابا و مامان و رسوندم و خودمم به سمت 

 بهم گفته بود که آخر شب بیام. منم االن اومدم.( مکانیک ) یسته آقای شا

 ماشین و بهش تحویل دادم.

 خودمم به ایستگاه رفتم و یه ماشین دربست گرفتم. راستش دیگه فرز شده بودم. اول میدیم که واقعا تاکسی 

 هست یا نه.

 یاره...همچنین به این فکر می کردم چه کسی و با خودش میخواد بهمش به این فکر می کردم که سینا  تو راه

 که چه کسی هم با آیناز میاد...وای که خدا این فضولی و ازم نگیر...خب فضولم دیگه...



 پول و حساب کردم و از ماشین پیاده شدم.به رستوران رسیدم. 

 داخل رستوران رفتم.

 آالله و نازنین و دوتا پسر اومده بودند.

 بطرفشون رفتم و سالم کردم.

 له: سالم نفسی...معرفی می کنم....این نفس دوست من و همونی که بهت گفتم عزیزم....نفس جون آال

 ) و در حالی که دست پسر کناریش و داشت و بهش اشاره می کرد ادامه داد:( و اینم رایان جون دوستم.

 رایان: سالم نفس...بابت اول شدن بهت تبریک میگم...خوشحالم.

 ـــ ممنون...

 آالله بود که خامش کرد....یادمه یکی از بچه ها نظر خوشتیپ و مهربون میومد...شک ندارم این  پسره به

 میگفت یه بار حتی همزمان پنج تا دوست پسر داشت. نازنین بازم آدم تر بود.

 نازنین: نفس جون این آقا هم ، کاوه پسرخالمه.

 سالمی کردم و کاوه هم سالم کرد.

 .رستوران تو فضای باز بود

 ساعت تقریبا هشت بود که از دور ماشین فرشاد و دیدم.

 خوشحال شدم و بسمتشون رفتم. میدونستم که رستا و کیوان هم باهاشون هستند.

 ماشین پارک شد و فرشاد و کیوان و بهزاد پیاده شدند.

 .خل شدند؟ماتم برد...واه....پس رستا کوش؟ اون چرا نیومد؟....اصال آیناز چرا با بهزاد نیست؟ واه..

 حال شما؟ بسمتم اومدند و کیوان گفت: سالم نفس خانم...دیدار دوباره...و البته آرش فرشاد و کیوان  و بهزاد 

 ـــ سالم.

 بهزاد: سالم نفس جان.

 ـــ سالم.

 فرشاد: سالم نفسی...خوبی؟

 ـــ سالم.

 آرش: سالم نفس.



 ـــ سالم آقا آرش.

 ـــ خوشحالم میبینمت.

 ـــ منم.

 خل میخواستند برن که جلوشون وایستادم و گفتم: کجا؟به دا

 کیوان: داخل...

 ـــ متاسفم...پس رستا جونت کو؟ بهزاد آیناز کوشش؟ چرا رستا و آیناز با شما نیستن؟

 ـــ اگه یکم چشات و باز کنی ما و می بینی گلم.

 یم و من گفتم: چطوری بطرؾ هم دوید سریع برگشتم و ....آیناز و رستا خندون بهم نگاه می کردند.

 رستا؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ خوش گذشت؟ کی اومدی؟ با چی رسیدی؟

 ـــ گمشو بابا....سالمی علیکی...

 ـــ علیک.

 آیناز: خیلی بی ذوقی نفس...

 ـــ چرا؟

 ـــ خب مگه نگفته بودم که مهمون با خودم میارم؟

 ـــ آره آره....پس کوشن؟ من که کسی و نمیبینم.

 .ما و به این گندگی نمی بینی؟ حتما باید مثل اون هرکوال باشیم تا ببینی؟ـــ کوفت..

 ..نه نه........اینکه صدای...نهکیه و شنیدم؟ با شنیدن صدا میخکوب شدم. من...من....صدای 

 برگشتم و نگاهشون کردم. به آیناز و رستا و پسرا هم نگاه کردم که من و می دیدن.

 میشد بسمتشون دویدم و هر دوشون و بؽل کردم.با سرعتی که خودمم باورم ن

 ؟توییمن: س...سل..ام...سالم...من واقعا درست می بینم؟ مهنا خودتی؟ مهدیس واقعا 

 مهنا: آره...خود بدبخت ننه مردمونیم.

 ـــ شما...شما چجوری؟ چجوری او...اومدید؟

 مهدیس: ماجرا داره....حاال بزار عرقامون خشک بشه...بعد.

 ی چی؟ من باور نمیکنم. آخه مگه میشه؟یعنـــ 



 مهنا: حاال که شده.

 مهدیس: مهنا برو پیش آقاتون دیگه...رستا و آیناز جو زده رفتن.

 من: آقاتون؟

 ـــ واه....مگه نمیدونی؟

 ـــ چیه و نمیدونم؟

 ه خونه ـــ بابا مهنا هم خانوم مرؼیه برا خودش....آرش یه شب بعد از خواستگاری بهزاد از آیناز ، ب

 ما اومد و رسما از مهنا خواستگاری کرد. مهنا هم جو زده هومنجا قبول کرد و یه عقد خصوصی دو 

 روز بعدش گرفتن. فعال عروسی معلوم نیست.

 بابا دست هرچی نامرد و بستی که...ـــ 

 مهنا: چرا؟

 ـــ ما اینجا بوق بودیم؟

 ـــ به جان نفس نمیدونستم تو میای.

 بودا....دلیل قانع کننده هم بلد نیستی. ـــ از اون حرفا

 ـــ نفس یه عذرخواهی بهت بدهکارم.

 ـــ بابته؟

 ـــ در موردت بد قضاوت کردم.

 ـــ اون که کار همیشگیته....

 مهدیس: بس کنید....بابا آرش خودش و کشت...برو دیگه.

 تند.مهنا هم با عجله بسمت آرش رفت و آرش هم دستش و گرفت و باهم به داخل رف

 رستا و آیناز هم که مثل فرفره با آقایون مورد نظرشون رفتند. من و مهدیس هم با هم به داخل رفتیم.

 تقریبا بیست و خورده ای شده بودیم. از آالله و دوست پسر مودبش و نازنین و پسرخالش بگیرید تا 

 سوسن و فرید و نامزدش. شیوا و دوستش 

 آقایونشون مشؽول گپ زدن بودند. من رو به مهدیس گفتم: با( رستا و مهنا و آیناز) خانوما 

 نگفتی....چجوری شد که نجات پیدا کردید؟ مهنا حالش خوب شده بود؟



 ـــ اصال ما نجات پیدا نکردیم که....

 ـــ واه....پس پروازکردین اومدید اینجا؟

 ـــ نه...

 ـــ د بترکی...بگو دیگه.

 رش یه چیز دیگه بود.ـــ بابا ، اون یارو که من وگرفت کا

 ـــ یعنی چی؟ واضح بگو...ببین بخدا اگه بد توضیح بدی میکشمت...جون نکنی...بگــــــــــو.

 ـــ من  که بردن ، اولش ترسیدم...یعنی فقط جیػ میزدم...اون یارو که من و گرفته بود هی بهم فحش 

 خره از اون منطقه بیرون اومدیم. تا اینکه باالمیداد و میزد. البته جوری که بدنش و لمس نمیکردم...خالصه 

 به یه پل رسیدیم و همون آقا اسلحه و در مقابل کسی که رییسه فرستاده بود قرار داد. من داشتم سکته میزدم. 

 مرده بهش شلیک نکرد ولی تهدیدش میکرد. راننده هم مسیر راه و تؽییر داد....یه چند دقیقه ای تو راه بودیم 

 ین جلوی اداره پلیس نگه داشت...یعنی دیگه واقعا داشتم از تعجب شاخ درمیاوردم. به مرده گفتم: تا اینکه ماش

 مرده لبخندی زد و گفت: چرا باید خودمون و میخواید خودتون و معرفی کنید؟.... چیه؟ عذاب وجدان گرفتید؟

 چشمام به اندازه گوجه سبز  به خودمون معرفی کنیم. مگه پلیس هم خودش و به پلیس معرفی میکنه؟...دیگه 

 اداره رفتم. به اداره نمیخورد که جزعی باشه...یه اداره پلیس از ...به داخل ..شده بود...خدایا این چی میگه

 اون خفنا بود...تا داخل رفتیم ، همه به همون مرده احترام میگذاشتن...به یه اتاق رفتیم و مرده روی صندلی 

 به داخل اومدند.مرده سر جاش نشسته بود...با عصبانیت گفتم:  نشست...یه سرگرد و سرهنگ هم

 هی..هو..بلند شو..کوری؟ سرهنگ مملکت اومده و تو نشستی؟...سرهنگه گفت: خانم...ایشون خودشون 

 سرهنگ تمام هستن...با تعجب بهشون نگاه کردم و گفتم: یعنی چی؟ ...مرده یا همون آقای قدوسی گفت: خانم 

 شه گرفتیم...این گروه یک باند قاچاق هستن و ما یک ساله که مشؽول نابود کردنشون شما رو طبق نق

 هیچ نگران نباشید...ما دوستاتون و خواهرتون .و نجات میدیم...خوشحال شدم و تشکر کردم...یه شدیم...االنم 

 خوب نبود یکی دو چند روز بعد هم گروهشون تو ایران نابود شد و مهنا هم پیشم اومد...ولی خب چون حالش 

 روز تو بیمارستان بستری بود و بعد خوب شد.

 ـــ چه جالب....اصال فکرش و نمیکردم که پلیس باشه.

 ـــ مهنا هم اولش مثل من ترسیده بود.



 رستا و آیناز و مهنا با آقایون آمدند و فرشاد گفت: چقدر بی احساسی نفس....یعنی اصال نپرسیدی که 

 چرا سینا نیومده....

 ـــ اووو....راست میگی....چرا سینا نیومد؟

 کیوان: االن میاد...

 ـــ بهش گفتید که با دوست دختراش نیاد؟

 فرشاد: اون بیچاره سه تا دوست دختر داشت که اونام االن ازدواج کردن و یکیشون هم تصادؾ کرد و مرد...

 کیوان: نفس حال پارسا خوبه؟ بهتر شده؟

 نه...مثل قبله... سرم و پایین بردم و گفتم:

 آیناز: به پونه میگفتی که بیاد تا حالش عوض بشه...

 ـــ حالش خوب نبود....از همه عذرخواهی کرد.

 مهنا: دکترا چی گفتن؟

 ـــ توکل به خدا...البته گفتن که یه دکتر خوب داره از خارج میاد و فقط هزینش باالست.

 خندید؟همگی یه لبخند زدند. خلن؟ میگم حالش بده...می 

 بهزاد: خب خب خب...ببینید کی اومده...آقا سینا...

 با خوشحالی برگشتم.

 سینا خندون بطرفم اومد. منم خوشحال پیشش میخواستم برم که با دیدن مهمونش ضربان قلبم برای چند ثانیه 

 وایستاد.

 سرعتم و کم کردم و بطرفشون رفتم.

 سینا: به به نفس خانوم...خوب هستی؟

 ـــ ممنون.

 کیارش: سالم...

 و گفتم: سل...سالم...تو کی اومدی؟ با تعجب بهش نگاه کردم

 سینا: ؼروب رسید.

 سینا با سرعت پیش بچه ها رفت ومن و با تعجب فراوان رها کرد.



 دانشگاه اول شدی... یکیارش دست گلی که داشت و بهم داد و گفت: این...این برای قبولیت...خوشحالم که تو

 و و ازش گرفتم و گفتم: مرسی...من باید تشکر میکردم بابت کمک های تو  نم دستگللبخندی زد و م

 و اینکه باالخره استادی مثل شما داشتن نتیجش همینه دیگه...قبولی..خانوادت....

 ـــ حال برادرت خوبه؟

 رج میتونه سرم و به عالمت نه تکون دادم و گفتم: دکترا جوابش کردن...فقط میگن که یه دکتر اونم تو خا

 بهش کمک کنه.

 ـــ امشب یه سری بهش میزنم.

 ـــ ممنونم.

 تو چشمام زل زد و گفت: خواهش میکنم.

 و بسمت بچه ها رفت.

 استرس این چرا بامن اینجوری میکنه؟ قلبم تو دهنم اومد....چرا؟ اصال چرا یه مدتیه که وقتی می بینمش 

 ه حسی بهم میگفت نفس خفه شو...دل اون برای کس دیگه میگیرم و دگرگون میشم؟ وای خدا...کمکم کن...ی

 هست.

 نازنین و آالله با دیدن کیارش  بهش آویزون شدن...خاک بر سر آالله...دوست پسرش خیلی مودبانه ازمون 

 عذرخواهی کرد و از رستوران رفت... خانوم تازه متوجه شد و گفت: عزیزم کجا؟ میخواستم چشاش و 

 ز...آخه جلوی دوست پسرت میری به یکی دیگه می چسبی؟دربیارم...دختره هی

 خیلی آروم گفت: چی پچ پچ میکردید؟بهم چسبید و آیناز 

 ـــ کی؟ من وکیارش؟

 ـــ نه ...من و بهزاد...

 ـــ هیچی...حال پارسا و ازم پرسید.

 واال یه مرد ازدواج ـــ من نمیدونم این کیارش با اینکه هر دفعه بهت زل میزنه ، ولی خام و نرم نمیشه...

 کرده به چشات زل بزنه نرم میشه...چه برسه به مجرداش..

 ـــ تو چرا هر دفعه گیر میدی به چشام؟

 ـــ خب دلرباست....اصال تو که این چیزا سرت نمیشه...بگو ببینم مگه تو خبر نداشتی کیارش میاد؟



 ـــ نه...چه میدونستم.

 گارسون اومد.

 جوجه..بهزاد: من 

 رستا و کیوان هم جوجه خواستند...بهتره بگم هممون جوجه خواستیم.شوهر ذلیل: منم جوجه...  آیناز

 ...موقع خوردن چشمای خاک برسر هیزم ؼذاها و بعد از ده دقیقه آورند و مشؽول خوردن شدیم

 دار  شلوار جین دودی و بلوز یقهناخودآگاه بسمتش کشیده میشد...اوه...تازه متوجه شدم...چه تیپی!!! 

 ...خدایی خیلی جذاب شده بود.توسی

 تو این مدت نفهمیدم چی خوردم. آخه دقیقا روبروم نشسته بود. دیگه نمیتونستم تحمل کنم...اصال چرا من 

  اینجوری شدم؟ مگه چی بود؟ خب اینم یه آدمیزاده دیگه....وای خدا...من چرا حالم بده...نفسم نمیومد...

 ود...خاک تو سر پسر ندیدت کنم نفس...خب خشگله دیگه.... اصال تو رو سننه؟ دیوونه کننده ب سبزشچشمای 

 ته پیازی یا سر پیاز؟ کل پیاز...آخه تو که اینجوری نبودی دختر...چت شده؟ مخت هنگیده ها...

  دیدمش...بر سر نفس خنگ کنم ، یکبار دیگه  برای یک لحظه دیگه همه و نگاه کردم....کسی نمیدید...خاک

 چه دیدنی که با نگاهش ؼافلگیرم کرد. با دیدن من لبخند دختر کشی زد و مشؽول خوردن ؼذا شد. ولی

 بمیریکه از این لبخند ها میزنی...دلم که باهام نیست ، دیگه این لبخند دختر کشــــــت چی بود...

 ینی کرد.، نازنین شروع به خودشیر( یا بهتره بگم من یکی کوفت کردم )ؼذاهامون و که خوردیم 

 ـــ کیارش جان ، برامون یه آهنگ بخون....صدات فوق العادست...میخوایم بشنویم.

 سینا: نازی راست میگه....بدو کیارش...یه آهنگ بخون که هوس کردم.

 کیارش: تازه ؼذا خوردیم.

 فرشاد: آخه چه ربطی داره..از اون حرفا بودا....زود تند سریع بخون.

 کسی که بخاطرش اینجا جمع شدیم حاضره....و رو به من با لبخند خاصی گفت: کیارش: اول باید ببینیم 

 ...میشه بخونم؟جان نفس

 یعنی داشتم از ذوق پر می گرفتم. برای من احترام گذاشت. حاال فکرای بد نکنیداااا.

 اره ای نیستیم.هر جور میل شماست...ما که کشما استادید...منم با لبخند مهربونی گفتم: شما خواننده هستید...

 آیناز یه ضربه بهم زد و آروم گفت: اوهو...خورشید از کجا طلوع کرده؟



 ـــ چطور؟

 ـــ بابا این لبخندای خاص و مهربون و ذوق مرگ شدن تو و تعارؾ ناز نازی من و کشته.

 ـــ منحرؾ.

 ...بچه دوساله هم میفهمه.هستش ـــ دیوونه ضایعه

 لهت میکنما...بابا من و چه به این خودشیفته. ـــ آیناز یه بار دیگه چیزی بگی

 فرشاد: د بگودیگه کیارش...رضایت هم که از نفس گرفتی.

 ـــ فرشاد.

 ـــ کوفت...بخون...شورش و درنیار.

 ـــ پس همون آهنگه که دوسش داری و میخونم.

 .سینا: کیارش یه آهنگ بخون که واقعا از ته قلبت باشه. میخوایم از دلت باخبر بشیم

 کیارش با حرؾ سینا چند ثانیه به فکر فرو رفت و رو به فرشاد گفت: پس میخوام این آهنگ و تؽییر 

 بدم...میخوام یه آهنگ از ته قلبم بخونم. چشماش و بست. فکر کنم میخواست یه احساسی درش ایجاد بشه. 

 با احساس زیاد شروع به خوندن کرد:

 

 فًؼگی کٌاؿ تْ ىیـیٌَ 

 

ا تْ عْىثیٌنهي تَ فًؼگی ت  

 

 صتی آیٌؼٍ ی ؿّیاییوْ 

 

 هي تْیَ چيوای تْ هیثیٌن

 

 ُوَ رًْوْ تغْای هیثغين

  



 آعَ ػيوت ّامَ هي تی صؼٍ

 

 مـًْىتن تی تْ تی هلِْهَ

  

 پیو ػين تْ ُـ ػيوخی ؿػٍ

 

ؿػٍپیو ػين تْ ُـ ػيوخی   

 

 حاًیَ تَ حاًیَ هیغْاهت

 

تضت ُـ ىـایطی هیغْاهت   

 

ْىی صتی لضظَ ای کَ تافیگ  

 

 یا کَ ّهتی ماکتی هیغْاهت

 

 حاًیَ تَ حاًیَ هیغْاهت 

 

 تضت ُـ ىـایطی هیغْاهت

 

 صتی لضظَ ای کَ تافیگْىی

  

 یا کَ ّهتی ماکتی هیغْاهت



 

 تْیَ ىة ًيیٌیَ ُـ ُلتَ

 

تاف تْ ؿّ فیـ ًظـ ػاؿم هي   

 

 فیـچيی ًگاُتْ هیؼفػم 

 

 ّلی تؼؼ تَ ؿّت ًویاؿم هي

 

 تْ تـای هي توام ػيوی 

 

 هي ُویيَ ّامَ تْ ػلتٌگن

 

 آط کَ رًْن ّامَ تْ ػؿ هیـٍ

 

ّامَ ػيوت تا ُوَ هیزٌگن   

 

 ّامَ ػيوت تا ُوَ هیزٌگن

 

 حاًیَ تَ حاًیَ هیغْاهت

 

تضت ُـ ىـایطی هیغْاهت   

 



 صتی لضظَ ای کَ تافیگْىی

 

یا کَ ّهتی ماکتی هیغْاهت   

 

 حاًیَ تَ حاًیَ هیغْاهت

  

 تضت ُـ ىـایطی هیغْاهت

 

لضظَ ای کَ تافیگْىیصتی   

  

 یا کَ ّهتی ماکتی هیغْاهت

 

ثانیه به ثانیه حمید طالب زاده "  "  

 

 ُوَ تـاه ػمت فػین.

 عیلی فیثا عًْؼ. كکـ کٌن تغآـ ایٌَ کَ ٍؼاه پـ اف اصناك تْػ. تَ ًظـ هي تـای ُوْى ػيوو کَ

ال ًویؼًّن چـا...ّلی، عًْؼٍ... ّلی عة هي ػّمت ًؼاىتن کَ ایٌطْؿ تاىَ...اٍ تِن گلتَ تْػ  

.ًویغْام... ًویؼًّن...ًویؼًّــــــــــــــــن   

 كـىاػ: تاتا ایْل...ها ؿّ ُن تـػی تْ صل.

 آؿه: عیلی فیثا عًْؼی...عْىن اّهؼ.

 کیاؿه چيواه ّ تاف کـػ ّ گلت: ىوا عْػتْى گلتیؼ تا صل تغًْن.

 میٌا: صاال اّى کیَ کَ ُـ هِوًْی فیـ ًظـ ػاؿیو کلک؟

میٌا...تاف كْْل ىؼی؟ـــ   



 ـــ ٍضثت کَ تلؼ ًینتی.ُوْى هؼؿی ُن کَ صـف هیقًی عْب ًینت..كْْل چیَ؟  کٌزکاّ گلن.

 ـــ میٌا راى.

 ـــ کْكت.

 ـــ اّى ّهت تْ عیلی ارتواػی...ًَ؟

صاال...ـــ عة   

ؿكتن. ػاىتن هیوـػم. تـای ُویي تَ ػاتلیْمی  

ْارَ ىؼم.تؼؼ اف چٌؼ ػهیوَ تیـّى اّهؼم ّ تا آؿه ه  

 آؿه: مالم.

 ـــ مالم. عْىضالن کَ تَ هِوًْیوْى اّهؼی...اگَ هیؼًّنتن هیای کَ عْػم تِت هی گلتن.

 افه گؾىتن کَ گلت: ًلل.

 تـگيتن.

 ـــ تلَ؟

 ـــ هیغْامتن یَ چیقی تگن.

 ـــ عة هیيٌْم.

 ـــ ؿامتو هیغْامتن...هیغْامتن افت...افت تا...تاتت...تاتتَ...

 ـــ تاتتَ؟

ــ تاتت کاؿایی کَ هْرة اؽیتت ىؼ ، ػؾؿعْاُی کٌن. تغؼا كکـ تؼ ًویغْامتن تْ ؽٌُت اف هي ًوو تثٌؼٍ... هيـ  

کَ تاُات ىْعی کٌن. هي تْ ؿّ تَ اًؼافٍ آیٌاف ػّمت ػاؿم. ًَ کوتـ ًَ تیيتـ. ًویغْامتن.... كؤ هیغْامتن   

ّوي هیغْامتن تگن کَ تاتت ؿكتاؿ تٌؼم افت ـــ تـّ...تـّ عْػت ّ لْك ًکي. عاًْهت هٌتظـٍ...فىتَ...ػؿ  

هؼؾؿت هیغْام.   

 ـــ هوٌْى.

 ـــ ػؿ ّوي....تاتت اًتغاب عْتت تِت تثـیک هیگن...هٌِا ػعتـ عیلی عْتیَ ّ ّاهؼا ػّمت ػاؿٍ. عْىثغت تيیؼ.

 ـــ ًظـ لطق ىوامت...عْاُـم کَ تاییؼ کٌَ ػیگَ پل ػعتـٍ ػالیَ.



کـػ. هْهغ گلتي عْاُـ تَ هي اىاؿٍ  

 اف آؿه ػّؿ ىؼم ّ تطـف ػعتـا ؿكتن.

 هٌِا: ّای آیٌاف...یَ تلْف ػیؼم هؼـکَ...كؤ گـًَّ...ٍؼ ّ تینت تْهي. ّلی عیلی عْىگلَ.

 هي: ػـّك ّ عْاُـىُْـ تِن چی هیگي؟

 آیٌاف: ُیچی تاتا.

 ـــ تثیٌن یَ ػـّمی تگیـیؼ ها ؿّ عالً کٌیؼ ػیگَ.

کْ پْل ّ رِیقٍ...ؿمتا:   

کـ اًّا ًثاىیؼ...عؼا تقؿگَ...تاتا ها هـػین...هي یَ ؿؾای ػـّمی هیغْام. یاال...ؿمتا ، آیٌاف ، هٌِا ػـّمیـــ تَ ك  

هیگیـیؼ یا ًَ؟ چیَ؟ ًکٌَ هیتـمیؼ اف ىة اّل؟ ُا؟   

هٌِا: گويْ تاتا.   

 ـــ عة ؿامت هیگن ػیگَ...ػلن لک فػٍ تـای ػـّمی.

 آیٌاف: عة عْػت ػمت تَ کاؿ ىْ.

یاؿی ًؼاؿم....ىوا عآـعْاٍ ػاؿیؼ. ـــ هي کَ  

 ؿمتا: عة تاتا...ریگـ ها ؿّ مْفًّؼی.

 ـــ پل ػـّمی هیکٌیؼ؟

 هٌِا: اًگاؿ میة فهیٌی پیاف هیغْای تغـی...هگَ ُویي رْؿی کيکی کيکی هیيَ؟

 ـــ چطْؿ کيکی کيکی هیيَ ػل پنـ هـػم ّ ػفػیؼ...اّى ّهت ًویيَ ػـّمی کـػ.

ایي ػیْاًَ ُا کَ تَ كکـ هي ّ تْ ًینتي...تچَ ُا هي اگَ هیگن ػـّمی کٌیؼ تغآـ ایٌَهِؼیل: تاتا ًلل راى...  

کَ لثامام تـام کْچیک ًيَ. ُویي.   

 هٌِا: هـمی هِؼیل راى. آعـ اصنامتَ؟ ًَ؟

 ـــ تلَ راًن...ایي تَ تَ اصناموَ...

 پنـا پیيوْى اّهؼًؼ. ًافًیي ّ كاهیلو تؼؼ اف آٌُگ عًْؼى کیاؿه ؿكتٌؼ.

 میٌا: کیْاى تِتـٍ ػیگَ تـین.



 هي: کزا؟

 ـــ عًَْ پنـ ىزاع...عة تاتا عْاتوْى هیاػ ػیگَ.

 تؼؼ اف یَ ؿتغ ُوَ ؿكتٌؼ. الثتَ هي ّ کیاؿه هًْؼین.

 کیاؿه: عة...ُوَ ؿكتي...هیيَ تیام تَ ػیؼى پاؿما؟

 ـــ صتوا...اگَ فصوتی ًینت. پل یک ػهیوَ ّاینتا تا هي تـم ّ پْل ّ صناب کٌن.

: مالم.تَ ٌٍؼم ؿكتن. اف هـػٍ پـمیؼم  

 ـــ مالم.

 ـــ تـای ها چٌؼ ىؼ؟

میَؼ ّ چِل ّ ػّ تْهي. هاتل ىوا ّ ًؼاؿٍ. (تَ هاًیتْؿ ًگاٍ کـػ ّ اػاهَ ػاػ: )ـــ تـای ىوا هیيَ  

یؼم.ّای...عاک تـ مـم. هي میَؼ تْهي تیيتـ ًؼاؿم کَ. پل افه یَ ّهت تگیـم ّ تگن کَ یَ چِل تْهي ّ كـػا ه  

 ـــ تثغيیؼ...هیيَ....

 ـــ تلـهاییؼ.

 تا تؼزة تَ ٓـف کٌاؿین ًگاٍ کـػم.

 کیاؿه چٌؼتا تـاّل تَ هـػٍ ػاػ.

 پنو فػم ّ گلتن: تگیـ...ُوَ هِوْى هي تْػى.

 ـــ ّهتی یَ هـػ ایٌزا ُنت...چَ ًیافیَ کَ ػمت تْ ریثت کٌی.

ػیک تْػا...ّلی عة تؼؼا پنو هیؼم.صـكی ًقػم. هـتًْت کـی رْى. یَ پٌزاُی کن ػاىتوا...ًق  

 تَ ٓـف هاىیي ؿكتن. کیاؿه ُن تؼؼ اف چٌؼ ػهیوَ اّهؼ.

 هاىیي ّ ؿّىي کـػ ّ ؿاٍ اكتاػین.

 ـــ هـمی.

 تَ ٓـكن تـگيت.

 هي: صناب کـػى.

 لثغٌؼ فػ ّ چیقی ًگلت.



 هي: ّلی هي ًویتًْن هثْل کٌن. تیا.

 ّ پْل ّ تِو ػاػم.

 ـــ ایي چیَ؟

یگَ.ـــ عة پْلَ ػ  

 ـــ تـای چی؟

 ـــ هي اّى هِوًْی ّ تـگقاؿ کـػم.

 ـــ عة؟

 ـــ عة ّ عْب...پل پْلو ّ تایؼ هي تؼم.

 ـــ ایي كؤ هي ّ تْ هیؼًّین.

 ـــ عة ُویي ػیگَ...هي هیؼًّن. پل تگیـ ّ چًَْ ًقى.

 ـــ گلتن کَ هي....

 ـــ تل ًکي ػیگَ...تگیـ.

 پْل ّ افم گـكت.

َ پٌزاُی کوَ.ـــ كؤ تایؼ تگن کَ ی  

 ـــ هگَ ؿـتیَ این.

...ّاهؼا هگَ "هگَ ها ؿـتیَ این"لثغٌؼی فػم ّ تَ تیـّى ًگاٍ کـػم. تَ كکـ كـّ ؿكتن. تَ صـكو كکـ هی کـػم.   

 هي ّ کیاؿه ؿـتیَ ُنتین؟ ها عیلی تاُن ٍویوی ىؼین. اٍال اّى ًلل ّ کیاؿه کَ عْى ُن ّ هیغْؿػى ّ تاف 

عیلی ػُْ ىؼین. ؿامتو االى کَ كکـه ّ هیکٌن ، هی تیٌن کیاؿه اًّوؼؿ ُن کَ ػؿتاؿهتيٌَ تْػى ، ًینتین. ها   

 كکـای تؼ کـػٍ تْػم ، ًینت. تلکَ عیلی هِـتْى ّ عْتَ...پنـ عْىگل ّ ىیک پْه ّ ُوچٌیي عاًْاػٍ ػّمت 

هیتًْن ػؿکو کٌن...صتوا ُنت...اٍال هي ًویؼًّن چـا تا ایي ، ایٌوؼؿ ػؿ اكتاػٍ تْػم...ىایؼ صاال کَ هیيٌاموو ،  

 اًّن ؿارة هي ُویي ْٓؿ كکـ هیکٌَ.

 تْ ؿاٍ تؼْی اّهات ًگاٍ ُای مٌگیٌو ّ صل هی کـػم.

 ـــ ًلل...



 ـــ تلَ؟

 ـــ پاؿما تـییـی ًکـػٍ؟

 ـــ ًَ...ٌُْفم هخل...

 تا ٍؼای ّصيتٌاکی کَ تَ گْىن ؿمیؼ ، ٍؼام ّ هطغ کـػم. هخل ایٌکَ تَاػف کـػٍ تْػین.

ىیي ٓـف چٌؼتا پنـ کَ تِيْى ّل گـػ هیغْؿػ پیاػٍ ىؼًؼ.اف ها  

 یکی هخل افًّایی کَ ػمت هیقًي تَ پـیق تـم ّ هُْاىْى میظ ینغی هیيَ تْػ. اّى یکی ُن هخل عـّك.  كؤ یَ 

 هْهْلی هْ هْ کن ػاىت. یکی ُن کَ کچل تْػ ّ یَ کالٍ گؾاىتَ تْػ. اّى یکی ُن کَ تا لثامای ریـو تْ ػیؼ تْػ.

 عـّمَ گلت: ُْ...چَ عثـٍ....کْؿی هگَ؟ ًویثٌی؟ یا عْػت ّ فػی تَ ًؼیؼى اصون. 

 کیاؿه تا ػَثاًیت پیاػٍ ىؼ.

 کیاؿه: چی تلـْؿ کـػی؟

 کچل: ًلِوا ًویلِوي....فػی هاىیي ها ّ ػاؿْى کـػی ، اّى ّهت ػّ هْؿت ّ ًیوت ُن تاهیَ؟

 هي پیاػٍ ىؼم ّ گلتن: کیاؿه تیا...ّليْى کي.

یـَ تا ػیؼى هي یَ چيوک تَ پنـا فػ.لثاك ر  

 کیاؿه: ًلل تـّ تْ هاىیي.

 ـــ ّلی...

 ـــ هیگن تـّ تْ هاىیي.

 تا عين گلت. هٌن تَ ٓـف هاىیي ؿكتن. ُوْى لثاك ریـَ هیغْامت تَ ٓـكن تیاػ کَ کیاؿه یَ چک فػه. اّى ّ

ّلی کنی ًثْػ. تـای ُویي تَوینػّمتاه ُن ىـّع تَ فػًو کـػى. عیلی تـمیؼٍ تْػم. هیغْامتن ریؾ تقًن   

 گـكتن تَ پلیل فًگ تقًن. ّ ُویي کاؿ ّ کـػم. اًّوؼؿ کیاؿه ّ فػى کَ اف ػٌُو عْى هیْهؼ. ّلی عة لثامای

 پنـا ُن تغآـ کتک عْؿػى اف ػمت کیاؿه ، عًْی ىؼٍ تْػ.

...ًویتًْنتن ٓاهت تیاؿم. ّای عؼا....هي چـا ایٌوؼؿ صالن تؼٍ  

تطـف کیاؿه ػّیؼم ّ ػمتو ّ گـكتن.هی کيیؼ کَ  کاؿ ػاىت تَ چاهْ  

 کیاؿه: هگ...هگَ...ب...تِت..ًگ...كتن...تـّ تْ...تو..یي.



 ـــ کیاؿه صالت تؼٍ.

 ـــ تـ...ّ..تْ.

 کچل: عاًْهی...

 تا عين ًگاُو کـػم.

ی؟ اػاهَ ػاػم:ـــ ىوا چی افهْى هیغْایؼ؟ چـا تا...هیغْامتن چی تگن؟ تگن تا ًاهقػم؟ تگن تا ػّمتن؟ تگن چ  

 ىوا...ىوا هیؼًّیؼ ایي کیَ؟

 کچل: تگْ...ایي الت تی مـ ّ پا کیَ؟

...ـــ ػؿمت صـف تقى پنـٍ ًلِن. ػكؼَ آعـتَ   

 ـــ هخال چَ کاؿ هیکٌی کْچْلْ؟ ُا؟

 ًلِویؼم ایي تا هي تْػ؟ تَ هي هیگَ کْچْلْ؟ َُ...عیال کـػٍ....پل ًویؼًَّ هي یَ ػوـی تکْاًؼّ کاؿ کـػم. تْ

 اّى ؿّفایی کَ گـّگاًن گـكتَ تْػى ، هیتـمیؼم. ّلی صاال ًَ...پای رْى یَ اًناى ػؿهیًَْ...

 ـــ ًلِویؼم تْ تا هي تْػی گلتی کْچْلْ؟ آؿٍ تی مـ ّ پای ّل گـػ؟

مـت هیغاؿٍ؟هْ میظ میغی: تـّتچ...یَ كیٌگیلی تَ ها هیگَ تی مـّ پا...تثیٌن ػعتـ رْى ػين کْؿت کـػٍ ُا...  

تؼرْؿ.ـــ   

 ُوَ تؼزة کـػٍ تْػى اف صاّـ رْاتین. صتی کیاؿه.

 کیاؿه: ًلل تـّ تْ هاىیي.

 ـــ یَ ػهیوَ ّاینتا...هیغْام تثیٌن ایي ایالت ُای تیيؼْؿ تَ چَ رـػتی ایي ؿكتاؿ ّ هیکٌي.

 کچلَ هیغْامت میلی تقًَ کَ اف پيت تْ ػهاؿو هيت فػم. صوو تْػ...ػهاؽ ػولیو اف را ػؿاّهؼٍ تْػ.

 عْػىن تؼزة کـػٍ تْػ.

 کیاؿه: ًلل...ىـ ػؿمت ًکي.

 ـــ كؼال کَ ىـ ػاؿٍ ػًثال هي هیاػ.

 لثاك ریـَ ُن یَ هيت هیغْامت تقًَ کَ تا پام یَ لگؼ تْ ىکوو فػم. اف ػؿػ تَ عْػه هی پیچیؼ.

 عـّمَ: تچَ رْى...هخل ایٌکَ عْػتن ىـیا.



ی ًینتن.ـــ ىکنتَ ًلنی هی كـهاییؼ...ػؿ هواتل ىوا کَ ػؼػ  

 ُویي تیي پلیل اّهؼ.

 هٌن تَ ٓـكيْى ؿكتن ّ پلینَ کَ كکـ کٌن مـّاى تْػ ، پیاػٍ ىؼ.

 ـــ مالم رٌاب.

 ـــ مالم. چی ىؼٍ؟

هلؼؿی هیکـػى.ـــ ایي اكـاػ تی مـّ پا تا ها تَاػف کـػى ّ تؼؼه   

اف گلتَ ُاتْى هوًٌْن.ـــ   

 ـــ عْاُو هی کٌن.

ثـػ. ُوًْزا هیغْامت تُوَ پنـا ّ گـكت ّ تَ اػاؿٍ تؼؼ اف چٌؼ ػهیوَ عْامت.  ّ تنوتيْى ؿكت ّ اف ُوَ تّْیش  

 کیاؿه ّ ىٌاعت ّ گلت:

 ىوا ًگـاى ًثاىیؼ رٌاب آؿتیي. هي عْػم کاؿىْى ّ هینافم. آعَ یَ چٌؼ هؼتی تْػ کَ ایٌا تا هلؼؿیيْى اف هـػم

 پْل هی گـكتي. ىوا صالتْى االى عْتَ؟

کتْى.ـــ تلَ...هـمی تاتتَ کو  

 ـــ ّظیلنت. تایؼ اف عاًْهتْى مپامگقاؿ تاىیؼ. اگَ ایيْى آالع ًویؼاػى ، ها هطلغ ًویيؼین.

 کچلَ تَ پنـا یَ چیق گلت. تؼؼ اف توْم ىؼى صـف کچلَ ، ُوَ تطـف هي ّ کیاؿه اّهؼى.

 لثاك ریـَ: مل...مالم...آهای...آهای آؿتیي.

 کیاؿه رْاتی ًؼاػ.

ُنتیؼ...تثغيیؼ.کچل: ها ًویؼًّنتین ىوا   

 هي: یؼٌی اگـ کل ػیگَ ای تـیـ اف آهای آؿتیي تْػ ، لت ّ پاؿه هی کـػیؼ؟

 ـــ ًَ...تاّؿ کٌیؼ عاًْم آؿتیي ها هٌظْؿی ًؼاىتین.

 پلیل:  یؼٌی میَؼ ُقاؿ تْهي اف یَ را ّ ػفػی اف رای ػیگَ ّ چاهْ کيی ّ ػاتـ تاًک فػى هٌظْؿی ًثْػ؟

اؿه ُن تَ ٓـف تیواؿمتاى ؿكتین.پلینَ اًّا ّ تـػ ّ هي ّ کی  

هي ؿاًٌؼگی کٌن؟هي: اگَ عنتَ ای ،   



 ـــ هـمی. ًویغْاػ.

 ـــ عة پل اگَ ًویتًْی یَ هْهغ ػیگَ تقاؿ تیا...االى عنتَ ای...صالت ُن عْب ًینت.

 ـــ هوٌْى...هیيَ یَ مْال تپـمن؟

 ـــ تلَ؟

....تْ...ـــ تْ   

 ـــ هي چی؟

ؿكت. ـــ ُیچی...ّلو کي...یاػم  

 هخل ؿّف هؼلْم تْػ هیغْامت چیقی تگَ ّ هٌَـف ىؼ. هٌن ًویغْامتن تَ صـف تیاؿهو.

 تَ تیواؿمتاى ؿمیؼین.

 کیاؿه هاىیي ّ پاؿک کـػ. هیغْامتین پیاػٍ تيین کَ چيون تَ فعن ؿّی پیيًْیو ّ لثو اكتاػ.

 هي: ّاینتا.

 ـــ تلَ؟

ػاؿْى ىؼٍ. افه عْى هیاػ...صتوا ػؿػ ُن ػاؿٍ. ّاؿػ ُوًْزْؿی کَ تَ لة پاؿه ًگاٍ هی کـػم ، گلتن: لثت  

 تیواؿمتاى کَ ىؼین صتوا تـّ تثیي چی ىؼٍ...مْف ػاؿٍ؟ ًَ؟

 چيوام ّ اف لثو تـػاىتن ّ تَ ًگاٍ عیـه تـعْؿػ کـػم. تافٍ هتْرَ هْهؼیتن ىؼم. هي ُْامن ًثْػ ّ تَ لة پاؿه

عاک تـ مـم. هّْْع تَ ایي هِوی ّ چطْؿ ًلِویؼم.ػم. ّای عؼای هي...ػمت هی کيیؼم ّ عًْو ّ پاک هی کـ  

 مـیغ عْػم ّ ػوة کيیؼم ّ گلتن: چـا ًينتی؟ تلٌؼ ىْ تـین ػیگَ.

 ّ عْػم مـیغ اف رام پیاػٍ ىؼم. کیاؿه ُن پیاػٍ ىؼ ّ تاُن تطـف ػاعل ؿكتین.

 

  فصل دهم

 

ل هیغْامت ّ اّى اهْاء. عالٍَ تْ تیواؿمتاى ُوَ پـمٌل کیاؿه ّ ىٌاعتٌؼ. صاال هگَ ّل کي تْػى. ایي ػک  

 تؼؼ اف چٌؼ ػهیوَ تطـف اتام پاؿما ؿكتین. اّل هي ؿكتن. کیاؿه تِن گلت کَ رایی کاؿ ػاؿٍ. تؼؼ اف ؿمیؼى هي تَ 



 اتام پاؿما ، کیاؿه ُن اّهؼ.

 چيون کَ تَ پاؿما اكتاػ ، اىکام مـافیـ ىؼ.

 کیاؿه: صالت عْتَ؟

اف ًقػیک تثیٌَ.ـــ پاؿما...عیلی ػّمت ػاىت تْ ؿّ   

 ـــ تـّ ػاعل.

 تِو ًگاٍ کـػم.

 هي: ّلی آعَ ًویقاؿى.

 ـــ اًّو تا هي. یَ کاؿی هی کٌین.

 تَ ػاعل اتام ؿكتین.

هي کٌاؿ پاؿما ًينتن ّ مـم ّ فیـ اًؼاعتن. کیاؿه ًگاُی تَ پاؿما کـػ ّ تؼًو ّ ػمت فػ.   

ّ تاف کـػم ّ تَ ّمایلی کَ تِو ٍّل تْػ صل هی کـػم چيوام اف اىک پـ عْى ىؼٍ. اف ػؿػ ػّؿی چيوام  

ًگاٍ کـػم.    

 ـــ پاؿمایی ها اّهؼین. عْاُـت اّهؼٍ. آتزی کْچیکت. ًلل...ًافًیٌت...ػاػاىی یَ هِوْى عْب تـات آّؿػم. کیاؿه

. تْ کَ هِوْىآؿتیي ایٌزامت. ُوًْی کَ هیغْامتی تـای یکثاؿم تثیٌیو. ػ چـا تلٌؼ ًویيی. فىتَ رلْی هِوْى  

 ًْافیت تینت تْػ. پل چـا تلٌؼ ًویيی. عْىت ًیْهؼ؟ ًگـاى ًثاه. اهـّف كـػامت کَ ػکتـ عْتی اف عاؿد تیاػ.

ػّتاؿٍ تاف هی کٌی هیگي کاؿه صـف ًؼاؿٍ. پل تقّػی هي تْ ؿّ هی تیٌن. تا پًَْ ػـّمی هی گیـی. ػكتـت ّ   

 ّ هيـْل کاؿت هیيی. ًگـ...ًگـاى...ًگ...

. عؼایا چـا پاؿما؟ چـا تـاػؿ هي؟ چـا صاال مکتَ هـقی کَ اهیؼی تِو ًینت؟ چـا؟ًویتًْنتن اػاهَ تؼم  

 کیاؿه تَ ػمتگاٍ ُا ًگاُی کـػ. تؼؼ صـکاتی ؿّه اًزام هیؼاػ کَ عْػم مـ ػؿ ًوی آّؿػم.

.کیاؿه: ًلل تِتـٍ کَ تـی  

 ـــ ًویتًْن.

 ـــ صالت تؼٍ. كياؿت هیلتَ. تـّ تیـّى...هٌن االى هیام.

يًْی پاؿما تْمَ فػم ّ اف اتام عاؿد ىؼم.ؿّی پی  



 ؿّی ٌٍؼلی ًينتن.

 ُـ پـمتاؿی کَ تَ هي تـعْؿػ هیکـػ ، عیلی گـم مالم ّ اصْال پـمی هیکـػ.

 اف ایي ُوَ تضْیل تؼزة کـػم. ىایؼ چْى تغآـ ایٌکَ هي ّ تا کیاؿه ػیؼى ایٌزْؿی تـعْؿػ هیکٌي. عؼا ؿّ ىکـ

 کَ کیاؿه کوکن کـػ. 

اتام پاؿما تیـّى اّهؼ ّ گلت: عة...ػکتـی کَ پاؿما فیـ ًظـه ُنت ّ تِن ًيْى هیؼی؟کیاؿه اف   

 ـــ االى كکـ کٌن عًَْ تاىَ.

 کیاؿه مـیغ هي ّ تطـف هاىیي ُؼایت کـػ. هٌن ؿكتن.

ًویؼًّن چی ىؼ کَ عْاتن تـػ.   

 تا ٍؼای آژیـ آهثْالًل تیؼاؿ ىؼم.

 چَ عْاب ًافی تْػا...کاه ٍؼاه ػؿًویْهؼ.

 تؼؼ اف چٌؼ ػهیوَ کیاؿه اّهؼ.

 هي: چَ کاؿ ػاىتی؟

 تَ لة ّ پیيًْیو اىاؿٍ کـػ کَ چنة فػٍ تْػ.

 هي: االى تِتـی؟

 ـــ آؿٍ...عْتن. تـین؟

 ـــ تـین.

 کیاؿه هي ّ تَ عًَْ ؿمًْؼ.

 هي: عیلی هوٌْى تغآـ هالهات ّ...

 ـــ پاؿما ُن هخل تـاػؿ هي.

 ـــ تَ ُـ صال هـمی.

لت: تـّ کَ ػیـ ّهتَ.لثغٌؼی فػ ّ گ  

 هٌن لثغٌؼم ّ پـؿًگ کـػم ّ تَ ػاعل ؿكتن. 

 تَ هاهاى ّ تاتا مالهی گلتن.



 هاهاى: ًلل راى ، ػکتـی کَ اف عاؿد هیغْامت تیاػ ، اّهؼ؟

 هي: كؼال ًَ...ّلی گلت کَ ىایؼ كـػا پل كـػا تیاػ.

 تاتا: ػعتـم ّؼیق ىؼی...هیغْای كـػا کالك ًـّ.

ا کالك ًؼاؿم.ـــ تاتایی هي كـػ  

امتـاصت کي.ـــ چَ تِتـ. پل    

 ـــ ؿامتی یَ عثـ.

 هاهاى: چی؟ چَ عثـی؟

 ـــ کیاؿه آؿتیي اّهؼٍ.

 ـــ ّاهؼا؟ کی اّهؼ هاػؿ؟

 ـــ ُویي اهـّف. هٌِا ّ هِؼیل ُن کَ تِتْى گلتن اّهؼى.

 ـــ چَ عثـ عْىی .

اًْاػٍ؟تاتا: تایؼ اف کیاؿه راى تيکـ کٌین. كؤ عْػه اّهؼ یا تا ع  

 ـــ ًَ...كؤ عْػه اّهؼ. صاال هـاؿٍ عاًْاػه ُن ُویي اهـّف كـػا تیاى.

 هاهاى: هیگن تـای تيکـ یَ مـی تِيْى تقًین.

 تاتا: صاال ّاینتا کَ عاًْاػه ُن تیاى تؼؼ.

 هي: عة...اعثاؿ توْم ىؼ...ىة تغیـ.

 هاهاى: ىة تغیـ هاػؿ.

 تاتا: ىة تغیـ ػعتـم.

ن ّ ػؿآّؿػم. ؿّ تغتن ػؿاف کيیؼم ّ تَ اهـّف كکـ کـػم. تَ مْپـایق ىؼًن تْمٔ آیٌاف ّ ؿمتاتَ اتاهن ؿكتن ّ لثام  

 ّ ُوچٌیي میٌا....كکـىن ًویکـػم. تـای ُويْى عْىضال تْػم. اف ایٌکَ هٌِا آؿه ّ ػیؼ ّ تِن ؿمیؼى عیلی 

.ػـّمن...فى تـاػؿم...ػاؿٍ ػؾابعْىضال تْػم. ّلی عة ٌُْفم ػلن گـكتَ تْػ. پًَْ...تِتـیي ػّمتن ّ كاهیلن..  

 هیکيَ...پاؿما... تِتـیي كـػ تْ فًؼگین...تـاػؿم...پاؿٍ تٌن...تْ تیواؿمتاًَ. عؼایا تغیـ تگؾؿّى.

 تا ماػت مَ ىة تیؼاؿ تْػم. تَ فّؿ عْاتیؼم.



 ٍثش تا ٍؼای تاتا تیؼاؿ ىؼم.

 ـــ تاتایی تیؼاؿ ىْ.

 ـــ یکن...تغؼا ػیـ عْاتن تـػ.

اهاًت تیواؿمتاًین. تیؼاؿ ىْ ػعتـم. ٍؼام ّ هیيٌْی؟ـــ هي ّ ه  

 مـیغ تلٌؼ ىؼم ّ هتْرَ ىؼم کَ تاتا اف تللي تاُام ٍضثت هیکٌَ.

 گْىی ّ تـػاىتن ّ گلتن: مالم تاتایی...

 ـــ مالم...ًلل تاتا...ػعتـم تیؼاؿ ىْ...تنَ ػیگَ...ماػت ًَ...تلٌؼ ىْ.

ی تغْاتن. ُـچٌؼ عیلی ُن عْاتیؼم. ػّماػت اّاكَ....عٌؼم گـكت...عْتَ عْػه اٍـاؿ ػاىت کَ عیل  

 ـــ ًلل راى...هاهاًت ٍثضًَْ ّ آهاػٍ کـػٍ. تـّ تغْؿ.

 ـــ تاىَ تاتایی.

 ـــ ؿامتی تاتا...

 ـــ تلَ؟ کاؿی ػاىتیؼ؟

 ـــ یَ عثـ عْه ػاؿم.

 ـــ چی؟ چی ىؼٍ؟

اف عاؿد هیغْامت تیاػ ، اّهؼٍ ّ االى ػاؿٍ پاؿماـــ ًویتًْن االى کاهل تّْیش تؼم...كؤ ایٌْ تؼّى کَ ػکتـی کَ   

 ّ هؼالزَ هیکٌَ.

 ـــ ّاهؼا؟

 ـــ آؿٍ تاتا...عة ػعتـم هي کاؿ ػاؿم. كؼال عؼاًگِؼاؿ.

 ـــ تای تاتا رْى.

 گْىی ّ هطغ کـػم.

 ّای عؼا هـمی...ّاهؼا ػکتـٍ اّهؼ. چَ عْب...یؼٌی هیيَ هيل تـاػؿم صل تيَ؟ عؼایا هینثـهو تَ عْػت.

 ٍثضاًن ّ عْؿػم ّ تنوت عًَْ پًَْ ایٌا ؿكتن تا عثـ ّ تِو تگن.

عیلی عْىضال ىؼ. تَ ؿاصتی  تَ عًْيْى کَ ؿمیؼم ، فًگ فػم ّ پًَْ تیـّى اّهؼ ّ هي هارـا ّ تِو گلتن.  



 هیتًْنتن هطـات اىک ّ کَ چيوای آتیو ّ عیل هی کـػ تثیٌن.

ـػٍ تْػ. تـای ًاُاؿ هیوَ ػؿمت کـػم. ػمت پغتن فیاػ تَ عًْوْى ؿكتن. هاهاى تـای ًاُاؿ چیقی ػؿمت ًک  

 عْب ًثْػ ّلی هیتًْنتن عْىوقٍ کٌن. الثتَ توـیثا.

 ماػت یک ّ عْؿػٍ ای هاهاى ایٌا اّهؼى ّ ًاُاؿ ّ عْؿػین.

 هْهغ ًاُاؿ یاػ ػکتـٍ اكتاػم.

 ـــ عة تاتا ًگلتی...

 ـــ چیْ؟

 ـــ چی ىؼ؟ ػکتـ ّ هیگن.

 ـــ آُا...

ؽّم گلت: ٓثن اّى چیقایی کَ گلت ، هیيَ ػولو کـػ. صالو اًّوؼؿ ُن ّعین ًینت.هاهاى تا   

 عؼا ّ ىکـ. ای عؼا هوٌْى.

 ـــ عة پل کی ػول هیکٌي؟

ىٌثَ ُویي ُلتَ.تاتا: ػّ  

 آط رْى...اهـّف یکيٌثَ ُنت.

 ـــ یؼٌی كـػا؟

 ـــ آؿٍ. كؤ  ػػا کي کَ ػولو عْب تاىَ.

 ـــ اهیؼّاؿم.

، آهای ّاصؼی ، مـٌُگَ ّ هیغْاػ ؿارثَ هْیَ ػفػیت اهـّف تیاػ ایٌزا...گلتن کَ یاػت تاىَ.ـــ كؤ ػعتـم   

 ـــ تاىَ تاتا.

 ًاُاؿهْى ّ عْؿػین ّ تاتا ّ هاهاى تؼّى امتـاصت ؿكتٌؼ.

 هٌن هيـْل ًواف عًْؼى تْػم کَ فًگ ػؿ ٍؼا عْؿػ.

: تلَ؟ آیلْى ّ رْاب ػاػم ّای عاک تْ مـم...هي کَ مالم ّ ًگلتن...مـیغ مالم ّ گلتن ّ  

 ـــ مالم عاًْم..



 ـــ مالم..تلـهاییؼ؟

 ـــ هي ّاصؼی ُنتن.

 اٍّ اٍّ....ًـــــــــــــــَ....ایٌزا کَ تویق ًینت...چَ کاؿ کٌن؟

 ـــ مالم رٌاب ّاصؼی...تلـهاییؼ.

 ـــ هقاصن ًینتن؟

 ـــ عْاُو هیکٌن...تلـهاییؼ.

هثل ّ گـكتن ّ تْ کوؼم پـتيْى کـػم. تؼؼ تا مـػت یَ هاًتْ مثق ّ ىلْاؿ ملیؼػؿ ّ تاف کـػم ّ مـیغ لثامای ؿّی   

ملیؼ پْىیؼم.ّ یَ ىال   

 مـیغ ػؿ ّ تاف کـػم. 

 ّاصؼی: مالم. ىوا تایؼ ًلل عاًْم تاىیؼ..ػؿمتَ؟

 ـــ مالم رٌاب ّاصؼی...تلَ...هي ًلنن. تلـهاییؼ ػاعل.

ـــ هوٌْى.   

تویق تْػ ُؼایتو کـػم. تاتا گلتَ تْػ کَ آهای ّاصؼی یکی اف ػّمتاه ُنت ّ ّاؿػ عًَْ ىؼ ّ هي تنوت هثلی کَ  

 عْػه تَ عًْوْى ػػْتو کـػ.

 هي: ىـهٌؼٍ آهای ّاصؼی....تاتا ّ هاهاى تيیق ًؼاؿى...تیواؿمتاى ُنتي تاتتَ...

 ـــ تلَ...ػؿ رـیاى ُنتن. اًياهلل کَ صال تـاػؿتْى عْب تيَ.

 ـــ هوًٌْن.

ْم تلـهاییؼ کَ چطْؿ ىوا ّ ػفػیؼى؟ ـــ عة ًلل عاً  

 تـاه تّْیش ػاػم ّ صؼّػ یک ؿتغ ُن تَ مْاالتو رْاب ػاػم.

 تؼؼ اف تؼاؿف ىیـیٌی ّ چای ؿكت.

 تـای كـػا هیغْامتن آهاػٍ تاىن. عیـٍ مـم کٌلـاًل ػاؿم. ُیچی ُن ًغًْؼم. تـای ُویي مـیغ پای ػؿمن ًينتن

عـ عْى ًینتن...اّى چٌؼ ماػتن ػّماػت تیيتـ ًثْػ...الثتَ ُـ ًین ماػت ّ چٌؼ ماػتی هيـْل عًْؼى ىؼم....عیلی  

 ػٍ ػهیوَ امتـاصت ػاىتن. کال یک ماػت كکـ کٌن عًْؼم. هلیؼ هلیؼ...



 تـای ىام کْکْ مثقی ػؿمت کـػم.

 هاهاى ایٌا اّهؼى ّ ىام ّ تاُن عْؿػین.

َ تَ پاؿما ؿصن کٌَ...تَ ُووْى ؿصن کٌَ...عْامتن تِوْىتؼؼ اف ىام ، تَ اتاهن ؿكتن ّ ًواف عًْؼم. اف عؼا عْامتن ک  

 کوک کٌَ.

.تؼؼ اف چٌؼ ػهیوَ ُن عْاتن تـػ  

 

 **** 

 ٍثش ماػت ىو عْػم تیؼاؿ ىؼم.

 مـیغ ٍثضاًن ّ عْؿػم ّ ؿاٍ اكتاػم.

 اهـّف آؿه هیغْامت هي ّ آیٌاف ّ ػاًيگا تثـٍ.

 مْاؿ هاىیي ىؼم ّ گلتن: مالم...ٍثش ػالی هتؼالی...

.ؿه: مالم ًلل عاًنآ  

 ـــ مالم ػاه آؿه عْهْى....عْتیؼ؟

 ـــ تاف تْ ؿكتی تْ عٔ التی...

 آیٌاف: مالم تـ ػّمت مضـعیقم...چیَ؟ کثکت عـّك هیغًَْ؟

 ـــ آؿٍ...اهـّف هیغْاى پاؿما ّ ػول کٌي. اّى ػکتـٍ اف عاؿد اّهؼٍ ّ هیغْاػ ػول کٌَ.

 آیٌاف تا ىْم گلت: ػکتـٍ ّ ػیؼی؟

..چی تْػ هگَ؟ـــ ًَ.  

 ـــ ُیچی...اف مـ کٌزکاّی.

.تا کلی ىْعی تَ ػاًيگاٍ ؿمیؼین  

ىْعی ُای آیٌاف ّ كـىاػ ّ تِقاػ ّ  کالما ّ تا صـكای کنل آّؿ امتاػا ) الثتَ تؼْیا...ًَ ُوَ...( ّ  

تِقاػ تَ آیٌاف ّ ؿكتاؿای عٌؼٍ ػاؿ میٌا توْم کـػین. پـ اف ػينًگاٍ ُای   

واؿمتاى ؿكتن. آیٌاف تا آؿه ؿكت ّ تِقاػ ّ عاًْاػه ُن هـاؿٍ ىة تیاى عًْيْى.ماػت چِاؿ هي تطـف تی  



کَ ؿمیؼم ، تا ػّ تَ ػاعل ؿكتن. تنوت اتام پاؿما ؿكتن. چْى تٌِا رایی کَ هیؼًّنتن ُوًْزا تْػ.تَ تیواؿمتاى   

 کنی ّ ًؼیؼم. اف پـمتاؿی کَ اف اًّزا ؿػ هیيؼ پـمیؼم: تثغيیؼ عاًن...

ّ تا ػیؼى هي هخل تـم گـكتَ ُا گلت: مالم عاًْم...صال ىوا؟ عْب ُنتیؼ؟ عاًْاػٍ عْتي؟ تنوتن تـگيت  

 لثغٌؼی فػم ّ گلتن: هوٌْى.

چْى اّى ؿّف هي ّ تا کیاؿه ػیؼ ایٌزْؿ هي ّ تضْیل گـكت...هـتًْت کـی رْى.كکـ کٌن کَ   

 هي: هیيَ یَ مْال تپـمن؟

 ـــ راًن گلن؟ ػوـتْى؟

ت؟ ُوًْی کَ ػکتـه اف عاؿد اّهؼٍ.ـــ پاؿما فاؿع کزام  

 ـــ آُا...ایيْى؟ چَ کاؿىًْیؼ؟

 ـــ تـاػؿم ُنتي.

 ـــ عة...تایؼ ٓثوَ تاال تـیؼ...موت ؿامت یَ ؿاُـّ ػاؿٍ کَ تِو عاًْاػتْى ّ ُن هی تیٌیؼ.

 ـــ عیلی هتيکـم.

 ـــ عْاُو هیکٌن. ًظـ لطق ىوامت.

تگن پام ّ تثْك ، هیثْمَ.تیچاؿٍ رْؿی تا هي ؿكتاؿ هیکٌَ کَ اگَ تِو   

 عؼاصاكظی کـػم ّ ىتاتاى تنوت ٓثوَ تاال ؿكتن.

 ّهتی کَ ؿمیؼم ، هاهاى ّ تاتا ّ پًَْ ّ ػایی ّ فى ػایی ّ ػیؼم کَ ًگـاى تْ ؿاُـّ تْػًؼ. هاهاى ّ فى ػایی

ن تغآـ پًَْ هینْعت.هـآى هیغًْؼًؼ ّ تاتا ّ ػایی ُن ؿاٍ هی ؿكتٌؼ. پًَْ ُن تا چيوای اىک آلْػ تنثیش هیقػ. ػل   

 یؼٌی ّاهؼا پًَْ تیيتـ اف پاؿما تْ ایي چٌؼ ؿّف تـام ػقیق ىؼٍ. 

 هي: مالم.

 پًَْ: مالم ًلل. 

 ـــ ًیاّؿػًو؟

. ـــ یَ یک ماػتی تْ ُنتي. ػیگَ آعـاىَ  

 تاتا: ًلل راى.



 ـــ تلَ؟

 ًقػیک اّهؼ ّ آؿّم تِن گلت: عثـ عْتی ػاؿم.

ی تاتایی؟ـــ عؼا اف ػٌُتْى تيٌٍْ...چ  

 ـــ ػکتـٍ...ػکتـٍ...

 ـــ ػکتـٍ چی؟ ُا؟

 ـــ ػکتـ...ػکتـٍ ُیچ پْلی افهْى ًگـكت.

 ػٌُن اف تؼزة تاف هًْؼ. چی؟

 پًَْ: تاتات ؿامت هیگَ...یَ ػٍ هلیْى ُن افهْى ًگـكت. ُیچی افهْى ًگـكت...ؿایگاى ؿایگاى.

اف ػکتـ حٌایی ىٌیؼٍ تْػم کَ ػکتـ كـػ هني ّ ...چَ ػکتـ عْتی...اّى كـػ ّاهؼا کی تْػ؟تاّؿًکـػًی تْػ.   

 تا تزـتَ ای ُنت. عیلی ػّمت ػاىتن تثیٌن کَ کی هیتًَْ تاىَ. التؼ اف ّّؼیت ها کَ ًویتًْنتین هتوثل چٌیي 

 هثلـی تيین آگاٍ تْػٍ. 

غْامتن تا ػاػاىن هیغًْؼم. كؤ اف عؼا هیتنثیش هیقػم ّ ُـچی مْؿٍ تلؼ تْػم ّ  هی ؿكتن ّ یَ ؿتؼی تْ ؿاُـّ ؿاٍ  

 ّ مالن تِن تـگـػًَّ....ّ چیق ػیگَ ُن ایي کَ هیغْامتن اّى ػکتـ كؼاکاؿ ّ اف ًقػیک تثیٌن.

تینت ػهیوَ ، ػؿ اتام ػول تاف ىؼ ّ یَ پـمتاؿ فى ّ ػکتـ هـػ تیـّى اّهؼًؼ.تؼؼ اف   

 ُـػّ هامک ػاىتٌؼ.

 ُوَ تطـكيْى ؿكتین. 

ػکتـ اینتاػم.هي تیيتـ اف ُوَ ًگـاى تْػم ّ رلْی   

!!! چَ آىٌا!!!مثقتَ چيوای ػکتـ عیـٍ ىؼم. عؼای هي.....چوؼؿ   

 اىک تْ چيوام صلوَ تنت ّ تا تـِ گلتن: آهای ػکتـ هیيَ تؼًّن صال تـاػؿم چطْؿٍ؟ عْاُو هیکٌن. ػول چطْؿ

ؿكت؟ پاؿما عْب هیيَ؟ تـاػؿم مالوَ؟ تگیؼ رٌاب. پیو    

..كؤ تِن ًگاٍ هیکـػ ّ تَ رـات هیتًْن تگن هضْچيای وام ًگاٍ هی کـػ.ػکتـٍ ُن تِن عیـٍ ىؼٍ تْػ ّ تَ چي  

هخل ایٌکَ ػاىت یَ چیقی ّ اف چيوام هی ػیؼ. اىکین ىؼٍ تْػ...  

 هامکو ّ تـػاىت.



 ػمتو ّ کَ اف ؿّی هامکو تـػاىت ٍْؿتو ػؿ هواتل ٍْؿت هاتن فػٍ هي هـاؿ گـكت.

.ایي...ایي اهکاى ًؼاؿٍ....ًَ...ًَ ًَ ًَ...ًَ.عــــــــــؼای هــــــــــــي........ای..  

 ػکتـ: مالم عاًن فاؿع. تـاػؿتْى صالو عْتَ...ػول تا هْكویت اًزام ىؼ.

 هي: ک...کی..ا..ؿه...کیاؿه؟

 لثغٌؼی فػ ّ گلت: تلَ؟

 ـــ آهای آؿتیي؟

 ـــ تلَ عْػم ُنتن.

 ـــ ّلی هي تا ػکتـ تـاػؿم کاؿ ػاؿم.

تیي ، ػکتـ پاؿما ُنتي. ایيْى تؼؼ اف اّهؼى تَ ایـاى کاؿای پاؿما ّ ػًثال هی کـػى. پًَْ: ًلل ایيْى آهای آؿ  

 ػؿ ّاهغ ایيْى كؤ تغآـ پاؿما تَ ایـاى اّهؼى.

 تَ چيواه ًگاٍ کـػم.

 هي: صاال تـاػؿم چطْؿٍ؟

ًْین تَ ُْه آهؼًوصاليْى عْتَ...تؼؼ اف ظِـ ُن یَ ػول ػاؿٍ کَ اگـ اّى ػول ُن تا هْكویت اًزام ىؼ ، هیتـــ   

 اهیؼّاؿ تاىین.

 تاتا: آهای آؿتیي اف ىوا عیلی مپامگقاؿم. تاتت ُوَ چیق هوٌْى.

 ـــ عْاُو هیکٌن رٌاب فاؿع. تا ارافٍ.

 ّهتی ُن کَ عْامت افهْى رؼا تيَ یَ ًگاٍ تِن اًؼاعت ّ عیلی فّػ عاؿد ىؼ.

ی پْلی ُن ًگـكت؟ تاّؿم ًویيَ...کیاؿه؟ ًَ...ًَ...یؼٌی ّاهؼا؟ یؼٌی كؤ تغآـ پاؿما تَ ایـاى اّهؼ؟ یؼٌ  

 هي: پًَْ.

 ـــ ُون؟

 ـــ تْ چـا تِن ًگلتی ػکتـ پاؿما کیاؿىَ؟

 ـــ عة صاال هگَ چی ىؼٍ؟

 ـــ یؼٌی هي ًویغْامتن تؼًّن؟



 ـــ صاال کَ كِویؼی.

.ي ؿیلکل تْػًو تْػّای کَ ایي پًَْ چوؼؿ ؿیلکنَ...ىک ًؼاؿم پاؿما یکی اف هالک ُای افػّارو تا پًَْ ُوی  

 پـمتاؿ تطـكن اّهؼ ّ گلت: عاًن فاؿع ىوا ُنتیؼ؟

 ـــ تلَ...تلـهاییؼ؟

 ـــ آهای آؿتیي تا ىوا کاؿ ػاؿى؟

 کیاؿه؟ تا هي؟.......

 ـــ کؼّم موت؟

 ـــ آعـ ؿاُـّ...ػمت ؿامت.

 ـــ تاىَ...االى هیام.

 پًَْ: تا تْ چَ کاؿ ػاؿٍ کلک؟

ػؿتاؿٍ ّّؼییت پاؿما ٍضثت کٌَ.ـــ چَ هیؼًّن. التؼ هیغْاػ   

 چيوو ّ ؿیق کـػ ّ گلت: صاال چـا تْ؟ 

 هٌن چيام ّ ؿیق کـػم ّ گلتن: چْى هي پقىکی عًْؼم.

 ـــ آُا... یؼٌی یک کالم کَ ها ایٌزا ًوو هامت ّ ایلا هی کٌین.

 ـــ پًَْ...تل هیکٌی؟ تْ ایي ىـایطن ّهت گیـ آّؿػیا.

 ـــ عة صاال...تثغيیؼ.

م هْؿػ ًظـ ؿكتن.تطـف اتا  

 ػؿ فػم. اًّن گلت کَ تیام تْ.

 ػؿ ّ اف پيت تنتن ّ تِو کَ پيت تَ هي تْػ ، ًگاٍ کـػم.

 یَ پٌزـٍ تقؿگ ػاىت کَ پـػٍ ای ُن ًؼاىت. اف پٌزـٍ تیـّى ّ ًگاٍ هی کـػ.

 تک مـكَ ای کـػم.

 کیاؿه: آها میـّك تی فصوت ػّتا هِْ...

 ّ تا ػیؼى هي صـف تْ ػٌُو هامیؼ.



ي: مالم.ه  

 ـــ مالم. تيیي.

 ؿّی ٌٍؼلی ًيتن. اًّن ػهیوا ؿّتـّم ًينت.

 هي: عة...کاؿی ػاىتی؟

 ـــ آؿٍ...ػؿتاؿٍ پاؿ....

 ـــ پاؿما چی؟ چیقیو ىؼٍ؟ 

 ّهتی ًگاٍ ًگـاًن ّ ػیؼ ، گلت: عیلی تـاػؿت ّ ػّمت ػاؿی؟

 ـــ عْاُو هیکٌن. تگْ. چَ اتلاهی تـاه هیغْاػ تیلتَ؟

ه چَ کاؿ کٌی؟ـــ صاّـی تـا  

اّى ػاىت ؿیلکل صـكو ّ هیقػ.اف لضٌو ػَثاًی ىؼم. عیلی تا آؿاهو ٍضثت هی کـػ. هي ػاىتن هیوـػم ّ   

 تا لضٌی کَ ػَثاًیت افه هی تاؿیؼ ، گلتن: چـا صـكت ّ ًویقًی؟ چـا ُویٌزْؿ ّاینتاػی؟ تگْ ػیگَ.

 ـــ تـاػؿت صالو عْب هیيَ....ّلی...

 ـــ ّلی چی؟

ی اف کاؿایی کَ هثال هی کـػ ّ ًکٌَ.ـــ ىایؼ یک  

 ـــ یؼٌی چی؟

 ـــ یؼٌی ىایؼ کَ ًَ...تَ اصتوال فیاػ یا كلذ هیيَ یا صاكظو ّ اف ػمت هیؼٍ ّ یا ...... .

 ـــ ًَ...یؼٌی چی کَ كلذ هیيَ؟ کاؿیو ًویيَ کـػ؟

 ـــ اّى ػیگَ اف ػمت ها کاؿی ماعتَ ًینت.

ایي اهکاى ًؼاؿٍ. پًَْ ُن هخل هي ػم هیکٌَ. ل کٌن.ًَ...ػاػاىن كلذ تيَ؟ هي ًویتًْن تضو  

 ًاگِاى یکی ىتاتاى ّاؿػ اتام ىؼ ّ ًلل فًاى گلت: ػکتـ آؿتیي...ػکت...ػکتـ...

 ـــ چی ىؼٍ؟

 ـــ هـیْی کَ اهـّف ػولو کـػیؼ ، تِْه اّهؼٍ.

 اىک تْ چيوام روغ ىؼ. عؼایا ىکـت.



.ّ اف اتام عاؿد ىؼم تؼّى ػؿ ًظـ گـكتي هْهیؼتن ، پـمتاؿ ّ پل فػم   

 تا مـػت عْػم ّ تَ اتام هْؿػ ًظـ ؿمًْؼم ّ پاؿما ّ تا عیلی اف پـمتاؿا ػیؼم. ُوَ پاؿما ّ اصآَ کـػٍ تْػًؼ 

 ّ یَ کاؿایی ُن هی کـػًؼ.

 چْى ػؿ اتام تاف تْػ ، ّاؿػ اتام ىؼم.

ؼ. ًویؼًّن کی تْػ. چْى هي اّى پـمتاؿا تا ػیؼى هي هیغْامتي تیـًّن کٌي کَ تا ػیؼى پيت مـین کاؿی ًکـػً  

 هْهغ كؤ تَ پاؿما كکـ هی کـػم ّ توام ًگاُن ؿّ اّى تْػ.

...(( الضوؼهللا )) پًَْ ُن تا مـػت تَ ػاعل اّهؼ ّ ػّ فاًْ رلْی پاؿما ًينت. فاؿ هیقػ ّ ؽکـه ىؼٍ تْػ  

 کل ػیگَ ای ّاؿػ اتام ًيؼ. 

ي عْاُـ ّ ًاهقػت ایٌزاى...تیؼاؿ ىْ ّ ػقیقات ّ تییي. تلٌؼ ىْ.تلٌؼ هیگلتن پاؿما تیؼاؿ ىْ....تیؼاؿ ىْ ّ تثی  

. تا ػیؼى هي اىک تْ چيواه روغ ىؼ ّ آؿّم گلت:پاؿما تؼؼ اف هؼت کْتاُی ، تَ آؿّهی چيواه ّ تاف کـػ  

 مالم عْاُـی...

 اّى هْهغ اًگاؿ ػًیا ّ تِن ػاػٍ تْػى. عؼایا ًؼوت ُای تی پایاًت ّ ىکـ.

کـػ ّ ٍْؿت پاؿما ّ هیغْامت ًْافه تؼٍ .....کَ پاؿما ًؾاىت. پًَْ اىکاه ّ پاک  

 ُوَ اف کاؿه ىْکَ ىؼٍ تْػین. ُن هي ّ ُن پًَْ ّ ُن مَ چِاؿتا پـمتاؿی کَ تْ اتام تْػى. 

 پًَْ لثغٌؼی فػ ّ گلت: پاؿما ًویگی هي مکتَ ای چیقی هیکٌن هـتًْت تـم؟

 پاؿما اعوی کـػ ّ ؿّ تِن گلت: ى...كل.

ن ػاػاىی؟ـــ راً  

 ـــ ایي...ا..یي...فًیکَ...ک...کیَ؟

 اف ىٌیؼى صـكو هاتن تـػ. ًـــــَ...عؼایا ًــــــــــَ....ًَ ًَ...ایي...ایي اهکاى ًؼاؿٍ....یؼٌی؟ یؼٌی ىایؼ...ىایؼ....

 یؼٌی ىایؼ كـاهْىی گـكتَ؟....ًـــــــــَ....ّای عؼایا....عــــؼایــــا.

اًؼُّگیي گلت: ًَ...یؼٌی چی؟  ػاػ فػ: یؼٌی چــــــی؟ پًَْ تا ٍْؿتی هاتن فػٍ ّ  

 پـمتاؿا تا عًْنـػی تَ پيتن ًگاٍ کـػًؼ ّ تؼؼ پًَْ ّ تا عْػىْى تـػًؼ. پًَْ ُن ػؿ تیي ؿاٍ ریؾ هیقػ ّ 

 اف پاؿما رْاب هیغْامت.



 تَ پيتن ًگاٍ کـػ. هیغْامتن تثیٌن اّى کنی کَ پـمتاؿا ًگاه هیکٌي کیَ...

تْػ ّ تَ ًگاٍ چيک آلْػم عیـٍ ىؼٍ تْػ.کیاؿه پيتن   

 هي: چـا؟

 رْاتی ًؼاىت تؼٍ...عْػىن هیؼًّنت هٌظْؿم چیَ...

 کیاؿه تَ تیـّى اىاؿٍ کـػ. هٌن تَ پاؿما ًگاٍ کـػم ّ تا ًاؿاصتی اف اتام عاؿد ىؼم.

 تؼؼ اف ایٌکَ اف اتام عاؿد ىؼم ، ػًثال پًَْ هیگيتن.

پـُام ، تطـكن اّهؼى ّ هاهاى گلت: چـا پًَْ ایٌزْؿی تْػ؟هاهاى ّ تاتا ّ فى ػایی ّ ػایی ّ   

 فى ػایی تا تـِ گلت: چـا ػعتـم ّ اف اتام تیـّى تـػى ًلل؟

 چی هیغْامتن تگن؟ ّای عؼایا کوک کي....تَ ُوَ ٍثـ تؼٍ...

 تا تتَ پتَ گلتن: عة...چْى...چ..چْى...

 تاتا: ػ تگْ چْى چی؟

 ـــ چْى...چْى پاؿما...پاؿما...

ــ كـاهْىی کْتاٍ هؼت گـكتَ.ـ  

 تَ پيت تـگيتن ّ کیاؿه ّ ػیؼم کَ رولن ّ کاهل کـػ.

 هاهاى: یؼٌی چی؟ تچن چو ىؼٍ آهای آؿتیي؟

 ـــ پاؿما تیواؿی تٌام كـاهْىی کْتاٍ هؼت گـكتَ کَ هوکٌَ تا چٌؼیي هاٍ ُن ػاىتَ تاىَ...

 هي: چـا پل هي ّ هیيٌامَ ّ پًَْ ّ ًَ؟

هاهاى ّ تاتا تـػاىت ّ تِن عیـٍ ىؼ. ًگاه ّ اف ؿّی ٍْؿت  

 ـــ ػؿ تیيتـ هْاهغ ، اكـاػ کنایی ّ کَ تیيتـ تـاىْى ػقیقٍ ّ اف یاػ هیثـى. پاؿما ُن اف ُوْى اكـاػٍ.

 عؼایا....هَیثت پيت هَیثت.

 ـــ صاال تایؼ چکاؿ کٌین؟

 ـــ تْکل تَ عؼا.

 هي: هاهاى پًَْ کؼّم موت ؿكت؟



 ـــ اف ایي ٓـف هاػؿ.

وت هْؿػ ًظـ ؿكتن....ّلی پًَْ ّ ًؼیؼم.تَ م  

 آعـ ؿاُـّیی کَ هاهاى گلتَ تْػ ، ػؿ عـّری ػاىت. تَ تیـّى ؿكتن.

 ػؿ عـّری کَ ؿكتَ تْػم ، تَ پيت تیواؿمتاى ؿاٍ ػاىت. تـای ُویي چوٌای فیثا ّ ػیؼم. هؼم کَ هیقػم ، گـیَ

 یَ ًلـ تْرِن ّ رلة کـػ. عْػىَ..پًَْ ُنت.

 تطـكو ؿكتن.

چوٌا ًينتَ تْػ ّ هخل اتـ تِاؿ گـیَ هی کـػ. ّمٔ  

کـػم ّ گلتن: هـتًْت تـم. کٌاؿه ًينتن ّ ػمتن ّ ػّؿه صلوَ  

 تا گـیَ گلت: ػیؼی ًلل...ػیؼی تؼتغتین ّ...ػیؼی تیچاؿگین ّ....صاال چکاؿ کٌن؟ ػقیقتـیي کنن هي ّ ًویيٌامَ.

ی...کیاؿه گلتَ یَ كـاهْىی کْتاٍ هؼتَ...ّ تْ ایي تا تـِ گلتن: هیؼًّن چی هیگی...مغتَ ، ّلی تایؼ تضول کٌ  

 كـاهْىی ىایؼ ػقیقاه ّ اف یاػ تثـٍ.

 ـــ آعَ چـا عؼا؟ چـا ها؟ چـا هي؟ چـ...ؿا...چ...م...

......ـــ پًْــــــــَ  

 

***** 

 هي: آهای ػکتـ صالو چطْؿٍ؟

 ـــ چیقی ًینت...یَ كياؿ ػَثیَ...

 ػکتـ اف اتام عاؿد ىؼ.

.َ فیـ مـم تْػ ، ًگاٍ کـػمتَ پًَْ ک  

 یَ ػّ ؿّفی ُنت کَ پًَْ تیِْه تْػ.

 ًاؿاصت تْػم. اف ایٌکَ کنی کَ هخل عْاُـم هثْلو ػاؿم ، ػاؿٍ فرـ هیکيَ...اًّن اف ػمت ػقیقتـیي کنن. تـاػؿم.

 ّلی عة هزثْؿ تْػم لثغٌؼ تقًن. تـای ُویي لثغٌؼی فػم ّ گلتن: تِتـی؟

ی فػ ّ گلت: هوٌْى.اًّن تـای ػلغْىی هي لثغٌؼ  



 عْامتن تـم پیو هاهاى ایٌا کَ ػمتن تْمٔ پًَْ کيیؼٍ ىؼ ّ تـگيتن.

 پًَْ: پاؿما کزامت؟

 ـــ تْ تغو...

 اف راه تلٌؼ ىؼ ّ مـم ُن اف ػمو کيیؼ.

 هي: چکاؿ هیکٌی پًَْ؟ مـهت؟

.ًلـ....ػاػ فػ: هـــي ـــ مـم؟ ىُْـم هي ّ یاػه ؿكتَ...هي ّ ًویيٌامَ...ُوَ ّ هیيٌامَ...ّلی ؿیـ اف یک  

 تا مـػت اف اتام عاؿد ىؼ.

 

 پونه

 ًلل افم هیغْامت کَ آؿّم تاىن ّ عْى ػمتن ّ تٌؼ تیاؿم....ّلی ًَ...اگـ صتی کل تیواؿمتاى ػؿیای عْى تيَ 

 هي كؤ هیغْام تـم پیيو ّ افه كؤ ّ كؤ یَ مْال تپـمن. اًّن ّاهؼا هي ّ ًویيٌامی؟

، اف اتاهوْى عاؿد ىؼم ّ اف ؿاُـّ ُن گؾىتن ّ ػؿ اتام پاؿما ّ تاف کـػم ّ... تؼّى تْرَ تَ صـكای ًلل  

 اف ٍضٌَ ؿّتـّم ىْکَ ىؼم...چيوام تاؿ هیؼیؼ ّ لثام آؿّم فهقهَ پاؿما ىؼٍ تْػ...ػمتن یظ تنتَ تْػ.

ؼى پاؿما ّ تیواؿمتاًَ چْى تغت ًؼاىت ، هزثْؿ ى)  یَ تیواؿ ػعتـ کَ تْ تغو تْػ ، ّاؿػ اتام پاؿما ىؼ ّ  

ُن اف عؼاّ پاؿما ُن تا ػين ًگاُو هی کـػ. ػعتـٍ ػّْی  (تَ تغو فًاى الثتَ کوی تا كاٍلَ تیاؿى.  

.عْامتَ تـاه ػلثـی هی کـػ   

 ػعتـٍ: صالت عْتَ؟ ًگـاى ىؼم.

 ـــ هـتْى ًگـاًیت....ًَ. تِتـم.

 ـــ ًویگی هي مکتَ یا چیقی هی کٌن؟

ّ عـ هی کٌیؼ؟ـــ ىوا عاًْها ُویيَ ًاهقػتْى   

(ًویؼًّن تیيـف اموو ّ ُن اف کزا هیؼًّنت. )ـــ یؼٌی هي ًگـاًت ًثْػم پاؿمایی؟   

یکی تـام ػػا هی کـػ ّ ٍلْات هیلـمتاػ. ـــ عة ًَ...تْ کوا ُن صْْؿت ّ اصناك هی کـػم. اًگاؿی  



 ٍْؿتن اف اىک عیل ىؼٍ تْػ. 

عؼایا....عــــــؼا.ًَ....عؼایا ایي کاؿ ّ تا هي ًکي....اّى ػعتـٍ....  

 تـگيت ّ تَ ٍْؿت عینن ًگاٍ کـػ.

 اعواه تْ ُن ؿكت ّ گلت: تافم تْ؟

 تا تـِ گلتن: تا ایي تی مـ ّپا چَ کاؿ هیکٌی؟

 ـــ تَ تْ ُیچ ؿتطی ًؼاؿٍ....تْ کی ُنتی کَ تِن ػمتْؿ تؼی؟

...ػعتـ ػاییت...عْاُـ پـُام...پًَْ هلکی. ػاًيزْ تـم آعـی ـــ هي کین؟ هي؟ پًَْ؟ پًَْ کیَ؟ هي پًَْ ُنتن.  

 ػيوت...کنی کَ فًؼگیو ّ تاُاه هنوت کـػی...صاال كِویؼی کی ُنتن؟

 ـــ ایي چـت ّ پـتا چیَ کَ تضْیلن هیؼی؟ تْ اموت هقاصوَ...صاال ُن تـّ ؿػ کاؿت...ًویؼًّن عْاُـم چـا اف

تْ صوایت هیکٌَ.   

 ـــ پاؿما؟

 ـــ اف اتام هي تـّ تیـّى.

ایٌزْؿی هیکٌی عاًن؟ ػيون اا تػعتـٍ: چـ  

.مْامتلاػٍ گـ تاعين ًگاه کـػم. ػعتـٍ ُـفٍ تی كکـ  

 ـــ تاىَ آها پاؿما...تاىَ...

 اًگيتـم ّ ػؿآّؿػم ّ تِو ػاػم.

 ـــ تیا...تگیـ...توْم ىؼ.

 تَ اًگيتـ ًگاٍ کـػ ّ هکج کـػ.

 ـــ ایي ػمت تْ چکاؿ هیکٌَ؟

 ـــ َُ...ػمت هي؟ چْى تـا هٌَ.

ؿتن ًگاٍ کـػ. عیـٍ ىؼٍ تْػ.تَ ٍْ  

 تَ ػعتـٍ کَ اموو ّ ُـفٍ گؾاىتَ تْػم ًگاٍ کـػ ّ گلت: تْ تـای هي چَ ػػایی هی عًْؼی؟

ػِؼ ًَ ًَ ػػای...ُـفٍ تا هي هي کٌاى گلت: ط...عة...عة هي..هي ػػای...ػػای ًؼتَ ًَ ػػای   



ای هي چَ ػػایی هی عًْؼی؟پاؿما تَ هي ًگاٍ کـػ ّ گلت: اگَ تَ كـُ تْ ؿامت هیگی ، تگْ تـ  

ّ اف عؼا هیغْامتن. ـــ هي ُویيَ مْؿٍ یل ّ هیغًْؼم ّ تؼؼىن مالهتیت  

 تا صیـت هي ّ ًگاٍ هی کـػ.

 تَ ُـفٍ ًگاٍ کـػ ّ گلت: گْؿت ّ گن کي.

 ـــ تا هٌی ػقی...

 ـــ علَ ىْ ّ اف رلْی چيوام ػّؿ ىْ.

 ػعتـٍ تا مـػت اف اتام تیـّى ؿكت.

ٍ کـػ ّ گلت: اموت چیَ؟پاؿما تَ هي ًگا  

 ـــ پًَْ.

 فیـ لة چٌؼ تاؿ امون ّ ٍؼا تکـاؿ کـػ ّ تؼؼ اف چٌؼ حاًیَ تِن ًگاٍ کـػ ّ گلت: پًَْ...ػعتـ  ػایین...کنی کَ 

 تـای عْامتگاؿیو اف ًلل کوک گـكتن. ػيون...تْیی...ػؿمتَ؟

آؿٍ. لثغٌؼ فػم ّ فیـ لة گلتن:   

می...یؼٌی كِویؼ؟ مغتیو تْ ُویي ػّ ؿّف تْػ؟ هوٌْى.تْ چيوو اىک روغ ىؼٍ تْػ. عؼایا هـ  

 

 نفس

 ػیگَ ًتًْنتن رلْی پًَْ ّ تگیـم. تِو صن هی ػاػم. ّلی عة ، تؼؼ اف چِاؿ پٌذ ػهیوَ ػیگَ تضولن توْم ىؼ ّ

تطـف اتام پاؿما ؿكتن.    

..... ػؿ اتام تاف تْػ. اف پيت ىیيَ تِيْى ًگاٍ کـػم ّ  

عؼای هي....چَ رالة...یؼٌی...یؼٌی...ًَ....ػٌُن تاف هًْؼ.....  

 رلْ ؿكتن ّ گلتن: هي اّهؼم. هي تا چيوای عْػم ُن ػیؼم ّ ُن كِویؼم کَ ایي رولَ ای کَ هیگي فى ّ ىُْـ

ػػْا کٌي ّ اتلِاى تاّؿ کٌي صویوت ػاؿٍ.   

ًنتن تاُات چَ کاؿپًَْ لثغٌؼ کن ؿًگی فػ. پاؿما ُن لثغٌؼ فػ ّ گلت: صیق کَ صالن هتؼاػل ًینت. ّگـًَ هیؼّ  

کٌن....كؤ صیق.   



 ـــ تـّ تاتا.

 پًَْ: عة صاال تـّ تقاؿ پاؿما تغْاتَ.

 ـــ اُّْ....تـا ها لیلی هزٌْى تافی هیکٌي....تی ىین تیٌین تاّ...

 ـــ پًَْ عاًن ؿامت هیگي. تِتـٍ تْ اف ایٌزا تـی.

.تـگيتن ّ تَ کیاؿه ًگاٍ کـػم  

ٌؼ ػهیوَ ػیگَ توًْن؟اعن کـػم ّ گلتن: صاال ًویيَ چ  

 مـه ّ تَ ػالهت ًَ تکْى ػاػ. ای کْكتت ًيَ کَ تْ ؽّم هی فًی.

 اف اتام پاؿما تیـّى اّهؼم. پًَْ ُوًْزا هًْؼٍ تْػ. هـاؿ تْػ کَ پاؿما ّ تَ ٓثوَ پاییي ، هنوت آهایاى تثـى.

 ؿّی ٌٍؼلی ًينتن ّ تا هْتایلن ّؿ ؿكتن.

ؼاعت.کیاؿه کٌاؿم  ًينت ّ مـه ّ پاییي اً  

کَ.... تْ كکـ كـّ ؿكتَ تْػ. هیغْامتن تِو تگن اف فیـ هی پاییؼهو...تَ فهیي عیـٍ ىؼٍ تْػ ّ  

 ّای عؼای هي...چـا ایٌزْؿی ىؼم؟...ّـتاى هلثن تاال ؿكتَ تْػ...ًویؼًّن ّامَ چی تْػ...چـا ایٌزْؿی ىؼٍ

تْػم...چـا ػّمت ػاىتن ًلل تکين ّلی ًویتًْنتن؟   

کَ تِن عیـٍ ىؼٍ تْػ هْارَ ىؼم. تیلَ مثققهاى تا ػّتا تِو ًگاٍ کـػم. ُو  

 اًّن تْ چيوای ّصيین ؿـم ىؼٍ تْػ.

 مـم ّ پاییي اًؼاعتن ّ تا اًگيتام تافی کـػم. ؿّ تِو گلتن: کیاؿه...هـمی.

 ـــ تاتت؟

اف ایٌکَ ی ، اف ایٌکَ تاتتو پْلی ًگـكتی ، پاؿما ّ عْب کـػـــ تاتت ُوَ ی کاؿایی کَ کـػی...اف ایٌکَ   

 کاؿی کـػی کَ عًْْاػم صلع ىؼى...

 ـــ هي کاؿٍ ای ًثْػم...عْامت عؼا تْػ ًَ کاؿ هي.

 لثغٌؼ هِـتًْی فػم ّ گلتن: تَ ُـ صال هتيکـم.

.ـــ اهیؼّاؿم تَ ػٌْاى امتاػ کاؿی تـای آهْفه ىاگـػم کـػٍ تاىن  

 



 

 کیارش

 

ف یَ هْهغ ای هي ایٌزْؿی هیين....ًویغْام تگن...ّلیّای چـا؟.....عؼایا کوکن کي....صالن یَ رْؿی ىؼ....ا   

 ّلی...ّهتی ایي ػعتـ ّ هیثیٌن ایٌزْؿی هیين....عؼا رْى عْػت تغیـ تگؾؿّى...ُن صالن ّ عْب کي  ّ ُن

تقاؿ اّى ػعتـٍ ػّْی ػمتو تَ ًلل ًـمَ...اف ّهتی کَ مپیؼٍ هاؿهْلک ًلل ّ تِؼیؼ کـػ ، ػَثین ّ ....   

عتـٍ ُیق چَ کاؿ کٌن....اٍال...اً..اٍال هي...هي چـا...چـا ایٌوؼؿ مـ ایي ػعتـی کَهیؼًّن تا اّى ػ  

ؿّتـّم ُنت ؿیـتی هیين؟ اف کی؟....ّایـــــــی...ًویؼًّن....چـا ایٌزْؿین. ػاؽ کـػم. ًویؼًّن...آعَ چـا؟   

 

 نفس

عؼاصاكظی کـػم ّ تَ عًَْ ؿكتن.عْاتن هیْهؼ....هیغْامتن تـم عًَْ ّ یک ػل میـ تغْاتن. تـا ُویي اف کـی   

اََُِِِِِِ....ایي  گ.....فیٌگگگ....فییییٌگ فییییٌگ...صؼّػ مَ چِاؿ ماػتی عْاتیؼم...تا ایٌکَ....فییییٌ  

 ػیگَ کیَ...

 یَ ًگاٍ تَ آیلْى کـػم ّ.....

ػؿ ّ تاف  ّهؼى.عؼا تَ ػاػ هي كلک فػٍ تـمَ...آیٌاف ّ ؿمتا ّ هٌِا ّ هِؼیل....چِاؿتا  ّؿاد ّ عل ّ چل ا  

.اف تل تلٌؼ چِاؿتایی صـف هیقػى کَ صـف تَ صـف ًویـمیؼ .کـػم ّ اًّا ُن هخل چی ّاؿػ عًَْ ىؼى  

 گْىام ّ تا ػمتام گـكتن ّ ریؾ فػم: اف تْیلَ اّهؼیؼ؟

 کَ ُوَ ماکت ىؼى. اّعیــــــــــو....ػلن عٌک ىؼ...کاه اف اّل ایي کاؿ ّ هی کـػها...

رْى.آیٌاف: هچکـم ًلل   

 هي: عة مـمام گـكتن تل کَ ُن ُوَ هیکٌیؼ.

 هِؼیل: هگِوا صیًّْین؟

 ـــ ىک ػاؿی گلن؟

 هٌِا: آعَ یٌزَ عـیؼین....گلتین تیاین کَ اف گيٌگی ًویـی گاّ کْچْلْ.



 ـــ تاتا ها ػمت پـّؿػٍ این.

 ـــ اعتیاؿ ػاؿیؼ. ها تیيتـ.

 هي: آیٌاف تَ ػـّمت تگْ ؿلٔ کـػم...تنَ.

َ ىوا تچَ ایؼ.ؿمتا: تل ک  

 هٌِا: صاال ػاىتی چَ کاؿ هی کـػی؟

 ـــ ُیچی....کامَ چيوام اف تی عْاتی پـ عْى ىؼٍ تْػ ، گلتن تغْاتن.

 ؿمتا: چَ عثـا؟

 ـــ عثـا کَ پیو ىوامت.

 آیٌاف: پًَْ کْ؟

 ـــ کزا هیغْامتی تاىَ ىُْـ ؽلیل...

 هِؼیل: عْتَ صاال تـاػؿ عْػىَ...

ػیؼم ، تا پًَْ ّ تؼتغت ًکٌَ ػمت تـػاؿ ًینت.ـــ اّى پاؿمایی کَ هي   

 هٌِا: چـا تؼتغت؟

 ـــ آعَ کی فى پاؿما هیيَ؟

 آیٌاف: الثتَ عل ّ چلی پًَْ ُن ػمت کن ًگیـ.

 ـــ اّى کَ تـلـــــَ...ُوًْطْؿی کَ تَ آیٌاف اىاؿٍ هیؼاػم گلتن: کوال ُوٌيیي ػؿه احـ کـػ.

 ـــ گويْ تاتا.

ػاؿم. ؿمتا: ؿامتی ًلل عثـ تْپ  

 ّای کَ هي ػاىن عثـ تْپ ّ ىاػ ّ عْب ّ ....ُنتن.

 تا ىْم گلتن: تگْ تگْ....چیَ؟

 ـــ ًویگن.

 اعن کـػم ّ گلتن: تیزا کـػی...هي ّ ؽّم هـگ هیکٌی ّ تؼؼه هیگی تیغیال...هیگی هیگی هیگی.

 ـــ عة صاال...کیا...



ـاى.آیٌاف مـیغ گلت: کیاًا ّ ىُْـه ّ ػعتـه هـاؿٍ كـػا تیاى ای  

کّّّْكت...ؿٌام تگیـی آیٌاف.ؿمتا:   

 ـــ هایین ػیگَ.

 تا عْىضالی ػمتام ّ تِن کْتیؼم ّ گلتن: ّاهؼا؟ آط رْى. اف تٌِایی ػؿهیام.

چِاؿتایی ػاػ فػى: ها هامتین؟یکؼكؼَ   

تـیـ اف ىوا ّ گلتي. ىوا کَ كاکتْؿ تْػیؼ.ـــ   

 هٌِا: آُا...ها ُن گْىاهْى هغول....تاّؿ کـػین.

ُـرْؿ کَ ػّمت ػاؿیؼ كکـ کٌیؼ. ـــ  

 آیٌاف: تاتا ایْل هـاهت ًافًیي تاًْ.

 ـــ اٍال ؿلٔ کـػم. گیـ چَ آػهایی اكتاػها.

 تاُن گلتٌؼ: هایین ػیگَ.

 عؼایی عل ّ چل ػؿرَ یکیوا...عغغغــــــظ.

كت. تؼؼ اف ًین ماػت ی پیين تْػًؼ. تؼؼ اف اّى ؿكتٌؼ. آیٌاف كؤ هًْؼ. الثتَ اًّن یَ ماػتی تؼؼ ؿیکی ػّماػت  

 هاهاى عًَْ اّهؼ. تاتا پیو پاؿما هًْؼ. هاهاى گلت کَ پاؿما یکی ػّ ُلتَ تؼؼ هـعََ. عیلی عْىضال ىؼم.

 تـای ُویٌن مزؼٍ ىکـ تزا آّؿػم.

  

***** 

 ـــ ًلل. ًلل...

 ـــ هاهاى یَ اهـّف ّ عًَْ ُنتوا....كؤ ُویي یَ ؿّف ّ تؼطیلن. تل کي عْاُيي.

ىْ تثیٌن. هخل ایٌکَ ًویؼًّی اهـّف چَ ؿّفیَ. ـــ تلٌؼ  

اَاَاَاَاَاََُِِِِِ.....هاهاى.....ـــ تقاؿ تغْاتن  

 ـــ اهـّف هـاؿٍ پاؿما هـعَيَ ُا....تیؼاؿ ىْ.

اف رام تلٌؼ ىؼم ّ هاهاًن ّ تـل کـػم. تیچاؿٍ هاهاًن...هتؼزة هي ّ ًگاٍ هی کـػ.تا ىٌیؼى ایي صـف   



گل تاًْ کَ ایٌوؼؿٍ عْه عثـی.ـــ الِی هـتًْت تـم ًـ  

 ـــ هي هـتًْت تـم هاػؿ.

 ـــ ها تیيتـ.

هظلْم ًوایی ُن ًوی کٌی کَ هخال اف فیـ کاؿ تویق کـػى عًَْ ػؿـــ عة صاال...یک عْػت ّ لْك ًکي ، ػّ   

تـی ، مَ عثـ عْه ػیگَ ُن ػاؿم تـات. اًّن هغًَْ ًلل عاًْهَ.   

ه!!!ّایـــــــــــــی....تافم عثـ عْ  

 ـــ چی چیَ هاهاًی؟

 ـــ كـػا ىة هـاؿٍ....

 ـــ هـاؿٍ؟

 ـــ هـاؿٍ آهای ًاػؿی کَ ػّمت تاتامت تـای پنـه تیاى عْامتگاؿی.

....ًًََِِِِِِِِِِِ...ًـــــــــــــَ...ّایـــــــــی ًَ...هي ًغْام ىُْـ کٌن تایؼ کی ّ تثیٌن؟ چَ گیـی اكتاػیوا...ًَ  

تاف تا تؼزة هاهاى هْارَ ىؼم. هیاكن ّ هچالَ کـػم کَ  

 هاهاى اعواه ّ تْ ُن کـػ ّ گلت: ّاٍ...چت ىؼ ػعتـ؟

 ـــ آعَ هاػؿ هي ، هي هگَ ًگلتن کَ تا هْهؼی کَ تغََن ّ ًگـكتن افػّاد ًویکٌن؟

 ـــ عة ایٌکَ پنـ تؼی ًینت...تافىن هاػؿ كـٌُگی ، پؼؿ مـٌُگ ، عْػىن کَ ػکتـٍ...ُوْى تغََی ُن کَ

ت ػاؿی...هلة ّ ػـّم. ػیگَ چی هیغْای اف ایي تِتـ؟تْ ػّم   

هؼؿک ّ ایٌا تا ّهتی کَ تغَون ّ ًگـكتن تـام هِنـــ تاتا هاػؿ هي...ًـگل عاًْم...ػقیق هي...پْل ّ حـّت ّ   

ّ رای تـاػؿم هیؼًّن. ( پنـ آهای ًاػؿی )ماهاى، هي ًینت...تؼؼىن    

تین کَ تیاى. هْل ػاػین. تیاى...تؼؼ اف چٌؼ ؿّف تِيْى هیگین کَ...تِيْى گلـــ صاال تقاؿ تیاى...فىتَ هاػؿ  

رْاب هٌلیَ...عْتَ صاال؟   

...كؼات ًـگنی آم پْؿیا.ـــ ػالی  

 ـــ اهاى اف ػمت تْ ًافًیي.

گلتَ ىوا رؼیـــ ای عؼا هي تَ کی تگن؟ تاتا هي یَ امن ػاؿم اًّن ًلنَ. ًلل فاؿع. صاال هاػؿتقؿگ یَ چیقی   



تا.ًگیـیؼ تا   

..ػؿ ّوي تا تقؿگتـ ػؿمت ٍضثت کي. رؼی ًگیـیؼ چیَ هاػؿ؟ـــ تاىَ تاتا ًلل عاًْم.  

 ـــ تاف کالك ػؿك ىـّع ىؼ. هي تـم ٍْؿتن ّ تيْؿم.

 ـــ صوا کَ ػعتـ ُوْى پؼؿی. 

 ٍثضاًن ّ عْؿػم ّ تا هاهاى هيـْل تویق کـػى عًَْ ىؼم. کل عًَْ ّ فیـ ّ ؿّ کـػین. عة ؿامتو ُن 

ػیؼ ًْؿّف تْػ. کلی ؽّم ػاىتن. اف ایٌکَ آعـ مال پـ هارـایی ػاىتن ّ الثتَ کَ ُلتَ تؼؼاؿما تْػ ّ تغآـ پ  

عیـ ّ عْتی ُن توْم ىؼ.توـیثا تؼؼ اف مَ چِاؿ ماػت کاؿ کـػى ، تاتا فًگ فػ ّ گلت کَ تْ ؿاَُ ّ تَ   

تا عالَ هِـی ّ تچَ ُاىْى. پًَْ ُن ًاُاؿ هـاؿٍ ُوَ تیاى. یؼٌی اف ػایی اصوؼ ّ ػایی ّ کْؿّه گـكتَ تـای   

تا پاؿما ّ تاتا تْػ. تؼؼ اف ًین ماػت ػایی ُا ّ عالَ اّهؼًؼ. ُوقهاى تا اًّا ، پاؿما ایٌام اّهؼًؼ. عالٍَ کلی    

تاُن گلتین ّ عٌؼیؼین. هاهاى کَ اف ُوْى لضظَ تا پایاى هِوًْی یا گـیَ کـػ یا تـِ.   

ًَ عًْوْى هًْؼ. ّاهؼا كکـه ّ ًویکـػم کَ ایٌوؼؿ پًَْ پاؿما ّ ػّمت ػاىتَتؼؼ اف ظِـ ُوَ هِواًا ؿكتٌؼ. پْ  

.تاىَ. پاؿما اىاؿٍ هیؼاػ پًَْ تـاه آهاػٍ هیکـػ. عْىضالن کَ ایي فّد تا ایي صؼ ُن ػیگـ ّ ػّمت ػاؿًؼ   

یؼم کَ ؿّّاؿػ پقیـایی ىؼم ّ پاؿما ّ ػ یَ ػّه هغتَـ گـكتن ّ ٍثضًْن ّ عْؿػم. ...ٍثش فّػ تیؼاؿ ىؼم  

  تغت عْاتیؼٍ. آعَ تغتو ّ تْ پؾیـایی آّؿػین. پًَْ ُن ُوًْزا تيک پِي کـػٍ تْػ ّ عْاتیؼٍ تْػ. 

 تَ آیٌاف گلتَ تْػم ّاینتَ تا هٌن تاُاىْى

تیام. چْى آؿه یَ کاؿ تْ تِـاى پیؼا کـػٍ تـای ُویي ها ُن تاُاه هیـین.   

 تؼؼ اف ًین ماػت تَ ػاًيگاٍ ؿمیؼین. 

عؼاصاكظی کـػین ّ تَ ػاعل ؿكتین. تا آؿه   

 هیغْامتین ّاؿػ کالك تيین کَ میاّه ، یکی اف ُن ػاًيگاُی ُا ، هي ّ ٍؼا فػ.

 ؿامتو عْػهن تاّؿم ًویيؼ. ایي پنـ تزق عْاُـه کَ امتاػ ػاًيگاٍ ُویي ػاًيگاٍ ُنت تا ُیچ ػعتـی

ی تؼزة ًؼاؿٍ. چْى امتاػ ىِنْاؿی تٍَضثت ًویکـػ. آیٌاف ُن هخل هي تا تؼزة ًگاه هی کـػ. الثتَ را   

تؼْی اف تچَ ُا گلتَ کَ اف هي ػؿ فهیٌَ پایاى ًاهَ ّ ایٌا هيْؿت تگیـًؼ. ىایؼ ایٌن هخل توینت.   

 تـگيتن موتو ّ گلتن: تا هي تْػیؼ؟



 ـــ تلَ. عاًن ؿاػ.

 آیٌاف: تلَ؟

 ـــ هیيَ چٌؼ لضظَ ها ؿّ تٌِا تقاؿیؼ.

ایا ػّؿ ػاؿ.ػیگَ ػاىتن ىاط ػؿهیاّؿػم. عؼ  

 آیٌاف پيت چيوی تـای هي تیگٌاٍ ًافک کـػ کَ یؼٌی هيکْک هیقًی. عالٍَ آیٌاف ؿكت. میاّه گلت:

تثغيیؼ کَ تَ ػّمتتْى گلتن تـٍ.   

 ـــ عْاُو هیکٌن. عة؟ کاؿتْى؟

 ـــ آُا...تلَ کاؿم...هیغْامتن...هی...عْامتن.

ْى امتاػ تـاهْى ؿیثت هیقًَ.ـــ ىـهٌؼٍ هي کالك ػاؿم االى. هیيَ تٌؼتـ تگیؼ...چ  

 ـــ ًگـاى ًثاىیؼ. هي تَ امتاػ گلتن.

 تاتا ایي ػیگَ کیَ؟ عة تٌال تگْ ػیگَ...کيت هاؿّ...ُن هي االف کـػٍ ُن ىوا ؿّ...تگْ پنـ عْب...هـػم

عًَْ فًؼگی ػاؿى. هخل تْ تیکاؿ ًینتي کَ...   

 ـــ تنیاؿ عة...هي ػؿعؼهتن.

تن چیقی ّ تِتْى تگن.ـــ ؿامتو ًلل عاًْم هیغْام  

كـىاػ ُن کَ ػاىتي تَ کالكعة اف ٍثش تا االى هیغْای ُویي ّ تگی کَ ًویگی...تاتا آتـّم ؿكت...میٌا ّ   

هیـكتي ها ؿّ ػیؼى...لثغٌؼی تِيْى فػم کَ اًّام هخل آیٌاف ؿكتاؿ کـػى. تیچاؿٍ ُا تایؼم ىک کٌي. آعَ کنی   

کاؿ ػاؿٍ؟کَ تا ُیچ ػعتـی ُن کالم ًيؼٍ تا هي چ   

 هي: ىوا چی هیغْایؼ تگیؼ؟

 آؿّم تـ گلت: هي...عة هي اف ىوا عْىن اّهؼٍ...یؼٌی تِتْى ػالهَ هٌؼ ىؼم. تا میتا ) عْاُـه( ٍضثت

کـػم کَ تا ىوا ػؿهیْى تقاؿٍ ّلی ًتًْنتن تِو تگن. هیغْامتن اّل رْاب عْػتْى ّ تيٌْم.   

ػت تؼتغت ًکي پنـ. اٍال اگَ ایٌا گؾاىتي هي ایي تغٌَراًن؟ ایي االى چی گلت؟ػالهوٌؼ؟ کی؟ تَ هي؟ عْ  

ّاهًْؼٍ ّ تگیـم. صاال ایٌا تَ کٌاؿ...هي چی رْؿی تَ ایي رْاب هٌلی تؼم؟ عْػت کوکن کي عؼارْى.   

 هي: ؿامتو هیؼًّیؼ...هي تا...تا ّهتی تغََن ّ ًگیـم هَؼ افػّاد ًؼاؿم. هیؼًّیؼ آهای هِـاًؼّه ...



ام ىوا ّ ًاؿاصت کٌوا ّلی...ّلی عة...ّلی ىوا صیلیؼ کَ تغْایؼ تا تغٌَ افػّاد ًکٌیؼ.ّاهؼا..ّاهؼا ًویغْ   

هي تـا عْػم هاًًْایی ػاؿم. ىوا آفاػیؼ. عْػتْى ّ هؼطل هي ًکٌیؼ. ّاهؼا اف صـكام هَؼ تؼی ًؼاؿم ّلی ها...   

  ها ب..تؼؿػ ُن ًویغْؿین. 

صـكام ًگاُی تِن کـػ ّ گلت: ّاهؼا هؼؾؿت هیغْام عاًْم تَ تک تک صـكام تا ػهت گْه هیؼاػ. تؼؼ اف اتوام  

ؿاػ کَ ىوا ّ ػؿگیـ کـػم ّ ّهتتْى ّ گـكتن. ػؿّوي عْاُيي تا کنی ایي هّْْع ّ ػؿهیْى ًقاؿیؼ.   

هوًٌْن تا ارافٍ. ّ ؿكت.   

صؼاهل تایؼتیچاؿٍ تا ًا اهیؼی ؿكت. عة چَ کاؿ کٌن. هي ًویغْام افػّاد کٌن. اًّن تْ ًْفػٍ تینت مالگی.   

تینت ّ مَ تینت ّ چِاؿی تين تا تثیٌن صاال تافم....یَ ًؼایی اف ػؿًّن تِن گلت: آعَ ػعتـٍ عٌگ تْ کَ كـػا   

ًيؼٍ تـىیؼٍ هیيی ّ آعـه تایؼ فى یَ پیـهـػ ُلتاػ مالَ تيی. الثتَ ًؼای ػؿًّن ؿلٔ کـػ تا روالت عْتو.   

ٌن...ّگـًَ تـای افػّاد عیلی ُن پنـ هٌامثی تْػ...تضَیلمیاّىن پنـ تؼی ًثْػا....هي ًویغْام افػّاد ک   

کـػٍ ، عْاُـ امتاػ ػاًيگاٍ ، پؼؿىن ػْْ ُیأت هؼیـٍ ػاًيگاٍ هاػؿم ًویؼًّن. ُویٌام اف مـم فیاػیَ.   

 تَ کالك ؿكتن.

 کٌاؿ آیٌاف ًينتن. آیٌاف تافم تـام پيت چين ًافک کـػ.

هیکٌی؟اعن کـػم ّ گلتن: عْتی؟ چـا پيت چين ًافک   

 ـــ یؼٌی ىاگـ اّل ػاًيگاٍ ًویؼًَّ چـا؟ 

 ـــ تاتا تیچاؿٍ چٌؼتا رقٍّ هیغْامت. امتاػ ىِنْاؿی تِن گلت کَ تِو کوک کٌن. ُویي.

 ـــ هٌن تاّؿ کـػم.

 ـــ ػؿک تاّؿ ًکي.

عثـ ػاؿم تـات ُلْ.ـــ عة صاال چَ فّػ هِـم هیکٌَ تـای ها. اٍال ّل کي ایٌْ. ًلل   

چی؟ـــ راًن هي؟   

 ـــ کیاًا ایٌا ؿمیؼى.

 آط رًْوییییـــــــــــــــــی. اف تٌِایی ػؿهیام..آط...مننل...االى هي ّ هیکيَ.

 ـــ ىٌیؼم ًق عاًْم.



 ـــ تاتا ؿلٔ کـػم. صاال کی ؿمیؼى؟

 ـــ ػّ ؿّفی هیيَ.

 ـــ یؼٌی ػّ ؿّفٍ ایٌزاى ّ تَ هي ًگلتي؟

 ـــ هٌن ػیية كِویؼم. هِؼیل اك ػاػ. 

گَ هي ػمتن تَ ایي هِؼیل ًـمَ.ـــ ه  

 ـــ آعَ اًّن ُوْى ػیية اف ٓـین ؿمتا كِویؼ.

 ـــ هگَ هي ػمتن تَ ایي ػعتـٍ ًـمَ...

 ـــ اّى تیچاؿٍ ُن ًْىاى تِو گلت اًّن ػیية.

 ـــ تاتا ُووٌْى کَ اف ػًیا ػوثین. 

 ـــ عاًْهای ؿاػ ّ فاؿع....لطلا تَ ػؿك تْرَ کٌیؼ.

ك گْه ػاػین.ؿیق عٌؼیؼین ّ تَ ػؿ  

 تؼؼ اف کالك تا اٍـاؿ هي تَ عًَْ کیاؿه ایٌا ؿكتین.

ُن ؿكتین. آیٌاف تؼزة کـػٍ تْػ. اّل عْامت تَ کیاًاعًْو ّ هیيٌاعتن ّ تلؼ تْػم کَ کزا تْػ. تـای ُویي   

ًو ّفًگ تقًَ ّلی تؼؼ تِو گلتن کَ تلؼم. گلتن تْ چـط ّ كلکی کَ تْ لٌؼى ًينتَ تْػین اف کیاؿه آػؿك عْ   

پـمیؼٍ تْػم. اًّن تاّؿ کـػ.    

 فًگ عًْيْى ّ فػین. ػؿ تاف ىؼ.

 ّاؿػ عًَْ ىؼین. چْى عًْو ّ اّل ػیؼٍ تْػم تـام تافگی ًؼاىت. الثتَ ًکَ ًؼاىت...ػاىت..چْى ػکْؿه ّ

ػُْ کـػٍ تْػًؼ ّ عیلی ىیک تـ تَ ًظـ هی ؿمیؼ.    

صْال پـمی کـػین.ًْىاى ّ کیاًا ُن اف اتاها تیـّى اّهؼًؼ ّ مالم ّ ا  

 هي: مالم ًْىاى رْى...مالم کیاًا رْى. عْتیؼ؟

 ًْىاى: مالم ػقیقم. عْتی؟ مالم آیٌافی؟ عْتی؟

 ـــ ىوا ُوؼیگـ ّ کی ػیؼیؼ؟

 کیاًا: عة ػیگَ...صاال چَ عثـ؟



چل اگَـــ ُیچ. عيک ّ عالی تَ ػؿػ ًویغْؿٍ...ّاینتیؼ تَ ؿمتا ّ هٌِا ّ هِؼینن فًگ تقًن. اّى مَ تا عل ّ   

تؼًّي تؼّى اًّا ایٌزا اّهؼین کَ ُیچ.   

ـّم ًينتَ تْػى ّ پيتن ّ ًگاٍ هی ...ُـ مَ ؿّتػیؼم کیاًا ّ ًْىاى ّ آیٌاف هیغٌؼیؼى. ّاٍ...چـا هیغٌؼى؟  

 کـػى.

 ـــ چـا هیغٌؼیؼ؟

 ًْىاى: آعَ...

هیچـعَ؟ هزللـــ آعَ هگَ تؼّى ها   

اؿ ؿّتـّ ىؼم.تَ پيت تـگيتن ّ تا مَ تا ػیْاًَ ؿّ تَ اًلز  

 ـــ مالم...ىوا؟ ایٌزا؟

 ُـ مَ تایی ػمت تَ کوـ هي ّ ًگاٍ هیکـػى.

 هٌِا: تَ لطق هضثت ُای ىوا.

 ـــ عْتیؼ؟ چَ عثـا؟

 هِؼیل: عثـ هیغْایی؟ تیا.

 کَ ًاگِاى ُـ مَ صولَ ّؿ ىؼى. صاال هي تؼّ اًّا تؼّ...هي...اًّا...هي ....اًّا...مَ تا عل ّ چل ؿّ کاًاپَ

ؼیؼى ّ مَ تا عل ّ چل تـ اف عل ّ چالی هثلی هي ّ ػًثال هیؼاػى.هیغٌ   

 تؼؼاػىًْن فیاػ...هٌن کَ یَ ًلـ...

ُویي رْؿی ّاؿػ یَ اتام ىؼم ّ ػؿ ّ تنتن. تَ اتاها ًگاٍ هی کـػم کَ ُویي رْؿ هیؼّیؼم ّ  

 گلتن: اعیو...ؿاصت ىؼها...چی تْػى ػیْاًِا.

 تـگيتن ّ عْؿػم تَ یکی....

  آّؿػم ّ کیاؿه ػیؼم کَ هتؼزة هي ّ ًگاٍ هی کـػ.مـم ّ تاال

 ّایـــــــــــــی...ایي پنـ االى ایٌزا چکاؿ هیکٌَ؟ ....صاال ایٌا تَ کٌاؿ چـا...چـا تا ػیؼًو ُْل ىؼم؟... اف یَ

..تْػ ، ُـ ّهت هی تیٌوو ایٌزْؿین. ُْل...تا ّـتاى هلة ؿّ تَ اًلزاؿ...یؼٌی. چَ هْهؼیهْهؼی کَ ًویؼًّن    

تاتا...هي؟ اًّن تا کیاؿه؟ علی ًلل....عـــــــــل...اّى یکی ػیگَ ّ ػّمت ػاؿٍ...ّلی چـا؟ تاف عل ىؼ... علَ   



تْ...ایٌزا... کیاؿه:  

...االى هیام.ـــ مالم...چیقٍ هیؼًّی  

 ػاىتن تیـّى هی ؿكتن کَ کیاؿه ػمتن ّ گـكت ّ گلت: تْ ُویي رْؿی اّهؼی یا....

ػیًَّْ ّاؿػ اتام ىؼًؼ ّ تا هي ّ آها هْارَ ىؼًؼ.ُوْى هْهغ ىو تا    

 چين ىیو تاىْى اف ایٌکَ کیاؿه ػمتن ّ گـكتَ تْػ ّ تْ چيوای ُن ًگاٍ هی کـػین گـػ ىؼٍ تْػ.

 هؼوْال ػعتـا تْ ایي هْهؼیت ُا عزالت هی کيٌؼ. هٌن هخل ُوَ...ّلی عة مـیغ ػمتوْ آها ؿُا کـػ ّ گلت:

تا ُوْى هضلْلی کَ گلتن  هغلْٓ کٌی ّ تَ ػمتت توالی. تِتـیي ؿاَُ. آؿٍ ًلل...هیتًْی تتاػیي ّ  

 تا تؼزة تَ ػمتن ًگاٍ کـػم ّ ػیؼم عـاه تؼی کَ تْ ػاًيگاٍ ػؿ احـ عْؿػى تَ ػیْاؿ ایزاػ ىؼٍ تْػ ّهیگَ.

 كِویؼم اًّن عزالت کيیؼٍ ّ ؿػ گن کٌی هیؼٍ...تـای ُویي گلتن: هوٌْى. چْى ّاهؼا ػؿػ هیکٌَ.

ُا ُن هي ّ کیاؿه ّ ًگاٍ هی کـػًؼ. تا ىٌیؼى صـكای تَ ظاُـ ّاهؼیوْى پْكی کيیؼًؼ ّ کیاًا گلت:تچَ    

 عة تچَ ُا تـین کَ االًامت ىة تيَ...ىام ػؿمت کٌین. 

 ُوَ صولَ ّؿ ىؼین تَ آىپقعًَْ.

....ػیگَ چتَ ًلل.هْهغ تیـّى ؿكتي اف اتام یَ ًگاٍ تَ کیاؿه کـػم کَ اًّن ػاىت هي ّ ًگاٍ هی کـػ. ّاییییی  

 عة تؼتغت ًٌَ هـػٍ یَ ًگاٍ تِت اًؼاعتا...عْتَ تیچاؿٍ کاؿای هخثت ُیزؼٍ ًکـػٍ...

 تْ آىپقعًْيْى ُوَ چی تْػ. اف میة فهیٌی ّ پیاف ّ تاػهزْى تا هـؽ ّ گْىت ّ هیگْ ّ تْهلوْى ّ....

 ًْىاى: آىپق کَ ىو تا ىؼ آه کال تثؼیل تَ كنٌزْى هیقًَ.

تـلَ. آیٌاف: اّى کَ  

 هٌِا: هغٍَْا اگَ آىپقاه عْػىْى یَ پا عل ّ چل تاىي.

 ؿمتا: ٍؼالثتَ.

 هي: ؿامتی کیاًا...

 کیاًا: تلَ؟

 ـــ ىیطْى عاًْهت کْ پل؟ ػلن تـاه تٌگ ىؼٍ.

 ـــ تا تاتاه تیـّى ؿكتَ. ؿامتو هیؼًّی هـاؿٍ ىـکتوْى کَ تْ لٌؼًَ ّ تَ آهای ّیلیام تؼین ّ عْػهْى تْ تِـاى



کت تقًین.یَ ىـ   

 ـــ صاال ىـکتتْى چَ کاؿ هیکٌَ؟ تـای چیَ؟ ىـکت چیَ؟

...ـــ تـای لْافم تِؼاىتی ّ ایٌا  

 ـــ اّکی.

 ؿمتا: پل یؼٌی آها ّ عاًْم آؿتیٌن هیاى ػیگَ.

 کیاًا: آؿٍ...ًلل راى اّى پْػؿ ّ تِن هیؼی.

هیاػ.تِو ػاػم ّ کیاًا اػاهَ ػاػ: تاتا كـػا ٍثش هیـمَ ّ هاهاى ُن ىة ػیؼ   

 هٌِا: ؿامتی تچَ ُا...

 ُوَ تَ موتو تـگيتین.

 هٌِا: هزـم گـكتیؼ؟ یا هاتل؟

 ُوَ عٌؼیؼین. آعَ هیاكَ هٌِا اًّوؼؿ عٌؼٍ ػاؿ ىؼٍ تْػ کَ فػین فیـ عٌؼٍ...

 ؿمتا: صاال چی هیغْامتی تگی؟

 هٌِا: ػیؼ ىوا کزا ُنتیؼ؟

کیْاى کَ هًْؼین کزا تـین. ؿمتا: هي ّ  

ُن تیکاؿین. آؿه ّ آیٌاف ُن کَ هخل ها.هٌِا: هي ّ هِؼیل   

 ًْىاى: هي ّ کیاًا ّ کیاؿك ّ کْؿّه ُن کاؿی ًؼاؿین. تْ چی ًلل؟

...ـــ هٌن هخل ىوا  

 هٌِا: هیگن چطْؿٍ تـین ملـ؟

 ؿمتا: هي هْاكون.

 هِؼیل: هٌن ُویي ْٓؿ.

...کْؿّه ّ کیاؿك ُن اف عؼاىًَْ.کیاًا: هي ّ ًْىاًن هیاین  

غ روغ....ًلل تْ؟آیٌاف: هٌن کَ تات  

 ـــ هٌن هیام ّلی...پاؿما ّ پًَْ عًَْ ُنتي ّ پًَْ ُن تؼّى پاؿما رایی ًویاػ.



 ًْىاى: عة پاؿما ُن هیاؿین.

..چْى ٌُْف ػّ مَ ُلتَ کَ اف ػولو هیگؾؿٍ.ـــ آعَ كؼال ػکتـا هیگي تا چٌؼ هؼتی تایؼ امتـاصت کٌَ.  

 کیاًا: ایي هيکل کَ صل ىؼ.

 ـــ چـا؟

َ ػکتـه هیگین.ـــ عة ت  

 ـــ چطْؿی؟

 ـــ یَ ػهیوَ ّاینتا...کیاؿه...کیاؿه...تیا پاییي....کیاؿه.

 اّّّّ....یاػم ؿكتَ تْػ کَ آم کـی ػکتـ پاؿما تْػ.

 کیاؿه ُن پاییي اّهؼ. کیاًا ؿّ تَ کیاؿه گلت: تثیي کیاؿه ها...یؼٌی ها عاًْها ّ ىوا آهایْى هیغْاین تـین

تا عْػهْى تثـین.  ؼًّن ّلی ...هیغْام تگن اىکال ػاؿٍ کَ پاؿما ّملـ...صاال کزاه ّ ًوی   

گن ًگاٍ مثقهکیاؿه یکی کیاًا ّ مپل ُوَ تـّتچ ّ ًگاٍ کـػ ّ تَ هي ؿمیؼ. ًگاُوْى تْ ُن هلل ىؼ. هي تْ   

ّ اًّن تْ چيوای ّصيین. عؼا ّ ىکـ مـیغ تَ عْػهْى اّهؼین ّ تچَ ُا هيکْک ًيؼى. الثتَ  مىؼٍ تْػ   

تایؼ هيکْک تيي؟...هگَ...هگَ هي ّ کیاؿه اؿتثآی تاُن ػاؿین؟...چـا؟...هي چـا ایٌزْؿین؟...تا  ا...چـاچـ  

ؿامت ًینتن. ُنتوا...اًّن اف ًْع عیلیو...ّلی ػؿ ایي یَ هْؿػ...ّهتی تَ ایي پنـ هیـمن تَ عْػم  عْػهن ؿّ  

هیگن. ػؿّؽ  

ىکالی ًؼاؿٍ...هیتًَْ تیاػ.صاال ُوَ هیاى؟کیاؿه ّهتی ًگاٍ هلتوناًَ هي ّ ػیؼ گلت: عة...ا  

 کیاًا: آؿٍ.

 ـــ عة اگَ تـا پاؿما اتلاهی ًیلتَ هٌن هیام.

ىؼ...تا ایي صناب پًَْ ّ پاؿما ُن هیاى.ـــ تاىَ...پل اکیپ آهایًْن تکویل   

 کیاؿه تَ اتاهو ؿكت ّ ًْىاى گلت: هیگن صاال کزا تـین؟

ي هْهغ مال ىلْؿَ ّ فُـهْى هیيَ.هي: تچَ ُا ىوال ّ لطلا ّل کٌیي...ای  

 ؿمتا: هٌن تا ًلل هْاكون.

 هِؼیل: عة صاال کزا تـین؟



 هٌِا: هي کیو ّ هين ایٌا ُن ًویام. اًّزام هخل ىوال ىلْؿَ.

 ًْىاى: هٌن ىِـُایی هخل اٍلِاى ّ راُای تْؿینتی ًویام...چْى ّاهؼا ىلْؿَ.

کيْؿم کَ چْىـین...رٌْب کَ ىلْؿَ..ّهـکق چَ رالة!!!...ىوال کَ ًوی ػمت تَ کوـ گلت: هِؼیل  

تْؿینتیَ ًویـین. پل هیيَ تلـهاییؼ ها ػهیوا هیغْاین کزا تـین؟   

 ًْىاى: هي هیغْام یَ را تـم...ػلن لک فػٍ تـاه...تا صاال ػّتاؿ ؿكتن ّ هیغْام یکثاؿ ػیگَ تثیٌوو.

 کیاًا: کیاؿك ّ ػّؿ ػیؼیا...ٓـف کیَ؟

ی ًینت...هي ؿّ ُویٌين هًْؼم.ًْىاى: ًَ تاتا...اّى رْؿ  

 ؿمتا: تاالعـٍ هیگی کزا ّ ػّمت ػاؿی کَ تـای تؼطیالت تـی؟

 ػمتاه ّ تِن کْتیؼ ّ تا عْىضالی گلت: هيِؼ.

 ها ُن ّ ًگاٍ کـػین ؿّ تَ ًْىاى گلتین: اهام ؿّا؟

 هِؼیل: هیگ كکـ تؼی ُن ًینتا...هیـین...ًظـ روغ؟

 هٌِا: هٌن تا ًْىاى هْاكون.

آُا...یؼٌی هيِؼ اٍال اًّن ایي هْهغ مال ىلْؽ ًینت...آیٌاف:   

 کیاًا: ّلی هی اؿفٍ...هٌن هیام.

 ؿمتا: هٌن هْاكون.

 آیٌاف: صـكی ًینت...یَ كـٍت ػالیَ...هٌن ُنتن.

 ُوَ تَ هي ًگاٍ کـػًؼ ّ گلتٌؼ: ًلل تْ چی؟

 ـــ اگَ هي مالن اف ایي عًَْ ػؿتـم چـا...هٌن هیام.

هیاػ...كـىاػ ّ میٌا ُن کَ عْػىْى ّ تؼّى تؼاؿف ػاعل هیکٌي. ؿمتا: کیْاى کَ صتوا  

 هٌِا ّ آیٌاف تاُن گلتٌؼ: آؿىن کَ هیاػ.

 هي: اٍّ...ػـّك ّ عْاُـىُْـ ّ تثیي.

 ًْىاى: کیاؿك ّ کیاؿه ّ کْؿّه ُن کَ هیاى.

 هي: پاؿما ّ پًَْ ُن کَ ُنتي.



 کیاًا: تچَ ُا تْ مْعتگی ًویاػ؟

ن: ؿؾا.ُوگی تاُن تا تأمق گلتی  

 تاُن تَ هاتلوَ صولَ ّؿ ىؼین. ػاىتین عیـٍ مـهْى ػلوَ ػؿمت هیکـػین کَ....

 آیٌاف: ؿؾا کَ مْعت...صاال ها چی کْكت کٌین؟

ت كْػیَ هیغـین صاال.نکیاًا: هيکلی ًینت...یَ چیقی اف ایي ك  

 هي: ًَ ًَ ًَ ًَ....عْػهْى یَ چیق ػؿمت هی کٌین.

ـمَ.ؿمتا: هي کَ چیقی تَ ػولن ًوی  

 ًْىاى: اّى کَ هؼلْهَ.

 ؿمتا: چـا؟

 ًْىاى: ّاٍ...تْ هگَ ػولن ػاؿی؟

 ُوَ عٌؼیؼین. هیگن علین تگیؼ تـــــلَ....مـ چیق تیغْػ هیغٌؼین. عْىی فیاػی کَ هیگي ُویٌَ.

. صاال ُن ىوا تـیؼ پی کاؿتْى...هیغْام ًلِویؼ.چیق ػؿمت هیکٌن تینت هي: عْػم تـاتْى یَ  

. کیاًا تـاىْى یَ كیلن ٌٓق گؾاىت. ُوَ هيـْل ػیؼى كیلن تْػى.ُوَ تیـّى ؿكتٌؼ  

 اًؼام هي عیلی ىثیَ تَ کیاًامت...اف هْا اهـّف ُن لثاماهْى توـیثا هخل ُوَ.

 عة چی ػؿمت کٌن؟....ػلوَ کَ هیؼًّي...ًَ...عْؿاک هـؽ...ًَ...کيک تاػهزْى...ًَ...پیتقا...ًَ...ىیٌنل...

گْ ػیگَ...آُا یاكتن....ًْچ ًْچ ًْچ...تَ ىوا ُن ًویگن.ًَ...کْكت ًَ....یکی ّ ت   

ْؿػ ًیاف ّ آهاػٍ کـػم. چَ ىْػ...عؼا ؿّ ىکـ ُوَ چی ػاىتٌؼ...ُوَ هْاػ ه  

 یَ چٌؼ ػهیوَ ای ػاىتن کاؿ هی کـػم کَ یکی هي ّ تـل کـػ.

کَ هي ّ تـل ًویکٌَ...پلؿّ فػم. چْى ػمتای هـػًَّ ػاىت ّ....ًَ...ایي...ایي...تْ ایي عًَْ عؼهتکاؿ مکتَ   

 ّایــــــــــی....

 کیاؿه تْػ...تـلن کـػٍ تْػ. الثتَ هْهغ اّهؼى گلت: هـتْى عْاُـ گل عْػم تين کَ گؾاىت هٌن تَ ملـ تیام.

..هـقم ٌُگ کـػٍّ تؼؼه هي ّ تـل کـػ....هٌن عيک ىؼم. ًَ چیقی ػاىتن تگن ًَ کاؿی هیتًْنتن اًزام تؼم.  

اف مَ چِاؿ حاًیَ ػمتو ّ ىل کـػ.کیاؿه تؼؼ  تْػ..   



 

 کیارش

 صٍْلن مـ ؿكتَ تْػ. تـای ُویي تَوین گـكتن اف اتام تیـّى تـم. تيٌن تْػ. تَ آىپقعًَْ ؿكتن. 

 یَ ًگاٍ اًؼاعتن. آط رْى ػطـ ؿؾا...کیاًا ّ تْ آىپقعًَْ ُنت کَ...پل کاؿم ػؿاّهؼٍ. تـلو کـػم ّ گلتن:

اىت هٌن تَ ملـ تیام.هـتْى عْاُـ گل عْػم تين کَ گؾ   

تلٌؼ ًؼاىت...پل...پ..ك...پل ایي...ایي...ًـــــــَ. ییَ ػكؼَ ىک کـػم. کیاًا کَ ایٌوؼؿ هْ  

 ػعتـٍ اُّْهی کـػ ّ گلت: کیاًا ًینتن.

 تَ مـػت تاػ اّى ّ تَ موت عْػم تـگـػًّؼم.

ؼٌی االى هي...هي ًلل ّ تـل کـػًٍَ ًَ...ایي کَ ًلنَ...ایي عْػ ًلنَ...عؼایا چـا ایٌزْؿی ىؼ؟...یؼٌی...ی  

تْػم؟...آعَ...ًَ...عة آعَ اًؼام ًلل ّ کیاًا هخل ُوَ...تؼتغتی ایٌزا تْػ کَ لثاماىًْن هخل ُن تْػ. عة عـٍ   

اف کیاًا عیلی ؿّىي تـٍ...چکاؿ کٌن صاال...گٌؼیَ کَ فػم...عْب ىؼ صاالتَ هْه ًگاٍ هیکـػی...هُْای ًلل    

ىؼ عْب تاىَ؟...چَ هیؼًّن ّاال...عل ىؼم... لای ًثْػ...اٍال چـا تایؼ صاال کَ ًلًلل تْػ ّ ػعتـ ػیگَ   

 ػمتام ّ ؿُا کـػم ّ اّى ّ اف تـلن تیـّى آّؿػم.

 هي: كکـ کـػم کیاًامت...

 اًّن چیقی ًگلت.

 تَ موت مثؼ ماالػی ؿكتن کَ کٌاؿ میٌک تْػ. هیغْامتن کوی تـه ػاؿم ّ تغْؿهو کَ....

يت ػمتن ّ فػ ّ گلت: ًاعًْک؟ کْؿ عًْؼی رٌاب.ًلل تا هاىن پ  

 ّایــــی...ایٌزْؿی صـف ًقى ػعتـ...

 هي: اّى ّهت چـا؟

 ـــ چْى هي هیگن.

 ـــ تی عْػ هیگی.

 ـــ تْ هگَ کاؿ ّ فًؼگی ًؼاؿی؟ تـّ تَ چِاؿتا تیواؿ تـك...هـػ کَ ًثایؼ تْ عًَْ تیکاؿ تاىَ ّ ؿؾا ًاعًْک

ىُْـ آیٌؼم اف ایي کاؿا کٌَ...تقًَ...هي کَ عْىن ًویاػ    



...عة رای تؼزة ػاىت.ایي ػعتـ چـا ایي صـف ّ فػ؟ هٌظْؿه چی تْػ؟ ّای کیاؿه ػیًَّْ ىؼی ؿكت  

 

 نفس

 االى ػهیوا هیيَ تگی چـا ایي صـف ّ تلـْؿ کـػی ػیًَّْ؟...ًلل آتـّت ؿكت...چـا هي تایؼ ایي چیقا ّ تَ

ؿلیع تـ ىؼ. هچن ّ گـكت ّ تا ٍؼایی هتؼزة هي ّ ًگاٍ کـػ. اعوو کیاؿه  کیاؿه تگن...ّای عؼای هــــــي.  

 آؿام ّلی عيوگیي گلت: ػعتـ...تْ چی هیغْای؟

 هي: ُیچی...تغؼا ُیچی.

 ـــ یؼٌی كکـ هی  کٌی هي عـم؟

 ـــ تاّؿ کي ُویي ْٓؿی ىؼ.

 ـــ هٌن تاّؿ کـػم.

تیَ تا ًاف ٍضثت هی کٌی؟ ُویي ْٓؿیُویي ْٓؿی رلْی هي چٌؼ ّهتیيتـ هچن ّ كياؿ ػاػ ّ گلت: یؼٌی   

....آؿٍ...ُویي ْٓؿی...ایي صـف اف ػٌُت ػؿ اّهؼ؟، ّاؿػ اتاهن ىؼی؟ عْامتی هٌن تَ ملـتْى تیام؟ ،    

ؼ. تا لضٌی ؿوگیي ّ ػلغْؿگلتن: کیاؿه...ػًاىک ُای هقاصن چيوام ّ تاؿ کـ  

  .ّ تَ موت یکی اف اتاها ؿكتن. ػؿ ّ تنتن ّ گـیَ کـػم

ًلِوَ... هتْرَ ًيؼًؼ. چْى ها آُنتَ صـف هیقػین تا کنیػعتـا   

 ًویؼًّن چـا تایؼ آُنتَ صـف تقًین؟ ایي صل چیَ کَ ػًثالوَ؟ ًَ....تِتـٍ تگن ایي چَ صنیَ کَ هي ػًثالين ّ

ؿّ ًویغْام اف پیين تـٍ؟...ًویغْام تَ فتْى تیاؿم...ّلی...ًَ...هي ًویتًْن تَ فتْى تیاؿم...ًویتًْن تا عْػهن   

چـا ُـ ّهت کیاؿه ّ هیثیٌن ػلن ، هلثن تَ رای هـقم كـهاى هیؼٍ؟ چـا ُـؿامت تاىن...عؼایا چکاؿ کٌن؟...   

ّهت تَ یاػه هیلتن هیغْام تیيتـ ػؿتاؿه كکـ کٌن؟ چـا ُـ هْهؼی کَ هیغْاتن کنی تـیـ اف اّى كکـم ّ   

هیؼًّن...پامظ ُوَ ػالهت مْاالتی کَ ؿّ هيـْل ًویکٌَ؟ چـا؟...هیؼًّن....هیؼًّن چـا...رْاب مْاالم ّ   

ؽٌُن صک ىؼٍ ّ هیؼًّن...ّلی...ّلی ًویغْام تَ فتًْو تیاؿم...هي...ًَ ًَ...تْ ًویتًْی ًلل...تْ ًویتًْی...   

 ّلی آعَ چـا؟ چـا ایوؼؿ فّػ...چـا ایٌوؼؿ مـیغ....چـا تؼّى كکـ کـػى...چـا؟...آؿٍ...ًَ...ًویؼًّن....آعَ

یؼٌی ػاىن ...ًَ...ّلی عة تا کی؟ آؿٍ...صؼاهل تقاؿ پیو عْػت اػتـاف کٌی...آؿٍ ًلل... ایي چـا؟ هي...هي   



رـأت ّ ػاىتَ تاه. تْ هیتًْی...تلَ ًلل عاًْم...ىوا ػاىن ىؼی...اًّن ػاىن امتاػت...ػاىن پقىک   

تی ػالهَ ػاؿٍػاىن کنی کَ ًویؼًّی تِت صکنی کَ تـای چٌؼ ُلتَ عؼهتکاؿه تْػی... تـاػؿت... ػاىن   

عْاًٌؼٍ هؼـّف کيْؿی...آؿٍ  ...ػاىنّ کل کل هی کـػی ػاىن کنی کَ كؤ تا اّى ػؿگیـ تْػیًَ... یا   

کنی کَ صتی ػّمت ًؼاىتی  آؿتیي ىؼی...کنی کَ تاُاه تا صؼ تی ًِایتی تؼ تْػی... ًلل...تْ ػاىن کیاؿه  

  تـییـ هیکٌَ ّ یَ صنی تِت ػمت هیؼٍ...صاالچی؟...ّهتی ٍؼاه ّ هیيٌْی ؿًگت  ٍؼاه ّ تيٌْی...ّلی

 تلَ...تلَ تلَ تلَ...تْ...تْػاىن ىؼی....عؼایا هي ػاىن ىؼم...ًلنی کَ ػين ّ هنغـٍ ّ ؿّیا هیؼًّنت 

یکی اف اف ُن کالمی ُاه تغآـ ػيوو کَ تـکو کـػ ّ تؼؼ ُن عْػکيی کـػ  ػاىن ىؼٍ...کنی کَ ّهتی  

ىؼٍ...ّلی آعَ عؼایا ًویيَ کَ...چـا؟...چـا تایؼ ػاىن کنی تين کَ  عْػه ػاىن کـػ صاالهی اّى ّ هنغـٍ   

 تِن ُیچ صنی ًؼاؿٍ...اٍال کٍْ یغَ...کنی کَ ػعتـا ّ تافیچَ ػمتو هـاؿ هیؼٍ ّ تـای عْىگؾؿًّی تاُاىْى 

 هیگـػٍ...چـا عؼا...چیْ هیغْای حاتت کٌی؟ چَ کاؿ هیغْای تکٌی؟ ایي چَ صکوتیَ کَ افه تی عثـم؟

.کيیؼم ام ّ پاک کـػم ّ یَ ًلل ػویناىک  

.پاییي ؿكتن. عیلی مٌگیي ّ اًگاؿ ُیچ اتلاهی ًیلتاػٍ...عؼا ؿّ ىکـ کَ ًوين ّ عْب تافی هی کٌن  

 

 کیارش

 تا لضي ػلغْؿی گلت: کیاؿه...

 یَ لضظَ هیغْامتن ػًیا ؿّم ًاتْػ تيَ...ّلی آعَ چـا؟

 ًلل تا مـػت اف پیين ؿكت.

. تـای ُویي فػم تیـّى.تْػم صٍْلَ ًؼاىتن. ػَثاًی  

 كـصقاػ ؿكتن.

.هاىیي ّ تْ پاؿکیٌگ گؾاىتن ّ عْػهن ّ یَ را ؿكتن کَ ُیچ اصؼی ًثاىَ  

 گْىین فًگ عْؿػ.

 هي: تلَ؟

 ـــ مالم کیاؿىی...



 تْ ایي ّّؼیت ایٌن ّهت گیـ آّؿػٍ.

 ـــ کیاؿه کزایی؟

 ـــ صـكت ّ تقى.

 ـــ چـا تی اػَاب ىؼی ػقیقم؟

تن چی هیغْای؟ـــ ؿیوا گل  

؟ػزون ی هیکٌیًاؿاصتن کـػی کیاؿه...چـا ایٌزْل ـــ  

 صٍْلَ ایي یکی ّ ًؼاؿم ػیگَ.

 ـــ تثیي ؿیوا هي تیکاؿ ًینتن. صـكت ّ تقى.

 ـــ تاىَ هی تغيوت.) تْ تایؼ هي ّ تثغيی؟ گويْ تاتا...ػعتـٍ ػولی(...هیغْامتن تگن هیای تاُن تـین تیـّى؟

تو ػاػٍ تْػم...كکـ هیکٌَ ًویؼًّن...هیغْاػ تاُاه تیـّى تـم ّ اًّن پق تؼٍ کَتْػ هْؿ االى کٌاؿم اگَ  

کیاؿه آؿتیٌَ...کْؿ عًْؼی ؿیوا عاًْم...اٍال اف ُویي االى ىـّع هیکٌن تَ پـًّؼى چی...ػّمت پنـم   

ّ ًویؼًّن ّلی ایي کاؿ ّ هیکٌن. ػّمت ػعتـام...چـاه   

 هي: ًویام. کاؿ ػاؿم.

اف هٌَ؟ ـــ کاؿت ّارة تـ  

 ـــ صٍْلَ تْ یکی ّ ًؼاؿم.

 تا لضي ػلغْؿی گلت: کیاؿه...

تی اؿاػٍ تَ ًلل ّ لضي ػلغْؿه كکـ کـػم...َُ...ًویؼًّن ّلی ایي لضي ایي هاؿهْف کزا ّتا گلتي ایي صـكو   

لضي اّى ػعتـٍ ماػٍ ّ تی آالیو کزا...   

 هي: کیاؿه ّ....ؿیوا هاتین...تُْن ؿّ هغن ػاؿی ؿژٍ هیـی...

 ـــ عیلی ًاهـػی کیاؿه...هي ؿّ هغت ؿژٍ هیـم؟ هي؟ ؿیوای تْ؟

 چ چَ؟....ؿیوای هي؟

 گلتن: ؿیوای هي؟ فُی عیال تآل...

 ـــ کیاؿه.



 ـــ کیاؿه ّ کْكت...تـّ پی کاؿت.

...تی ؿیـت ّ ـــ پنت  

 گْىی ّ هطغ کـػم.

یؼا ّهتی هیثیٌوو کٌتـلن ّ اف ػمت؟...اف ایٌکَ رؼیٌکَ چـا مـه ػاػ فػمػَثاًی تْػم. اف ػمت عْػم. افا  

...هیؼًّن ایي ًلل ًینت کَ ٍؼاه ّ تـام ًافک هیکٌَ...هیؼم...عؼایا هي ّ تثغو...هیؼًّن عْػم صناك ىؼم   

ػعتـ تْػم... تلکَ ایي هٌن کَ چٌؼ ّهتیَ تَ ٍؼاه صناك ىؼم...ایي ػیگَ چَ رْؿىَ عؼایا...هي تا ایي ُوَ   

ػيوَ....هي...ایي..عْػىَ...ایي تـ ػؿکٌاؿم تِو...آؿٍ...ایي ُْك ًینت...ایي تؼّى ػاىتي ایي ػعّلی صتی    

...ّهتی تـای رـیاى ؿكتي ًلل تَىتنکَ ىیيَ ػطـه ّ تْ عًْوْى ػیؼم ػّمت ػا ایي ػعتـ ّ اف فهاًی   

یـ کـػ ،تـیرٌل هغالق  هِواًی ىایؼَ پغو کـػٍ تْػم اّى ػعتـ اّى صـكا ّ تِن فػ ، ًَ تٌِا ػیؼم ًنثت تَ   

تلکَ ایي ػعتـ ّ امتخٌا ػًّنتن...اف ُوْى هْهغ كِویؼم ًیوَ گويؼهَ...آؿٍ...اف ُوْى هْهغ...ّهتی ًلل گلت   

کَ کی ّ ػّمت ػاؿی ، هیغْامتن تگن کنی کَ کٌاؿهَ ّلی ًتًْنتن...ّهتی گلت آٌُگ ّ تـای کی عًْؼی ،   

ًتًْنتن. هیغْامتن تگن تـای ػيون...تـای تْ...تـای ًلنن....ّلی   

 

  نفس

 تا كکـ ایٌکَ ؿؾام مْعتَ تؼّ تَ آىپقعًَْ ؿكتن.

 ػؿ هاتلوَ ّ گـكتن.

 عة الضوؼهللا ًنْعتَ...ؿاصت ىؼها.

ن ػؿمت کـػى تَ ...ػاىػؿمت هی کٌن ىوا کَ ؿـتیَ ًینتیؼ....ػاؿم تَ چیي هـؽ ّ تـًذ ماػٍ تا کثاب هلوافی  

.نت هیيَهْؿػ ؿؾام تینت ًَ تلکَ ػّیچیٌن...تْ ایي یَ   

 ؿّ اپي ًينتن. ػعتـا ّ ًگاٍ کـػم.

 ُوَ هضْ كیلن ىؼٍ تْػى. عة تایؼم هیيؼى. هغٍَْا االى کَ ٍضٌَ تاال ُزؼٍ تْػ. الثتَ فیاػ رالة ًثْػ. عة

چْى اف اّلو ًؼیؼٍ تْػم. ػعتـٍ ػاىت تَ پنـٍ لة هیؼاػ کَ پنـٍ تْ ُوْى صال چاهْ گـكت ّ تْ ىکن ػعتـٍ   

ّلی ػعتـا تا فػى چاهْی پنـٍ اف راىْى پـیؼى ّ تَ پنـٍ ػؿّػ كـمتاػى. چَ هیؼًّن. ىایؼفػ. عْىن ًیْهؼ.    



.پنـٍ عْب تْػ. ًویؼًّن ّاال   

 تؼؼ اف ًین ماػت ُن ؿؾام ػؿمت ىؼ ّ ُن كیلن توام ىؼ. ُـافگاُی كیلن ّ ًگاٍ هی کـػم...ًَ هخل ایٌکَ رالة

ػ هْاّت کـػ. هخل هي کَ گلتن كیلن عْتی ًینت...عة اّىتْػ...عْىن اّهؼ. هضتْاه ایي تْػ کَ ًثایؼ فّ   

كیلوی ُن کَ گلتن عْب ًینت ّ ًگاٍ ًکـػم. ایي مْهیي كیلن تْػ. تْ مَ چِاؿ ماػت مَ تا كیلن گؾاىتٌؼ.   

 کیاًا ّ ؿمتا ّ پيت مـىْى ػعتـا تَ آىپقعًَْ صولَ ّؿ ىؼًؼ.

قیقاًن...هْهغ ىام هیلِویؼ ؿؾا چینت؟تا هاىن ػمت تک تکيْى ّ فػم ّ گلتن: فُی عیال تآل ػ  

 ًْىاى: ماػت ُيت ىثَ...کی ىام هی عْؿین؟

 ـــ هي تـم ًوافم ّ تغًْن تؼؼ.

 آیٌاف: هیگن چطْؿٍ ُوگی ًواف تغًْین ّ کیاؿىن تيَ پیو ًواف؟

 ُوَ عٌؼیؼًؼ.

ؿؾام فػیؼهي: تـّ عْػت ّ هنغـٍ کي. هي کَ ؿكتن تـای ًواف...ّلی گلتن اف ُویي االى کَ ػمت تَ   

هیکيوتْى...اٍال ایٌزْؿی ًویيَ...ُویٌزا ًواف هیغًْن.   

 کیاًا: ّاٍ...

 ـــ تَ ىوا اػتواػی ًینت.

 هِؼیل: هوًٌْین اف ایي ُوَ اصتـام.

 ـــ عْاُو هیکٌن.

 ُوًْزا ّّْ گـكتن ّ ًوافم ّ عًْؼم.

 هْهغ ىام ُوَ كِویؼى.

.کیاؿه ػّ مَ ماػتی تیـّى تْػ ّ تؼؼه اّهؼ  

ن هیق ّ چیؼین. کیاًا تَ عؼهتکاؿا گلت کَ یَ اهـّف ّ آفاػ تاىي ّ کاؿ ًکٌي. عة تلَ ػیگَ...ّهتی یَُوَ تاُ  

عؼهتکاؿ رؼیؼی هخل هي ّ گیـ آّؿػى ػیگَ چَ ًیافی تَ تویل...   

 ٓی چٌؼ ػهیوَ هیق ىام آهاػٍ ىؼ.

یٌاف ُن کٌاؿ ُن ًينتٌؼ.ُوَ ؿّ ٌٍؼلی ُا ًينتٌؼ. کیاًا ّ ًْىاى ّ ؿمتا کٌاؿ ُن ، هِؼیل ّ هٌِا ّ آ  



 هي ُن اف آىپقعًَْ تیـّى اّهؼم ّ هیق ّ ًگاٍ کـػم.

 کیاؿه ػؿمت ؿّتـّم تْػ. هٌن ًویتًْنتن کاؿی کٌن چْى هیقه ُيت ًلـٍ تْػ.

 ًاچاؿ ؿّتـّه ًينتن.

تَ تَ چَ ؿؾایی...تا لثا تافی هیکٌَ. ًْىاى:  

الو...ُلت تا ػعتـ کَ تیيتـىْى ىُْـاىْىکیاؿه تْ روغ عیلی هِـتْى ّ ٍویوی تْػ. ػلن هینْعت تض  

ػاؿى تا یَ پنـ...ًَ ُن ٍضثتی ًَ چیقی.   

 کیاؿه تا لضي ٍویوی گلت: عْىوقك؟

 آیٌاف: عیلی...یکن تغْؿ.

 اًّن تا ّلغ کوی اف تَ چیي ّ عْؿػ.

کَ ایي تَکیاؿه: اهون...عیلی عْىوقك. ّ ػمت کیاًا کَ کٌاؿه ًينتَ تْػ ّ گـكت ّ اػاهَ ػاػ: هـتْى کنی   

چیي عْىوقٍ ّ ایي کثاب تاصال ّ ػؿمت کـػٍ تين.   

 ُوَ ػمت اف ؿؾا عْؿػى کيیؼین ّ هتؼزة ًگاه کـػین.

 ػعتـا ؿیق عٌؼیؼًؼ. کیاًا ُن تیي عٌؼه گلت: کیاؿه عاى...ؿؾای اهية ّ ًلل ػؿمت کـػٍ. ُن کثاتو ّ ُن

تَ چیٌو...   

عة اًتظاؿ ُـچی ػاىتن تـیـ اف هـتْى ٍؼهن…کيیؼم . هٌن کوی عزالتکیاؿه تا ػُي تاف هي ّ ًگاٍ کـػ  

ؿكتي اًّن تْمٔ کیاؿه...ػلت ّ عْه ًکي...اّى کَ اف هَؼ ًکـػ..كکـ کـػ کَ کیاًا ػؿمت کـػٍ.   

.مـم ّ پاییي آّؿػم ّ تا هاىون تافی کـػم  

 ٍؼای تافىؼى ػؿ صیآ اّهؼ. کیاًا تلٌؼ ىؼ ّ گلت: کْؿّه اّهؼ.

اػاىْ ػؿ آّؿػ: کْؿّه اّهؼ.ًْىاى: تيیي تثیٌن...ّ   

عٌؼیؼ.ُوَ عٌؼیؼین. کیاؿه ُن   

کْؿّه ّ ًیاال ُن تؼؼ اف یکی ػّ ػهیوَ ّاؿػ ىؼًؼ. عؼهتکاؿی ػؿ ّ تـاىْى تاف کـػٍ تْػ.  

 مالهی کـػ. ُوَ ُن تلٌؼ ىؼین ّ مالم کـػین.

ْؿػ.کْؿّه تیچاؿٍ رایی تـای ًينتي ًؼاىت...تـای ُویي ؿّ ٌٍؼلی اپي ًينت ّ ؿؾاه ّ ع  



 کْؿّه: اهن....ؿؾاه هؼـکَ ىؼٍ....

 کیاًا صـكو ّ هطغ کـػ ّ گلت: ػمت پغتَ ًلنَ...

 ػعتـا عٌؼیؼًؼ...عْب ىؼ گلت....ًْه ػاؿّ پل اف هـگ مِـاب ًيؼ عؼا ؿّ ىکـ.

 فًگ هْتایل آیٌاف تَ ٍؼا ػؿاّهؼ.

 گْىی ّ گـكت ّ گلت: الْ...

 ـــ ...............

ُنتیؼ؟ ـــ مالم عالَ ًـگل...عْب  

 ّا....هاهاى هي؟ تا آیٌاف چَ کاؿ ػاؿٍ؟

 ـــ.........

 ـــ هثاؿکَ....تاىَ تاىَ...هیگن تِو...کاؿی ًؼاؿیؼ؟...عؼاًگِؼاؿ...تَ ػوْ مالم تـمًْیؼ.

 گْىی ّ هطغ کـػ ّ تلٌؼ گلت: ًلل عاًْم.

 هي: تلَ؟

 ـــ کلک چـا ًگلتی؟...هثاؿکَ.

 ـــ چی؟ چی هثاؿکَ؟

 ًْىاى: چی ىؼٍ؟

تا: تَ هاُن تگیؼ.ؿم  

 آیٌاف: اهية هـاؿٍ تـای ًلل عاًْم یَ ػّهاػ تؼتغت تیاػ.

 تا گلتي ػّهاػ ػعتـا ػمت فػًؼ.

 ّاییییی...هاهاى هي ّ فًؼٍ ًویقاؿٍ...اهية...عْامتگاؿی...عؼای هي...

 ًویؼًّن چـا ّلی ًگاُن تنوت کیاؿه کيیؼٍ ىؼ...هـهق ىؼٍ تْػ...هیيَ گلت ػاىت هیتـکیؼ.

ی تؼتغت ىؼم...تایؼ تـم.هي: ّا  

 کیاًا: کزا؟ ایٌوؼؿ آها تـاتْى ػقیقٍ؟

 ـــ ًَ تاتا...ماهاى هخل تـاػؿم هثْل ػاؿم.



 ًْىاى: ماهاى؟

ًویاػ...پنـ عْتیَ ّلی...ـــ عْامتگاؿٍ...عْػم افه عْىن   

 هِؼیل: تؼؼ اّى ّهت ىة عْامتگاؿیت پاىْػی آهؼی عْىگؾؿًّی؟

تـم.ـــ یاػم ؿكت. هٌن االى تایؼ   

 هاًتْم ّ پْىیؼم ّ گلتن: عة هي هیـم. عؼاًگِؼاؿ.

 کیاًا: ایٌزْؿی کَ ًویيَ...تٌِا...پل...کیاؿه تْ تاُاه تـّ.

 تا تؼزة مـم ّ تطـف کیاؿه چـعًْؼم.

 کیاؿىن تؼّى چْى ّ چـا مـه ّ تَ هؼٌای تاىَ تکْى ػاػ.

 اف ُوَ عؼاصاكظی کـػم ّ تا کیاؿه مْاؿ هاىیٌو ىؼم.

ػاىتن. ًویؼًّن چـا ّلی ّهتی هثْل کـػ کَ تاُام هیاػ عیلی عْب تْػ.اصناك عْتی   

 رلْ ًينتن.

 هي: هیيَ مـیغ تـ تـی؟

 ـــ عیلی تـات ػقیقٍ کَ ایي ّ هیگی؟

 ـــ َُ...ػقیق؟ اًّن ماهاى؟

 تا گلتي ماهاى اعن کـػ. ّایییی...یؼٌی هیيَ تغآـ هي تاىَ....فُی عیال تآل.

ػاًيگاٍ ًویای؟هي: هیگن تّْاهؼا ػیگَ   

 ـــ ًَ...چطْؿ هگَ؟

ػّمت ػاىتن....ـــ   

ػاًيگاٍ تثیٌن تا هلثن آؿّممـه ّ تطـكن چـعًْؼ. عؼای هي....چی تگن؟...تگن ػّمت ػاىتن تْ ؿّ ُـ ّهت تْ   

تيَ؟...چی تگن؟   

 تٌؼ گلتن: ػّمت ػاىتن امتاػم هیيؼی ّ تِن تْ پایاى ًاهَ کوک هی کـػی.

ْرَ لثغٌؼ هضْه ىؼم.ٍْؿتو رؼی تْػ. ّلی هت  

 کیاؿه: ػّمت ػاؿی امتاػ تين؟



ًظـ تْ چیَ؟ ـــ آؿٍ...هؼلْهَ...ؿامتو مـ ػول اّهؼم. ػیگَ ًویغْام تاُن کل کل کٌین.  

 ـــ هگَ ها تافگی تاُن کل کلن هی کٌین؟

 ًَ...ها عیلی ّهتَ کل کلن ًویکٌین.

 هي: ًَ...

تـای پایاى ًاهت تِت کوک کٌن.ـــ هي ًویتًْن ػّتاؿٍ امتاػ تين...ّلی هیتًْن   

 ـــ هچکـم.

 ـــ عْاُو هیکٌن.

 تؼؼ اف یَ ؿتغ تَ عًْوْى ؿمیؼین.

 کیاؿه: عیلی ػیـ کـػی.

 ـــ ػؿک...تقاؿ پنـٍ كکـ کٌَ ًاهٌظون...ىایؼ تی عیال تيَ...

 لثغٌؼی فػ ّ گلت: تـّ ػیگَ...عؼاًگِؼاؿ.

 ـــ تای.

 اف هاىیي پیاػٍ ىؼم ّ فًگ ّ فػم.

اینتاػٍ تْػ تا هي تـم. تؼؼ اف ایٌکَ ػاعل ؿكتن تـام تْم فػ.کیاؿه ّ  

 ّایییی...عاک تْ مـم. هِوًْا اّهؼٍ تْػًؼ.

 ػاعل ؿكتن. هاهاى کٌاؿ ػؿ تا ػَثاًیت كـاّاى هي ّ ًگاٍ هی کـػ. یَ تنن هللا گلتن ّ پیيو ؿكتن.

 هي: مالم هاهاًی گلن.

 ُیچی ًگلت ّ كؤ هي ّ تا اعن ؿلیع ًگاٍ کـػ.

ي: عة چَ کاؿ کٌن هاػؿ هي...صْامن ًثْػ. تثغيیؼ.ه  

 ـــ هي تثغيوت...تاتات چی؟

 اٍّ اٍّ اٍّ...تاتام ػَثاًی تيَ یؼٌی تؼتغت هیيی...آعَ تاتام عیلی عْه اعالهَ ّ تَ ًؼؿت ػَثاًی هیيَ...

هؼلْم ًینت عة صون ػاؿٍ...عْامتگاؿ تـای ػعتـت تیاػ اًّن چی...پنـ ػّمتت...تؼؼ ػعتـت تـٍ تیـّى کَ  

.عًَْ ًیاػ...ّاّیال...ًلل راى گْؿت ّ تکٌی تؼ ًینتىثــــ کزا تْػٍ ّ تا ًَ ّ ًین   



 گًَْ هاهاى ّ تْك ػاػم ّ آؿّم ْٓؿی کَ ًثیٌي ّاؿػ آىپقعًَْ ىؼم.

 لثامام ّ ػؿآّؿػم ّ لثامایی کَ هاهاى تـام آّؿػٍ تْػ ّ پْىیؼم.

هـهق ّ مام ریگـی...عْػم اف ایيْاًی تْػ ّ یَ ػاهي لثامو ُن یَ تلْف ٍْؿتی کَ ٓـف چپو هلة اؿؿ  

تـکیة عْىن ًویاػ ّ ػّمت ًؼاىتن کَ تپْىن...ّلی تـای ایٌکَ ایي عْامتگاؿ ّ كـاؿی تؼم تایؼ ایي کاؿ ّ هی   

کـػم...ىوا کَ اف عْػهًْیؼ...تقاؿیؼ یَ چیقی تِتْى تگن...ؿامتو هي ّ ماهاى تاُن فیاػ عْب ًینتین. الثتَ   

هّْْع ّ کل ػیگَ ای ًویؼًَّ...کْچیک کَ تْػین ّمایل ُن ّ عـاب هی کـػین...اّى عـاب هی کـػ ّ ایي   

هٌن تالكی هی کـػم....تا ؿّفی کَ تْ ؿاٍ ػتیـمتاى تْػم. اّى ؿّف ماهاى ػاًيگاُی تْػ ّ ػاًيگاُو توـیثا   

ٓی هی کـػ...هي اّى ؿّف مـم پاییيًقػیک ػتیـمتاى ها تْػ...تـای ُویٌن پیاػٍ تا ؿكوای تی اػتو هنیـ ّ    

تْػ ّ تْ عْػم تْػم کَ یکؼكؼَ ػّچـعَ یکی اف ػّمتاه تَ گْػال کْچیک گلی عْؿػ ّ توام گل ؿّی هي   

ؿیغت...تا توْم کـػى کاؿه ُوَ تِن عٌؼیؼًؼ...صتی اّى ماهاى ایکثیـی عْػىیلتَ...   

عْػهن ًویؼًّن چی رْؿی ؿاّی ىؼٍاكتاػٍ... نچيو اف اّى هْهغ صالن افه تِن هیغْؿٍ...کیٌَ ًؼاؿم...ّلی اف  

تیاػ عْامتگاؿی...ُـــــــــــــَ.   

 میٌی چای ّ گـكتن ّ تْ امتکاًا چای ّ ؿیغتن. هْهغ ؿكتي هاهاى تَ آىپقعًَْ اّهؼ ّ گلت: ًلل ؿامتی ها

گلتین کَ تْ ػمتت تٌؼ تْػ ّ ؿكتی ػّه تگیـی. ٍْتی ًؼیا...آتـّهْى هیـٍ.   

اػؿ راى. تلـهاییؼ.ـــ چين ه  

 هاهاى اف آىپقعًَْ عاؿد ىؼ.

تقاؿم مالن اف ػؿ عیال کـػی آها ماهاى...تا پای عْػت اّهؼی تْ ػُي ىیـ...تَ هي هیگي ًلل...ًلل ًینتن اگَ  

ایي عًَْ تیـّى تـی. َُ َُ...   

کلو ػاهاػیو ّ ػیؼم. تْ لیْاًو کوی كللل ؿیغتن. ایٌوؼؿ کَ توـیثا تْىن اصناك هیيؼ. آؿّم کٌاؿ ػؿ ؿكتن ّ  

 ُویيَ کليای هٍِْ ای ّؿًی هی پْىیؼ...ؿكتن ّ یَ تغن هـؽ تْ ایي لٌگَ ّ یَ تغن هـؽ تْ اّى لٌگو ؿیغتن.

 کوی ُن چنة چْب تْ کلياه ؿیغتن. ىؼٍ تْػ هخل عْؿىت. ایــــــی...

 الثتَ رْؿی ؿیغتن کَ کنی ًثیٌَ ّ هتْرَ ًيَ.

ٌی ّ تـػاىتن. لثامن ّ هـتة کـػم ّ آؿّم تَ پؾیـایی ؿكتن.عیلی هٌظن تَ آىپقعًَْ ؿكتن ّ می  



 تا گلتي مالم هي ُوَ مـىْى ّ تطـكن چـعًْؼًؼ.

 هاػؿ ماهاى: مالم ػعتـگلن. عْتی ًلل راى؟

 هي: هـمی...

 پؼؿ ماهاى: مالم ػعتـم.

تَ ػؿک...تـّ آعـ ىثی تا کلو عْىولت صال کــــــــي. ماهاى چیقی ًگلت.  

ی ًاػؿی ىـّع کـػم...تؼؼ کٌاؿه عاًْهو ّ تؼؼ....چَ ىْػ...تَ ػاهاػ تؼتغت...لیْاى هْؿػمیٌی ّ اف آها  

ًظـم ّ گـكت ّ تيکـ کْتاُی ّ کـػ. هٌن گلتن عْاُو هی کٌن. اٍال ُن ًگاه ًکـػم. عْىن ًویاػ. چياه   

...ًينت...تـای هي كؤ یکی...اًّن هيکی هيکی تْػ. ٍْؿت رؾاتی ػاىت ّلی تَ ػل هي ًوی   

 تؼؼ اف پغو کـػى چای پیو پًَْ ّ ًينتن. پًَْ ُن تْػ.

 آهای ًاػؿی: عة پْؿیا راى هیـم مـ تضج اٍلیوْى.

 ؿّ تَ هي گلت: ًلل راى...ػعتـم...ًظـت چیَ؟

 عاًن ًاػؿی: تَ ًظـم ایي ػّتا رّْى تـى یَ گْىَ ٍضثت کٌي.

 هاهاى: هٌن هْاكون.

کي.تاتا: ًلل... تاتا...ماهاى راى ّ ُوـاُی   

 ُوقهاى ُـ ػّهْى تلٌؼ ىؼین ّ هي رلْتـ تَ اتاهن ؿكتن. اًّن اّهؼ. 

 ؿّ تغتن ًينتن. ماهاى ُن ؿّ ٌٍؼلی کٌاؿ هیقم ًينت.

 ماهاى ػمتی تَ هُْاه کيیؼ ّ گلت: َُ...هي ًویؼًّن هاهاى ػؿ هْؿػ تْ ) تَ صالت تضویـ آهیقی تْ ّ گلت(

ػلت ّ فیاػ عْه ًکي عاًن فاؿع. چی كکـ کـػٍ کَ گلت تیام ایٌزا...تَ ُـ صال   

 ىیطًَْ هیگَ تـم رلت پا تْ صلوياااااا....گويْ تچَ...

پنـ هٌن اگَ ایٌزام كؤ ّ كؤ تغآـ اصتـاهی کَ تـای عاًْاػت هیقاؿم ّگـًَ آهاپْفعٌؼی فػم ّ گلتن: تثیي   

هي تا ) تَ ُوْى صالت کَ اّى تْ گلت هٌن گلتن( تْ؟ عٌؼٍ ػاؿٍ.   

ٌؼٍ ػاؿ تاىَ...آعَ تْی كیٌگیلی تچَ کزا ّ هي کزا...ـــ تایؼم ع  

 ـــ عْػىیلتَ تْ تـّ تا ُوْى ػعتـایی تاه کَ لیاهتت ُوًْامت.



 اف راه تلٌؼ ىؼ ّ گلت: تَ تْ ُیچ ؿتطی ًؼاؿٍ کَ هي چَ کاؿ هی کٌن. كِویؼی؟

اػ هیقًی؟هٌن تلٌؼ ىؼم ّ گلتن: اّّّ...مـم هي ػاػ ًقًا...كکـ کـػی کی ُنتی کَ مـ ًلل ػ  

 ـــ تْی رْرَ ....

 صـكو هطغ کـػم ّ گلتن: ایٌوؼؿ هي ّ کْچیک ًيواؿ...تْ ُـکْل ُنتی تَ هي چَ...

 عْى عًْو ّ هیغْؿػ...َُ َُ....چی كکـ کـػی...تافٍ کاؿم تاُات ىـّع ىؼٍ.

 ماهاى: ًلل علَ ىْ.

 ـــ تـّ تاتا...ایي ّ هي تایؼ تَ تْ تگن.

.تا ػَثاًیت اف اتام عاؿد ىؼ  

 صوتَ....تا تْ تاىی کَ تا هي ػُي تَ ػُي ًيی.

اتام عاؿد ىؼم. پًَْ ؿّ ػیؼم. اف   

 پًَْ: چی ىؼ؟ پـًّؼیو؟

 پًَْ كِویؼ کَ ُؼكن چیَ...آعَ هْیَ گلی ىؼى لثامن تْمٔ ماهاى ّ تـ ّ تچو ّ هیؼًّنت.

 هي: صلَ...

 پًَْ: آكـیي...پنـٍ ایکثیـی...كکـ کـػٍ اف ػهاؽ كیل اكتاػٍ.

ْ کَ تْپت تیيتـ اف هي پـٍ...ـــ ت  

 ـــ تؼؼى تِت هیگن...كؼال تیا پاییي کَ تِت ىک هیکٌي.

 ُـػّ پاییي اّهؼین.هاهاى ماهاى هي ّ ًگاٍ هی کـػ ّ هـتْى ٍؼهن هیـكت.

 هاهاى ماهاى: عة ػقیقم ًظـت چیَ؟

 هي: تایؼ کوی كکـ کٌن. عة ؿامتو ًویتًْن یَ ُْیی تگن.

 ـــ تِت صن هیؼم. 

یَ ؿتغ ؿكتٌؼ. هْهغ ؿكتي ػػا هی کـػم کَ ماهاى ایٌزا ًلِوَ. کَ ُویٌن ىؼ. تؼؼ اف  

 هْهغ عْاتیؼى تاتا ّ پاؿما ّ اتام پاؿما ّ هي ّ پًَْ ُن تْ اتام هي ّ هاهاًن هيـْل تـتویقی تْػ.

 ؿعتغْاب ّ ؿّ فهیي پِي کـػین ّ ُـػّهْى تَ ٓـف ُن عْاتیؼین.



کاؿت صـف ًؼاىت. پًَْ: عْب کـػی پـػًّؼیيا...ایي یَ  

افه عْىت ًویاػ؟ ـــ چـاتْ اف ایي پنـٍ ػل عْىی ًؼاؿی پًَْ؟ ُا؟ ًکٌَ چْى ُونٌتَ  

 ـــ ًثاتا...ًَ...چـا آؿٍ...ؿامتو هي ّ ماهاى ُن مٌین ّ تْ ػتنتاى تاُن تْػین.

 تا ؽّم گلتن: عة؟

 ـــ ّاٍ...هگَ ؿهاى ػاىواًَ هیگن؟

 ـــ اػاهَ؟

َ فّؿگْ تْػى ّ الثتَ اّى فؿًگ تْػ. اف پنـا ماهاى ّ اف ػعتـا هي فؿًگـــ عة اّى ّ ػّمتاه ُویي  

تْػین. عْىن افه ًویاػ. تؼؼىن اّى پيتن ًينتَ تْػ...تـای ُویٌن تـام ىکلک ػؿهیاّؿػ ّ تچَ ُا هیغٌؼیؼى.   

الثتَ پنـا كؤ هیغٌؼیؼى.   

 ـــ پل کال اف تچگی کـم ػاىتَ.

 ـــ اًّن اف ًْع تقؿگو.

هت کَ ػؿهْؿػ اّى عْػىیلتَ ُؼؿ تـٍ...ىة عْه.ـــ صیق ّ  

 ـــ عْب تغْاتی.

 پًَْ پيت تَ هي عْاتیؼ. تافٍ یَ چیق یاػم اّهؼٍ تْػ. تـای ُویي گلتن: پًَْ پًَْ...پًَْ...

 تـگيت ّ گلت: ُا؟ عْاتیؼها عیـ مـم.

 ـــ االى ّهت عْاتَ؟

ت تـای عْاتَ؟ عْتی؟ هؼلْهَ پنـٍ كکـت ّـــ ًَ...تْػاًيگاٍ ّهتی امتاػ ػاؿٍ ػؿك هیؼٍ تِتـیي كـٍ  

هـيْه کـػٍ.   

 ـــ کی؟ ماهاى عْػىیلتَ؟ ًْچ تاتا.

 ـــ عة؟ تگْ؟

 ـــ اهـّف هي ّ آیٌاف ّ ؿمتا ّ هٌِا ّ هِؼیل عًَْ کیاًا ایٌا ؿكتین. 

 ـــ هي چی؟

 ـــ اتلاها ؽکـ عیـتن تْػ.



 ـــ عة؟ػیگَ چی؟

ی ػیؼ تـین...ـــ صاال...تؼؼه تاُن تَوین گـكتین تـا  

 ـــ ىوال؟

 ـــ ًْچ.

 ـــ ىیـاف؟

 ـــ ًْچ؟

 ـــ کیو؟

 ـــ ًْچ.

را تگن تـین کَ کلی ُن صال هیؼٍ. ؿامتو ػلن هیغْاػ تـم هيِؼ. ًؾؿ ػاؿم.ـــ کْكت ًْچ. ّلی  صاال هي یَ   

 ـــ ػل تَ ػل ؿاٍ ػاؿٍ ُویي رامت.

 ـــ چی؟

 ـــ ها هيِؼ ًویـین.

 ـــ کزا هیـین؟

ن تـین اهام ؿّا. ُوگی...ػعتـا ّ ُونـای هضتـهيْى تا هي ّ هِؼیل تی مـ پـمت...کیاؿىن هیاػ.ـــ هیغْای  

 ـــ ّاهؼا؟ پل اگَ کیاؿه هیاػ...پاؿما ُن هیاػ ػیگَ...ًَ؟

 ـــ تلَ. ُونـىواُن هیاػ.

 ـــ چَ ػالی...

 ـــ عة ػیگَ...ىة عْه.

 ـــ ىة عْه.

 پًَْ عْاتیؼ.

ن كکـ هی کـػم. گلتن ىایؼ کیاًا ًغْاتیؼٍ تاىَ..تـای ُویي تِو اك ام اك ػاػم:عْاتن ًویْهؼ. تـای ُویي ُ  

 مالم...عْاتن ًویاػ...تْ چی؟...تیؼاؿی؟

 عیلی ْٓل کيیؼ تا رْاتو تیاػ.



 

 فصل یازدهم

 

 کیارش

 ًلل ّ کَ ؿمًْؼم ، هنتوین عًَْ ؿكتن. كکـ ایٌکَ ًلل هیغْاػ تا اّى یاؿّ ٍضثت کٌَ اًّن تْ علْت ػاىت

 اؽیتن هی کـػ.

 تَ عًَْ کَ آهؼم کیاًا ایٌا ؿكتَ تْػًؼ.

 کیاؿك تافٍ اف ىـکت اّهؼٍ تْػ ّ تا ًْىاى تْ اتاهو عْاتیؼٍ تْػ.

 تَ یکی اف عؼهتکاؿا گلتن کَ یَ لیْاى ىـتت تـام تیاؿى.

ػؿآّؿػم ّ ؿّتا ؿكتٌو هٌن لثامن ّ هیق گؾاىت ّ اف اتام تیـّى ؿكت.  تَ اتاهن ؿكتن ّ عؼهتکاؿٍ ىـتت ّ ؿّ  

تغتن ػؿاف کيیؼم.   

گْىی کیاًا تلٌؼ ىؼ...اٍّ...كکـ کٌن عاًن تاف یاػىْى ؿكت کَ گْىیو ّ تثـٍ...ٍؼای   

 كْْلین گل کـػ تثیٌن ٓـف کیَ...تا تاف ىؼى اك ام امو هلثن اف راه ػؿاّهؼ.

 ٓـف ًلل تْػ. ًْىتَ تْػ: مالم...عْاتن ًویاػ...تْ چی؟...تیؼاؿی؟

ؿ کٌن. ػّمت ػاىتن تـاه تٌْینن ّ تَ رای کیاًا تاىن ّ اف اهية آالػاتی تؼك تیاؿم.ًویؼًّنتن چکا  

 تـای ُویي تـاه ًْىتن: مالم...عْتی ػـّك عاًن؟ هٌن هخل تْ تیغْاتن.

 عیلی مـیغ رْاب ػاػ: ػـّك چَ کيکیَ...ؿػه کـػم ؿكت. پنـٍ ایکثیـی تا اّى اعالم هاهاى تقؿگیو.

 عؼایا ىکـت... هوًٌْن.

 ًْىتن: ّاٍ...افه عْىت ًویْهؼ؟

 رْاب ػاػ: ًَ تاتا...اف ُوْى اّلو افه عْىن ًویْهؼ...چْى...چْى...

 ًْىتن: چْى چی؟ کاؿی کـػ؟

 ًْىت: ًَ...ّلی عة یَ ّهتایی اؽیتن هی کـػ.

 اگَ اّى لضظَ پنـٍ اًّزا تْػا علو هیکـػم.



 ًْىتن: پل عْب ىؼ عْػتت ّ تؼتغت ًکـػیا.

عزالت تواهی کاؿاه ػؿاّهؼم. تْ چاییو كللل ؿیغتن ّ تْ کليين تغن هـؽ ّ چنة چْب. ًْىت: الثتَ اف  

 ّای...ایْل...ُویي کاؿات هي ّ امیـت کـػٍ...

 ًْىتن: ایْل...عْىن اّهؼ.

 

 نفس

 ػلن هیغْامت اف صال کیاؿه تاعثـ ىن. تـای ُویي ًْىتن: عة؟ ػیگَ چَ عثـ؟ ًْىاى عْتَ؟ ًیاال چی؟ تـاػؿ

چی؟ هِـتًْت   

 ًْىت: هي عًَْ عْػهن. کیاؿمن عْتَ.

...؟ًْىتن: تـاػؿ هِـتْى؟ کیاؿه  

 

 کیارش

....ّای عؼا هچکــــــــــــــم...تا گلتي کیاؿه ؽّم هـگ ىؼم. یؼٌی اًّن تـییـ ؿكتاؿم ّ هتْرَ ىؼٍ؟  

 

سنف  

 ًْىت:اًّن عْتَ...چی ىؼ تاُن عْب ىؼیؼ؟

هیؼًّین.ًْىتن: صاال ػیگَ...ایي ّ كؤ هي ّ کیاؿه   

 ًْىت: پاؿما عْتَ؟ 

 ًْىتن: آؿٍ...ؿامتی پًَْ ُن هْاكوت کـػ کَ تـین. 

...ًْىت: چَ عْب  

 ػّمت ػاىتن تؼًّن کیاؿه االى رامت...تـای ُویي ًْىتن: کیاؿه عًَْ ؿمیؼ؟

 



 کیارش

 ایي ػعتـ چـا اهية ایٌزْؿی تا هي هیکٌَ...

چی ىؼٍ کَ ُوو مـاؽ کیاؿه ّ هیگیـی؟ تـاه ًْىتن: اًّن ّهتی عًَْ ؿمیؼ ها ؿكتین. تثیٌن  

هي کیاؿىن. ّلی ًَ...هیغْام ؿیـ هنتوین تلِون اًّن تَ هي صنی ػاؿٍ یا ًَ... کاه هیؼًّنت  

 تؼؼ اف چٌؼ ػهیوَ ًْىت: عة اّى تـای پاؿما کَ ػقیقتـیي کنوَ عیلی فصوت کيیؼ..هؼیًْين.

ين. ًگـاًين...ًَ کیاؿه عاى...ایي یَ ػين یکػّمت ًؼاىتن ایي روالت ّ تيٌْم. هیغْامتن تگَ چْى ػاىو  

ٓـكنت...ّ کاؿی ُن اف ػمت تْ ماعتَ ًینت.   

 

  نفس

عة اّى تـای پاؿما کَ ػقیقتـیي کنوَ عیلی فصوت کيیؼ..هؼیًْين. تـاه ًْىتن:  

 ّلی ایي صـف ػلن ًثْػ. ًویغْامتن کیاًا هتْرَ تيَ کَ ػاػاىو ػالهَ ػاؿم.

ىة عْه. ًْىت: تاىَ...کاؿی ًؼاؿی؟  

 هٌن ًْىتن: ىة عْه. تای.

***** 

 تا ؿـؿـای پًَْ تیؼاؿ ىؼم.

 ـــ ًلل تنَ عْاب...هیتـکیا.

 ـــ هگَ تْ ىُْـ ًؼاؿی؟ تـّ پیو اّى ؿـات ّ تقى.

 ـــ تنَ ظِـ ىؼا...

 تَ ماػت ًگاٍ کـػم.

ی کلَ ٍثی؟ماػت یَ ؿتغ تَ ُيت ّ هیگی ظِـ؟ علی. اٍال تْ هگَ عْاب ًؼاؿهي: ػیًَّْ ای تغؼا...  

 ـــ هگَ هیيَ اف ػمت ًْافىای تی صؼ ىوا ػؿ اهاى هًْؼ؟ کيتی هي ّ تا لگؼات...تْ ًلنی یا رکی چاى؟

 ـــ عثَ عثَ...تیؼاؿ ىؼم آها...هخل تچَ ُا ًن ًْم هیقًَ...

 ـــ ؿامتی ًلل عثـ ػاؿم.



 ـــ ّاهؼا؟ عة عة؟

 ـــ ًویگن. ػؾؿ تغْاٍ.

 ـــ تاتتَ؟

اؿم کَ ًویيی...ًون کَ هیقًی ّ هیگی هي هیقًن...اّى ّهت تْهغ ػاؿی هي تگن؟ـــ لگؼ کَ فػی...تیؼ  

 ـــ ّای پًَْ...تاىَ...صاال تگْ..

 ـــ االى تاىَ یؼٌی ػؾؿعْاُی کـػی عیـ مـت؟

 ـــ ب....تظ...ىیــــــؼ...عْتَ؟

 ـــ ىایؼ پؾیـكتَ تيَ.

 ـــ تگـــــــــْ.

ای كـػا کَ هیغْاین تـین هيِؼ.ـــ اهـّف لثاماهْى ّ روغ آّؿی کٌین تـ  

 آط رْى....كـػا هیـین.

 هي: تَ پاؿما گلتی؟

.کیاؿه ُن هیاػ اًّن تاُاهْى هیاػـــ آؿٍ...گلت چْى   

 ـــ عة چَ عْب...

 ـــ صاال پاىْ تـین ٍثضًَْ تغْؿین. تؼّ. هي ؿكتن پاییي.

 پًَْ پاییي ؿكت ّ هٌن ػمت ّ ٍْؿتن ّ ىنتن ّ پاییي ؿكتن.

ّ کٌاؿ پًَْ ًينتن. مالم کـػم  

 هاهاى: ًلل پًَْ تِوْى گلت. عْه تگؾؿٍ هاػؿ.

 ـــ پًَْ راى هـمی...گلتَ تْػم عْػم تگوا...هوٌْى.

 پًَْ: عة صاال...

 هي: هیغْایي ىوا ُن تیایي هاهاى.

 هاهاى: ًَ هاػؿراى..اکیپتْى رًَّْ...عْه تاىیؼ.

 هـتْى هاػؿ هٌطوی عْػم تين.



گ فػ.تؼؼ اف ٍثضاًَ آیٌاف فً  

 هي: تلَ؟

 آیٌاف: ًلل...ًلل...

 ـــ چیَ؟ چی ىؼٍ اًّزا؟ اًّزا چَ عثـٍ آیٌاف؟

 ـــ ......

 ـــ الْ....آیٌاف الْ...

 ـــ .......

 ـــ تا تْام آیٌاف...

 ـــ مالم عْتی ًلل؟

 ـــ کزایی؟ چَ عثـٍ؟

تِقاػ تَ ػكتـ آهای ماػؼی تـای ّام افػّاد اّهؼین. ـــ ُیچی...تا  

ؿکَ تاًْ...ـــ هثا  

 ـــ عْاُو...عة چی ىؼ؟

 ـــ چی ىؼ؟

 ـــ پًَْ ّ پاؿما ّ هیگن...

 ـــ آُا...اّى ّ هیگی؟ صلَ...

 ـــ عة چَ عثـ؟ ّمایلت ّ روغ کـػی؟

 ـــ كؼال ًَ....هیغْامتن روغ آّؿی کٌن کَ آیٌاف عاى فًگ فػى.

 ـــ پل کاؿی ًؼاؿی؟

 ـــ ًَ تای...

 ـــ عؼاصاكع.

ّ هيـْل روغ آّؿی لثاما ىؼم. گْىی ّ هطغ کـػم   

 پًَْ ُن تَ عًْيْى ؿكت تا لثاماه ّ روغ کٌَ.



 

 *****  

تـ ػکل ؿّفای اعیـ ٍثش فّػ تیؼاؿ ىؼم.   

ُنت. 7::0.....هـاؿها ماػت 6::5تَ ماػت ًگاٍ کـػم.   

 اف اتام تیـّى اّهؼم ّ کتـی ّ ؿّ گاف گؾاىتن.

گلت: تَ تَ کؼتاًْ...هيـْل آهاػٍ کـػى ٍثضاًَ تْػم کَ اف پيت یکی   

 هي: مالم ػاػاىی عْػم...عْتی؟ مضـعیق ىؼی؟

 ـــ هٌن ُنتن.

 پًَْ ّ کٌاؿه ػیؼم.

 ـــ پل ػمت تَ یکی کـػیؼ.

تَ صیآ ؿكتین ّ کليوْى ّ پْىیؼین....پًَْ کلو هاهاى ّ تاتا ُن تیؼاؿ ىؼًؼ. تاُن ٍثضاًَ ّ عْؿػین.   

ؼؼ اف ػول ّ ایي اتلام پاؿما عْب ؿاٍ ًویـٍ...یؼٌی کذ ؿاٍ هغًَْ پاؿما ّ آّؿػ ّ پاؿما پْىیؼ...چْى ت  

  هیـٍ...کیاؿه ُن گلت کَ تایؼ ایي کلو ّ تپْىَ...

هاهاى گـیَ کـػ.ػاىتین هیـكتین کَ   

 هي: اّى رْؿی ًکي هاهاى...ملـهْى فُـ هیيا...

 هاهاى: ػمت عْػم ًینت ػعتـ...

پاؿما...هْاظة تاه. تاتا تَ ىًَْ پاؿما فػ ّ گلت: ػیگَ ملاؿه ًکٌن  

 پاؿما: تچَ کَ ًینتین پؼؿ هي...چين...

یَهْى چْى تَ ػؿػ ًویغْؿػ ّ كـّعتین ّ تَ راه 675مَ تایی مْاؿ هاىیي رؼیؼهْى ىؼین. تؼؼ اف تَاػف   

عـیؼین. 070پژّ    

 هـاؿهْى کٌاؿ ػاًيگاُوْى تْػ.

 تَ ػاًيگاٍ کَ ؿمیؼین ُوگی ّ ػیؼین کَ هٌتظـهْى تْػًؼ.

ػًؼ. تکویل ىؼین. هي ّ پاؿما ّ پًَْ ّ ًْىاى ّ کیاؿك ّ کیاؿه ّ کیاًا ّ کْؿّه ّ آیٌاف ُّوَ تْ  



كـىاػ ّ میٌا... ؿمتا ّ کیْاى ّ تِقاػ ّ آؿه ّ هٌِا ّ هِؼیل ّ   

 چِاؿتا هاىیي گـكتین. هاىیي پاؿما ّکیاؿه ّ کیْاى ّ آؿه...

 اف هاىیي پیاػٍ ىؼین ّ تطـكيْى ؿكتین. 

ْاب هًْؼیؼ؟کیاًا: مالم...ع  

 هي: ًَ...راػٍ عیاتًْوْى عـاب تْػ...تـای ُویي ػیـ کـػین.

 ًْىاى: تا ػیـ ًيؼٍ تـین.

 ؿمتا: تَ ًظـ هي ػعتـا یَ هاىیي ّ پنـا یَ هاىیي...ُا؟ چطْؿٍ؟

 آؿه: كکـ تؼین ًینت.

 هِؼیل: تَ ًظـ هٌن كکـ عْتیَ.

این ّ عْاتوْى هیاػ.کیاًا: تَ ىـٓی کَ ؿاًٌؼٍ آهایْى تاىي...ها عاًْها عنتَ   

 کیاؿك: تاىَ...هثْل.

پًَْ ّ هٌِا ّ هِؼیل ّ آیٌاف ُن تْ هاىیي پاؿما... ُوچٌیي  هي ّ کیاًا ّ ًْىاى ّ ؿمتا تْ هاىیي کیاؿه ّ  

 ُوَ تْ هاىیٌا ًينتٌؼ. کیاًا اف هاىیي پیاػٍ ىؼ ّ گلت: هي هیغْام پيت تيیٌن.

ٌین.ؿمتا ّ ًْىاى ُن تاُن گلتٌؼ: هاُن پيت هی ىی  

 ُوَ هي ّ ًگاٍ کـػًؼ. ًَ....هي پیو کیاؿه؟....ًــــــــــــَ.

 کیاًا: ًلل تْ تیا رلْ....هي هیغْام پيت تا تچَ ُا صـف تقًن.

 هي: عة هٌن هیغْام صـف تقًن.

 ؿمتا: لزثافی ًکي ػیگَ...تـّ رلْ.

 چَ گیـی اكتاػها...هزثْؿ ىؼم اف هاىیي پیاػٍ تين ّ رلْ کٌاؿ کیاؿه تيیٌن.

 تْ ؿاٍ کیاًا هیگلت: ؿمتا...

 ؿمتا: تلَ؟

 ـــ هیگن هيِؼ چوؼؿ ؿاَُ؟

 هي: ًگـاى ًثاه...صاال صاال تْ ؿاُین. هگَ تا صاال ًیْهؼی؟



 ـــ اّهؼم...ّلی کلو ّ عْاتیؼٍ تْػم. مـم ػؿػ هی کـػ ّ هـً ّ عْاب آّؿ عْؿػم. صتی هْهغ ؿكتي تَ ُتل

صالن عْب ًثْػ. تاّؿت ًویيَ ًلل تا پام ّ ّاؿػ ٍضي اهام کـػم کْؿّه تـلن کـػ ّ هي ّ تَ ػاعل ُتل تـػ.   

اصناك مثکی ّ ػؿ عْػم ػیؼم. چٌؼ ماػت تؼؼه هٌی کَ ػّ ُلتَ تیواؿ تْػم عْب ىؼم.   

 ؿمتا: تچَ ُا آؿّم تـ...هیغْام تغْاتن.

 کیاًا: تاىَ...هٌن یَ چـت تقًن تؼ ًینت.

ای تْ ؿّصتْى...هي ًْىاى ُن کَ ُوْى اّل عْاتیؼٍ تْػ. ؿكتٌؼ. ؿمتا ّ کیاًا تؼؼ اف چٌؼ هؼت کْتاٍ تَ عْاب   

 ّ تا کیاؿه تٌِا ًقاؿیؼ...ػّّم ًویاؿم.

ّلی تـای مـگـهی مـم ّ تَ ػوة تـػم ّ ػمت تَ میٌَ چيوام ّ تنتن. تؼتغتی ایٌزا تْػ کَ عْاتون ًویْهؼ.  

وی کیاؿه ّ هی ػیؼم...آؿّم تْػ ّ تا ػهت ؿاًٌؼگی هی کـػ.فیـ چي  

 کیاؿه: تْ ُن عْاتی ًلل؟

 چی تگن؟ ؿامتو ّ هیگن.

 هي: ًَ...عْاب ًینتن. صٍْلن مـ ؿكتَ.

 کیاؿه: پاؿما تِتـ ىؼٍ؟

 هي: آؿٍ...

 ـــ ًلل...

 ـــ تلَ؟

 ـــ عْا...عْامتگاؿی...چی ىؼ؟

 ّاٍ....چَ مْالی...یؼٌی؟ یؼٌی اّى....ًَ...اهکاى ًؼاؿٍ.

 هي: عیلی ػالی تْػ.

کـػ...رالة ىؼ...تا ُوْى اعن ؿلیع گلت: یؼٌی...رْاتت هخثتَ؟تا ىٌیؼى صـكن اعن   

 پْفعٌؼی فػم ّ گلتن: ًَ...هي اف اّلن رْاتن هٌلی تْػ...هي ّ چَ تَ اّى ماهاى عل ّ چل...اف ایي لضاظ گلتن

ػالی کَ کلی مـ ماهاى تال آّؿػم.   

 اعوو تثؼیل تَ لغٌؼی کن ؿًگ ىؼ...ّای...اف ػمت ػاؿم هیـم.



ة چَ کاؿ کـػی هگَ...کیاؿه: ع  

 ـــ ُیچی...تْ چاییو كللل ؿیغتن...ّلی ایٌوؼؿ مگ رْى تْػ کَ صنی ًکـػ...تْ کليين تغن هـؽ ّ چنة

...الثتَ تَ هیقاى کن...چْب ؿیغتن   

 لثغٌؼه پـًگ ىؼ ّ گلت: اهاى اف ػمت تْ....

ِو تیيتـ هی کـػ.مکْت تیٌوْى اصنامن ّ ًنثت ت ُویٌزْؿ هي ّ ًگاٍ هی کـػ ّ هٌن اّى ّ....  

ًاگِاى... تَ رلْ ًگاٍ کـػم ّ ریؾ علیلی کيیؼم: کیاؿه......کَ تَ ُن عیـٍ ىؼٍ تْػین   

كـهْى ّ گـكتن ّ تاُن هاىیي ّ تَ موت گْىَ عیاتْى ُؼایت کـػین.اًّن رلْ ّ ًگاٍ کـػ. هي اف تـك   

 کیاًا ّ ًْىاى ّ ؿمتا هخل هثل عْاتیؼٍ تْػًؼ.

.ا تْػًؼ ّ ها اف ُوَ ػوة تـ...تـای ُویٌن کنی هتْرَ ًيؼ تزق هي ّ کیاؿهُوَ هاىیٌا رلْتـ اف ه  

 ٌُْف ػمتن ؿّ كـهْى تْػ. تَ ؿاًٌؼٍ هاىیٌَ ًگاٍ کـػم کَ هیگلت: اّ یاؿّ...چَ عثـتَ؟ ٍلا میتی تْى کَ توْم

ىؼ یَ ًگاٍ تَ عیاتًْن تٌؼاف.   

 تا صـكو تَ عْػم اّهؼم. کیاؿىن ُویٌطْؿ.

هي...االى...تْ تـل کیاؿه تْػم؟....تا تؼزة تَ کیاؿه ًگاٍ کـػم...اًّن هخل هي ػول کـػ. هيًـــَ...یؼٌی...  

كـهْى ّ گـكتَ تْػم ّ کیاؿه هي ّ تا ًیلتن...اهکاى ًؼاؿٍ....ؿاًٌؼٍ صن ػاىت...عْب ىؼ تویَ تیؼاؿ ًيؼًؼ   

ّگـًَ تؼتغت هیيؼم ّ كکـای ًارْؿ تَ مـىْى هیقػ.   

ّ اف كـهْى کيیؼم ّ هـتة مـ رام ًينتن.تَ عْػم اّهؼم ّ ػمتن   

تَ ؿاًٌؼگیو اػاهَ ػاػ.کیاؿه ُن تک مـكَ ای کـػ ّ   

 یَ ًین ماػتی تْػ تْ ؿاٍ تْػین. عیلی عنتَ ىؼٍ تْػم. اف عًَْ یَ ماک پـ هیٍْ ّ آریل آّؿػٍ تْػم. ماک ّ تاف

. کیْی ّ تَ چِاؿ هنوتغتنتْ یَ ماک ػیگَ کَ هغًَْ آىـال تْػ ؿیپْمت کـػم ّ کـػم ّ یَ کیْی ّ    

.کـػم ّ یَ تیکو ّ تَ کیاؿه ػاػم   

 هي: تیا یکن تغْؿ.

 تَ کیْی ًگاٍ کـػ ّ گلت: هوٌْى. ػؿ ؿاًٌؼگی چیقی ًویغْؿم. ُوْى یَ تاؿ کَ هـػیکَ تِن تیکَ اًؼاعت تـام

تنَ...   



ّ پاه ىل هیيَ...ًویتًْنتنهیؼًّن کیْی ػّمت ػاؿٍ...چْى کیاًا تِن گلتَ تْػ کَ کیاؿه تا ػیؼى کیْی ػمت   

عْػم تغْؿم ّ اّى ًگاٍ کٌَ. چاؿٍ ای ًؼاؿم. پل تایؼ....   

 

 کیارش

.چيون ػاىت تـای کیْی ػؿهیْهؼ. هي کیْی عیلی ػّمت ػاؿم  

 چٌؼ لضظَ ًگؾىتَ تْػ کَ...

 تاّؿم ًویيؼ....

 کیْی ّ تْ ػٌُن ػیؼم...

گؾاىت. یؼٌی...االى....ًَ...تَ مـػت تاػ ًلل کیْی ّ تْ ػٌُن  

 تا تؼزة تِو ًگاٍ کـػم. هتْرَ عزالتو ىؼم. تا االى تَ صـكن آویٌاى ًؼاىتن ّلی تا ایي کاؿه هِـ احثات ّ

فػ. ىک ًؼاؿم کَ ًلل ُن تِن اصنامی ػاؿٍ...ىک ًؼاؿم.   

 

  نفس

ُن مـم ّ عیلی مـیغ کیْی ّ تْ ػٌُو گؾاىتن. اّل تؼزة کـػ. هٌن ًویتًْنتن عزالتن ّ اًکاؿ کٌن. تـای ُویي  

پاییي اًؼاعتن ّ هيـْل عْؿػى کیْی ىؼم.   

 مکْت ّ تیٌوْى ّ کیاًا تا تیؼاؿىؼًو ىکنت.

 کیاًا: کیاؿه تَ کزا ًگاٍ هیکٌی؟ هاؿّ تَ کيتي ًؼی...

 کیاؿه تا ٍؼای کیاًا تَ عْػه اّهؼ ّ گلت: چی؟ آُا...ًلل اّى آییٌَ ّ یَ کن تَ موت چپ تیاؿ.

ًلِوَ...تـای ُویي تاُاه ُوکاؿی کـػم ّ گلتن: عْتَ...هي کَ تا االى مَ تاؿ هتْرَ ىؼم کَ هیغْامت کیاًا  

آییٌَ ّ چـعًْؼم. ػؿّوي ایي هاىیي هؼل تاال...پیکاى ّ پـایؼ ًینت کَ ایٌزْؿی هیکٌی...   

...گل تْػ تَ مثقٍ ًیق آؿامتَ ىؼ.کیاًا ّ ػیؼم کَ پْفعٌؼ ػاىت. ّاٍ...پْفعٌؼ ایي ّ کزای ػلن تقاؿم  

اف یک ماػت هاىیٌا ٓثن عْامتَ کیاؿك ّ کیْاى یَ را اینتاػًؼ ّ ُوَ ُن تلٌؼ ىؼٍ تْػًؼ. هیغْامتینتؼؼ   

ٍثضًَْ تغْؿین.   



.کیاؿه ّ کیاؿك ّ کیْاى تَ هـافٍ ؿكتٌؼ ّ تـای ُـ ًلـ یَ کیک ّ آتویٍْ عـیؼًؼ  

 

 کیارش

 هي ّ کیاؿك ّ کیْاى تَ موت هـقٍ ؿكتین تا تـای ٍثضًَْ چیقی تغـین.

ْی هـافٍ تْػین کَ کیاؿك گلت: هیگن کیاؿه...ت  

 ـــ تلَ...

اّى یاؿّ کْیتی كنظ ىؼ...ـــ هـاؿػاػ ػیـّف تا   

 مـیغ تَ موتو تـگيتن: ًَ....چـا؟

 ـــ ظاُـا ایي اكتغاؿی ، هتـرن ها ، تـای یَ ىـکت ػیگَ کاؿ هیکـػ ّ هـاؿػاػ ّ تا فیـ هیوت تاُاىْى تنت.

اؿم کق ػمتو...هـػیکَ....ـــ ُویي االى صناب ّ هیق  

 ـــ آؿّم تاه...عْػم اعـارو کـػم.

 ـــ آعَ هي کلی ؿّ اّى کْیتی ُا کاؿ کـػٍ تْػم کیاؿك...عْػتن تِتـ هیؼًّی..

...ـــ آؿٍ...ّلی کاؿیَ کَ ىؼٍ...پیو هیاػ...اىکال ًؼاؿٍ  

صتی ملـ کـػم... ـــ ُویٌطْؿی کَ ًویيَ...اعـاد کاكی ًثْػ...هي تاتت ُویي چٌؼ تاؿ تَ کْیت  

 ـــ هیؼًّن تـاػؿ هي...ػیگَ کاؿی ًویيَ کـػ...تٌِا ؿاٍ ُوْى اعـاد تْػ...

 ـــ ٍؼػكؼَ تچَ ُای ىـکت ًگلتي کَ ایي اكتغاؿی هـهْف ّ امتغؼام ًکي؟....ًگلتي؟

 ـــ آؿّم تاه...تافٍ اًکاؿ ُن هی کـػ...هیگلت ػؿّؿَ...

.کاؿ ّ فصوت هي ّ تَ تاػ ػاػ...اّى ّهت هیگَ ػؿّؽ؟ـــ َُ...هـػیکَ عزالتن ًویکيَ...ػؿّؽ؟..  

 ـــ ًاؿاصت ًثاه...

 ـــ تاالعـٍ یَ ؿّفی صناب کاؿه ّ هیثیٌَ...

 

 نفس

 ُوْى را پاؿک ُن تْػ. تـای ُویي تَ پاؿکَ ؿكتین ّ اًّزا ٍثضًْوْى ّ عْؿػین. 



ؿمتا عاًْم تَ چیَ تْ ػلو عْىَ.پاؿما: ّای کیْاى....هي ًویؼًّن   

ًگیؼ آها پاؿما...کیْاى تَ ایي گلی... ؿمتا:  

 کیْاى: هـتًْت عاًْهی...گل تْیی ػقیقم.

 هي: اٍّ....عْاُيي تاالی ُزؼٍ ٍضثت ًيَ...هزـػ ًينتَ...

 هٌِا: الِی...تچن تافٍ تَ مي تکلیق ؿمیؼٍ...

 هي: هي تچَ تاىن اًّْهت تْ تایؼ چٌؼتا تیزَ ػاىتَ تاىی؟

تِتـ...هٌِا: عْب گلن...ُـچی پغتَ تـ   

 ـــ تلَ...ّلی ًَ ایٌکَ کنی ایٌوؼؿ پغتَ تيَ کَ هخل تْ تـه هیيَ...

...آؿه: هچکـم...ها تْهین ػیگَ  

 ـــ عة صاال...ایٌزا ُوَ ػؿ ّ تغتي هخل ایٌکَ...تاه تاتا...كِویؼین هاىویي.

 هِؼیل: هاىن؟

 ـــ ػاىن الکی ّ چی هیگي؟ هاىن....

 ُوَ عٌؼیؼًؼ.

ن ػیگَ.کیاؿه: عة تچَ ُا تـی  

 هیغْامتن تافم رام ّ ػُْ کٌن کَ تافم اًّا هغاللت کـػًؼ.

: هیگن ًلل...تؼؼ اف یَ ؿتغ کیاًا گلت  

 ـــ تلَ؟

 ـــ عْامتگاؿٍ چی ىؼ؟

 ّاٍ....تا هي ىْعی هیکٌَ؟...پل یَ ماػت ػاىتن ػیية تاُاه اك تافی هیکـػم چی تْػ؟ 

 تا ُوْى صالت تؼزة گلتن: ىْعی هیکٌی؟

ؿم رؼی هیگن.ـــ ًَ...ػا  

 چيوام اف صؼهَ تیـّى فػ.

 ـــ چـا چـت هیگی...



 ـــ تاتا...هیگ عْامتگاؿی چطْؿ تْػ؟ صـف چـتیَ؟

 ؿمتا: کیاًا ؿامت هیگَ...چَ اتلاهی اكتاػ؟

 کیاؿه ّمٔ صـف ؿمتا گلت: هیگن...

.ُوَ تَ ػُاًو عیـٍ ىؼین  

 

 کیارش

 چَ گیـی کـػها...صاال چی تگن؟

؟ًْىاى: چی هیگی کیاؿه  

...یـم ـــ عة...هیگن هي ه  

 تَ عیاتْى ًگاٍ کـػم ّ....آُا...عْػىَ...

یَ آب پـتـال تغـم...ـــ هیـم   

 کیاًا: هوٌْى. تـا هي آب آلثالْ تاىَ...

 ًْىاى ّ ؿمتا ُن آب آلثالْ ملاؿه ػاػى...هي ّ ًلل ُن آب پـتـال...

.چَ تؼتغتی ُنتا...تغآـ یَ اك ام اك تینت تْهي تایؼ تؼم  

 اف هاىیي کَ تلٌؼ ىؼم تَ کیاًا گلتن: کیاًا تْ ُن تیا...هي ًویتًْن ُوَ ّ تگیـم.

 ـــ تاىَ...

 هي ّ کیاًا تَ موت آب هیٍْ كـّىی ؿكتین.

 هي: کیاًا؟

 ـــ ُْم؟

 ـــ تثیي...

 کیاًا لثغٌؼی فػ ّ ّمٔ صـكن پـیؼ: تْ تثیي کیاؿه...لثغٌؼه پـًگ تـ ىؼ ّ گلت: هي ُوَ چی ّ هیؼًّن.

ا تؼزة ًگاه کـػم...ت  

 ـــ یؼٌی چی؟



 تَ ىًْن یکی فػ ّ گلت: هـتْى ػاػاه کْچْلْی ػاىون تين.

 تِت فػٍ تِو ًگاٍ هی کـػم. هٌظْؿه چی تْػ؟

 ـــ هٌظْؿت چیَ کیاًا؟

 تا ُوْى لثغٌؼ گلت: ػ ًيؼ...ػاػاىی تا هام آؿٍ؟

 ـــ ًویلِون چی هیگی؟ ّاّش تگْ تثیٌن.

ػٍ تْػی....چٌؼ ّهتیَ کَ رلْ ًلل عاًْم ػمت ّ پات ّ ىل هیکٌی...ػعتـ هغتـ ُنـــ اك ام امات ّ پاک ًکـ  

آٌُگی کَ عًْؼٍ تْػی ّ ٌُْف یاػهَ...کال گؾاىتی کٌاؿ...هخل گؾىتَ اعوْ ّ ّل عـد ًینتی... ...کَ توـیثا ًَ   

هیغْای تافم تگن؟تْ ُیچ ّهت تـای ػّمت ػعتـات آٌُگی ًغًْؼی...   

رَ ىؼی؟ـــ تْ...اف کی هتْ  

 ـــ اف ّهتی کَ ًلل عاًْم پاه تَ عًْوْى تاف ىؼ.

 ـــ عة صاال...صاال هیگی چکاؿ کٌن؟

 ـــ تـّ تِو تگْ...ػؿ ّوي...هي فًن ّ ُوزٌنن ّ هیيٌامن...عاًْهن گلْه گیـ کـػٍ...عیال کـػی ًویلِون تَ

لق تْػ کَ تاُات ُوکاؿی ًویکـػ...ُن عیـٍ هیيیؼ ّ اّى ّهت الکی آیٌَ هاىیي ّ تِاًَ هیاؿیؼ؟ اگَ ًلل هغا   

 چيوکی فػ ّ ػّتا آتویٍْ ّ گـكت ّ تَ موت هاىیي ؿكت.

چَ اكتْاصی ىؼ... اّى....چطْؿ كِویؼ...یؼٌی...یؼٌی ایٌوؼؿ صـکاتوْى ّایؼنت؟  

 

 نفس

 فیـ چيوی کیاًا ّ کیاؿه ػیؼ هیقػم.

 ًْىاى: هیگن ًلل....

...... 

 ـــ ًلل.

 ـــ تلَ تلَ؟

تـ؟ـــ کزایی ػع  



 ـــ تْ هاىیي.

 ًْىاى ّ ؿمتا عٌؼیؼًؼ. ّاٍ هگَ چی گلتن.

 ؿمتا: چٌؼ ّهتیَ صالت عْب ًینتا...

 تافم عٌؼیؼًؼ....

 هي: چـا تیغْػی هیغٌؼیي؟

 ًْىاى: چْى هيکْکی رًْن.

 عاک تـمـت ًلل عاى کَ ایٌوؼؿ فّػ آتْ ػمت ایي ّ اّى هیؼی...

 ـــ هي؟ هيکْک؟ عْتیؼ؟

 ؿمتا: ىوا تِتـیؼ.

ـ تـیؼ تاتا ىواُن...هي ّ گیـ آّؿػیٌا...ــ  

 ًْىاى: پاؿما تِتـ ىؼ؟

 كِویؼم صـف ّ ػُْ کـػٍ....گلتن: آؿٍ...ّلی عة هـقٍ ػیگَ...ؿّ تؼْی اف کاؿای ػمتگاٍ تؼًو تاحیـ

گؾاىتَ...هخال عْب ؿاٍ ًویـٍ...یا تؼْی اّهات تة ىؼیؼ هیکٌَ...تؼاػلو ّ تؼْی اّهات اف ػمت هیؼٍ.   

ایٌا تایؼ ٓی هؼت فهاى تـٓـف تيَ.ؿمتا: عة   

 تا توام ىؼى صـف ؿمتا ، کیاًا ّاؿػ هاىیي ىؼ.

 ػؿ ْٓل هؼت فهاًی کَ کیاًا ّ کیاؿه ّ ػیؼ هیقػم ، ًویؼًّن کیاًا چی گلت کَ کیاؿه ػٌُو تـای چٌؼ لضظَ

تاف هًْؼ. تْ اّى لضظَ ُن عْامتٌی تْػ...ىایؼ عة كؤ تـای هي ایٌزْؿ تْػ.   

ایٌن اف آتویٍْ ُای عْامتَ ىؼٍ...کیاًا: عة   

 کیاؿه ُن ّاؿػ هاىیي ىؼ ّ آتویٍْ هي ّ تِن ػاػ. تـای یَ لضظَ ػمتو ّ لول کـػم.

ّصيی هي... ّ اًّن تْ ًگاٍمثق ًگاُو تا لول کـػى ػمتواهْى تِن ًگاٍ کْتاُی کـػین. هي تْ   

 تا ٍؼای کیاًا تَ عْػهْى اّهؼین.

....کیاًا: هیگن تچَ ُا  

ًگاُوْى مـیغ تْػ کَ کنی تْیی ًثـػ. ایٌوؼؿ  



 کیاؿه ُن عیلی مـیغ ًگاُو ّ افم گـكت ّ گلت: تلَ؟

 ـــ چٌؼ ماػت ػیگَ هیـمین؟

 ًْىاى: چَ ػزلَ ای ػاؿی تْ کیاًا...

 کیاؿه: عة تـین؟

.ُوگی تاُن گلتین: تـین  

 هي: کیاًا...

 ـــ تلَ؟

 ـــ ًیاال ّ کزا گؾاىتی؟

ایي چٌؼ هؼت ًگَ ػاؿٍ...ـــ تَ ػعتـ عالن ػاػهو تا   

 تللي ًْىاى تَ ٍؼا ػؿاّهؼ.

 ًْىاى: تلَ....

...... 

 ـــ مالم...آؿٍ...ها یَ را کٌاؿ فػٍ تْػین....تاىَ تاىَ...عؼاًگِؼاؿ.

 کیاًا: کی تْػ؟ کیاؿك؟

.ـــ اؿٍ...گلت یَ کن رلْتـ هٌتظـهْى ُنتي  

.ػیگَ چیقی ًلِویؼم ّ عْاتن تـػ  

 ـــ ًلل تیؼاؿ ىْ...

ام ّ تاف کـػم.چيو  

 کیاؿه تْ هاىیي تْػ...ُوَ تْ ؿمتْؿاى هٌتظـهْى تْػًؼ.

 هي: ؿمیؼین؟

 ـــ ًَ...چٌؼ ماػت ػیگَ هًْؼٍ.

 اف هاىیي پیاػٍ ىؼین ّ تاُن تَ ٓـف ؿمتْؿاى ؿكتین.

  ؿؾاهْى ّ تا ىْعی ُای کیْاى ّ تِقاػ ّ كـىاػ عْؿػین.



****** 

 یَ چٌؼ ماػتی عْاب تْػم.

ػ ػعتـا تیؼاؿ ىؼم.تاٍؼای ریؾ ّ ػا  

 ًْىاى: تچَ ُااااااا....ؿمیؼین...

ؿامت هیگَ....ؿمیؼین... ؿمتا:  

ّای...گٌثؼ اهام هؼلْهَ....چَ فیثامت...کیاًا:   

 ایٌوؼؿ ػاػ ّ تیؼاػ کـػًؼ کَ هي تا ػَثاًیت گلتن: ّای...تنَ ػیگَ...

 تـای چٌؼ حاًیَ هاىیي ػؿ مکْت ؿاًؼٍ هیيؼ.

ى ًثْػ تْ عْاتیؼی...ًْىاى: ای ّای...صْاموْ  

 ـــ االى کَ كِویؼیؼ...

 ؿمتا: عة االى کَ تیؼاؿی...

...تثیي چَ گٌثؼ هيٌگی ػاؿٍ اهام ؿّا کیاًا: لْك ًيْ ًلل...  

 تَ موتی کَ کیاًا اىاؿٍ کـػٍ تْػ ًگاٍ کـػم...

 اهام ؿّا مالم...هي اّهؼم...ًلل اّهؼ تا افت صارت تگیـٍ...تا تِو کوک کٌی..

هیـین اهام ؿّا؟هي: االى   

 کیاؿه: ًَ...االى کَ ىة ُنت...كـػا ٍثش هیـین.

 تؼؼ اف یَ ؿتغ تَ ُتلوْى ؿمیؼین.

 ػعتـا تْی یَ اتام ّ پنـا تْی یَ اتام...

 ُتلوْى چِاؿ مَ تاؿٍ تْػ...تـای یکی اف ػّمتای کیاؿه تْػ...عیلی ُن ًاف ّ فیثا...اتام پنـا ّ ًؼیؼم ّلی

تَ تؼؼاػ هثل ّ تغت ػاىت...مـّیل کاهل...ػّ تا پٌزـٍ...کال تَ اًؼافٍ عًَْ هاػ...تـای ػعتـا عیلی هيٌگ تْ  

کلیَ ٓثوَ ُن کق ُن پاماژ تقؿگ ػاىت ّ ىِـتافی...امتغـ ػاىت...ٓثوَ پاییي ػّتا ...ىیک ّ هؼؿى...تْػ   

ُتل تـای ها کوی تغلیق عْؿػٍ تْػ...پْل ُتل ُن کیاؿه صناب کـػٍ تْػ. اهکاًات  

ّ ُوَ گـمٌَ... ىة تْػ  



 تَ ؿمتْؿاى ُتل ؿكتین ّ ؿؾاهْى ّ عْؿػین.

 ؿمتْؿاى ّ تا ػاػ ّ تی ػاػهْى ؿّ مـهْى گؾاىتین.

 ًْىاى: تچَ ُا کی هیـین صـم؟

 ؿمتا: هي کَ هیگن كـػا تؼؼ اف ٍثضاًَ تـین.

 هِؼیل: هٌن ُویٌطْؿ.

تـ تیؼاؿ ىي.. كـػا تؼؼ اف ٍثضاًَ ُوگی صاّـ هیيین. لطلا عاًْها مـیغ، میٌا: پل   

 هٌِا: هٌظْؿ؟

یؼٌی ػمت اف مـ ایي آییٌَ تؼتغت تکيیؼ. كـىاػ:  

 کیاًا: ایٌزْؿیامت؟...تاىَ...تؼؼ چيوکی تـای ػعتـا فػ کَ ها ُن هٌظْؿه ّ گـكتین. 

ؿكتین.تَ موت اتاهيْى  ( هٌظْؿ ػمتَ ػعتـ ّ پنـ عغظ)  ىام ّ عْؿػین ّ ُـ ػمتَ  

زـٍ ، پیو آیٌاف ّ ؿمتا تْػ.هْهغ عْاتیؼى ، تغت هي کٌاؿ پٌ  

 ُوَ عْاب تْػًؼ...ّلی هي عْاتن ًوی تـػ...

 ُتل ها ًقػیک صـم تْػ ّ اف پٌزـٍ صـم هؼلْم تْػ.

 تَ صـم ًگاٍ کـػم. تَ گٌثؼ ٓالیی اهام ًگاٍ کـػم. گٌثؼ تقؿگ تـای كـػی تقؿگ...

یغْام...ػّمت ػاؿم...ًوافم ّ ٌُْف ًغًْؼٍ تْػم. تَ كکـ كـّ ؿكتن. ػلن هیغْامت...آؿٍ...ه  

 تَ تویَ ًگاٍ کـػم. عْاب عْاب تْػًؼ.

 آؿٍ...هي هیـم...ػلن هیگَ االى تـم پیيو ّ تاُاه ػؿػ ّ ػل کٌن.

 تـای ُویي عیلی آؿّم لثامن ّ پْىیؼم ّ هیغْامتن تـم کَ آیٌاف تیؼاؿ ىؼ. تِو گلتن کَ هیغْام تـم صـم...اًّن 

 گلت کَ تـاه ػػا کٌن.

پٌذ ػهیوَ ؿاٍ تْػ. ّلی تـای هي یک ماػت گؾىت.  اف ُتل تا صـم  

 تَ صـم کَ ؿمیؼم ، ًگاُن تَ گٌثؼ اكتاػ.

 

  



 کیارش

 كـىاػ پیو هي عْاتیؼٍ تْػ.

پنـا ًگاٍ کـػم. ُوَ عْاب تْػًؼ. تَ   

 ًین ماػتی تیؼاؿ تْػم. صٍْلن مـ ؿكتَ تْػ...ػّمت ػاىتن یکن تیـّى هؼم تقًن...

ػم ّ تیـّى ؿكتن.تـای ُویي لثامن ّ تٌن کـ  

 اّل تَ پاماژ پاییي ُتل ؿكتن. هـػم ّ هي ّ ىٌاعتٌؼ ّ ًؾاىتٌؼ کَ کوی ؿاصت تاىن...تـای ُویي تَوین گـكتن

 کَ اف پاماژ عاؿد تين...تا ایٌکَ ػیٌک ُن فػٍ تْػم ّلی هي ّ ىٌاعتٌؼ...هاىیي ّ اف پاؿکیٌگ تیـّى آّؿػم ّ

 تا اّى اف ُتل عاؿد ىؼم.

...پاماژُای ًقػیک ّ ػّؿ فػم...ٌُْف عْاتن ًوی تـػ.اّى ّؿ چـط فػمعیلی ایي ّؿ ّ   

.یک ماػتی ػّؿ فػم. کالكَ تَ موت عًَْ ؿكتن  

 تْ ؿاٍ عًَْ تْػم کَ....ًلل ّ ػیؼم. تا چاػؿ اف ُتل ػّؿ هیيؼ...صؼك فػم ػلو ٓاهت ًویاؿٍ ّ هیـٍ صـم.

 ًویغْامتن تلِوَ ػًثالين...تـای ُویي آؿّم هیـكتن.

اف چٌؼ ػهیوَ تَ صـم ؿكت...تَ ًظـم تا ػیؼى گٌثؼ اىکو ػؿ اّهؼ.تؼؼ   

.ػاعل ؿكت...هٌن ًگاُو هی کـػم  

ثؼ اكتاػ.تـای یک لضظَ چيون تَ گٌ  

 پیو عْػم گلتن تـای ایٌکَ صٍْلن مـ ًـٍ یَ چـعی ُن تْ صـم تقًن.

 هاىیي ّ پاؿک کـػم ّ ػاعل ؿكتن.

ـاى ّ تَ اىک ًينتَ یَ فى هیاًنال گـٍ عْؿػ.ّاؿػ صیآ صـم کَ ىؼم ، ًگاُن تْ ًگاٍ ًگ  

 مـه ّ پاییي آّؿػ ّ پيت تَ هي ؿّتَ ؿّ تَ گٌثؼ ًينت.

.ًقػیکتـ ؿكتن...ٍؼای فى تَ گْىن هی ؿمیؼ  

 ـــ ای عؼا...افىْى ًویگؾؿم...ایياال تَ فهیي ػاؽ تغْؿى کَ پنـٍ تیچاؿٍ هي ّ تَ ایي ؿّف کيًْؼى...عؼایا 

.ها ُیچی ًؼاؿین...یَ ػعتـ كلذ ػاؿم...یَ پنـ ُن ػاؿم کَ اًّن تْ تیکاؿه کـػی...چـا عْػت کَ تِتـ هیؼًّی..  

 عؼایا....آعَ هگَ ها چَ کاؿ کـػین...پنـ هي چَ کاؿ کـػٍ...تا اّى گٌؼٍ گٌؼٍ ُا کَ تـای عْػىْى صـّم 



.عؼا....اهام ؿّا هیغْؿى ّ ککيْى ُن ًویگقٍ کاؿی ًؼاؿی....چـا پنـ هي ّ تَ ایي ؿّف کيًْؼی...عؼا..  

...کوک کي...عْاُو هیکٌن...تَ پنـم  ّ ػعتـ هؼلْلن کوک کي  

 توام روالتو ّ تا گـیَ ّ ًالَ هی گلت...

...عیلی ػّمت ػاىتن تِو کوک کٌن...ػلن یَ رْؿی ىؼ...تا صـكاه هی ػًّنتن کَ عیلی ًااهیؼ ىؼٍ  

 رلْتـ ؿكتن ّ گلتن: هاػؿراى...

ّ گلت: تلَ پنـم؟َ تَ هي ًگاُی اًؼاعت عاًو  

 ـــ هیتًْن کوکی کٌن؟

 اىکو ػّتاؿٍ مـافیـ ىؼ ّ گلت: چَ کوکی پنـم...چَ رْؿی هیتًْی کوک کٌی؟

 ـــ ؿامتو ٍؼاتْى ّ ىٌیؼم...گلتن ىایؼ هيکلتْى هاتل صل تاىَ....

 عْػهن ًویؼًّن چـا هیغْام تِو کوک کٌن....

 ـــ هـمی پنـم...ّلی ًویتًْی کاؿی کٌی...

ن تـاه مْعت...اّلیي تاؿیَ کَ ػاؿم تَ یکی کوک هیکٌن...اًّن ًاعْامتَ...عیلی ػل  

تـاه پاپْه ػّعتي...پنـ تؼتغت هي ّـــ هیؼًّی پنـم...پنـ هي ُْىٌگ هتـرن یَ ىـکت تْی تِـاى تْػ...  

...اعـاد کـػى ّ اّى گٌؼٍ گٌؼٍ ُا کَ تچَ هي ّ تِؼیؼ کـػٍ تْػى تـای عْػىْى تْ ىـکت ُنتي   

چَ آػهایی پیؼا هیيي...هتاملن هاػؿراى...ـــ   

 ـــ پنـم تـای کْیتی ُا تـروَ هیکـػ کَ یکؼكؼَ ایٌزْؿی ىؼ...

 ـــ تافم هتاملن...اگَ کاؿی تْػ هي ُنتن هاػؿراى...ایٌن کاؿتن...

 کاؿت ّ تِو ػاػم ّ افه ؿػ ىؼم...

 چٌؼ هؼهی ًـكتَ تْػم کَ...

...ىایؼ....ًَ...ًَ...ًَ...ىایؼ  

ػت تـگيتن ّ گلتن: هاػؿراى؟تَ مـ  

 ـــ تلَ پنـم؟

 ـــ كاهیلی پنـت چیَ؟



چطْؿ پنـم؟ ـــ  

 ـــ صاال ىوا تگیؼ.

 ـــ اكتغاؿی...

 ًَ...اهکاى ًؼاؿٍ...

 ـــ كاهیلی ؿییل ىـکتو چی تْػ هاػؿراى؟

 ـــ ًویؼًّن...یاػم ًینت...آُا آُا...آؿتیي...ػؿمتَ...تـاػؿاى آؿتیي...چی تْػ هاػؿ؟

اًگاؿ ػٍ تا پاؿچ آب ؿیغتی ؿّ مـم...هي...ایٌزا...تْ صـم...هاػؿ اكتغاؿی ّ ػیؼم...ّ تا ػیؼى هاػؿهّای...  

كِویؼم کَ پنـه تی گٌاٍ تْػ...كِویؼم هیغْامتي تـاه پاپْچ ػؿمت کٌٌؼ...عؼایا...اهام ؿّا...هوًٌْن...   

 ـــ هاػؿراى چی تْػ هگَ؟ اتلاهی اكتاػٍ؟...پنـ هي ّ هیيٌامی؟

ًَ هاػؿ...ًویيٌامن...عة هاػؿ تا ارافٍ...هي ػیگَ تـم...ـــ   

 ـــ عؼاًگِؼاؿ...

 لثغٌؼی فػم ّ افه ػّؿ ىؼم.

 ُـچی تْػ هي كکـ هیکٌن هؼزقٍ تْػ...

 

  نفس

 ّاؿػ صـم کَ ىؼم ، فهاى یاػم ؿكت...ایٌوؼؿ تْ ؿاف ّ ًیاف تا عؼا ّ اهام گن ىؼٍ تْػم کَ هتْرَ کنی ًثْػم.

ماػتن ًگاٍ کـػم...تـای یک لضظَ تَ   

ػیگَ تایؼ هی ؿكتن...تـای ُویي اف صـم تیـّى اّهؼم... اٍّ اٍّ...توـیثا یک ماػت ّ عْؿػٍ ای هی ىؼ..  

 تْ صیآ صـم تْػم کَ چيون تَ کیاؿه اكتاػ...

ؿٍ هگَ.عؼای هي...ایي ایٌزا چَ کاؿ هیکٌَ...یؼٌی تـای ػػا اّهؼٍ؟...یا هي ّ تؼویة کـػٍ؟...ماػٍ ایا ًلل..تیکا  

 اًّن چيوو تَ هي اكتاػ...تَ ٓـف ُن ؿكتین...

 هي: مالم...

 ـــ مالم...



 ـــ ایٌزا چکاؿ هیکٌی؟

 ـــ اّهؼٍ تْػم تـای...تـای ًواف کَ ایٌزا تغًْن...

 ـــ تْ هگَ ًواف ُن هیغًْی؟

 مـیغ ػمتن ّ رلْی ػٌُن گؾاىتن...

ـف تْػ کَ تلـْؿ کـػی آعَ ػیًَّْ...عاک ػّ ػالن تْ مـت ًلل...گٌؼ فى عْتی ُنتی...ایٌن ص  

 لثغٌؼی فػ ّ گلت: اگَ عؼا هثْل کٌَ چٌؼ هؼتی ُنت کَ هیغًْن...

 ـــ مٌگ عْؿػٍ تْ مـت کَ ًوافعْى ّ ػّمت ػعتـ پـّى ىؼی؟

 ـــ ػّمت ػعتـ پـّى؟

 ـــ کیاًا هیگلت کَ ػیگَ ػّمت ػعتـ ّ ایٌا تؼطیل...آؿٍ؟

 ـــ ؿامتو...هیؼًّی...

 ـــ چیْ؟

اُی تِن کـػ ّ تْ چيوام عیـٍ ىؼ...ًگ  

 ـــ ًویای تْ هاىیي؟...ُْا مـػٍ...

 ؿامت هیگلت...ُْا مـػ تْػ...تایؼ هیـكتین تْ هاىیي...هٌن کَ تؼًن ّؼیق ُنت ّ فّػ مـها هی عْؿم.

.ـــ تاىَ...تـین  

 ػّتایی مْاؿ هاىیي کیاؿه ىؼین.

 تْ هاىیي تْػین ّ ٌُْف کیاؿه تَ ُتل ًـمیؼٍ تْػ.

ـ عة؟ــ  

 ـــ چی عة؟

 ـــ ایٌکَ چی ىؼ ىوا ىؼی ایي...ًوافعْى ّ ػّمت ػعتـ پـّى ّ ایٌا....ُْم؟

ُنت...ٌُْف راُایی تـای یَ چایی تافٍ...تـین؟ 6:ـــ هیگن ماػت   

 راًن؟...عؼا كؤ هیؼًَّ کَ تا گلتي صـكو ّـتاى هلثن ؿّ ىيَؼ تْػ...هي کَ اف عؼاهَ...تـین...

ی اتـّم ّ تاال آّؿػم ّ گلتن: االى؟...تاف ًینت...هي صٍْلَ ًؼاؿم...عیلی مٌگیي ؿًگیي تا  



 ـــ تاىَ پل ًویـین...

...ایي ُوَ ػّمت ػعتـ پل تـای چیَ؟ای تْ ؿّصت...تلؼ ًینتی ًاف تکيی؟  

 مـیغ گلتن: عة گلتن صٍْلَ ًؼاؿم...ًگلتن ًویام کَ...

ُتل ُؼایت کـػ. لثغٌؼ هضْی فػ ّ هاىیي ّ تَ یَ موت ػیگَ تـیـ اف هنیـ  

 تؼؼ اف یک ؿتغ تَ یَ تاؽ ؿمیؼین...رالة تْػ...

 ـــ تْ ایٌزا ؿّ اف کزا هیيٌامی؟

 ـــ ُوْى ػّمتن کَ ُتل ػاؿٍ...تـای اًَّ...

 ـــ چَ پْلؼاؿیَ اّى...

 ـــ آؿٍ...ىـکت ّاؿػات ٍاػؿات ػاؿٍ ّ اؿث ُن تِو ؿمیؼٍ ّ ػاًيگاٍ ُن ػؿك هیؼٍ...

ًت آػم صناتی ُنتو...ـــ ًَ عْتَ...پیـاهْ  

 ػاعل ؿكتین...ػاعلو اف تیـًّو رؾاب تـ ّ فیثاتـ تْػ...ؿّػعًَْ ّ آتياؿ ػاىت...ػؿعت ّ گل ّ چیقُای

فیٌتی فیثایی ّ ػاىتو...ػؿ کل هضيـ تْػ...   

 پنـ رًّْی اّهؼ ّ گلت: مالم آهای آؿتیي...عْب ُنتیؼ؟

 ـــ مالم...هوٌْى...

م...ـــ هیيَ یَ ػکل تاُاتْى تگیـ  

 ـــ صتوا...

 تا پنـٍ ػکل گـكت ّ تؼؼ اف ػکامی پنـٍ یَ ًگاٍ تِن کـػ ّ تا ًگاٍ ُیق گلت: عْاُـتْى ُنتي؟

 ـــ تَ ىوا هـتْٓ هیيَ؟

 ـــ ًَ عة...مْال تْػ...

 ـــ ًاهقػم ُنتي...صاال تلـهاییؼ...

...ًاهقػ؟...اهية هیغْام اف ػمت تـم اًگاؿی...ًَ...االى چی گلت؟  

ّ هٌن گلتن: چـا تِو گلتی کَ ًاهقػتن؟ پنـٍ ؿكت  

 ـــ ػاىت تؼرْؿی ًگاٍ هیکـػ...صاال ُن چایی ّ تغْؿ...



 ایٌوؼؿ هضکن گلت کَ مـیغ چایی ّ عْؿػم... ّهتی لثن تَ چایی عْؿػ مْعتن...ایٌوؼؿ ػاؽ تْػ کَ ًگْ...

 کیاؿه: چی ىؼ؟

 ـــ ُیچی...تَ هـصوت ىوا...

ین.ـــ عة صاال...تیا تـین هؼم تقً  

 ػؿ صالی کَ ػمتن ؿّ لثن تْػ ، تلٌؼ ىؼم ّ تا کیاؿه تْ ُوْى تاؽ هؼم فػم.

 ـــ عیلی ُْا عْتَ...

 ـــ اُْم...

 ـــ تافم هیگن...اُْم چیَ؟...آؿٍ...

 ـــ ُْم؟ چی گلتی؟

 ـــ ُیچی تاتا...ُیچی...

 عٌؼم گـكتَ تْػ...

 رلْی آتياؿ اینتاػین...

ن كؤ عؼا تْػ ّ تل...کنی ًثْػ...یؼٌی رایی کَ ها تْػی  

 کیاؿه تـای ایٌکَ هـػم اف ُْیتو چیقی ًلِوَ ػیٌک فػٍ تْػ...

 ُـػّ تَ رـیاى آب عیـٍ ىؼٍ تْػین...

 مٌگیٌی ًگاُو ّ صل کـػم...

 تِو ًگاٍ ًکـػم ّ ػؿ ُوْى صال گلتن: کیاؿه...

 ـــ تلَ؟

اىتین مـ ُن ػیگَ تال تیاؿین...اف ُوؼیگَـــ چی ىؼ کَ ایي ىؼ؟...هي...تْ...یَ رْؿایی ػىوي تْػین...ػّمت ػ  

هتٌلـ تْػین...ّلی...ّلی صاال...ًویؼًّن...یؼٌی ًویؼًّن چـا...چـا تْ ایي هؼت کن ایٌوؼؿ کٌاؿ اّهؼین تا ایي   

ػىوٌیوْى توْم ىؼ...هارـا...چوؼؿ فّػ    

 ًگاُو ّ اف آتياؿ گـكت ّ تْ چيوای هي ؿـم ىؼ...

ی هی گيت...هٌن ُویٌطْؿ...تْ چيواه ًگاٍ هی کـػم ّ ًویؼًّنتن کَ ػًثال چیًویؼًّن تْ ایي چيوا ػًثال چ  



....ًویؼًّن....عْػهن ًویؼًّن...ُنتن...ػًثال چَ صـكی ّ اػتـاكی افه ُنتن   

 ػیٌکو ّ گـكتَ تْػ ّ هي هیتًْنتن تیيتـ ؿـم چيواه تين...

الیی هیؼًَّ. عیلی آؿّم گلت: عْػهن ًویؼًّن...چی ىؼ کَ ایي ىؼ. كؤ اّى تا  

 مـم ّ پاییي آّؿػم.ُیچ کل تَ رایی کَ اّهؼٍ تْػین ، ًیْهؼٍ تْػًؼ...كؤ هي ّ کیاؿه ّ اّى تاالیی...

 کیاؿه تا صلع هضـم ًاهضـهی ، ػمتو ّ ؿّ ىالن تـػ ّ اف ؿّی ىال چًْن تاال آّؿػ.

ی هي گـٍ عْؿػٍ تا چين ّصيًگاٍ مثقه ًگاُو کـػم...عیـگی چياه هي ّ هزؾّب عْػه هی کـػ...   

 تْػ...ػّمت ػاىتن فهاى تـای چٌؼ ػهیوَ ّاینتَ تا تا ػهت ارقا ٍْؿتو ّ تثیٌن...

(...هضِ آالع 00تْػ ّ ّفًن  55:هي هؼم  ) م تا تِتـ تثیٌوو.هؼم چْى افه کْتاٍ تـ تْػ مـم ّ تاال آّؿػ  

ؿكت... پيت تَ هي ّ ؿّ تَ آتياؿ  چٌؼ ػهیوَ ای ًگؾىتَ تْػ کَ تَ لثن ًگاُی کْتاٍ کـػ ّ تؼؼه مـیغ ػوة  

 مـه ّتاال آّؿػ ّ ػمتاه ّتْ ریثو کـػ...

 هیؼًّنتن کَ هیغْامت ؿـیَْ هـػًّو ایي ّمٔ گل ًکٌَ...اّل ًاؿاصت ىؼم ّلی تؼؼ ػؿکو کـػم...

 ؿامتو اگَ تیيتـ ْٓل هی کيیؼ هٌن ّمْمَ هیيؼم....ّ ایي عالف هْاًیي هي ػؿ ػّؿاى هزـػی تْػ.

قؿگ اًّزا تْػ...ؿّه ًينتن...کیاؿه ُن کٌاؿم تْػ.یَ ٍغـٍ ت  

 تاؿّى ػاىت هی گـكت...الثتَ ًن ًن...عیلی ُْا مـػ ًثْػ...ىایؼ تـای هي کَ تْ ایي ػهاین اعیـ ػاؽ ىؼٍ تْػم

مـػ ًثْػ...   

چـا تْ ًویؼًّنتن کَ چی تگن...ػُاًن هلل ىؼٍ تْػ...ًویؼًّنتن ًلل ىٌگْل چـا صـكی ًویقًَ....ًویؼًّنتن کَ  

تِت ُنتن...ُیچی ًویؼًّنتن....ُیچی...كؤ ایي ّ هیؼًّنتن کَ ُويْى اتلاهی تْػ...اف تَاػف هاىیي تا   

کیاؿه تا ایٌزا کَ کٌاؿ ُن ًينتین...   

کیاؿه مکْت تیٌوْى ّ ىکنت: چـا....چـا ًویتًْن تِت تگن؟...چـا فتًْن ػؿ ایي یَ هْؿػ تٌؼ هیاػ؟  تاالعـٍ  

چیْ تگی؟ْى تـ کـػم ّ گلتن: لثن ّ تا فت هٌن  

 ـــ چـا ایي ؿـّؿ لؼٌتی ًویقاؿٍ کَ تِت تگن...صـف ػلن تِت تگن؟ چـا ًلل...چـا؟

تؼٍ...رْاب مْالن ّ ـــ تْ اّل   

 ػؿ ُوْى صال کَ تَ آتياؿ ًگاٍ هی کـػ ، گلت: کؼّم مْال؟



 ـــ ایي کَ چی ىؼ کَ ایي ىؼی؟

 تَ موتن تـگيت ّ ًگاُی تِن کـػ: ًلل...

 ـــ تلَ؟

 ـــ ًلنن تٌؼ اّهؼٍ...

 تا ىٌیؼى صـكو ّـتاى هلثن ؿّ تَ اًلزاؿ ؿكت...

 ـــ عْػت عْامتی کَ ایي تيَ؟...کَ ػعتـتاف ًثاىی...کَ عؼا ّ هثْل ػاىتَ تاىی؟...کَ ىلغتَ ّ تی تٌؼ تاؿ

ًثاىی...عْػت عْامتی؟   

ػی ، تا عْػم گلتن اگَ پیاػٍ تين تا ػیؼى هي ػهو ـــ ُوَ چیق اتلاهی تْػ...تْ ػاًيگاٍ ّهتی تا هاىیٌن تَاػف کـ  

 هیافٍ ؿّ کْلو ّ هیـٍ...ّلی تْ ّاینتاػی...ّهتی تاُات تٌؼ تـعْؿػ کـػم تـك ّ تْ چيوات هیؼین ّلی تـّف 

ینتاػگیت عْىن اّهؼ...ّلی عة هٌنػی...ًویغْامتی هثْل کٌی ػؿ ّاهغ... اًّزا تْػ کَ اف ىزاػت ّ اؼاًوی  

ـمًْوت...اف ٓـكی ُن ًویغْامتن ؿـّؿم ّ فیـ پا تقاؿم...تْ ُن ُویٌطْؿ...ًوطَ هيتـکوْى ًویغْامتن تت  

تـای ُـػّهْى هتلاّت تْػ...هي عْب افه امتلاػٍ ًکـػم...ّلی تْ ؿـّؿهْى تْػ...هٌتِی ٓـف امتلاػٍ افه   

ًگاٍ هی کـػ ّلی ػؿمت امتلاػٍ کـػی...تْ کالك ؽُي ّ صْامن پیو تْ تْػ...ػؿمتَ چيون رای ػیگَ ّ   

ّهتی تْ فهنتْى ، عْػهن ًویؼًّن چـا...یِْیی صْامن تَ تْ ّ ک کل ُات تا هي هیلتاػ... صْامن پیو تْ تْػ...  

 تْ اّى ؿّف تـكی تْ ؿّ اف کالك تیـّى کـػم هیغْامتن تِت تلِوًْن کَ ایي هٌن ػمتْؿ هیؼم...یَ رْؿایی

ىؼٍ تْػ... نتافم ؿـّؿ لؼٌتی هاًؼ   

ى آب عیـٍ ىؼٍ تْػ.تَ رـیا  

 ـــ ّهتی تْ هِوًْی ػیؼهت ، توام كکـام ػؿ هْؿػت پاک ىؼ...پْفعٌؼی تَ عْػم فػم ّ گلتن ًَ کیاؿه...اىتثاٍ 

 کـػی...ایٌن یکیَ هخل تویَ...کنی ًینت کَ تْ ػًثالو هیگـػی...ػؿّؽ گلتَ تْػم کَ عًَْ پنـ ػوَ هاػؿهَ... 

ػّمت ػاىت کَ تا ػعتـه افػّاد کٌن ّ پْالم ّ تاال تکيَ...هٌن کن  عًَْ یکی اف ىـکای کیاؿك تْػ...یاؿّ  

ّ ؿّ ٌٍؼلیو ًيًْؼم...تْ هِوًْی ّهتی ػیؼم ػاؿی هیـهَی ؽٌُن تَ ایي ؿكت کَ یَ ُـفٍ ػؿ ًیاّؿػم ّ اّى  

ن ّ کل کل ىایؼ تاىی ّ تـای ؿػ گن کٌی هیاكت ّ هظلْم هیکٌی...الثتَ تَ ػلن ایي ّ ًویگلت...ّهتی تاُن تؼ تْػی   

تِاًَ ای تيَ تا ػمتت ؿّ تَ هْل عْػم ؿّ کٌن...ّهتی تا آؿه ؿهَیؼی تَهیکـػین ، ػّمت ػاىتن ایي هِوًْی   



تچَ ُا گلتن کَ صتی چیقُایی کَ تِت ؿتٔ  یویي ؿمیؼٍ تْػم کَ تْ اف هي ّػْت تؼتـٍ...كـػاییو تَ یکی اف  

ٍ تیاكتَ...كؤ هیغْامتن ؿـّؿم صلٔ تيَ ّ تِت تلِوًْن هي ُن ًؼاؿٍ ّ پغو کٌَ...ًویؼًّنتن کَ چَ اتلاهی هـاؿ  

 کین...ّلی...ّلی...ّهتی تْ ، تْ صیآ تِن اّى صـكا ّ فػی تَ ػلن عالی ىؼ...توام هؼت کَ ػاىتی صـف هیقػی 

 تَ تک تک صـكات گْه هیؼاػم ّ ػؿ صیي صال تَ چيای ّصيیت عیـٍ ىؼٍ تْػم...چيایی کَ تا ػیؼًو كِویؼم 

ی صـكا ّ اف مـ ٍؼاهت هیقًی...اف اًّزا كِویؼم کَ یَ كـهی تیي تْ ّ ػعتـای پیـاهًْن ُنتو...تْ اف تواه  

 اّى هْهغ تا صـكات عْػت ّ تـام عاً کـػی...چيات هیگلت کَ ػاؿی اف تَ ػل صـكات ّ هیقًی...تْ ػوـم 

ِوًْیا تاُام تْػى ّ عْػىْى ّ تِن ػعتـی تَ فیـکی ّ ٍاػهی ّ ماػٍ ای هخل تْ ًؼیؼم...ُوَ ػعتـایی کَ تْ ه  

 هی چنثًْؼى كؤ ّ كؤ تغآـ پْلن تْػٍ...اگـم تغآـ پْل ًثْػ ، صتوا تغآـ ىِـتن تْػٍ...ّلی تْ...تْ گلتی 

 کَ صاال ُن کَ هي ّ ىٌاعتی تافم ًظـت ؿارة تَ هي تـییـ ًکـػٍ...ػؿ ّاهغ ىایؼ تْ ًلِویؼٍ تاىی ّلی تْ 

.تاػج ىؼی تَ عْػم تیام...تَ کیاؿه آؿتیي عْاًٌؼٍ ًَ...تَ عْػم تیام...تَ کیاؿه... اًّزا ؿـّؿم ّ ىکنتی..  

 کیاؿىی کَ هیتًَْ ُْك تاف ًثاىَ...ػًثال فؿم ّ تـم ػًیا ًثاىَ...هیتًَْ ػًیای ماػٍ ّ پـ ٍؼاهت ّ ؿامتی ّ

کَ ًَ...هي ًویتًْن... ّلی یَ  آؿٍ...تْ تْػی کَ هي ّ ػُْ کـػی...ّهتی کَ ؿكتی تا عْػم کلٌزاؿ ؿكتنتثیٌَ...   

 صنی تِن هی گلت عْػت ّ گْل ًقى...ُیچ چیق ؿیـ هوکي ًینت...ؿّفی کَ ػفػا گـكتَ تْػًت...اّى ؿّف 

 ّهتی اف ػاًيگاٍ تیـّى اّهؼی ، چيون تِت عْؿػ...هیغْامتن تؼویثت کٌن ّ تثیٌن کَ کزا فًؼگی هیکٌی ّ

ّهتی آیٌاف ؿكت ّ تْ تْی تن تـای چی اّى کاؿا ّ هی کـػم...هـاؿی چیقی ػاؿی یا ًَ...عْػهن ًویؼًّن   

 هاىیي تٌِا ىؼی ّ ػفػا یا تَ هْل تْ ُوْى ُـکْال تِت صولَ کـػى ، ًگات هی کـػم...تـمیؼٍ تْػی... عیلی 

 تـمیؼٍ تْػی...چيات ایي ّ هی گلت...ّلی کاؿات...ػّمت ػاىتی تـمت ّ ًثیٌي...ًویغْامتن تیام پیيت... تا 

ْػم هی گلتن تَ هي چَ...هي تا اّى ًنثتی ًؼاؿم...ػّمت ًؼاىتن کاؿی کٌن.... ّلی ّهتی اف هاىیي ػاىتی كـاؿع  

تا عْػم کلٌزاؿ ؿكتن...آؿٍ کیاؿه...اّى یَ ػعتـٍ... هیْى هیکـػی ّ کوک هیغْامتی ، ّرؼاًن تَ ػؿػ اّهؼ...   

ایي اتلاهی...هي تـای ُیچ ػعتـی ایي کاؿ ّ ًکـػم... اّى آػهای لزي ػاؿٍ لَ هیيَ ّ تْ ایٌزا اینتاػی ّ ًاظـ   

 هی كِوی؟...تـای ُیچ ػعتـی...ػّمت ػعتـام تْ هِوًْی تا ُـکی تْػى...ّهتی اًّا تا پنـای ػیگَ تَ موت 

 اتام عْاب هیـكتي ّ هخال ًویغْامتي هي تلِون ، تـام اُویتی ًؼاىت...چْى آیٌؼٍ اًّا پیو تیٌی ىؼٍ تْػ... یَ 

ٍ میاٍ...ّلی آیٌؼٍ تْ...تْ تٌِا کنی تْػی کَ اف چيات ُوچی ّ هیيؼ عًْؼ ...ّلی آیٌؼت هيغٌ ًثْػ...آیٌؼ  



ّهتی تلٌؼ ػاػ هیقػی ّ کوک هیغْامتی ػیگَ ًتًْنتن ٓاهت تیاؿم...   

صلوَ اىکی هِوْى چيوام ىؼ.تا ىٌیؼى ایي صـكو   

تِت ًگاٍ ف اّى ًاهـػا تِن گلت کیو هیيی؟...ـــ تا مـػت تَ موتيْى ؿكتن...تْ تیِْه ىؼٍ تْػی...یکی ا  

 کـػم...اف عْػم پـمیؼم هي کیَ ایي ػعتـ هیين...هي چکاؿىن...چـا ػًثالين...عْػهن رْاب عْػم ّ ًویتًْنتن 

 تؼم...تِيْى گلتن ًاهقػىن...ّهتی گلتن ًاهقػىن یَ صنی تِن گلت کاه ّاهؼی تْػی...تْ ؿّ تَ عًْوْى تـػم... 

تَ عْؿػت ػاػم تا تِْه تیای...ّهتی تیِْه تْػی چِـت هؼَْم تـ اف هثل تْػ...ّهتی تْ اّى یَ چیقُایی   

 صال ػیؼهت ، گلتن چـا تایؼ تا ایي ػعتـ کل کل کٌن...تْ ّرْػ ایي چی هیگؾؿٍ کَ تاػج ىؼٍ تیاؿهو تْ عًْن... 

 چـا تایؼ تِو صنی ػاىتَ تاىن...ایي صل چیَ...

ّ اػاهَ ػاػ: ّهتی هیغْامتن اف ایـاى تـم ، ًگـاى ػّمت ػعتـام ًثْػم...ًگـاى  کالكَ ػمتی تْ هُْاه کيیؼ  

 کنی ًثْػم...یَ صنی تْػ کَ آفاؿم هیؼاػ...اّى صل ًگـاى ًؼیؼى تْ تْػ...آؿٍ...تا رـات هیتًْن تگن کَ ًگـاى 

ؼاهٌیت...ّهتی گلتَ ًؼیؼى اّى چيوا تْػم...ًؼیؼى اّى ٍؼاهت...اّى ماػگی ّ هظلْهیت...ًگـاى ًؼیؼى پاک  

تٌِا چیقی کَ تـای یَ ػعتـ هِوَ پاکؼاهٌی ّ آتـّه ُنتو ، تا عْػم گلتن آؿٍ تـای ػعتـ ایٌا هِوَ... تْػی   

 ًَ تـای یَ هتـمک عیوَ ىة تافی...ًَ تـای ػعتـایی کَ امن ػعتـ ّ یؼک هیکيي...آؿٍ... تـای هي ّ اهخال 

ػ...ّلی تْ هِن ىوـػی...تْ تِن یاػآّؿی کـػی...اف ّهتی کَ ػاىتن هي ّ ػعتـای پیـاهًْن ایي چیقا هِن ًثْ  

 آهاػٍ تـای ؿكتي تَ لٌؼى هیيؼم ، هتْرَ صْْؿ تْ تْی هلثن ىؼم...ىایؼ فیاػ ػؿ اّى هْهغ هْی ًثْػ ّلی تـای 

ٍ...تَوین هي کَ تاصاال ُوچٌیي صنی ّ تزـتَ ًکـػٍ تْػم رالة ّ تَ یاػ هًْؼًی تْػ...تـای هي تافٍ تْػ...آؿ  

 گـكتن هثل اف ؿكتي تَ امـاؿ ُْاػاؿام یَ آٌُگ تغًْن...هي تیيتـ آٌُگام ّ تـای کیاًا هیغًْن...ىایؼ تْ ىٌیؼٍ 

 تاىی کَ تـای ػّمت ػعتـام هیغًْن ّلی...ًَ...عْاُـم ّ تَ اًؼافٍ ػًیا ػّمت ػاؿم...ّلی...ّلی ّهتی 

یي صل تافٍ عًْؼٍ تاىن...آؿٍ...هي تـای اّى صل...تـایهیغْامتن ایي آٌُگ ّ تغًْن ، ػّمت ػاىتن تـای ا  

هي اّى آٌُگ ّ تـای لثن تَ ّرْػه آّؿػی عًْؼم...صـكای اّى آٌُگ اف تَ هلثن تْػ...هاّى صنی کَ تْ تْی    

 تْ عًْؼم...ّهتی تْ ػاًيگاٍ تـای عؼاصاكظی اّهؼم ّ گلتن صاللن کٌیؼ هٌظْؿم كؤ تَ تْ تْػ...تَ کاؿی کَ ًثایؼ 

 اًزام هی ػاػم...تْ لٌؼى كکـم پیو تْ ّ ىیطٌتات تْػ...ایٌکَ ُیچ ػعتـی تْ كکـ هي تـای ایي هؼت ْٓالًی 

 ًثْػ...هي تـای عْػم هؼیاؿُا ّ هْاًیٌی ػاىتن...صتی ػّمت ػعتـام ُن تا صؼی افم هیتـمیؼى ّ صناب 



ٍ...تْ ایي کاؿ ّ کـػی...ّهتی تْ اّى ؿّفهیثـػى.. ّلی تْ ًَ...تْ ؿـّؿم ّ هْاًیٌن ّ هؼیاؿُام ّ ىکنتی...آؿ  

تْ ؿّ تـای اّلیي تاؿ تْ آىپقعًَْ تْ لٌؼى ػیؼهت ، تاّؿم ًویيؼ...هي...تْ...تْ لٌؼى...ّهتی هاهاى گلت کَ تَ    

 ػٌْاى عؼهتکاؿ هي تْ ایي هؼت ُنتی ، عْىضال ىؼم...هیغْامتن تِت تلِوًْن کَ ػاؿم ػُْ هیين...كـٍت 

ؼى تْػ...ّهتی تاُن تَ پاماژ تـای عـیؼ لثاك ؿكتین ّ تْ مـ هیوت اّى صـكا ّ تِن فػی تَ عْتی تـای ػیؼٍ ى  

 عْػم گلتن کیاؿه تْ کزایی ّ ایي ػعتـ کزا...ػًیای ها تاُن كـم ػاىت...عیلی كـم ػاىت...ّهتی ىایاى تا تْ 

اى ػاىت تاتْ تْی هِوًْی اّى ؿكتاؿ ّ کـػ ػلن هیغْامت عْػم تا ػمتای عْػم علو کٌن...هي هیؼًّن ىای  

 چکاؿ هیکـػ...

اىکام ّ پاک هیکـػم ، گلتن: ت...تْ...تْ اف کزا هیؼًّی؟ ػؿ صیي ایٌکَ  

 ـــ اّى پنـٍ کَ تَ ػاػت ؿمیؼ ّ یاػتَ؟...اّى ّ هي كـمتاػٍ تْػم...ٍثضو کَ تاُات ػػْام ىؼ پيیوْى ىؼٍ 

ن تا ایي فیثایی کَ تْ ػاؿی کنی ًویتًَْ افت ػل تْػم ّ هیغْامتن کَ کنی صْامو تِت تاىَ...چْى هیؼًّنت  

 تکٌَ...هغٍَْا ىایاى ُیق...ّهتی هـاؿ ىؼ کَ تـی تافٍ كِویؼم کَ تِت ّاتنطَ ىؼم...كِویؼم کَ ایي چیقی 

 کَ تْ هلثن کاىتیو ؿیيَ ػاؿ ىؼٍ ّ ایي صل ػّمت ػاىتي ًینت...ػيوَ...ػيوی کَ عْػهن ًویؼًّن چطْؿ 

ایـاى ؿكتی تِن عثـ ػاػًؼ کَ یَ هـیْی تٌام پاؿما فاؿع ًیاف تَ ػول ػاؿٍ...كِویؼم کَپـًگ ىؼ...ّهتی تَ   

 تـاػؿتَ...هٌن كؤ ّ كؤ عْىضالی تْ ؿّ هیغْامتن...پل اّهؼم تا عْىضالت کٌن...ّهتی ػاىتن آٌُگ هیغًْؼم 

هتَ تَ یؼک هی کيوو ّتـای صنی کَ عیلی ّتْ ؿمتْؿاى ، ػاىتن تـای تْ هیغًْؼم....تـای ػين تافهْى...  

اّى کاؿایی کَ تـای تضویـ تْ هیکـػم كؤ تغآـ تْ ًثْػ... تلکَ تغآـ عْػهن تْػ...عْػم ًویؼًّنتن...   

هیغْامتن تَ عْػهن تلِوًْن کَ تا تْ رْؿ ػؿ ًویام... هیغْامتن تَ عْػم تلِوًْن تا تضویـُات هي تاتْ كـم   

ًلل...تْ ىؼی ًلنن...ُوَ کنن...عیلی ّهتَ.....هیکٌن... اها ایي ػل کَ هتْرَ ًویيؼ.   

 رلْ اّهؼ ّ تْ چيوام فل فػ...عیلی تِن ًقػیک ىؼٍ تْػین...ىایؼ تا چٌؼ ّهت پیو ػّمت ًؼاىتن ّلی االى تَ

ایي كاٍلَ کن اصتیاد ػاؿم...   

 كاٍلَ تیٌوْى ػّ مَ اًگيت تْػ...

ی...تْ تاػج ىؼی هي ػّمت ػعتـ پـّى کیاؿه: هیغْای رْاب مْالت ّ تيٌْی؟...تْ هي ّ ػُْ کـػ  

تَ ػيووْى ایواى آّؿػم تَ عْػم اّهؼم ّ ػیؼم کَ ػُْ ىؼم...  تين... تْ تاػج ىؼی هي ًوافعْى تين...ّهتی  



 ػیؼم کَ ػاؿم ًواف هیغًْن...عؼا...اّى تاالیی هیؼًَّ...

 اىک ٍْؿتن ّ عیل کـػٍ تْػ...

 ـــ ًلل؟

 ًگاُو کـػم...

ّ ػّمت ػاؿم...اّى تْیی...تْ تْػی کَ ػيون ىؼی...ػين راّیؼاى...تا ُـرای ػًیاُن کَ  ـــ گلتَ تْػم یکی  

..تـم ػيوت تْ هلثن ُنت...ایي ػين ٍاصة عًَْ هلثن ىؼٍ...ػیگَ ایي هلة تـای هي ًینت...تْ ٍاصثو ىؼی  

...هٌنّلی ًچيثًْؼ ًقػیک کـػکـػ...پیيًْیو ّ تَ پیيًْی هي  تَ اًؼافٍ یَ هْؿچَكاٍلوْى ّ تا هؼم آعـه   

...کٌَ...هوٌْى تْػم کَ رلْی عْػه ّ هیگیـًٍویغْامتن ایي کاؿ ّ    

 تَ ُن ًگاٍ هی کـػین...هیؼًّن کَ اًّن اف ػين هي تِو تاعثـ ىؼٍ...

...ىیطْى هي یػاًيزْ ...ػاىوتنـــ ًلنن تَ ًلنت تٌؼٍ ًلل  

طْؿ امتاػ هــّؿ هي...اّلیي تاؿ هي تَ ػيون ایٌزْؿی اػتـاف کـػم: هٌن ُویٌتـای   

...ایي صل ّ کَ یِْیی اّهؼ ّ هاًؼگاؿ ىؼ ّ ػّمت ػاؿم...ـــ ػّمتت ػاؿم...ایي ػين پاک ّ ػّمت ػاؿم  

ت ػاؿم...تـــ هٌن ػّم  

 ـــ ًلل...

...هیؼًّن...هیؼًّن....ـــ منننننل  

 لثغٌؼی کَ تْ ػوـم تَ ىیـیٌیو ًؼیؼٍ تْػم ّ تَ ٍْؿتن پاىیؼ...

تَ هْل عْػم صناك هْتایل کیاؿه فًگ عْؿػ...اٍ...لؼٌتی...ػاىتین مـ ػول هیْهؼین....ػؿ ُوْى لضظَ   

...ىاًل هٌَ ػیگَ...و... تَ هـصلَ هيٌگو کَ هیـمَ تایؼ ایٌزْؿی تيَ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــای   

عـــــــــــــــــــغغغغظ....   

ثغٌؼ عاٍی هْتایلو ّ رْاب ػاػ: تلَ؟کیاؿه تؼّى ایٌکَ افم چين تـػاؿٍ تا ل  

 ـــ .......

 ـــ مالم....چی ىؼٍ؟

 ـــ ..........



 ًویؼًّن ٓـف چی گلت کَ هیاكو ًگـاى ىؼ ّ گلت: تاىَ تاىَ...كؤ  آػؿك ّ تلـمت...االى هیام...هي ّ ًلل

تْ صـم ُنتین...تاىَ تاىَ...كؼال...   

 هي: چی ىؼٍ کیاؿه؟

ٍ...ـــ پاؿما صالو تِن عْؿػ  

 ّای....عؼای هي....ًَ...ػّتاؿٍ ًَ...عؼارّّّّْى....ٓاهت ًؼاؿم...

 تَ مـػت تَ تیواؿمتاى ؿكتین. ُوَ تْػًؼ...کیاؿك ّ آؿه رلْ اّهؼًؼ ّ آؿه گلت: یَ ػكؼَ صالو تِن عْؿػ ّ

مـػ ىؼ...   

 کیاؿه: االى کزامت؟

 ـــ تْی تغيَ آهای ػکتـ آؿتیي...

َ پیـهـػ کَ هؼلْم تْػ ػکتـ تا تزـتَ ای ُنتو ایي ّ تِوْى گلت...تَ پيت مـهْى ًگاُی کـػین...ی  

 هي کَ ًيٌاعتوو ّلی کیاؿه تا ػیؼًو گلت: ػوْ رِاًگیـ...

 التؼ چْى ػکتـ ُنتي ُن ّ هیيٌامي...

 کیاؿه تَ مـػت تَ ٓـكو ؿكت ّ گلت: عْتی ػوْ رْى؟

ؼؼ تـعیٌ هیيَ...ـــ هوًٌْن راى ػوْ...آها پاؿما تْ تغيَ ّ ُویي چٌؼ ػهیوَ ت  

 هي: هوٌْى آهای...كاهیلیتْى چیَ؟

 کیاؿه: ایيْى ػوْ رِاًگیـ ُنتي...ػوْی تٌؼٍ...

 اٍّ...پل ػوْی کیاؿىَ...گلتوا...

 هي: عْىثغتن ػوْ رِاًگیـ...

 ـــ هٌن ُوچٌیي ػعتـم...اموتْى چیَ؟

 کیاؿه: ایيْى ُن ًلل راى عْاُـ پاؿما ُنتي...

ؼ کَ هثال ُن تـای هؼـكی هي تَ ػوْ ًاػؿ ًلل راى گلت...ّلی ایي کزا ّ اّى کزا...تا گلتي ًلل راى یاػم اّه  

 ـــ تلَ...ػعتـم هي ىوا ؿّ رایی ًؼیؼم؟

 ـــ هي؟ ًَ...هي کَ ىوا ّ رایی ًؼیؼم...



 ـــ چـا....هي تْ ؿّ رایی ػیؼم...تَ یویي هیتًْن تگن هي تْ ؿّ رایی ػیؼم...

..کیاؿه: پل آىٌایی هثلی ػاؿیؼ.  

...ـــ ّلی هي ىوا ّ ًؼیؼم  

 ـــ چيات...چيات...عؼای هي...ایي چيا چوؼؿ آىٌامت...

 کیاًا: ػوْ راى ایيْى ًلل فاؿع ُنتي...اىتثاٍ ًکٌیي...

 ـــ ّلی آعَ...

 کیاؿك: تلَ ػوْ راى...ایيْى عْاُـ پاؿما ُنتو...عْاُو هیکٌن ػوْ...

ایٌزْؿی کـػ؟...ىایؼ هي ّ تا یکی اىتثاٍ گـكتَ.ػوْ رِاًگیـ مـه ّ پاییي اًؼاعت...چـا تا هي   

 پاؿما ّ ػیؼم کَ ُوْى لضظَ اف اتاهو تیـّى اّهؼ ّ گلت: هوٌْى ػوْ رِاًگیـ...

 کیاؿه: عْتی پاؿما؟...چت ىؼ یِْ؟

 ـــ مـم ػؿػ گـكت ّ صالن تؼ ىؼ...

ـً تغـین ّ تیاین.ـــ اىکالی ًؼاؿٍ...تچَ ُا تـیؼ عًَْ ، هي ّ ًلل ُن هیـین ػاؿّعًَْ ّ یَ ه  

 ّای یکی ایٌزا هي ّ تگیـٍ...گلت هٌن تاُاه تـم...ّایـــــــــــــــی...

 تَ ػاؿّعًَْ ؿكتین ّ ػاؿّ ّ ٓثن تزْیق پقىک عـیؼین...صاال تواًؼ کَ چوؼؿ تغآـ گـكتي ػکل ّ اهْا ّ

ایٌا هؼطل ىؼین...   

 تْ ؿاٍ ُتل یَ صل عزالت ّلن ًویکـػ...

 

******** 

تیؼاؿ ىْ تایؼ تـین صـم...تیؼاؿ ىْ ػیگَ تنَ... ـــ ًلل  

 ـــ اٍ...آیٌاف تْ تْی عًَْ ایٌزْؿی...ایٌزاُن ّلن ًوی کٌی؟ 

 ؿمتا: ًلل اهام ؿّا...

 تا ىٌیؼى اهام ؿّا هخل چی تیؼاؿ ىؼم ّ گلتن: عة ایي ّ فّػتـ تگیؼ...

 ُوَ ػعتـا تا ػیؼى کاؿم عٌؼىْى گـكت...هگَ چکاؿ کـػم عة...



: آهاػٍ تيیؼ ػیگَ...تـای ًواف ٍثش تایؼ تـمین...کیاًا  

 مـیغ آهاػٍ ىؼین ّ تا پنـا تَ صـم ؿكتین. عیلی ػمتَ روؼی عْب تْػ...کیق ػاىت...

 تْ صـم ، آیٌاف ّ هِؼیل ّ ؿمتا تْی ػـب ُا گن ىؼٍ تْػًؼ...هي ّ تویَ ُن اًّا ّ ًگاٍ هی کـػین ّ هی 

 عٌؼیؼین...

 کیاًا: ًلل...

 ـــ ُْم؟

ــ تثغيیؼ کَ ػوْ رِاًگیـ گیـ ػاػٍ تْػ...ـ  

 ـــ ًَ تاتا...عْاُو هیکٌن...اىتثاُی گـكتَ تْػ ػیگَ...

 ـــ ؿامتو چيوات عیلی رؾاتَ ّ ّصيی...

 ـــ هوًٌْن...

 ـــ چيوای هاػؿتقؿگ هٌن ُویٌطْؿ تْػ...

 ـــ ّاهؼا؟ چَ عْب.

ُنتن...عة هاػؿه تْػ ػیگَ...ـــ تـای ُویي ػوْ رِاًگیـ هی گلت هي تا ایي چيوا آىٌا   

ؿک هیکٌن ػقیقم...ـــ تلَ..ػ  

 ـــ تاتام ُن ّهتی تْ ؿّ ػیؼ ُویي ّ گلت...هی گلت تْ عیلی آىٌایی...ّلی عة آػهیَ ػیگَ...ىثیَ هیيَ...

آؿٍ عة... ـــ  

 ًْىاى: ؿامتی ًلل یَ عثـ تْپ...

 ـــ چی؟ چی ًْىاى؟ چی؟

 ـــ اٍّ...چَ ؽّهی ُن ػاؿٍ...

ْ چی؟ـــ تگ  

 ـــ اّلیْیا ؿّ کَ یاػتَ؟ تْی لٌؼى؟

 ـــ آؿٍ اؿٍ...هگَ هیيَ یاػم تـٍ کوکاه ؿّ...عة اّى چی؟

 ـــ هنلواى ىؼ...



 ًَ...چی؟...اّى؟....هنلواى؟...

 ـــ ًَ؟....ّاهؼا هیگی یا مـ کاؿم؟

 ـــ ًَ تغؼا رؼی هیگن...

 ـــ ّای ػیؼم اّى ىة ػاؿٍ ُی افم مْال هیپـمَ....

عْه ػیگَ ُن ایٌَ کَ اّلیْیا تاػج ىؼ کَ ػوْ ّیلیام ُن هنلوْى تيَ...ـــ عثـ   

 ـــ ّای چَ عْب...

 ایٌوؼؿ ّای ّ تلٌؼ گلتن کَ ُوَ تِن ًگاٍ کـػًؼ...

 ّای عؼای هي...هوًٌْن کَ تِن ایي مؼاػت ّ ػاػی تا تتًْن صـكای تاحیـ گؾاؿی ّ تَ اّلیْیا تگن...هوًٌْن...

ی ُن هًْؼین...تؼؼ تَ ُتل ؿكتین ّ ٍثضاًَ عْؿػین...تؼؼىن تَ تافاؿ ؿكتین ّ کلی ًواف ٍثش ّ عًْؼین ّ کو  

 عـیؼ کـػین...عـیؼاهْى کَ توْم ىؼ تَ یَ ؿمتْؿاى ؿكتین ّ ؿؾا عْؿػین...تؼؼىن تَ تاؽ ّصو ؿكتین... عالٍَ 

ّ ُام تـاّؿػٍ هیيؼ... تا ؿـّب تیـّى تْػین...كـػا ػیؼ تْػ...تـای كـػا عیلی ؽّم ػاىتن...چْى یکی اف آؿف  

 هي كـػا ؿُثـ ّ تْ صـم هیؼیؼم...ّای عؼا یؼٌی هیيَ...آط رّّّّّْى...

 ٍثش فّػ تیؼاؿ ىؼین...

 تَ صـم ؿكتین...

 ُوَ هيتام ػیؼاؿ تا ؿُثـ تْػین...ػاىتین صـف هیقػین کَ یِْ ُوَ تلٌؼ ىؼًؼ ّ تکثیـ ّ ایي چیقا گلتٌؼ... 

.ؼ ّ ؿُثـ ّ ػیؼین..یمـاهْى چـع  

 ًْىاى: ّای عؼای هي....تاّؿم ًویيَ...ؿُثـ ّ ػاؿم هی تیٌن...

...هٌِا: هٌن ُویٌطْؿ  

 ؿمتا: ّای....هي ػاؿم االى ؿُثـ ّ هیثیٌن.

 هِؼیل: هیاكو چَ هِـتًَْ!!!.

 کیاًا: عیلی هِـتْى...

 هي: چَ ًْؿاًیَ...

 آیٌاف: ؿامت هیگَ...چَ ًْؿاًیَ ٍْؿتو!!!



تـاه تؼم ، تؼؼ اف یکی ػّماػت صـكو توْم ىؼ... ّ کَ صاّـم رًْنآیت هللا عاهٌَ ای ، ؿُثـی   

.صاال تواًؼ کَ کلی ػیؼ ّ تِن تثـیک گلتین ....تـای ًاُاؿ تَ ُتلوْى ؿكتین..  

 هيـْل عْؿػى ًاُـ تْػین کَ ًْىاى گلت: ًلل رْى...

 ـــ تلَ؟

 ـــ هیگن ها فػلـاى یاػهْى ؿكت تغـین...هیـی فػلـاى تغـی؟

لثتَ تا کیاؿه...كـىاػ: ا  

 تا ایي صـكو ؿؾا تْ گلْی کیاؿه گیـ کـػ ّ ُـػّ تاُن مـكَ کـػین...

 راًن؟...هي ّ کیاؿه؟...ػّتاؿٍ ػّتایی تٌِا؟...ّای...ٓاهت ًؼاؿم...

 کیْاى: آؿٍ...ها ُا فیاػ ًویؼًّین ...کیاؿه ػّمت فیاػ ػاؿٍ...تِتـ هیؼًَّ کزا تـٍ...

تا تـیؼ...کیاؿك: پل تؼؼ اف ًاُاؿ ىوا ػّ  

 هي: صاال چـا ایٌوؼؿ فّػ؟

 هٌِا: عة ... عة...ها هیغْاین صلْا ػؿمت کٌین...گلتین مـیغ ىوا ػّتا تـیؼ...

 ـــ کیاؿه تـٍ...هي ػیگَ چـا تـم؟

 آیٌاف: کیاؿه کلی ػّمت ایٌزا ػاؿٍ...تْ ُن کَ اف ُوَ ها کؼتاًْ تـی....تيغیَت عْتَ...

 ـــ ّلی االى کَ فّ....

تضج ًکي ػیگَ ًلل...تل کي ...تـّ...هِؼیل:   

 ـــ ّا...

 هٌِا: ّاال...

 تؼؼ اف ؿؾاعْؿػى هي ّ کیاؿه تَ تافاؿ ؿكتین...

 تنتٌی عـیؼین ّ کلی کیق کـػین...یَ یک ماػتی چـط فػین...فػلـاى ًْع عْب ُن اف یکی اف ػّمتای کـی

عـیؼین...   

..تَ موت هاىیي هیـكتین کَ هْتایلن فًگ عْؿػ.ػاىتین   

 هي: راًن؟



 ـــ مالم ًلل...

 ـــ مالم ؿمتا...چیَ؟...چیقی هیغْایي؟

 ـــ آؿٍ...هیـی تَ ُوْى پاماژٍ کَ ػیـّف ؿكتَ تْػین؟

 ـــ کؼّهو؟

 ـــ ُوْى کَ ُوَ ػعتـا تـای هاهاًيْى یَ ؿّمـی عـیؼى...یاػتَ؟

 ـــ آؿٍ آؿٍ...عة؟

گ فػم گلت اهـّف تافٍ...تْ ّ کیاؿه تـیؼ ّ اّى ّـــ اًّزا هي ؿّمـین ّ یاػم ؿكت تیاؿم...تَ هـافه فً  

تیاؿیؼ...تاىَ؟   

 ـــ اهاى اف ػمت تْ ؿمتا....تی ُْا...

 ـــ صاال تْ تـّ...ایٌوؼؿ ًن ًقى...

 ـــ تاىَ...هیـین...کاؿ ػیگَ ای ًؼاؿی؟

 ـــ ًْچ گلن...كؼال...

 ـــ عؼاصاكع.

 گْىی ّ هطغ کـػم...

 کیاؿه: ؿمتا تْػ؟

گَ تایؼ تـین اّى پاماژ ػیـّفٍ...ظاُـى عاًْم عـیؼىْ یاػه ؿكتَ تیاؿٍ...ـــ آؿٍ...هی  

 ـــ تاىَ...پل تـین؟

 ـــ تـین...

 لثغٌؼ هِـتًْی فػ ّ تا ُن تَ موت پاماژٍ ؿكتین...

 تْ ؿاٍ هْتایلن فًگ عْؿػ...ّاٍ..چـا ایي ُی فًگ هیغْؿٍ؟؟؟؟

 هي: تلـهاییؼ؟

 ـــ مالم هاػؿ...عْتی ًلنن؟

هاهاًی گلن...چطْؿی ًـگنی آم پْؿیا؟ ـــ مالم  



 ـــ فىتَ ػعتـ...یکی کٌاؿت تاىَ ًویگَ ػیًَّْ ُنت ػعتـٍ؟

 ـــ ًَ تاتا...عة چَ عثـ؟

 ـــ عثـ کَ ّاال...چی تگن هاػؿ...

 ـــ چی ىؼٍ هگَ؟

 ـــ ّاال...چیقٍ...هیؼًّی...

 ـــ چی ىؼٍ هاهاى؟ اتلاهی اكتاػٍ؟ ًگـاى ىؼها...

ثاه ػقیقم...كؤ هیغْامتن تگن کَ....چیقٍ...ـــ ًَ...ًگـاى ً  

 ـــ چی هاهاى؟

 ـــ مپِـ تـگيتَ...

 ـــ چی؟

 رْؿی ػاػ فػم چی کَ کیاؿه تـهق فػ.

 کیاؿه: چی ىؼٍ ًلل؟

 ٌُْف تْ ىْک تْػم ّ ًویتًْنتن تاّؿ کٌن...ًویتًْنتن رْاب تؼم...

 هاهاى: ػعتـم...ًلل عْتی؟

 ـــ عؼاصاكع...

ؿراى...ـــ عؼاًگِؼاؿ هاػ  

ّلی هي تْ ىْک تْػم...هیؼًّنتن هاهاى ػؿ ایي هْاهغ هي ّ تا اكکاؿم تٌِا هیقاؿٍ ّ هیقاؿٍ عْب كکـ کٌن...  

 کیاؿه: ًلل عْتی؟...چت ىؼ یِْ؟...هاهاًت چی گلت؟

 ـــ کیاؿه كؤ یَ را تقى کٌاؿ...تقى کٌاؿ عْاُيي...

اؿ راػٍ ًينتن ّ تَ گل ّ ؿّتـّم عیـٍ ىؼم...كؤ ٍؼایهاىیي ّ یَ را کٌاؿ فػ ّ هٌن اف هاىیي پیاػٍ ىؼم...کٌ  

هاهاى تْ گْىن تْػ: مپِـ تـگيتَ...   

.ّای ًَ...اهکاى ًؼاؿٍ...ًَ..ًلل مپِـ تـگيتَ...پنـ ػوْت تـگيتَ...مپِـ فاؿع تـگيتَ..  

 کیاؿه کٌاؿم ًينت ّ گلت: ًلل ًویگی چی ىؼٍ؟



 ـــ ُیچی ًيؼٍ...

اّى ّهت هیگی ُیچی؟پـیيْى ّ مـػؿگن ُنتی...گلتَ  ـــ َُ...هؼلْم ًیل هاهاًت چی  

 ـــ کیاؿه عْاُو هیکٌن...ُیچی ًینت...

 ـــ تاىَ...اگَ ٌُْف هي ّ ؿـیثَ هیؼًّی هِن ًینت.

 ـــ ایي چَ صـكیَ؟

 ـــ عة پل ایي صن ّ تِن تؼٍ کَ تایؼ تؼًّن ػيون چو ىؼٍ؟

ػ ّ ًگاُو ّ افم ػفػیؼ...ّ تؼؼ تَ موت هاىیيتْ چيواه تَ صالت هظلْهی ًگاٍ کـػم...اًّن ٓاهت ًیاّؿ  

...ؿكت...هٌن تـای ایي کَ پیاف ػاؽ ّ تیيتـ ًکٌن تْ هاىیي ًينتن   

 تْ ؿاٍ كؤ تَ ایي كکـ تْػم کَ مپِـ تـگيتَ...مپِـ فاؿع تـگيتَ...ًَ عؼا....ًـــــــــــــــــــــــَ...

ن.ًلِویؼم کَ چطْؿی تَ پاماژ ؿمیؼین ّ ؿّمـی ّ گـكتی  

 کیاؿه کَ هتْرَ صال عـاب هي تْػ ، پیيٌِاػ ػاػ کَ تَ پاؿک تـین. هٌن تـای تِتـ ىؼى صالن هثْل کـػم.

 مؼی هیکـػم کَ رلْی کیاؿه عٌؼّى ّ عْب تَ ًظـ تـمن...ّلی ػؿًّن ّ چی؟

 ؿّی ٌٍؼلی ًينتَ تْػین ّ تَ تچَ ُایی کَ ػؿ صال تافی کـػى تْػى ًگاٍ هی کـػین.

ویغْای تگی کَ چی ىؼٍ؟کیاؿه: ٌُْفم ً  

 لثغٌؼ ؿػ گن کٌی فػم ّ گلتن: ّللو...چیق هِوی ًثْػ...

 ـــ تاّؿ کٌن؟

 ـــ تاتا هي چَ رْؿ تگن...اعَ تْ کَ...تثیي تضج فًًَْ تْػ...تْ کَ ًویغْای تؼًّی...

 ـــ تاىَ...ػّمت ًؼاؿی تگی ًگْ...هي امتاػت تْػم...هیؼًّن کی ػؿّؽ هیگی ّ کی ؿامت گلن...

َ ػكؼَ ػّمت ػاىتن کَ ایي مْال ّ افه تپـمن: کیاؿه؟ی  

 ـــ تلَ عاًْهن؟

 ـــ هیگن اگَ یکی پیؼا تيَ ّ تیي ها رؼایی تٌؼافٍ...چَ ػکل الؼولی ًيْى هیؼی؟

 تا گلتن مْالن اعواه ّ تْ ُن کـػ ّ گلت: کی هخال؟

ؿی...تـمیؼم....ٌُْف اف اعواه هیتـمن...آب ػٌُن ّ هْؿت ػاػم ّ گلتن: ُویٌزْ  



کنی تِت چپ ًگاٍ کٌَ ّ تْ ؿّ افم رؼاكِویؼ تـمیؼم...تـای ُویي لثغٌؼ هِـتًْی فػ ّ گلت: هي ًویقاؿم   

کٌَ...صتی اگَ عؼا ُن تْ ؿّ افم رؼا کـػ ّ تـػ پیو عْػه هي عْػم هیکين  تا تِت تـمن...   

 ّای...عؼارْى تغیـ تگؾؿّى...هیؼًّنتن.

 ـــ ًلل؟

 ـــ تلَ؟

اهاًن ّ تثغيی؟...هیؼًّن عیلی تِت تؼی کـػ...ّلی...ـــ تْ صاّـی ه  

 ـــ هاػؿٍ...صن ػاؿٍ ًگـاى صال تچَ اه تاىَ...صاال ُن کَ تچو مـىٌاك ّ هؼـّف ّ عْىتیپ تاىَ کَ تؼتـ.

 ـــ ػیًَّْ...هنغـم هیکٌی؟

 ـــ ًَ تغؼا.

 ـــ پل چـا هثال هي ّ مٌگ پا ّ هــّؿ ّ ایي چیقا ٍؼام هیکـػی؟

ًویؼًّن...ـــ عْػهن   

 عٌؼیؼین...

 کیاؿه: ًلل؟

 ـــ ُْم؟

 ـــ چـا؟

 ـــ چـا چی؟

 ـــ چـا عؼا عْامت هي ّ تْ تا اّى کل کلی کَ ػاىتین یَ ؿّفی تِن تـمین؟

 ـــ کیاؿه...

 ـــ تلَ؟

 ـــ ُیچ چیق ؿیـ هوکي ًینت...

ی کالك ُـ کنی افه مْالُـػّ عٌؼیؼین...چْى هیؼًّن کَ اًّن هخل هي یاػ عْػه اكتاػ...کیاؿه ُویيَ تْ  

...ُیچ چیق ؿیـ هوکي ًینت ّ هیؼاػ...تـای ُویي عٌؼهْى گـكت َهیکـػ تیيتـ رْات   

 کیاؿه: چوؼؿ عْىضالن کَ ػیؼم ّ تا کنی کَ ػّمو ػاؿم هیگؾؿًّن.



 تِن ًگاٍ آؿاهو تغيی تقؿین کـػ. هٌن تْی ػلن گلتن ُویٌطْؿ...ّلی كکـ کٌن كِویؼ ّ لثغٌؼ هِـتْى فػ. 

ْا تاؿیک ىؼٍ تْػ...هْیَ مپِـ تَ کلی یاػم ؿكتَ تْػ.ُ  

 تْ ؿاٍ تَ ُتل کلی گلتین ّ عٌؼیؼین...عیلی عْه گؾىت.

 تَ ُتل کَ ؿمیؼین ، ّاینتاػم تا کـی هاىیٌو ّ پاؿک کٌَ ّ تاُن تـین...

 تاُن تاال ؿكتین....کیاؿه فًگ اتاهيْى هیقػ تا ػؿ ّ تاف کٌي.

 ـــ ًلل...

 ـــ تلَ؟

ّ تاف ًویکٌي...یؼٌی ًینتي؟ ـــ ػؿ   

 ـــ اًّا کَ هیگلتي ها کلی کاؿ ػاؿین....پل چی ىؼ؟

 ـــ چَ هیؼًّن...

 ـــ عة تیا پیو ها...

 فًگ ّ فػم...کنی رْاب ًؼاػ...ّاٍ ایٌزا چَ عثـٍ؟...هْیَ تْ ػاؿٍ...

 ـــ کنی ػؿ ّ تاف ًویکٌَ...

ىَ؟کـی رلْ اّهؼ ّ گلت: ػؿ ّ تاف کي....ىایؼ ػؿ تاف تا  

 ػمتگیـٍ ّ كياؿ ػاػم ّ ػؿ تاف ىؼ...

 ـــ پل اگَ ًینتي چـا ػؿ تافٍ؟

 اتام تاؿیک تْػ...تاؿیک تاؿیک...

 تَ ػاعل ؿكتین ّ ػؿ ّ اف پيت تنتین...کیاؿه ُن کلیؼ تـم ّ ػاىت هیقػ...

 ـــ ًلل...

 ـــ تلَ؟

 ـــ الهپ ؿّىي ًویيَ...تْ کزایی؟

 ـــ ّای..چـا؟...ایي کَ مالن تْػ...

 ػاىتن هیـكتن تنوت کیاؿه کَ پام گیـ کـػ ّ اكتاػم تَ موت رلْ...



 

 کیارش

 ػاىتن تا کلیؼ تـم ّؿ هیـكتن تا ؿّىي تيَ کَ یکؼكؼَ ٍؼای اكتاػى تَ موت عْػم ّ ىٌیؼم ّ تؼؼ....

 ًلل پـت ىؼ تَ موت میٌن...چْى هضکن تْػم هي اف رام تکْى ًغْؿػم...ّلی ًلل...تـای ایٌکَ ًیلتَ تـلو

کـػم...ًاعْامتَ...تؼؼ اف چٌؼ حاًیَ کَ كِویؼم تْ تـل هٌَ تؼًن مـػ ىؼ...ػطـه کَ ػیًَّْ کٌٌؼٍ تْػ.   

 

 نفس

 اكتاػم تْ تـل کیاؿه...

...صل کـػم کَ ػّمت ًؼاؿم افه رؼا ىن...هنتن کـػٍ تْػآؿْه گـم ّ ػطـ تٌؼه کَ   

 تْی ىْک ّ صالتی عْب تْػین کَ ًاگِاى...

 

  فصل دوازدهم

ها ؿّىي ىؼ ّ ٍؼای ػمت ّ ریؾ ّ ُْؿا اّهؼ...تـ  

 ُوَ عاًْها ّ آهایْى تْػى ّ ػمت هیقػى...یَ کیک تقؿگ کَ ؿّه ًْىتَ ىؼٍ تْػ: 

N & K 

 ؿّی هیق تْػ...

 ّاااااااااااااااااااای...اهـّف...اّل كـّؿػیي تْلؼ هي ّ کیاؿه تْػ...

ًّزْؿی ػیؼى تا ػُي تاف تَ ها عیـٍ ىؼًؼ...یکؼكؼَ الثتَ چيوتْى ؿّف تؼ ًثیٌَ...ُوگی تا هي ّ کیاؿه ّ ا  

 كـىاػ مْت تلٌؼی فػ ّ هٌن ٓثن هؼوْل هـهق ىؼم...هٌِا ُن ریؾ کيیؼ ّ ایي ػكؼَ ُوَ ػعتـا ریؾ ّ پنـا ّ

ػمت ّ مْت....هي ّ کیاؿه اف ُن كاٍلَ گـكتین ّ مـهْى تا صؼّػی پاییي تْػ.   

ًگ اتام تَ ٍؼا ػؿ اّهؼ ّ یَ عاًْهَ گلت کَ آؿّهتـ...تَ هؼؿی ریؾ ّ ٍْت تچَ ُا فیاػ تْػ کَ ف  

 هي کَ عزالت آب ىؼم...

پیين اّهؼ ّ تلٌؼ گلت: تاػا تاػا هثاؿک تاػا ایياال پیـ ًيیي تاػا... ؿمتا  



هطؼَ آٌُگ هغًَْ ىوا تَ ػوؼ کـی علَ عْػهْى 77:كـىاػ: ػـّك عاًْم تٌؼٍ ّکیلن ىوا ؿا تا هِـیَ   

.؟ػؿ تیاّؿم   

ػـّك ؿكتَ مٌگ پا ّ عیت کٌَ... آیٌاف:  

 میٌا: تـای تاؿ ػّم ػـُ هیکٌن آیا ّکیلن؟

 هِؼیل رْؿی کَ تَ کاؿهْى اىاؿٍ هیکـػ گلت: ػـّك ؿكتَ ىیطًْی کٌَ...

 تِقاػ: تاؿ مْم ّکیلن؟

...ُوَ تاُن گلتي تلَ...ّ کلی ػمت فػى ّ ریؾ ّ ُْؿا کيیؼى  

گـكتین یکـػ هیـكتین تْه...هـػین....آؿتـفؿه ُن اگَ فهیي ػُي تاف هالکی عْىٌااااااااااااا............هي ّ کیا  

تل مـهْى پاییي تْػ... اف   

...کیاًا فیـ گْىن گلت: اف اّلو هیؼًّنتن  

 ـــ چیْ؟

 لثغٌؼی فػ ّ اف کٌاؿم ؿػ ىؼ....

 ّای عؼا تغیـ تگؾؿّى....آتـّهْى رلْ ُوَ ؿكت...کیاؿه ُن هخل هي هؼلْم تْػ اّّاه ّعیوَ...

 تچَ ُا هي ّ کـی ّ ؿّی هثل ػًّلـٍ ًيًْؼى ّ تـاهْى ػمت فػى...

 پًَْ: هثاؿک تاىَ گلن....

 ًْىاى: هیگن چَ عْب ىؼ کَ هيِؼ اّهؼیوا...اهام ؿّا صارت ایي ػّتا ؿّ ُن تـاّؿػٍ کـػ...

ه تلٌؼ ىؼ ّ گلت: تنَ ػیگَ تچَ ُا....ُوَ كِویؼى...کیاؿ  

ػیگَ... ؿمتا: عة ها ُن هیغْاین ُوَ تلِوي  

 ُوْى فهاى فًگ اتام تَ ٍؼا ػؿ اّهؼ ّ کیْاى ػؿ ّ تاف کـػ...هؼیـ اّى تغو اّهؼٍ تْػ ّ ػاىت تَ کیْاى

تؾکـ هیؼاػ...کیْاى ُن ُوو چين ّ تلَ هیگلت...رْؿی چين ّ تلَ هیگلت کَ رؼا اف ها ، ُوْى هؼیـ عٌؼه   

گـكتَ تْػ.   

 کیاؿه: ػیؼیؼ گلتن...تنَ ػیگَ صاال ىوا ُن...

.عالٍَ اّى ىة کلی رک گلتین ّ عٌؼیؼین...کیک عْؿػین ّ هي ّ کیاؿه کاػّ گـكتین...عیلی رالة تْػ..  



ىة کَ ُوَ عْاب تْػًؼ ، ًاگِاى كکـم تَ موت مپِـ کيیؼٍ ىؼ. آعـ  

...صتی اموو ّ هیيٌْم صالن تؼ هیيَ ّ كکـم تَ گؾىتَ تـمپِـ فاؿع....پنـ ػوْی پنت ّ ًلـت اًگیق هي  

گؾىتَ ای کَ اٍال ًویغْام تَ یاػه تیاؿم....ُـ چٌؼ کَ تـام هِن ًینت....هیگـػٍ   

وْی هي ُنت...ها اف تچگی تاُن تْػین ّ تافی هی کـػین...رْؿی کَ صتی تؼّى ُن ًویتًْنتین مپِـ پنـ ػ  

ن هثْل کـػم. تافی کٌین...اّى هخل تـاػؿ هي تْػ...ّلی ّهتی تَ ؿاٌُوایی ؿمیؼم ، مپِـ پیيٌِاػ ػّمتی ػاػ...هٌ  

مالَ  0:عیلی ُن ّ ػّمت ػاىتین...الثتَ ػّمت ػاىتٌوْى تچگاًَ تْػ...یَ صل فّػ گؾؿ...ّلی تـای یَ ػعتـ   

مال تقؿگتـٍ... ّهتی پٌذمال ػاىت...یؼٌی اف هي  1:مالَ تْػم ، مپِـ  0:تافگی ػاىت ّ رالة تْػ...ّهتی   

هثْل ىؼ ّ تَ آلواى ؿكت...ػیگَ اؿتثآوْى کوتـ ىؼٍ تْػ... مال ىؼم ّ تَ ػتیـمتاى ؿكتن ، مپِـ تْؿمیَ  5:   

اف صـكاهْى ُن ُویٌطْؿ...ّلی اّى صل تچگاًن توْم ًيؼٍ تْػ...یَ ؿّف ػاىتن ػؿك هیغًْؼم تـای اهتضاى کَ   

ٌوؼؿ آیٌاف ىٌیؼم مپِـ تا یَ ػعتـ ایـاًی هوین آلواى ًاهقػ کـػٍ...ُوًْزا تْػ کَ مپِـ ّ اف ػلن هضْ کـػم...ای  

 صل مپِـ ًا آىٌا تْػ کَ مـیغ اف ػلن تیـّى ؿكت...عیلی فّػ گؾؿ تْػ...ًاؿاصت ىؼم...ًَ تغآـ ایٌکَ هي ّ 

 ّل کـػ ّ ؿكت....ًَ تغآـ ایٌکَ تِن هْل افػّاد ػاػ ّ ؿكت تا یَ ػعتـٍ ػیگَ ًاهقػ کـػ...كؤ تغآـ ایٌکَ 

کـػم...مال تؼؼ ُوْى هْهغ ىٌیؼم کَ مپِـ تِن فػٍ..  ػوـم ّ ٍـف یَ صل تیِْػٍ ّ یَ كـػ تی اؿاػٍ ّ اصون  

 مپِـ صتی ػوؼ ُن کـػٍ تْػ...ّلی تِن فػ...ػعتـٍ ؿّ ًؼیؼم...مپِـ ُن كؤ تْی یَ هِوًْی ػیؼم کَ الثتَ عیلی 

 فّػ تغآـ ًگاٍ ُای ُیقه تِن ، عًَْ ؿكتن...ظاُـا ػعتـٍ پْالی مپِـ ّ تَ یَ ؿّىی تاال کيیؼٍ... هي تَ 

کاه هیتًْنتن تَ  ـ اٍال صنی ًؼاؿم...صؼاهل االى کَ تا تِتـیي كـػ ػًیا آىٌا ىؼم ، ًویغْام تاُاه تاىن...مپِ  

 ُوَ تگن کَ مپِـ ّ ًویغْام....ّلی....ّلی هي....ّلی هي ًویتًْن تْ ؿّی تاتام ّاینتن...تاتام تا ایي ُوَ 

ای افػّاد اًتغاب کـػٍ...هیگَ هي عاهن ّ رّْى... هِـتًْیو هیگَ تایؼ تا مپِـ افػّاد کٌن...اّى مپِـ ّ تـ  

 ّلی هي مپِـ ّ صتی ػّمت ُن ًؼاؿم...ًگاٍ کـػى تِو کلاؿٍ ػاؿٍ...چْى اف کخاكت تافیاه تْی آلواى تاعثـم. 

 ّلی تاتام ایي ّ ًویگَ...تَ کیاؿه ًگلتن ، چْى ًویغْام کَ ػؿگیـ ایي هّْْع تيَ... ًویغْام كکـ تؼ تکٌَ ّ 

تکٌَ کَ ًثایؼ اًزام تؼٍ...عؼایا کوکن کي...چَ کاؿ کٌن؟...چَ کاؿ کٌن عؼایــــــــــــــــــــــــــا؟؟؟؟؟ کاؿایی  

 

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



 ـــ مالم هاهاًی...

 هاهاى ٍؼای ىاػ هي ّ ىٌیؼ عْىضال ىؼ ّ گلت: مالم ػعتـ هيٌگن...عْتی هاػؿ؟

ٍ هیلتین...ـــ هـتًْت هاهاى گلی...هاهاى ها االى ػاؿین ؿا  

 ـــ هْاظة تاىیؼا...تٌؼ ًیاػ...ىؼٍ تْی ؿاٍ تْ هناكـعًَْ تغْاتیؼ ّلی تٌؼ ًیاػ...تاىَ؟

 ـــ چين الِی كؼاتْى تين...کاؿی اهـی؟

 ـــ عؼا صاكظت هاػؿ...

 ـــ عؼاًگِؼاؿ...

 گْىی ّ هطغ کـػم.

 کیاؿه کٌاؿم ػاىت ّمایل ّ تْی هاىیي هیگؾاىت.

ُی هـتْى ٍؼهو هیـی؟کیاؿه: کی تْػ ىیطْى کَ   

...تَ اًّن صنْػیت هیيَ رٌاب؟ـــ هاهاًن تْػ  

 ـــ عة ػیگَ...ًثایؼ صنْػین تيَ؟...

 ـــ ػیًَّْ...

 ؿمتا اف هاىیي پیاػٍ ىؼ ّ گلت: چَ عثـٍ؟...تیایي ػیگَ...ُوَ هٌتظـًا...تؼّییؼ....

 تؼؼ یَ چيوک تِن فػ ّ تْ هاىیي ًينت...

اف ایي ًيَ مـیغ تْ هاىیي ًينتن...کیاؿه ُن ُویٌطْؿ.هٌن تغآـ ایٌکَ اّّاع تؼتـ   

 تـای آعـیي تاؿ ُن مـیغ تَ صـم ؿكتین تؼؼه صـکت کـػین.

 هخل هثل ًينتین. هي رلْ...ایٌثاؿ عْىضال تْػم ّ تؼّى امتـك...صالن ػالی تْػ...الثتَ تؼّى ػؿ ًظـ گـكتي

...صال عـاتن ػؿ ػؿّى...ظاُـم ػالی تْػ...ّلی اف تْ ػاؿْى   

تؼؼ اف چٌؼ ماػت کَ تیؼاؿ ىؼین ، تَ یَ ؿمتْؿاى ؿكتین ّ ًاُاؿ عْؿػین....چٌؼ ماػتی عْاب تْػین  

 ایٌوؼ هي ّ آیٌاف ّ هِؼیل اف ػمت ىْعی ُای كـىاػ ّ میٌا عٌؼیؼین کَ صتی هيتـی ُا كـاؿی ىؼٍ تْػًؼ.

 عالٍَ تؼؼ اف هؼتی تَ ػیاؿ عْػهاى تافگيتین.

 کیاؿه اّل هي ّ ؿمًْؼ.



َ عًَْ ؿكتن. پاؿما ّ پًَْ ػّتایی رایی هیغْامتي تـى.ت  

 ّاؿػ عًَْ کَ ىؼم ، چٌؼتا کلو ّ ػیؼم...اٍّّّّ...هِوْى ػاؿین...چَ تی هْهغ...ماػت ًَ ىة تْػ.

 ػاعل ؿكتن. ىالن ّ ػؿمت کـػم ّ ّاؿػ ًيیوي ىؼم.

ِوًْا ُن پيتيْى تَ هي تْػ.مالهی کـػم. هاهاى ّ تاتا کَ ؿّتـّم ًينتَ تْػًؼ پاىْػى ّ مالم کـػم. ه  

 هاهاى: مالم ػقیقم...تـگيتی هاػؿ...

 تاتا: مالم ًلل راى.

 هي: تثغيیؼ االى تـ هیگـػم.

(مالم ّ کو ػاؿ گلت )ام ًلل عاًْم...ـــــــــــــــػاىتن اف پلَ ُا تاال هیـكتن کَ یَ ٍؼایی هیغکْتن کـػ: مل  

...(مـّه تـاػؿ مپِـٍ )ّه هْارَ ىؼم. مـیغ تـگيتن ّ تا مپِـ ّ ػوْ ّ فى ػوْ ّ مـ  

چيوام گـػ ىؼ ّلی اراف ًؼاػم ٍْؿتن ایي ّ ًيْى تؼٍ...   

 فى ػوْ: مالم ًلنی....عْتی گلن؟....فى ػوْ عاًْم هِـتًْی تْػ...

 ػوْ: مالم ػعتـم...ػوْ ُن هـػ عْتی تْػ...مٌگیي ّ ػًیا ػیؼٍ...

ی ًثْػ...ػّمت ػعتـ ػاىت ّلی عة اف ًْع ارتواػی ّمـّه: مالم ًلل...عْتی اری؟...مـّه ُن پنـ تؼ  

هـاؿٍ تا یکی اف اًّا افػّاد کٌَ...   

 هي کَ را عْؿػٍ تْػم ّلی عیلی عْىضال گلتن: مالم...چَ ػزة...عْتیؼ؟

 ػوْ: هوٌْى ػعتـم...چَ عثـا؟

 ُوًْطْؿ کَ فیـ چيوی ػاىتن مپِـ ّ هیپاییؼم ، گلتن: مالهتی...

یکٌی ػعتـ ػوْ؟مـّه: یاػی اف ها ًو  

 مپِـ تا ُوْى ًگاٍ ُیقه گلت: ىایؼم هاؿّ هاتل ًویؼًّی...

 تْ ػلن گلتن تْ یکی ّ کَ اٍال آػم صناب ًویکٌن.

 ـــ ایي چَ صـكیَ...تثغيیؼ هي تـم...االى هیام...

.فى ػوْ: تلـها گلن  

.مـیغ تَ اتاهن ؿكتن ّ ػؿ ّ هضکن تنتن...ایٌوؼؿ هضکن تنتن کَ عْػهن ّصيت کـػم  



  ... یه تونیک یقه دار که از جلو چندتا دکمه می خورد ، به رنگ سفید با گل های ریز آبی لثامن ّ پْىیؼم....

 فیروزه ای بود.لوار سرهم بود. شالمم به رنگ و ش تونیک

 مثل همیشه ارایش نکرم. 

 مشؽول درآوردن لباسام از چمدون بودم که در باز شد و سپهر داخل آمد....

 نداشتم نگاهش کنم. اصال دوست

 سپهر: سالم عشقم...

 روی تخت نشست...جوابی بهش ندادم و به کارم ادامه دادم.

 ـــ چرا اینطوری میکنی باهام هانی؟

 شیطونه که نه....فرشته هم میگفت بزنم تو مخش تا آلزایمر بگیره و من و بیاد نیارهااااااااااااااااااا....

 دستم گرفت و من و محکم بطرؾ خودش برگردوند... لباسی که داشتم تاش میکردم و از

 با عصبانیت گفت: تو که میدونی من خوشم نمیاد طرؾ مقابلم وقتی دارم حرؾ میزنم بهم نگاه نکنه...

 میخواستم به کارم ادامه بدم که دستای قویش نگذاشت...

 میدونی خوشم نمیاد یه نامحرم  همونجوری که تقال میکردم ، با اخم ؼلیظ گفتم: به من دست نزن...تو هم خوب

 بهم دست بزنه...

 دستش و زیر چونم گذاشت و بطرؾ باال فشار داد.

 ـــ د لعنتی چرا من و نمیبینی؟

 با اخم نگاهش میکردم...

 اخه از بقیه شنیده بودم که حتی )ـــ چون آدمی جلوم نمیبینم تا نگاش کنم...تو حتی از حیوان هم پست تری....

 (دخترا تجاوز کرده...اونم به صورت فجیح.... چندباری به 

 ـــ د اخه چرا؟....حرؾ بزن...

 میفهمی...حیوون...همه خارج میرن تا بهتر از قبل ـــ کسی که با احساسات یه دختر بازی میکنه حیوونه...

 بشن...اما تو...خارج چی تحویل داده...هه...

 ابوند.ـــ خفه شو دختره احمق....و یه سیلی زیر گوشم خ

 اشکم دراومد...اون به چه جراتی این کار و کرد.



 اجازه ندادم اشکام سرازیر بشه...بؽضم و قورت دادم و گفتم: خیلی پستی...مگه خوابشو ببینی باهات ازدواج

 کنم... 

 ـــ میبینیم کی راست میگه...خانوم کوچولو...

 داشت حرصم میداد...میدونست از گفتن خانوم کوچولو متنفرم.

 بازوم و به سمت تخت فشار داد و من رو تخت پرت شدم....اونم با عصبانیت جلو اومد لبش و رو لبم گذاشت.

 منم تقال میکردم تا از دستش خالص بشم...اینقدر تالش کردم تا باالخره تونستم اون هیکل گوریلی و پرت کنم 

 اونطرؾ...

 موقعی میرسه که خودت جلو میای... پوزخند زد و گفت: شاید االن مثل ماهی لیز باشی...ولی

 ـــ هه....توی خوابم این و نمیبینی کثیؾ...حاال هم برو تا ریخت نحست و بیشتر نبینم.

 پوزخندش تبدیل به خنده وحشتناک شد و از اتاق خارج شد...

 ...االن دقت میکنم میبینم که چشاش شیطانی شده....خدایا من نمیخوام عشقم و از دست بدم...کمکم کن

 خیلی مرتب و جوری که انگار اتفاقی بین من و سپهر نیفتاده از اتاق بیرون رفتم.

 رو کاناپه نشستم.

 سروش: نفس جان...

 ـــ بله داداش سروش؟

 ـــ بیا ببین این عکسه خوبه؟

 بون به صفحه موبایلش نگاه کردم...یه دختر بانمک و دیدم....شاید یکی دوسال ازم بزرگتر بود...بامزه و مهر

 به نظر میرسید...

 اسم عشقتون چیه حاال؟ـــ 

 ـــ شیطون...چه زود میفهمی...

 ـــ دیگه دیگه...

 ـــ اسمش آتوساست...

 ـــ آتوسا اَند سروش....مبارکه...امیدوارم یه دختر خوب پیدا بشه و داداشت ازدواج کنه...

 ـــ وا...دختر از تو بهتر زن داداش؟



 .ـــ ای کوفت زن داداش...

 سروش خندید...خوشه هااااااااااااا....

 شام و خوردیم و موقع رفتن سپهر گفت: خب عمو جان...کی بیایم برای عمر خیر رسمی؟

 وای که دلم میخواست گردنش و از تنش با ساطور جدا کنمااااااااااااااااااااا....آدم اینقد بی فرهنگ و پرو...

 مامانم: پسرم حاال صبر کن...

 ی من و دوست داشته باشه تا پایان تحصیلم به پام وای میسه....نه اینکه بره و تا پایان تحصیالتم من: اگه کس

 برنگرده و چی بشه با یه....

 اخم نکرده بود....لعنت بهت سپهر.به بابا نگاه کردم که داشت اخم میکرد....قلبم هری ریخت...بابام اینجوری 

 ..مامان لبخند زد و گفت: نفس و شوخیاش..

 ـــ اتفاقا کامال هم جدی بود...

 سپهر: خانومی شوخی بسه...

 همه سوار شدند و رفتند.

 

********* 

 تابستان اومده بود و من هم ترم تابستونی گرفتم.

 کیارش هم تو این مدتی شونصد بار زنگ زد و حالم و پرسید....واقعا وقتی صداش و میشنوم بهم آرامش 

 باشه....بدون اون زندگی برام ارزشی نداره....میده...انگار یه کوه پشتم 

 سپهر هم دیوانم کرد....یعنی فقط بخاطر عشقم هستش که خودکشی نمیکنم....به کیارش همه چیز و گفتم... 

 اونم منطقی برخورد کرد....از این عملش خوشم میاد....کاری و بدون منطق انجام نمیده...

 شب بود....داشتم نماز میخوندم....

 حین نماز خوندنم بابام وارد اتاق شد و روی تخت نشست....منم فهمیدم که میخواست باهام صحبت کنه. در

 ....بابا بهم نگاه میکرد....نمازم و که خوندم ، پشت برگشتم

 ـــ کاری داشتید باباجون؟

 ـــ آره دخترم....میخوام باهات صحبت کنم.



 ـــ درباره؟

 همه و همه..... ـــ درباره تو ، سپهر ، زندگی ،

 میشنوم.ـــ بفرمایید...

 خیلی دوستت دارم....دختر منی و عزیزمی....ـــ عزیزم....تو میدونی که من 

 ـــ لطؾ داری بابایی...

 ـــ میدونی که به حرفات احترام میزارم و درکت میکنم...از چشات میفهمم همه چیز و....

 ـــ یعنی چی؟

 ـــ تو عاشق شدی؟

 ؟؟؟.....بابا االن چی گفت؟.....چجوری فهمید؟....وای من و جمع کنید...چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ـــ عاشق؟

 ـــ دخترم من درکت مکنم....پدرتم...میدونم چی توی دلت میگذره....اصراری بر ازدواج تو و سپهر ندارم... 

 تباه فکر من فقط خوشبختی تو رو میخوام....فقط میخوام با کسی که دوسش داری ازدواج کنی...خب اش

 میکردم که سپهر و دوست داری....میدونی....من فقط خوشبختیت و میخوام....انتخاب با خودته...صحبت یک 

 عمر زندگیه...منم که نمیخوام با سپهر زندگی کنم....پس خودت انتخاب کنی بهتره...

 بلند شد و میخواست از اتاق خارج بشه ، گفتم: بابایی....

 برگشت: جانم؟

 ون که درکم میکنید...ـــ ممن

 لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت....

 واااااااااااااااای....خدایا ممنونم ازت...یعنی واقعا متشکــــــــــــــــــــرم....

 خداجون مرسی که پدری با این فهم و شعور بهم دادی.

 

 ـــ الو....نفس جان....

 .ـــ بله....بله....صدات قطع و وصل میشه کیانا...

 ـــ کجایی مگه دختر؟



 ـــ دانشگاه هستم.

 ـــ میخواستم بگم فقط مامان اینا دارن میان....قراره برای اومدنشون یه مهمونی بگیریم....تو و خانوادت هم 

 دعوت هستیدا....حتما بیاید...

 ـــ ببینیم چی میشه...

 یا دیگه....ـــ برو بابا....پونه گفت با پارسا میاد....تو هم با پدر و مادر ب

 ـــ باشه....پس ما هم میایم....

 ـــ راستی به آیناز هم بگو که بیاد....با نامزدش...

 ـــ باشه...حاال کی هست؟

 ـــ پنجشنبه....شبش....شب پنجشنبه...

 ـــ باشه گلم....کاری باری؟

 ـــ نه....فدات....خدافظ.

 ـــ خدانگهدار.

 گوشی و قطع کردم....

 ؟آیناز: کیانا بود

 ـــ اهوم...پنجشنبه دعوت هستیم خونشون....تو و بهزاد هم هستید... بخاطر اومدن مامان و باباشون مهمونی 

 گرفتن.

 ـــ نوشان یه چیزایی قبال گفته بود...شرکت و توی تهران راه اندازی میکنن...

 ـــ خب....حاال که کالسا تموم شد....بریم یکم دور بزنیم...چطوره؟

 ساب باید بریم و لباس بخریم برای پس فردا که پنجشنبه هستش.ـــ با این ح

 ـــ پول داریا.....من که لباس دارم...

 ـــ خب میشه بگی سرکار میخواهند چی بپوشن؟

 ـــ اون کت و دامن کرم....که گل نیلوفر روش داره....

 ـــ نه....بریم لباس بخریم.

 خودت بخر. ـــ من که میخوام همون و بپوشم...تو برو برای



 ـــ پس بیا باهم بریم بخریم.

 ـــ خیله خب....باشه....کشتی منو.

 اینقدر این پاساژ و اون پاساژ رفتیم تا آخرش خانوم به یه تونیک مجلسی مشکی که روش گل برجسته رز 

 لوار مشکی و صندل قرمز هم خرید....آیناز و ولخرجیش دیگـــــــــه...قرمز بود رضایت داد....یه ش

 و منم به مامان و بابا گفتم که بیان به مهمونی....اونا هم برای تشکر بابت نگهداریم در لندن  به خونه رفتیم

 دعوت و پذیرفتن.

 ؼروب شد و کیارش زنگ زد...

 ـــ الو...

 ـــ سالم خانومی...

 ـــ سالم....خوبی؟

 ـــ قربان شما...کجایی نفس؟

 .چطور؟ـــ خونه...تازه از دانشگاه اومدم...

 ـــ بدو لباست و بپوش دارم میام بریم بیرون....

 ـــ نه ممنون...خستم.

 ـــ حرؾ نباشه.....سه سوته پایین هستیا...

 با ناله گفتم: کیارش....

 ـــ جانم؟

 ـــ خستم....باشه برای بعد...

 ـــ نه....نمیشه...آماده شدیا....خدانگهدارت عزیزم.

 گوشی و قطع کرد.

 چه گیری افتادمــــــــــــــــــا.....آیناز خستم کرد....حاال هم کیارش؟؟؟؟؟.....ای بابا...ای بابا.....

 لباسم و پوشیدم و پایین رفتم.

 ( جلوی در بود. سوار شدم.مؽز پسته ای ماشین جدید کیارش ) جنسیس

 ـــ سالم آقا....



 ـــ سالم خانوم....چه خبرا؟

 ـــ سالمتی...کارم داشتی؟

 ماشین جعبه ای بهم داد و گفت: بیا.از پشت 

 ـــ این چیه؟

 ـــ گفتم خانومم خسته هست.. خودم دست به کار بشم....کیانا باید بهت خبر  داده باشه...

 ـــ آره....دعوتمون کرد....مامان اینا هم قبول کردن....خب حاال ماجرای این چیه؟

 خودم برات لباس بخرم. ـــ شما که ناز دارید نمیاید....گفتم خودم به سلیقه

 ـــ برای من؟

 ـــ اره....بیا بگیرش...همین و بپوشیا....اگه خوشتم نیومد بازم باید بپوشی....

 ـــ ولی اخه...

 ـــ ولی و اما و اگر و اخه نداره....همین و بس.

 لبخندی زدم و گفتم: ممنونم.

 ـــ وظیفست.

 ـــ خب کاری دیگه؟

 ستراحت کن....خسته هستی.ـــ سالمتیت عزیزم.....برو ا

 ـــ پس خدافظ.

 ـــ خدانگهدارت.

 داخل خونه که رفتم ، خیلی سریع جعبه و باز کردم.

 یه پیراهن طالیی با منجق دوزی و سنگ دوزی فوق العاده....خوشم از این میاد که کیارش ؼیرتی هست و 

 ..یه شال حریر هم داشت....پیراهنش دوست نداره پوششم نامناسب باشه....لباسش بلند بود....تا نوک پا..

 آستین بلند بود...در کل شیک و مجلسی بود.....میتونم خدایی بگم که از آیناز و حتی از لباس عقدکنان پونه هم 

 زیباتر بوده....

 به یقین اون سپیده بی حیا هم در مجلس حضور داره....حالش و جا میارم....

 گوشیم بلند شد....برداشتم....سپهر بود....قطع و گوشی و خاموش همینجور با خودم حرؾ میزدم....صدای 



 ...کردم.

 چند دقیقه بعد گوشی و روشن کردم تا به نوشان زنگ بزنم.

 تا روشنش کردم ، سپهر دوباره زنگ زد.

 ـــ چه کار داری؟

 ـــ سالم عرض شد...

 ـــ سالم...خب چیه؟...مزاحم نشو...

 ـــ میخوام ببینمت..

 من نمیخوام.ـــ ولی 

  خانوادگیمونکافی شاپ فردا و بفهمی کی هستی ـــ دارم جدی میگم...اگه میخوای هویت واقعیت معلوم بشه 

 که همیشه کوچیک بودیم میرفتیم...فعال....

 ـــ منظورت چیه از حرفت؟....الو؟....الو سپهر؟....الو...

 یعنی؟... منظورش از حرفش چی بود؟....هویت واقعی؟...چی میخواد بگه

 

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

 فردا به همونجایی که گفت رفتم....تنها دلیل اومدنم به اینجا مفهوم حرفش بود....هویت واقعی؟....کی هستم؟..

 سپهر توی کافی شاپ منتظرم بود....

 ـــ سالم....

 ـــ سالم خانومی....خوبی گلم؟

 رای من هیچی نیستی...ـــ اوال از این حرفا نزن....خوشم نمیاد....تو ب

 ـــ دهنت و ببند نفس.

 ـــ اومدی اینجا که به من اینا و بگی؟

 ـــ برای بار آخر دارم بهت هشتار میدم...با من ازدواج میکنی؟

 ـــ منم برای آخر دارم بهت میگم...نه...

 که تو خانواده زارع  ..چیزاییـــ پس خودت باعث شدی که بهت یه چیزایی و بگم....یه چیزایی که نباید بگم..



 فقط چند نفر بیشتر نمیدونن...

 ـــ چی؟...اون چیه که من نمیدونم...بگو دیگه...

 ـــ خودت خواستی نفس خانوم زارع....

 ـــ د بگو لعنتی...

 ـــ تو بچه بی سرپرست هستی...بچه خیابونی هستی...پرورشگاهی...

 داد زدم: این مزخرفات چیه که میگی؟

 ه اولش همین و میگن...ـــ اره...هم

 ـــ خفه شو...چی داری میگی تو؟

 وسط حرفم پرید و گفت: عمو و زن عمو خیلی دختر دوست داشتن...اونقدری که حتی شب ها زن عمو گریه 

 میکرد و از خدا کمک میخواست که دختر بیاره....وقتی حامله شد و بچه دار شدند ، بچه پسر بود...ولی اونا 

 ..از بدشانسیشون هم دیگه بچه دار نمیشدن...عمو نظر داد که یه دختر از پرورشگاه بیارن... دختر میخواستن.

 از شانسشون دختره خوشگل و با نمکی هم به پستشون خورد...یه دختر زیبا که هویت نداشت...این موضوع 

 ور شدم...حقت بود...پسم و خیلیا نمیدونن...فقط فامیالی نزدیک میدونن...منم نمیخواستم بگم بهت....ولی مجب

 زدی...پس باید تاوانش و هم بدی...

 من؟....بچه پرورشگاهی؟...باورم نمیشد....یعنی چی؟....

 ـــ دروؼه...همه ی حرفات دروؼه...مدرک نداری...داری؟....چجوری باید باور کنم؟

 آدرسش...برو و خودت ببین.. ـــ میتونم ببرمت همون پرورشگاهی که عمو اینا تو رو ازش گرفتن...بیا...اینم

 ـــ داری دروغ میگی تا با احساساتم بازی کنی...

 ـــ تو ارزش این و نداری که وقتم و بخاطرش هدر بدم...پس خوددانی...

 و رفت...منم سریع خودم و به پرورشگاهه رسوندم.

 وارد شدم و یه خانوم جوان و دیدم.

 ـــ سالم...

 ـــ سالم گلم....جانم؟

 نجا کسی هست که خیلی وقت باشه توی این پرورشگاه کار میکنه؟ـــ ای



 ـــ بله...برید اتاق بؽلی....خانوم سعادت...حدود بیست و خورده ای سال هست که اینجا کار میکنه...

 به اتاق خانوم سعادت رفتم.

 ـــ سالم خانوم سعادت...

 ـــ سالم دخترم...بفرمایید؟

 ر میکنید؟ـــ شما خیلی وقته که اینجا کا

 ـــ بله....چطور؟

 ـــ من یه سوال داشتم ازتون...

 ـــ بفرمایید؟....کارتون؟

 ـــ شما حدود هیجده نوزده سال پیش دختری و به خانواده ای بنام زارع دادید؟

 ـــ االن که نمیتونم بگم عزیزم....وایستا...باید توی بایگانی چک کنم...

 یه نیم ساعتی داشت چک میکرد...

 دخترم.. ـــ

 ـــ بله؟...نتیجه چی شد؟

 ـــ اینطور که معلومه دقیقا هجده سال پیش خانواده ای بنام زارع...خانوم نرگس احمدزاده و و آقای پوریا 

 زارع دختری یکساله و به سرپرستی دایمی قبول کردند...

 ه بی سرپرست؟...یعنی انگار یه سطل آب روم ریختن...نه....امکان نداره...اخه یعنی چی؟....من؟....بچ

 پارسا داداش واقعیم نیست؟...یعنی مامانم...بابام...ساختگی بود؟....چرا؟....خدایا مامان بابای من کجا هستن 

 پس؟....خدایــــــــــــــــــا....

 شب تا صبح فقط به این فکر میکردم که چرا من؟....مامانم کیه؟...از چه خانواده ای هستم؟...خدایا توان 

 مقابله با این همه مشکل ندارم.

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

 ـــ نفس آماده شدی دخترم؟

 ـــ االن میام مامانی...

 یکبار دیگه خودم و توی آینه دیدم و به خودم لبخند زدم.



 عطر مورد عالقم و زدم....چون سفید بودم سفیدکننده نزدم....فقط رژ زدم....آرایشم مات بود.....زیاد معلوم 

 ...واال...ایش کردم....بهتر....میدونم که کری هم همین و میخواد.نبود که آر

 پایین رفتم.

 ـــ خب بریم....من حاضرم.

 سه تایی سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم...پارسا و پونه با آیناز و بهزاد قبل از ما رفته بودند.

 برای همین امشب و گفتم ندارن...دوست نداشتم به مامان اینا اون موضوع و بگم...میدونستم اونا هم دوست 

 خوش باشیم...امیدوارم که از سردرگمی دربیام.

 بعد از چهل دقیقه رسیدیم.

 چراؼا همه روشن بود....چند نفر هم کنار در برای راهنمایی مهمونا وایستاده بودند.

 ریده بود.ماشین و داخل بردیم و قسمت پارکینگ پارک کردیم....بابا توی راه دسته گل و شیرینی خ

 از ماشین که پیاده شدیم یه نفر به پیشوازمون اومد و گفت: سالم جناب...خوش اومدید...از این طرؾ...

 و به سمت داخل اشاره میکرد.

 بابا هم تشکر کرد و هرسه به سمت داخل رفتیم.

 گ داشتم کل دکوراسیون خونه و عوض کرده بودند....حتی مبل ها....همه جاش ست طالیی بود....ذوق مر

 میدونست دیگه....ای کلک...خخخخ. میشدم که با لباسم هم رنگشون یه جوره....کیارش

 توی سالن بودیم که کیارس و نوشان و کیانا جلو آمدند.

 چه تیپی زده نوشاااااااااااااااااااان.....کت و شلوار آبی با شال حریر مشکی....کیانا هم کت و دامن سرمه ای 

 ی خب برای من هنوز از همه بهتر بــــــــــــــــود.پوشیده بود....ول

 کیانا: سالم آقای زارع....خوش اومدید.

 ـــ سالم دخترم. ممنونم....

 مامان: سالم دخترم....

 کیارس: سالم جناب زارع....ممنون که تشریؾ آوردید.

 ـــ خواهش میکنم کیارش جان...

 رش...من: بابا ایشون آقا کیارس هستن....برادر کیا



 ـــ واقعا....اها...گفته بودی که دوقلو هستن...خیلی شبیه هم هستین.

 کیارس و کیارش یه فرق داشتن...کیارش چشماش سبز و بود و کیارس عسلی....فقط همین...حتی رفتاراشون 

 هم مثل هم هستش....

 کیارس ، مامان و بابا و به سمت حیاط خلوت برد....ظاهرا مجلس اونجا بود...

 من و به سمت باال بردند.شان و کیانا هم نو

 ..در ضمن هرچی دوست داری ...آقاتون گفتن شما این اتاق بیاید.نوشان: بیا...برو تو و لباست و عوض کن.

 روی میز هست...جناب برای شما چیدن.

 اتاق کیارش بود.....منم از خدا راضی به سمت داخل دویدم.

 کردم....لبم بی روح بود...انگار تو آینه به خودم نگاه ....در آوردممانتوم و بدون نگاه کردن به اطراؾ 

 از تو کیفم کمی رژ به لبم زدم..رژش سرخابی بود...رنگش عالی بود...شالم و برداشتم و موهام و بیمارم.... 

 منون آق شونه کردم...به میز آینه نگاه کردم.... وسایل آرایش از همه مدل بود...نوشان گفته بودم بهم....م

 کری خودممممممممم.....

 روی میز اتو مو گرفتم و چند دقیقه ای ور رفتم.... از

 شال و روی سرم گذاشتم....حیفم اومد موهای قشنگم معلوم نباشه...برای همین شال و بیشتر عقب دادم...

 کارم که تموم شد با لبخند برگشتم و.....

 سرش روی دستش بود و .کیارش روی تخت نشسته بود و باورم نمیشد....خاک تو سرت نفس......خاک...

 داشت نگاهم میکرد...

 واااااایییی....بدبخت شدم...البد موهامم دیده....من چرا این و ندیدم؟؟؟؟...

 من: س...سالم....تو اینجا چکار میکنی؟

 برگشتی سمتم و نگاهم لبخندی زد و گفت: سالم خانوم خانوما....خوابیده بودم...بیدار شدم و نشستم که دیدم 

 میکنی...

 خب پس خداروشکر موهام و ندیده...

 ـــ حاال شما بفرمایید تا من بیام.

 .....پرنسس منـــ چشم 



 با لبخند داشت بیرون میرفت که به سمتم برگشت و اخم مصنوعی کرد...شالم و جلوتر آورد و بدون در نظر 

 ار زد و به صورت کج توی شالم برد...گرفتن فاصلمون و نگاه متعجبم ، موهام و هم کن

 تعجب کرده بودم ولی مانع کارش نمیشدم..... یه جورایی از ؼیرتش ذوق زده شده بود.....یکی بیاد من و 

 جمع کنه...

 بعد از کارش ، اخمش محو شد و لبخند و چاشنی لبش کرد....و بعد از اتاق بیرون رفت.

 .یه مدل کج دادن اینقدر فرق داره یا چه قشنگتر شدمـــــــــــــــا...به خودم توی آیینه نگاه کردم...وویی...

 بخاطر اینه که من هنوز توی خرکیؾ شدن هستم....خخخخ....اسی کری راست میگه...با این لباس مثل 

 پرنسس ها شدم...وای خدایا خودم دارم خودم و چشم میزنم....

 از اتاق بیرون رفتم.

 شتم چشمم به چشم مادر کیارش افتاد...یا خدا....میزاشتی یکم حال کنم بعد...همین که پام و بیرون گذا

 با اخم از کنارم رد شد.کت و دامن زرشکی پوشیده بود. 

 به پایین رفتم...فقط خدمتکارا توی سالن بودند....برای همین به طرؾ باغ رفتم...

 اومدند.آیناز توی باغ تا من و دید دست پونه و گرفت و باهم به سمتم 

 آیناز: دختر...ببینم شما اسمتون نفس زارع هست؟

 ـــ اره دیوونه..

 پونه: وای...چه قشنگ شدی نفسی...لباس و کی خریدی؟

 ـــ خب دیگه..

 آیناز: بله...جلوی ما خرید اضافه ممنوع...اونوقت با عشقشون میرن و ریخت و پاش میکنن.

 هزار  200ه...البد من بودم که هفته پیش برای عشقم ساعت ـــ انگار خودش برای عشقش بریز و بپاش نمیکن

 هزار تومنی خریدم... 20تومنی خریدم...یا من بودم که برای عشقم تیشرت 

 ـــ اووووه....چه ریز مصرؾ و هم داره..

 ـــ ما اینیم دیگه...

 ـــ ولی خدایی خیلی ناناز شدیا...

 ننداز... به جان منـــ خب حاال...اون دریاچه ارومیه و 



 ـــ بی ادب...خودت چشمت شوره..

 ـــ پس قربون بانمکی خودم برم...

 ـــ وای که برای هر حرؾ یه جواب داری...

 کنار مامان اینا نشستیم.

 مامان: چه خانواده با شخصیتی...پیش ما آمدن و کلی تحویلمون گرفتن.

 یکدفعه یکی بهم سالم داد...برگشتم پشت و امیلی و دیدم.

 سالم امیلی جون...خوبی؟ـــ 

 ـــ سالم نفس...ممنون...تو خوبی؟

 ـــ مرسی...کی اومدی؟

 ـــ دو سه روزی میشه...

 ـــ پیش منم بیا حتما...خوشحال میشم گلم.

 ـــ ممنون...

 ـــ  راستی چقدر روانتر فارسی صحبت میکنی...

 ـــ اره...تمرینام خیلی خوب بود.

 بلند گفت: سالم به تمامی دوستان... خانوم زارع به باالی سکو رفت و

 همه دست از کاراشون برداشتن.

 ـــ امیدوارم پذیرایی خوبی و کرده باشیم....ممنونم که به اینجا اومدید...ضمن عرض تشکر از میهمانان 

 گرامی ، میخواستم موضوعی و مطرح کنم....من میخوام از همینجا یک خبری و بهتون بدم...

 ه کیارش افتاد...لبخند بهم زدیم و هم و نگاه میکردیم...همونجا من چشمم ب

 اعالم کنم...و به همه ـــ میخواستم نامزدی کیارش و امیلی جان 

 با حرفش لبخند روی لب هردومون ماسید.

 چی گفت؟؟؟؟؟.....نامزدیه کی با کی؟....ک...کیا....کیارش؟...اونم با...با امیلی؟...وای خدایا مصیبتم و زیاد 

 ن...اخه چرا؟...چرا خداااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟....نـــــــــــــــــه...نک

 کیارش اخم کرد و خیلی سریع از جاش بلند شد و به سمت مادرش رفت و توی گوشش چیزی گفت و مادره 



 لبخند زنان گفت: امیلی جان تشریؾ بیار...

 دست امیلی و توی دست کیارش گذاشت و گفت: به امیلی خیلی سنگین ولی ذوق زده بطرفشون رفت و مادره 

 سالمتی این زوج که امیدوارم خوشبخت بشن...

 اشک ناخودآگاه مهمون چشمام شد...باورش سخت بود...دست یه دختر توی دست کیارش...امکان نداره... من 

 میگفت که حل میشه... چرا باید اینقدر سختی بکشم خدا...چرا؟...کیارش بهم نگاه میکرد و با ایما و اشاره 

 ولی من میدونستم که دیگه تموم شده...من دیگه نمیتونم عشقم و داشته باشم...االن توی روزنامه ها هم عکس 

 کیارش و امیلی و میزنن و میگن خواننده معروؾ و همسرش....همسرش...همسرش...همســـــــــــــــــرش...

 برام سنگین شده بود...نمیتونستم تحمل کنم. سرم گیج میرفت...رو به بیهوشی بودم....فضا

 گریه کنان به سمت اتاق کیارش رفتم و لباسم و پوشیدم...از جام بلند شدم و 

 از اتاق که بیرون اومدم ، پونه و کیانا و دیدم...کیانا بؽلم کرد.

 میشه اینجا بمونم.من: دیدی چی شد؟....تموم شد کیانا....همه چیز تموم شد....من دیگه نمیتونم....دیگه ن

 ـــ قوی باش دختر....چرا اینجوری میکنی با خودت؟...آرام باش...

 ـــ نمیتونم...تموم شد...نامزد عشقم بهترین دوستم شده...چی میتونم بهش بگم؟...بگم نامزدت عشق منه؟

 پونه: عزیزم آروم باش....نفس...

 رت شرعی و رسمی دزدید....وای خدا...گریم شدت گرفت...امیلی دوستم هستش...ولی عشقم و به صو

 سوییچ و گرفتم و به سمت در رفتم.

 کیارش داشت به سمتم میومد و داد میزد نفس که پشتش مادره گفت کیارش برو تو...داد زد و کیارش با اخم 

 داخل رفت....

 مادره به سمتم اومد.

 ما و دیدم...با اخم ؼلیظ جلو اومد و گفتم: سالم خانوم آربین...خوشحال شدم ش

 ثال تو به گرد پای پسر منم نمیرسید... .قبال هم گفتم االنم میگم تو و امـــ دختری به کنه ای تو جایی ندیدم..

 پس بهتره که دور و بره پسرم نپلکی....جلوتر اومد و ادامه داد: االنم فقط و فقط بخاطر اون چشماته که بهت 

 میندازه که دوسش دارم...پس قدرشون و بدون....در ضمن اگه هیچی نمیگم....چون چشمات من و یاد یکی 

 اون دیگه ببینم یکباره دیگه اینقد خودت و مظلوم جلوه بدی و رو اعصابم راه بری بد میبینی دختر کوچولو...



 نامزد داره...پس بیخیالش شو...

 ز من چه خطایی سر زده؟ گفتم: چرا از من بدتون میاد؟ ابا همون اشک داشت میرفت که جلوش وایستادم و 

  ...) البته که این خانواده محترمن....دوسشون دارم...من و بزرگ کردن( من خودم از خانواده محترمی هستم

 چرا فکر میکنید آویزون پسرتونم؟

 ؟تا از زندگیم بری بیرون پول میخوای چقدرـــ 

 ام مثل بعضیا فکر میکنید ...شمنمیشه شما نمیتونید شخصیت من و با پول بخرید....انسانیت عوضهه...ـــ 

  نه...پول شخصیت انسان و نمیسازه...اشکام و با دستم پاک کردم و ادامه دادم: مایه آبروتون شده...پولتون 

 ...به شما و هیچ کس دیگه هم این اجازه و محترم زارع هستمخانم آربین من دختری از خانواده آبرو نمیاره...

 توهین کنید...تا حاال به خواسته های پسرتون جز اینکه پول داره یا نه فکر کردید؟...نه...نمیدم که به خانوادم 

 شما فکر میکنید من از اون دخترایی هستم که توی زندگیشون پول مهمه...ولی من عشقم و بخاطر پول بدست 

 س دارم...قلب دختر از نیاوردم که حاال بخاطر پول از دستش بدم...من دختری هستم مثل دخترای دیگه...احسا

 جنس سنگ نیست...قلب من از جنس آهن نبود که وقتی ترک بهش وارد کنید دوباره جوش بخوره....این ترک 

 برای همیشه وجود داره...شما انسانیت یک انسان و زیر سوال بردید...باشه...چون مادر هستید دور پسرتون 

 خواهش  م و پیدا نکنم....ولی باید بگم که متاسفم براتون..و خط میکشم....کاری میکنم که خودمم دیگه شخصیت

  تحقیرم کردید...چیزی نگفتم. میکنم اگه سرتون خلوت شد بفهمید و فکر کنید که چه آسیبی بهم آورد کردید...

 خدانگهدارتون. دلم و سوزوندید....امیدوارم هیچ وقت دلتون نابود نشه مثل من...ولی حاال 

 ن شدم و بدون در نظر گرفتن مامان بابا گاز و گرفتم و رفتم...با اشک سوار ماشی

 برم جایی که کسی پیدام نکنه...گریم شدت گرفت نمیدونستم کجا برم...فقط میخواستم از اون محیط دور بشم....

 و تبدیل به زار شد....زار میزدم و از خدا کمک میخواستم...

 پرستیم بودم...این دیگه چه مصیبتی بود که افزون شد؟....چرا ـــ خدایا چرا؟....من که هنو توی شوک بی سر

 خانوادم و ازم گرفتی....ولی دیگه عشقم و ازم نگیر...خواهش میکنم خدایا...خواهش میکنم...اخه خدایا؟....

 داد میزدم و خواهش میکردم...تعادلم و از دست داده بودم...توی چهار راه ماشین ها بوق میزدن و حواسم 

 د...به پشت نگاه کردم...یه ماشین همش پشتم بود....بعد یهو ناپدید شد...نبو

 رفتم توی جاده شمال...دلم تنهایی میخواست...یک ساعتی حیرون و سیرون توی جاده بودم و با خودم حرؾ 



 یزی که تنها چمیزدم...توی جاده کندوان بودم که یهو خوردم به ماشینی که تعقیبم میکرد و افتادم ته دره....

 دیدم چهره راننده بود....کسی که باورش برام سخت بود....اونم فهمید که دیدمش...

 و نفهمیدم که دیگه چی شد....

 

********** 

 کیارش

 نفسم گریه کنان رفت....خدایا چرا مامان این کار و کرد با من؟

 د زنان بطرفم اومد: کیارش......امیلی لبخننمیدونم نفس به مامان چی گفت که مامان آشفته وارد باغ شد

 حوصله این یکی و فعال نداشتم...اه...

 ـــ کیارش....

 مامانم: کیارش امیلی جون داره صدات میکنه....

 ادامه نداد. با خشم به مامان نگاه کردم...دیگه

 امیلی هم حرفی نزد....

 ودند و رفتن خونه....پونه و پارسا اعصابم خورد بود....نمیدونستم نفس کجاست....مامان و بابای نفس آشفته ب

 هم رفتند...به پارسا گفتم که اگه نفس خونه بود بهم خبر بده...

 موقع رفتن مهمونا همه بهم تبریک میگفتن...ولی من حتی تشکر هم ازشون نکردم.

 امیلی دختر خوبی بود ولی خیلی بهم میچسبید...همش بهم میگفت عشقم و عزیزم...زیادی لوس بود...

 قتی همه رفتند ، مامان به امیلی و خانوادش گفت که این چند روزه پیش ما باشن....اونا هم از خدا خواسته و

  قبول کردند.

 همه خواب بودند....پارسا بهم زنگ زده بود که نفس خونه نیومده...اونا رفته بودن پیش پلیس...

 و پیدا کنن...اخه اون کجا رفته....خدایا کمکم خودمم چون حال نداشتم به سه چهار نفر گفتم که بگردن و نفس 

 کن...اون دختر زندگی پوچ من و به رویا تبدیل کرد...خدایا...کمک کن...نزار نفسم آسیبی ببینه...

 به اتاق مامان رفتم...میدونستم خواب نیست...بابا هم شرکت کار داشت...

 ـــ مامان...



 ـــ جانم؟

 ..من امیلی و نمیخوام...نظر من برات مهم نیست؟ـــ این چه کاری بود که کردی؟..

 ـــ من صالحت و میخوام پسرم...

 ـــ د اخه اگه صالحم و میخواستی که اینطور نمیشد...بس کن دیگه....تو بخاطر خودت این کار و کردی... 

 بخاطر چشم و توهم چشمی....فکر میکنی نمیدونم؟

 ـــ بسه کیارش...

 مادرمی... ـــ بعضی وقت ها شک میکنم

 ـــ بهت میگم کافیه...

 ـــ تو حتی توی بزرگ شدن ماهم نقشی نداشتی...برای همین درکمون نمیکنی...

 با تموم شدن حرفم صورتم سرخ شد....کشیده مامان روی صورتم بود...

 نابود میشه.... پسرتونکه نفس اگه طوریش بشه ،  یدـــ باشه....ولی این و بدون

 خارج شدم. حرفی بزنه از اتاقبدون اینکه بزارم 

 دق میکردم....نفسم پیشم نبود....اون االن کجاست...خدایا اون کجاست....نفسم کو؟بیرون رفتم....داشتم 

 

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

 ـــ کیانا کاری داشتی که زنگ زدی؟....توی جلسه بودم.

 ـــ ............... .

 ـــ الو....کیانا؟

 ـــ ک...کیا...رش...

 ا گریه میکنی؟...چی شده؟ـــ چر

 ـــ کیارش....فقط خودت و برسون خونه نفس اینا...بیا...

 ـــ نفسم برگشته؟

 گریش بیشتر شد...چرا گریه میکنه؟....نکنه برای نفسم اتفاقی افتاده و نمیگه....

 ـــ فقط بیا کیارش...بیا.



 ن شب و نا پدید شدن نفس میگذره...با سرعت خودم و به خونشون رسوندم....االن دو هفته هستش که از او

 خونشون پارچه مشکی بود...یه حجله و دیدم...بابای نفس لباس مشکی پوشیده بود...پارسا هم همینطور.

 جلوتر رفتم.

 ـــ سالم...چه اتفاقی افتاده؟....نفس پیدا شد؟

 بین حرفم چشمم به عکسی که توی حجله بود افتاد....

 نـــــــــــــــــه.....این...این نؾ...نفسه....عکس نفسه....ولی....وای....وای نه....نه...ن.....نه....نـــــــه....ا

 ـــ نفس چش شده؟....داد زدم: چه بالیی سرش اومده؟

 پارسا: همون شب توی راه کندوان تصادؾ کرد و....نتونست ادامه بده و گریش شدت گرفت.

 ....چه معنی داره اخه؟ـــ یعنی چی؟...نمیفهمم یعنی چی این حرفا؟

 بابای نفس: تصادؾ کرد و رفت ته دره...ماشینش و به سختی گرفتن...خودش تکه...تکه شد...نتونستن به 

 طور کامل پیداش کنن...

 چی؟....این امکان نداره.....وای خدایا مگه میشه؟....اخه چرا؟....خدایا عشقم و نگیر...وجودم و نگیر...من 

 ..خدایـــــــــــا حرفم و میشنوی؟....نمیتونم بدون اون..

 حیؾ بود...زود بود...کیانا بسمتم اومد و گریه کنان گفت: متاسفم...

 اشکام سرازیر شدند...اره...اشکام....اشکای کیارش آربین بخاطر یه دختر سرازیر شدند...اشکای من بخاطر 

 ...نفسم....تمام وجودم از بین رفت...منم با صبرم بدهعشقم ، نفسم ، وجودم سرازیر شده...خدایا کمکم کن...

 این همه شهرت کاری نمیتونم بکنم براش....من با این همه پول کاری نمیتونم بکنم براش....تازه دارم به 

 حرفاش میرسم که پول خوشبختی نمیاره...عشق نمیاره...نفــــــــــــــس....کجایـــــــــــــی....کجــــــــــــایی...

 ی عرض تسلیت پیش مامانش هم رفتم...دیگه نمیتونستم فضای بدون نفس و توی خونش تحمل کنم....برای برا

 همین خیلی زود از اونجا رفتم.

 مراسم سومش هم برگزار شد....امیلی با باباش و بابام رفتن...مادرم نرفت...این چند روزی اونم حالش یه 

 ....مراسمش جوریه...من نرفتم

 اومد.کیانا پیشم 

 ـــ داداشی تو نمیای؟



 ـــ نه...میخوام تنها باشم...لطفا برید..

 کنارم نشست.

 ـــ چرا هنوز باور نداری که نفس...

 ادامه نداد.

 نفس زنده هستش....جسدش و پیدا نکردن...پس زنده هست...ـــ 

 ـــ ببین مرگ و زندگی دست خدا هس....

 یگه هم نمیخوام چیزی بشنوم.وسط حرفش پریدم: ولی نفس من زنده هست...د

 ـــ باشه من میرم....ولی این و بدون زندگی جریان داره...آدما میان و میرن....ما نباید خودمون و ببازیم... 

 امیلی گناه داره....اون دختر چه گناهی کرده که باید سردی رفتارت و تحمل کنه...نامزدته...قراره عید امسال 

 بشید....منم نمیخواستم که این اتفاق بیفته...نفس و از نوشان بیشتر دوست داشتم. عروسی کنید....زن و شوهر 

 پس این اخالق و بزار کنار و به این باور برس...نفس مرده و زندگی هنوز ادامه داره...

 و از اتاق بیرون رفت....

 ...انداختم پایین....و گریم بیشتر شدو منم  نعره مردونه کشیدم و بالش و تشک تخت 

 نه....زندگی بدون نفس ادامه نداره....من نمیتونــــــــــم....نمیشــــــــــــــــه....نمیشـــــــــــــه....

 ؼروب شد...من هنوز از اتاقم بیرون نیومده بودم...ؼذا هم نخوردم.

 یکی در زد....توان حرؾ زدن هم نداشتم....خودش در و باز کرد....امیلی بود...

 ....عزیزم...ـــ کیارش

 کیانا راست میگفت...اون که گناهی نداره داره میسوزه...

 ـــ بله؟

 ـــ بریم بیرون؟....هوای بیرون عالی...

 ـــ االن نه...نمیتونم.

 ـــ خواهش عزیزم....بیرون رفت؟

 ـــ باشه...اماده شو...

 .ـــ االن حاضر شد.



 وام هیچ دختری بؽیر از همون یکی بهم دست بزنه...جلو اومد تا گونم و بوس بده ولی من نزاشتم....نمیخ

 اماده شدم...روز سوم نفس بود...برای همین لباس مشکی پوشیدم...امیلی هم لباسش قهوه ای تیره بود.

 بیرون گشت زدیم و امیلی برای خودش لباس و وسیله خرید...البته زیاد ولخرج هم نبود.

 با من عکس بگیرن....عکساشون خوب درنیومد...به زور  حوصله نداشتم...حتی بعضی ها که میخواستن

 لبخند میزدم...

 امیلی خیلی بهم آویزون بود...ولی خب حد و حدود خودش و حفظ می کرد.

 

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

 میاد خرید...عروسیه دختره خاله مینا هست.... ـــ کیارش...امیلی امروز با ما

 حرفی نزدم.

 با تو هستم...ـــ کیارش؟...داداشی 

 برید....اشکالی نداره. جا دوست داریدـــ هر 

 پیشونیم و بوسید و رفت...کیانا دختر عاقلیه...بیشتر از هر کس دیگه ای درکم میکنه....میدونم اونم ناراحته... 

 پیشم  بود...خیلی زود از بازم نرفتم...نمیتونستم طاقت بیارم...سخت .االن چهار روزه که از هفتمش میگذره..

 موشت نمیکنم...خدایا نفسم و حتی برای آخرین بار نتونستم بهش بگم دوستت دارم....نتونستم بگم فرارفت... 

 گرفتی....دیگه دلیلی برای زنده بودنم نیست...پس خودت من و بکش و بزار برم پیشش...هر شب خوابش ازم 

 ولی خیلی دیر شده...نفسم رفت.ره دلگرمیم میده.....ولی نمیاد...دا...توی خواب بهم میگه پیشت میام.و میبینم

 گوشیم زنگ زد...

 با صدای گرفته ای گفتم: بله؟...بفرمایید؟

 ـــ سالم جناب آربین...خالقی هستم...

 ـــ خالقی؟

 ....ـــ از اداره پلیس انتظامی

 ـــ اوه...ببخشید نشناختمتون جناب سرهنگ....بفرمایید؟...در خدمتم...

 ..ؼرض از مزاحمت میخواستم بگم که ما شواهد و مدارکی و پیدا کردیم....در رابطه با مرحوم ـــ ممنون.



 خانوم زارع....

 روی جام نیم خیز شدم.

 ـــ خب؟...چی شد نتیجه؟

 ـــ باید به اداره تشریؾ بیارید...

 ـــ من االن میام...تشریؾ دارید که؟

 ـــ بله هستم...

 ـــ خدانگهدار.

 ..فظ.حاـــ خدا

 خودم و در ارز ده دقیقه به اداره پلیس انتظامی رسوندم.سریع آماده شدم و 

 ـــ سالم....کدوم اتاق سرهنگ خالقی هستن؟

 ـــ ا....سالم آقای آربین؟....کیارش آربین دیگه درسته؟

 ـــ میشه بگید اتاق جناب سرهنگ کجاست؟

 ق جناب سرهنگ هستش....ـــ بله بله....از این طرؾ...اخر راهرو سمت راست....اتا

 ـــ ممنون.

 به طرؾ اتاق سرهنگ رفتم...در زدم.

 ـــ بفرمایید...

 ـــ سالم جناب خالقی....

 ـــ سالم آقای آربین...خوش اومدید...

 ـــ خب...چی شد جستجو ها؟

 ــ اینطور که معلومه تصادؾ در اثر حادثه نبوده...ـ

 ـــ پس چی؟

 ته دره برد...یعنی از قصد تصادؾ صورت گرفت...ـــ یکی از قصد ماشین ایشون و 

 با بهت بهش نگاه کردم.

 ـــ منظورتون چیه؟...کی این کار و کرده؟



 ـــ ما هم نمیدونیم...ولی خب به تحقیقاتمون ادامه میدیم...

 نه....یعنی...یعنی یکی از قصد میخواسته نفسم و نابود کنه؟....اخه چرا؟...اون فرد کی بوده؟...کی؟

 خونه رفتم.ز اتاق خارج شدم...به ا

 یه دوش گرفتم...از حموم که بیرون اومدم به آشپزخونه رفتم و یه سیب خوردم. کیارس و کسی نبود...رفتم و 

 نوشان و توی آشپزخونه دیدم. سالمی کردم و میخواستم به اتاقم برم که نوشان گفت: کیارش ، امیلی با 

 کیاناست...نگران نباش.

 م و گفتم: اره...داشتم از نگرانی میمردم.پوزخندی زد

 نوشان هم طعنه من و گرفت....کیارس گفت: کیارش جان اون رفته...دیگه هم کاری نمیشه کرد.

 سرش داد زدم: بسه دیگه...همتون همین و میگید...صدام و باالتر بردم: اون رفته....برنمیگرده...زندگی 

 ن....اون دیگه پیشت نمیاد....فراموشش کن د اخه نمیتونم... من همینه...توجهت و نصبت به امیلی بیشتر ک

 نمیتونم فراموشش کنم....میفهمید...نمیشه...زندگی بدون اون معنی نداره...اون رفته ولی معرفت من که کور 

 عشق من که فروکش نکرده...نشده...

 ه...اروم تر گفت: هیچکس کیارس بلندتر از من گفت: ماهم ناراحتیم...هیچ کس نمیخواست اینطور بش

 نمیخواست...

 ـــ نه....من نمیتونــــــــــم...

 داد زد: اون رفته و تو هم نمیتونی کاری بکنی...کاری از دستت ساخته نیست...باید بپذیری کیارش...ما 

 میفهمی؟...هممون.هممون از این موضوع ناراحتیم...

 ار نمیاورد اینطور نمیشد...مامان این فالکت و نابودی و به ـــ نه...همتون نه....اگه مامان اونقدر بهش فش

 ...زندگی من کشوند...اون با خودخواهی هاش این کارو کرد....عشقم و ازم گرفت

 ـــ ولی من این و نمیخواستم....این و بفهم.

 به سمت مامان برگشتم.

 دادین...اصال نظرم و نپرسیدین...  ـــ هه...دیگه چی میخواستی؟....مثل دختر ترشیده ها من و به زور زنم

 عشقم و ازم گرفتید....

 داد زد: کدوم عشق؟....هی میگه عشقم و ازم گرفتی عشقم عشقم.....



 و این  ازدواج کنهـــ خیلی متاسفم براتون...از خودم خجالت میکشم که به اون دختر پاک و معصوم گفتم باهام 

 نی....یه وقتایی به این فکر میکنم که شاید من و از توی کوچه پیدا همه خطر و قبول کنه...جلوتر اومدم: میدو

 کردید و نزاییدی....

 خیلی عصبانی از آشپزخونه خارج شدم و سوار ماشین شدم و بیرون رفتم.

 کیانا بهم زنگ زد...

 ـــ بله؟

 ـــ داداشی میای هتل امیلی اینا؟

 ـــ براچی؟

 ـــ مارو تا یه جایی برسونی....

 ستم...با تاکسی برید...ـــ خ

 ـــ باشه...پس میای....امیلی جون نامزدت میاد...گفتم که...

 ـــ ولی آخه...

 ـــ باشه....زود اماده میشیم....فعال...

 ااااااااااااااااه....اینم شده کاسه داغ تر از آش....حالم خراب بود....عشقم و از دست داده بودم...با یکی دیگه 

 راره زنم بشه....واااااااااااای خدایا....تحملم تموم شده....مرد هستم...ولی دیگه اهن نیستم که... نامزد بودم....ق

 مرد ها هم احساس دارن...سنگ نیستن که....اره...احساسم از سنگ بوووود...ولی اون ذوبش کرد...اما حاال 

 صبرم تموم بشه خدااااااااااا.... دارم نابود میشم...نه تنها احساسم بلکه خودمم دارم ذوب میشم...نزار

 

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

 امیلی مسلمان شد....بعد هم برای دو ماه سیقه بودیم....

 شب ها پیشمون بود...توی اتاق من میخوابید...برای اون که مهم نبود ولی برای من چرا....

 مام جاری میشد....یادش میفتادم.شب ها موقع خوابیدن وقتی امیلی و در کنارم میدیم ناخود آگاه اشک از چش

 امیلی هم میفهمید...ولی چیزی نمیگفت....

 چهلم نفس هم گذشته بود...برای یک ربع به مجلسشون رفتم.



 داشتم از مجلس خارج میشدم که با صحنه ای مواجه شدم....

 مامان و بابام به مجلس اومدند...داشتم تعجب میمردم...یعنی مادرم اومده؟؟؟؟؟

 فتم....بدون سالم از کنارشون رد شدم...اونا هم فهمیدن و چیزی نگفتند...چیزی نگ

 به خونه رفتم....امیلی خونه بود.

 ـــ سالم کیارش...بازم تسلیت...

 ـــ ممنون...

 نیم ساعت بابا زنگ زد: کاری دارید بابا؟

 ـــ زودتر خودت و به بیمارستان خودتون برسون.

 ـــ چرا؟....مگه چی شده؟

 مامانت....مامانت بیهوش شده....االن توی بیمارستانیم...ـــ 

 از جام بلند شدم...

 ـــ مامان؟....چرا؟

 ـــ مفصله....زود باش بیا فقط....نپرس....

 ـــ اومدم.

 سریع خودم و اماده کردم....با امیلی به بیمارستان رفتیم....

 بابا و کیانا و کیارس و نوشان بودند...

 ـــ چی شده؟

 ا: کیارش....کیان

 با گریه میگفت...

 دکتر مامان پیشم اومد..

 ـــ آقای آربین...

 ـــ بله؟

 ـــ نگران نباشید....فقط یه بیهوشی ساده بود....فشارشون افتاد....همین...

 ـــ ممنونم.



 رو به بابا گفتم: میگید جریان چیه؟

 ـــ نفس....نفس....

 نگران تر شدم...

 چی؟...حرؾ بزنید.س چی؟....مامان ید بهم.....نفـــ د خب بگ

 کیانا: نفس...

 ـــ کیانا میگی چی شده یا نه؟

 ـــ نفس...نفس همون نیلوفره...اون نیلوفر هستش...نیلوفر...اون نیلوفره  کیارش....نفس نیلوفر هست...

 چی؟...نفس؟...نفس نیلوفره؟....

 ـــ چی داری میگی؟....نفس نیلوفره؟....یعنی چی؟

 جهان...همونی که توی تصادؾ بیست سال پیش زنده اون همون نیلوفره ما هستش...دختر عمو  ـــ کیارش

 موند...اون نیلوفر هستش...نیلوفری که مامان اون و بیشتر از ما دوست داشت....همون دختری که مامان 

 ابزرگ تا دیدش توی اون زمان بچگی تو و اون و در اینده زن و شوهر میخواست اعالم کنه...همونی که باب

 گفت این دختر با یکی از فامیالش در اینده ازدواج خواهد کرد...این دختر همون نفسه...نیلوفر نفس هستش... 

 نفس همون نیلوفره....باورت میشه...

 همه این ها و با زار تعریؾ میکرد...

 ـــــه...نه...اخه...اون؟...نفس؟...نیلوفر؟...نه...وای خدا نه....نه....نـــــــــــ

 ـــ چجوری متوجه شدید؟

 همون بین دکتر معالج مامان پیشم اومد...

 ـــ جناب آربین..

 ـــ بله؟

 ـــ مادرتون هوش اومدند...ایشون میخوان فقط شما رو ببینن...

 ـــ منو؟

 ـــ بله....

 به اتاق مامان رفتم...



 ل بارون صورتش و خیس میکرد...روی تخت نشسته بود و به دیوار روبرو خیره شده بود...اشکاش مث

 منم گریم گرفت...به سمتش رفتم و جلوش زانو زدم...حالم خراب بود.

 ـــ چرا مامان؟....چطوری؟

 وقتی توی لندن دیدمش ، چشاش برام آشنا بود....گفتم که جایی دیدمش لبش و تر کرد و اروم گفت: 

 شب اخر توی لوس و سواستفاده گریه...وقتی  ولی نه...فکر میکردم آویزونته....بدبختت میکنه...دختر

 مهمونی امیلی و نامزدت اعالم کردم ، به وضوح خورد شدنش و دیدم...گریش بیشتر شد: من خورد شدنش و 

 دیدم و لذت بردم...وقتی اخر شب اون حرؾ هارو بهم زد یه حس نا خوشی بهم گفت که برش گردونم... ولی 

 به مجلسش رفتم ، کنار عکسش گردنبدش بود...گردنبندی که خودم و بابات این کارو نکردم...وقتی امروز 

 براش موقع تولدش خریدیم...آشفته شدم...پیش مادرش رفتم...بهش گفتم این گردنبند کیه؟...گفت برای دخترم.. 

 د... گفت دختری که دخترم نبود ولی به اندازه دخترم دوسش داشتم...تنم مور مور شد وقتی گفت دخترم نبو

 بهش گفتم دخترت و از کجا گرفتی و صحبت باز شد...بهم عکسای بچگیش و نشون داد...وقتی عکساش و 

 دیدم انگار دنیا روی سرم خراب شد...من...گریش شدید شد: من نیلوفر عزیزم و کشتم...من اون و نابود 

 ..بابابزرگت راست میگفت که عموی تو بود...کیارش من و ببخش.اون دختر نیلوفر بود...اون دختر کردم..

 هیچ وقت اون که یه شیطانی مثل من این ازدواج و باطل میکنه... اون با تو ازدواج میکنه...ولی نمیدونست

 من نابودش گفت کاری میکنه که خودشم شخصیتش و نشناسه...اون این کار و کرد...حرفاش و یادم نمیره... 

 .کردم...من....جیػ زد: مــــــــــــن..

 سرم و از دستش کشید...جیػ میزد و گریه می کرد...منم همینطور...

 کیانا و پرسنل به اتاق اومدند و من و از اتاق خارج کردند...از دست مامان خون مثل رودخونه میرفت...

 کیانا : کیارشی....عزیزم...خوبی؟

 ر کنم...دیوانه شده بودم....مامانم...زندگیم عشقم و ازم گرفت...نمیتونستم باو

 امیلی: عزیزم...حالت خوبه؟

 حرؾ نمیزدم....در واقع نمیتونستم حرفی بزنم..

 بدون عکس العملی ، با بهت و دهنی باز از بیمارستان خارج شدم.

 به یه جا رفتم که کل تهران و میشد دید...



 م...کسی که تکیه گاهم به اسمون خیره شدم...داشتم متالشی میشدم...نفسم...تنها کسم...عشقم...وجودم و مادر

 بود ازم گرفت...نابودش کرد...من نمیتونم به راحتی از این ماجرا بگذرم...نفس همون نیلوفره...عشقم همون 

 تا کشته داشت ، زنده موند....عمو و زن  71دختر عمومه...دختر عمو جهان....دختری که توی تصادفی که 

 وند تا من و زجر بده....تا من و جذب خودش کنه و بعد از پیشم عموم مردن ولی اون زنده موند...اره...اون م

 بره و من و توی بی کسی بزاره...خدایا عشقم و ازم گرفتی...منم بگیر و خالصم کن...تاقت زندگی کردن و 

 ن ندارم...دنیای کثیفی شده...همه چیز شده پول...اون و فرستادی تا من و از این کثافتی نجاتم بده...تو بهم ای

 کمک و کردی...ولی اون و ازم گرفتی...ؼافل از اینکه دنیام بدون اون دوباره کثیؾ میشه...من نمیتونــــــــم.

 

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

 نفس

 چيوام ّ تاف کـػم.

 هي کزام؟....ایٌزا کزاك؟...

 ـــ عاًْم راى عْب ُنتی؟...ُْه اّهؼی؟....الضوؼهلل...عؼایا ىکـت.

تْػ ًگاٍ کـػم.تَ عاًْهی کَ پيتن   

 ـــ مالم عاًن...ىوا؟

 ـــ عاًْم ػکتـ...ػعتـٍ ُْه اّهؼ...

 عاًن ػکتـ؟

 تَ عاًن ملیؼ پْىی کَ پیين اّهؼ ًگاٍ کـػم.

 هي: ایٌزا کزاك؟...یکی تِن تگَ لطلا..

پقىک هؼالزت ُنتن...ایٌزا ُن تیواؿمتاى ُنت...ػکتـ: ػقیقم...هي ٍثاصی ،   

هي کی ُنتن؟...ـــ ّلی...عة...هي کین؟...  

 ـــ صاكظت ّ اف ػمت ػاػی هتاملاًَ...ایٌزا ىوال ُنت...

 ـــ ىوال؟



 ـــ ػقیقم كؼال امتـاصت کي...ایي عاًْم ّ آها عیلی تَ تْ کوک کـػًؼ...اًّا تَ تْ پٌاٍ ػاػى ّ هي ّ اف تِـاى

ایٌزا اّؿػى...   

 ـــ امون چیَ؟....چَ اتلاهی تـام اكتاػٍ هگَ؟

... ػکنی افت تْی کیلت تْػ...ُویي...ُنتوهیٌا ...چیقی کَ ایٌزا ًْىتَ تهیٌامـــ اموت   

 ـــ عة ػکنی...آػؿمی...چیقی؟....هیيَ عْب تّْیش تؼیؼ؟

کَ تاتْی کیلت اكـیي... اف ػاًيگاٍ ىِیؼ تِيتی... ـــ ایي رْؿ کَ پیؼامت ىوا ُن هـاؿٍ عاًْم ػکتـ تيیؼ...  

ُن چیقیاف اّى هتْرَ ىؼین.. تْػ.... ًنْعت ، یَ ػكتـچَ عآـات عْػت تَ یَ ٓـف پـت ىؼ ّ تا هاىیي   

کَ تْ تَاػف کـػی ّ... كِویؼین كؤ ایي تْػ کَ   

کـػم ّ چی؟تَاػف ـــ   

 ـــ تثغيیؼ کَ عثـ تؼ هیؼم...هیيَ ػکنت ّ تثیٌی؟

ی...ملیؼ ّ هيٌگ تْػ.تَ ػکنن ًگاٍ کـػم...یَ ػعتـ عْىگل تا چيوای ًاف ّ ّصي  

؟..ایي هٌنـــ عة؟.  

 ـــ اؿٍ...

...صاال چی ىؼٍ هگَ؟ـــ عة؟  

 یَ آییٌَ تِن ػاػ ّ گلت: تیا...اف تْی آییٌَ عْػت ّ تثیي....

...ّ تا ّصيت ّ ریؾ علیق آییٌَ اف ػمتن اكتاػ ّهتی عْػم ّ اف تْی آییٌَ ػیؼم چيوام تاؿ ىؼ  

 ّااااااااااای....ًَ عؼا....ایي؟...ایي م...هٌن؟

یة رؼی ػیؼ...هزثْؿ ىؼین رـاصی پالمتیک کٌیوت...ایي چِـٍ ُن ًتیزَمْی تَاػف ٍْؿتت آـــ هتاملاًَ ت  

چِل ؿّفٍ کَ تیِْىی...االًن کَ ُْه اّهؼی صاكظت اف ػمت...تا ػول رـاصی پالمتیکَ...هتاملن ػقیقم 6   

...ػّ ػمتت ّ یَ پات ُن یک هاُی تْی گچ تْػى...ؿكتَ   

؟...ایي ٍْؿت ُن تـای هٌَ؟...ٍْؿتن کاهل ػول تْػ...كؤ چيوام ُوْى چی؟...ػول؟...یؼٌی ایي ػکل هٌن  

 رْؿ ّصيی ّ فیثا تْػ...ؿًگ پْمتون ُوْى تْػ...كک ّ تـکیة ٍْؿت کوی ػُْ ىؼٍ تْػ...

 هي کین؟...عاًْاػم کی ُنتي؟....عؼایا کوکن کي...



زا عًَْ ػاؿم...کاؿی ػاىتی تگْ......هي ایٌیَ رْؿایی عاًْم ها ؿكتین...ایٌزا ییالم هٌَ هیٌاـــ عة...  

 ـــ هوٌْى عاًْم ػکتـ...

 ـــ عؼاكع ػقیقم..

.ـــ عؼاًگِؼاؿ  

 ػکتـ ؿكت.

 تَ آـاف تیيتـ ًگاٍ کـػم....یَ عًَْ ًولی تْػ...عاًْهی ُن کَ تِن کوک کـػٍ تْػ هني تْػ...

 ـــ عاًْم اموتْى چیَ؟

ي.ـــ لیال....هي ّ لیال عاًْم یا عالَ لیال ٍؼا ک  

 ـــ لیال عاًْم تاتت کوکتْى هچکـم.

 ـــ عْاُو ػقیقم...تْ ُن هخل مویـا ُنتی تـام.

 ـــ مویـا؟

 ـــ ػعتـم ّ هیگن..

 ـــ اُاى...

 ـــ هي یَ ػعتـ تیيتـ ًؼاؿم...افػّاد کـػٍ ّ تچَ ٌُْف ًؼاؿٍ...تِـاى فًؼگی هیکٌَ...

 ـــ یاال....

..یَ آهایی کَ هؼلْم تْػ فصوت کو ُنتو تا تَ ؿیو ملیؼ...تَ ٓـف ٍؼا تـگيتن ّ یَ هـػ هني ّ ػیؼم.  

 ـــ تیا تْ صاد اها...

 اف لضاف تیـّى اّهؼم ّ تلٌؼ ىؼم.

 ـــ ػَ...مالم ػعتـم...ُْه اّهؼی؟....عؼایا ىکـت..

 ـــ مالم صاد اها...هوٌْى...

 ـــ عة...االى تِتـی تاتا؟

 لیال عاًْم تا میٌی چای پیيوْى اّهؼ.

اها ػعتـهْى صاكظو ّ اف ػمت ػاػٍ...ـــ صاد   



 ـــ رؼی لیال عاًْم؟

 ـــ اؿٍ هتاملاًَ...الثتَ عاًْم ػکتـ گلتي کَ صاكظو تـهیگـػٍ...عیلی فّػ تـهیگـػٍ...

 ـــ عة پل تافم ىکـ...

 هي: لیال عاًْم...صاد اها...تثغيیؼ کَ هقاصوتْى ىؼم...هي تایؼ تـم...

ْ ُیچ را ًویـی تا صالت عْتَ عْب تيَ...صاكظت کاؿ ًویکٌَ...اًّْهت لیال عاًْم: کزا تـی ػعتـم؟...ت  

 کزاؿّ ػاؿی کَ تـی؟...

 ـــ ّلی اعَ ایٌزْؿی ُن کَ ًویيَ هقاصوتْى تاىن...

 ـــ تْ هـاصوی ػقیقم...گلتن کَ...هخل مویـا ُنتی تـاهْى...

ش...صاری: االًن امتـاصت کي....ىثَ ػعتـم...عْامتی تیـّى گيتی تقًی ٍث  

 ـــ هوًٌْن کَ تِن کوک کـػیؼ...

 ىة تْػ...امتـاصت کـػم...هْهغ امتـاصت كؤ ٍضٌَ تَاػف کوی یاػم تْػ...چیقی تَ یاػ ًؼاىتن...عؼایا هي 

ّ ػاًيزْ ػاًيگاٍ هؼتثـی هیٌامت چن ىؼٍ؟...هي کی ُنتن؟...تٌِا چیقی کَ اف عْػم هیؼًّن ایٌَ کَ امون   

.ُنتي؟...اٍال هي افػّاد کـػم یا ًاهقػ ػاؿم؟...ًویؼًّن...ُیچی ًویؼًّنُنتن...عؼارْى عاًْاػم کی   

 

 

 فصل سیزدهم

 

 ٍثش عیلی فّػ تیؼاؿ ىؼم...

 اف اتام تیـّى اّهؼم ّ ّاؿػ آىپقعًَْ ىؼم.

 لیال عاًْم ّ صاد اها ػاىتي ٍثضًَْ هیغْؿػى.

 ـــ مالم...ٍثش تغیـ.

 ـــ مالم ػعتـم...

ُن تغیـ تاىَ.. ـــ مالم ػقیقم....ٍثش تْ  



 ٍثضًَْ ّ عْؿػم...عیلی عْػهًْی تْػى...اف اّى تافٍ تَ ػّؿاى ؿمیؼٍ ُا ًثْػى...

 لیال عاًْم: ػعتـم االى تـای ایٌکَ صٍْلت مـ ًـٍ ، ىیوا ، ػعتـ ُونایوْى پیيت هیاػ.

 ـــ هوٌْى...

ـػ.صاد اها تیـّى ؿكت...صاری هؼلن تافًيتَ تْػ...االًن تاکنی ػاىت ّ کاؿ هیک  

 لیال عاًْم ُن هؼلن تافًينتَ تْػ...ایٌا ّ عْػ لیال عاًْم اعـ ىة تِن گلت.

 فًگ ػؿ تَ ٍؼا ػؿاّهؼ.

 هي ؿكتن تا ػؿ ّ تاف کٌن.

 صیآ هيٌگی ػاىتي....عًْيْى تقؿگ تْػ...هٌتِی هؼیوی...ّلی صیآو هؼؿى تْػ...یؼٌی صیآ مافی کـػٍ

تْػى.   

ػؿ ّ تاف کـػم.   

 ـــ تلَ؟

رْى؟ هیٌاػقیقم....عْتی  ـــ مالم  

 ـــ مالم....هوًٌْن...ىوا؟

 ـــ ىیوا ُنتن ػیگَ...ایٌزا هیيیٌن..

 ـــ اؿٍ اؿٍ...عْتی گلن؟

 ـــ هوٌْى عاًْم ػکتـ...

 ـــ چوؼؿ ُوَ چیق فّػ تْی هضل پغو هیيَ...

 ـــ عة ایٌزا تقؿگ ًینت...تـای ُویي ُوَ هیلِوي...

 ـــ اؿٍ ػیگَ...ایٌن ُنت.

ْتن ًویکٌی تیام تْ..ـــ ػػ  

 ـــ تلـها ػقیقم.

 ػاعل اّهؼ ّ ارثاؿم کـػ کَ تیـّى تـین...لیال عاًْم یَ ػمت لثاك ًْ تِن ػاػ ّ گلت ایي ّ تپْىن.

 تیـّى ؿكتین...آتویٍْ عـیؼین ّ صال کـػین...ىیوا ػعتـ هِـتًْی تْػ...ُـ کاؿی هیکـػ تا هي ّ ىاػ کٌَ...



ؿگ تْػ ّلی ىیوا ایٌا تْی یکی اف ىِـُای ایي ىِـمتاى فًؼگی هیکـػى.تَ ػاعل ىِـ ؿكتین...ىِـه تق  

 ػاىتین گيت هیقػین کَ یِْ ىیوا اف عْىضالی هي ّ ّل کـػ ّ تَ یَ موتی ؿكت.

 ـــ کزا ىیوا؟

...هیٌا رًْیـــ ّاینتا االى هیام   

 هٌن تاُاه ؿكتن...

 تَ تلیٔ كـّی ؿكتَ تْػ...

 ـــ چـا ایٌزا اّهؼی؟

کي...اٍّ ًَ...تْ کَ صاكظت اف ػمت ؿكتَ...عة پل تثیي هـاؿٍ عْاًٌؼٍ هؼـّف...کیاؿه آؿتیي ایٌزاـــ ػهت   

کٌنـت تقاؿٍ....   

 ـــ کیاؿه اؿتیي؟

 ـــ اُْم.

 کیاؿه آؿتیي....کیاؿه آؿتیي؟...کیاؿه...کیاؿه...ایي امن چوؼؿ تـا آىٌامت...

 ـــ ىیوا...

 ـــ تلَ ػقیقم؟

ٌامت...ـــ اموو عیلی تـام آى  

عْػه. یتـا ایَ  ـــ عة ىایؼ کٌنـتو ؿكتی...ّاااای...هي ٓـكؼاؿ اٍیلو ُنتن...عیلی عْىتیپَ...تیکَ  

 اًگاؿ هي هؼام ػاىتن هثال امن ایي هـػ ّ ٍؼا هیقػم...ّای عؼا..هي آویٌاى ػاؿم ایي امن ّ یَ را ىٌیؼم.

هیگیـم. ـــ عة ًگلتی؟...هي کَ هیغْام یَ تلیٔ تگیـم...تـای تْ ُن  

 ـــ تاه...هـمی..

 ـــ عْاُو...

 تلیٔ ُا ّ عـیؼ ّ هـاؿ ىؼ آعـ ُلتَ عْاًٌؼَُ تیاػ...

 تَ عًَْ ؿكتین ّ کلی تْی عًَْ تاُن صـف فػین...ایٌوؼؿ کَ ىیوا تْی ؿاٍ اف عْاًٌؼٍ هضثْتو صـف فػا ، 

 ؿامتو هي ػاىتن اؽییت هیيؼم...صل عْتی ًؼاىتن...چـاه ّ ًویؼًّن.



 

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

 

 کیارش

 ػّ مَ ؿّف تَ عًَْ ًـكتن...تْی ًیاّؿاى یَ عًَْ ًولی آپاؿتواًی ػاىتن...اًّزا ؿكتَ تْػم.

 ىة ّ ؿّف ػاىتن تَ هَیثتی کَ مـم اّهؼٍ كکـ هیکـػم...ؿامتو ػاىتن عْػکيی هیکـػم.

 ؿّی کاًاپَ ػؿاف کيیؼٍ تْػم کَ هْتایلن فًگ عْؿػ: تلَ؟

 ـــ کیاؿه...

هضني؟ـــ چیَ   

 ـــ آعـ ُلتَ یاػت ًـٍ....

 ـــ کزا؟

 ـــ کٌنـتت ػیگَ تْی ىوال...

 ـــ اُا...ًویتًْی کٌنلو کٌی؟

 ـــ تلیٔ ُن هـػم عـیؼى...ًویيَ ػیگَ...

 ـــ تاىَ...پل تا ػّ ؿّف ػیگَ...

 ـــ یا ػلی...

 ُویي کَ گْىی ّ هطغ کـػم ػّتاؿٍ فًگ عْؿػ: ػیگَ چیَ هضني؟

 ـــ مالم...

الم اهیلی...کاؿی ػاىتی؟ـــ م  

 ـــ هیغْام تثیٌوت....

 ـــ االى ًوی...

 ّمٔ صـكن پـیؼ: ُویي االى...

 ـــ کزا؟



 ـــ پاؿک کٌاؿ ُتلوْى...

 ـــ تاه....كؼال...

 اهاػٍ ىؼم ّ تَ هـاؿهْى ؿكتن.

ای تْػ. لثامن هيکی تْػ...تْی ایي چِل ؿّف لثامی ؿیـ هيکی ًپْىیؼم...کليون هيکی...كؤ هُْام هٍِْ  

 اهیلی تا ٍْؿتی کَ کاهال هيغٌ تْػ گـیَ کـػٍ پیين اّهؼ.

 عیلی مٌگیي ًَ هخل هثلٌا مالم کـػ...

 ـــ مالم....کاؿم ػاىتی؟

 ـــ هیغْامتن تاُات ٍضثت کٌن کیاؿه...

 ـــ عة؟...هیيٌْم.

گل تْػ...تؼْی ّهتا ـــ ّهتی تاُاه آىٌا ىؼم تَ ًظـ ػعتـ عْتی هیْهؼ...ًلل ّ هیگن...عیلی عاًْم ّ عْى  

 تِو صنْػین هیيؼ...مٌگیي ّ هِـتْى...رلق ًثْػ...ّهتی عثـػاؿ ىؼم ػاىن ىؼٍ کَ عْػم ػيوو ّ گـكتَ 

 تْػم...اؿٍ...هي اگَ ًثْػم هاػؿت کنی ّ اًتغاب ًویکـػ ّ تَ ًلل كياؿ ًویْهؼ...ّهتی هتْرَ ىؼم كْت ىؼٍ کَ 

ػٍ اف عْػم عزالت کيیؼم کَ تَ تِتـیي ػّمتن عیاًت کـػم...عْػم تاػخو تْػم...ّهتی كِویؼم تغآـ چی هـ  

 تْی چيوام ًگاٍ کـػ ّ گلت: تا مَ چِاؿ ؿّفٍ ػیگَ میوَ تیٌوْى تآلَ...ّ هٌن ًویغْام کَ ایي هضـهیت 

اف ًظـ هي ها ُن هـاؿٍ كـػا اف ایـاى تـین..تا هاهاى ایٌا ٍضثت کـػم ّ هاًؼيْى کـػم...ػّتاؿٍ تکـاؿ تيَ...  

ًقػیک کـػی...تا هنلواى ىؼًن ِتـیي یاػگاؿی کَ اف تْ هیتًْن ػاىتَ تاىن ایٌَ کَ هي ّ تَ هؼيْم ّاهؼین ت  

 ػين ػّتاؿٍ ّ تِن ػاػی....عؼای هي تاُام ُنت...

 ػاىت هیـكت کَ گلتن: اهیلی...

 تـگيت...

 ـــ افت هوًٌْن کَ ػؿکن کـػی...هـمی کَ تضول کـػی ایي لضظات تلظ ّ... 

ی تلظ فػ ّ گلت: عؼاصاكع تـای ُویيَ...لثغٌؼ  

 ـــ عؼاصاكع.

...ّاهؼا ػعتـی تَ ٍثْؿی ّ ّكاػاؿ تَاهیلی ؿكت...اًّن ؿكت...هوًٌْن افه کَ ایٌوؼؿ ٍثْؿی تَ عـد ػاػ  



ػّمت ًؼیؼٍ تْػم...   

 هاىیي ّ ؿّىي کـػم ّ تَ تؼؼ اف مَ ؿّف تَ عًَْ ؿكتن.

ْى ، ّ ٍؼا فػم: کنی ًینت؟ّاؿػ عًَْ کَ ىؼم ىـیلَ عاًن ، عؼهتکاؿه  

 ـــ ُنتي آها...رٌاب آؿتیي ىـکتي ّ آها کیاؿك ُن تا ًْىاى عاًْم تیـّى ؿكتي...كؤ عاًْم آؿتیي ُنتي.

 ـــ تنیاؿ عة...هیتًْیؼ تَ کاؿتْى تـمیؼ...

 ـــ تا ارافٍ آها.

 ػاىتن تاال هیـكتن کَ گلت: آها کیاؿه...

 ـــ تلَ؟

عْاُيي تا هاػؿتْى تؼ ًثاىیؼ...هاػؿٍ...تقؿگتـٍ...اصتـاهو ّارثَ...اًّن تْی كياؿـــ هٌن رای هاػؿت پنـم...  

ؿّصی ُنتو...ّهتی تَ عًَْ اّهؼٍ تْػ یَ ؿیق هیگلت کیاؿه هٌْ تثغو کیاؿه هٌْ تثغو...کْتاٍ تیا پنـم.    

.ـــ هوٌْى ىـیلَ عاًْم  

 ـــ ؿامتی ایٌن تيواب ؿؾاىْى....چیقی ًغْؿػى...

هي تا تِو تؼم. ـــ تؼیؼ تَ  

 ظـف ؿؾا ّ گـكتن ّ تاال ؿكتن.

 هیغْامتن تَ اتام عْػم تـم ّلی ػلن ًیْهؼ تَ هاهاى مـ ًقًن...اًّزْؿی یَ پنـ مٌگ ػل تْػم.

 ػؿ ّ تاف کـػم....

 اتام هاهاى تالکْم ػاىت....ؿّی ٌٍؼلی ؿاصتی ػاعل تالکْم ًينتَ تْػ...ٍؼای گـیو كْای اتام ّ گـكتَ

...ًویلِویؼ؟...کیاؿىن ًینت...اّى افم ػلگیـٍ..تاف ىؼى ػؿ ّ کَ ىٌیؼ گلت: ًویغْام ُیچی تغْؿمتْػ...ٍؼای    

ػیگَ تـاه هِن ًینتن...صن ُن ػاؿٍ...ػيوو ّ گـكتن...هي ػعتـ ػوْه ّ کيتن...   

 تْی تالکْم رلْه اینتاػم ّ گلتن: اًّوؼؿا ُن مٌگ ػل ًيؼم کَ هاػؿم تـام هِن ًثاىَ.

اػ.تا تِت ّاینت  

 ـــ کیاؿه....

چْى ًلل ػعتـ ػوْهَ تـاه  تیيتـ اف ایي هینْفم کَ افتْى...چْى اًتظاؿ ًؼاىتن...هیؼًّیؼ  ـــ اؿٍ...ػگیـم  



 ًاؿاصتیؼ...ٍؼام ّ تاالتـ تـػم: هاهاى...تْ اّى ّ اف عاًْاػٍ ها پاییي تـ عًْؼی...ؿاكل اف ایٌکَ ىغَیت 

ن هی تیٌن اعالم ّ ؿكتاؿه کپی پؼؿ تقؿگ تْػ...ّلی تْ تا صـكات عْػه ّ تثیٌی...االى کَ تیيتـ كکـ هیکٌ  

 اّى ّ ًاتْػ کـػی...ىوا کَ تَ پْلتْى هیٌافیؼ...االى هیتًْیؼ اّى ّ تـام فًؼٍ کٌیؼ؟...ػاػ فػم: هاهاى تْ هیتًْی 

 ًلنن ّ تا پْالت فًؼٍ کٌی؟...ًویتًْی....تْ ًویتًْی...ًویتًْــــــــــــــی...

ػ اتام ىؼ ّ هي ّ اف اتام تیـّى تـػ....ًْىاى ُن هاهاى ّ ػلؼاؿی ػاػ.کیاؿك ّاؿ  

 کیاؿك هي ّ تَ موت اتاهن تـػ...

 ؿّی تغتن ًينتن...کیاؿك هاماژم ػاػ...

 هاهاى ّاؿػ اتاهن ىؼ ّ تا میلی اف اىک گلت: تغؼا ًویغْامتن...هي ًویغْامتن اًّزْؿ تيَ...هي اًّوؼؿ تی ؿصن

تـای کنی ػاىتَ تاىن...تاّؿ کي پنـم...تاّؿ کي... ًینتن کَ آؿفّی هـگ   

 ػاػ فػم: ّلی تا کاؿات ، صـكات ، ؿكتاؿات ایي کاؿّ ًاعْامتَ کـػی...ػیگَ ُن کاؿی اف ػمت ًَ هي تـ هیاػ

ًَ تْ...    

کیاؿك: تنَ ػیگَ کیاؿه...ػیگَ ًویيَ کاؿی کـػ...ؿََ عْؿػى چیقی ّ ػؿمت ًویکٌَ..کاؿیَ کَ ىؼٍ...    

..هاهاى هَؼ هـگ ّ کَ ًؼاىت...االى تایؼ ؿّی ایي کل ُن ایي ّ ًویغْامت...عْاُو هیکٌن توْهو کي. ُیچ  

...هّْْع توـکق کٌین کَ کی ایي کاؿّ کـػٍ  

 ًْىاى: کیاؿه اهیلی ُوَ چیق ّ تَ ها گلتَ...

 مـم ّ پاییي اًؼاعتن...چیقی ًؼاىتن تگن.

 ُوْى هْهغ هْتایلن فًگ عْؿػ.

 ـــ تلَ؟

مالم آها کیاؿه...ـــ   

 ـــ ىوا؟

 ـــ پًَْ ُنتن...ًاهقػ پاؿما...

 ـــ مالم پًَْ عاًْم...تلَ؟...چی ىؼٍ؟

 ـــ ػمتن تَ ػاهٌتْى...پاؿما صالو تِن عْؿػٍ...ػکتـا هیگي تایؼ تا ػکتـ تضت ًظـه ٍضثت کٌی...



 ـــ ىوا االى کزاییؼ؟

 ـــ تیواؿمتاى عْػتْى.

 ـــ تاىَ تاىَ....االى هیام.

 عیلی مـیغ پاییي ؿكتن ّ هاىیي ّ ؿّىي کـػم ّ عاؿد ىؼم.

 تَ هاهاى ایٌا ُن كؤ گلتن پاؿما صالو تِن عْؿػٍ...

 تَ تیواؿمتاى ؿكتن...پًَْ ّ هاػؿ ّ پؼؿ ًلل ؿّی ٌٍؼلی هٌتظـم ًينتَ تْػى..

 مالهی کـػم ّ گلتن: کزاك؟

 ـــ اف اّى ٓـف.

 تَ موتی کَ اىاؿٍ کـػ ؿكتن.

ن عْؿػٍ تْػ....هؼلْم تْػ کَ اػَاتو عْؿػ ىؼٍ...كياؿ ىؼیؼی تِو ّاؿػ ىؼٍ تْػ...هـگپاؿما صالو تِ  

عْاُـ...اًّن ًلل...   

.پاؿما تؼؼ اف یک ماػت امتـاصت تْی تیواؿمتاى ّ عْؿػى مـم تِتـ ىؼ  

 تَ عًَْ ؿكتن.

 هاىیي مپیؼٍ تْی صیآ تْػ...تَ ػاعل ؿكتن.

ؼ....هي پيتيْى تْػم.هاهاى ّ مپیؼٍ تْی پؾیـایی ًينتَ تْػً  

 هاهاى: ػين پنـم....مپیؼٍ اّى ػعتـػوْه تْػ....ػعتـ ػوْه تْػ.

 گـیو تیيتـ ىؼ.

 ـــ صاال چیقیَ کَ گؾىت....عْػتْى ّ ًاؿاصت ًکٌیؼ...

 ـــ اّى ًیلْكـ تْػ...

اّى ػیَ تـًویگـػٍ....پل گـیَ ُاتْى تیغْػیَ.ـــ   

م....تا صـکتن تلٌؼ ىؼ.تا مـػت توام تَ موتو ؿكتن ّ گینو ّ کيیؼ  

 تْی ٍْؿتو ػاػ فػم: تْ ایٌزا چَ ؿلطی هیکٌی؟...تیيتـ ػاػ فػم: ًلِن تا تْ ُنتن...

 هاهاى كؤ هیگلت آؿّم تاه...ّلی اف کٌتـل عاؿد ىؼٍ تْػم.



 مپیؼٍ ُن ًگـاى تَ ًظـ هیْهؼ.

کـػ.گینو ّ تیيتـ کيیؼم ّ تا عْػم تَ اتاهن تـػهو....اّى ریؾ هیقػ ّ گـیَ هی   

 ؿّی تغت اًؼاعتوو...ػؿ ّ ُن هلل کـػم.

 پٌزـٍ ُا ؿّ ُن تنتن...پـػٍ ُا ُن کيیؼم....تا ایي کاؿام اّى تیيتـ هیتـمیؼ.

 هاهاى ػاػ هیقػ ّ کوک هیغْامت....كؤ هیگلت کیاؿه ّلو کي...ّلی ػیگَ کاؿ اف کاؿ گؾىتَ تْػ.

 مپیؼٍ تا چيوای عًْیي تِن ًگاٍ هی کـػ.

و.یَ میلی فػم تِ  

 ـــ تْ اف فًؼگی هي چی هیغْای؟....لؼٌتی...اّى ؿكتَ...ّلی هي کَ ُنتن....مپیؼٍ تْ چی هیغْای؟....تْ اف

فًؼگی هي چی هیغْای؟   

 پیـٌُن ّ ػؿ آّؿػم...تا تاال تٌَ لغت رلْه ّاینتاػم.

چی هیغْای؟....ـــ ػ لؼٌتی تْ كؤ ُویي ّ هیغْای....تَ تؼًن اىاؿٍ کـػهْ گلتن: تْ تـیـ اف ایي ػیگَ   

 تَ هاًتْه چٌگ فػم ّ ػؿ آّؿػهو....فیـه یَ تیيـت تْػ.

 اّى كؤ ریؾ هیقػ ّ هیگلت کاكیَ....

 ـــ تافٍ ىـّع ىؼٍ....تْ هگَ ُویي ّ ًویغْامتی؟....میلی تِو فػم...

 ـــ ُویي ّ هگَ ًویغْامتی؟....رْاب تؼٍ لؼٌتی...

 ـــ کیاؿه کاكیَ....تنَ....توْهو کي.

و چٌگ فػم ّ هخل ّصيی ُا اف ؿّی مـه تـػاىتن.تَ ىال  

 عْػم ّ تِو ًقػیک کـػم کَ ًاگِاى ػّ فاًْ رلْم ًينت....

 ـــ عْاُو هیکٌن....ًویغْام ایٌطْؿی پیو تـٍ...هي ػعتـم....

 ػاػ فػم: ػعتـ؟....ٍؼ تا فى ّ ػؿك هیؼی...تْ یَ مة کـم عْؿػٍ ای....میثی کَ ٍؼ ًلـ ؿّه تق اًؼاعتي.. 

ًویغْای کَ هي ایٌزْؿی تاُات توْهو چیق تگْ تاّؿم تيَ...تْ کَ ُـ ىة اف ایي تنآ ػاؿی...هٌتِی یَ  

کٌن...آؿٍ؟.    

 پاُام ّ تیي ػمتاه گـكت.



 ـــ عْاُو هیکٌن کیاؿه....تا هي ایي کاؿ ّ ًکي...عْاُو هیکٌن.

 تْ چيواه التواك ّ ػیؼم.

ٌن...ایٌکَ تْ تا ػعتـای ػیگَ تـام كـهی ًؼاؿی....كؤ اّىتِو ًقػیک ىؼم: كؤ هیغْامتن عـػ ىؼًت ّ تثی  

كـم ػاؿٍ تـام....   

 ًؼـٍ ای کيیؼم ّ تَ ٓـف تالکْم ؿكتن.

  عْػهن کاؿی ًویغْامتن تکٌن....كؤ هیغْامتن تـمو تؼم...

 

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

امتن ُوَ اف صال عـاتناهـّف هیغْامتن تَ ىوال تـم...کٌنـت ػاىتن...ًویتًْنتن آٌُگ ىاػ تغًْن...هیغْ  

...ػّمت ػاىتن تْی اّلیي کٌنـت تؼّى ًلنن ، کاؿی کٌن کَ هـػم ُن اف فرـ کيیؼًن پی تثـى.هطلغ تاىٌؼ   

 

*********** 

 نفس

هیٌا....هیٌا...ـــ   

 ـــ تلَ؟

 ـــ تیؼاؿ ىْ ػیگَ ػعتـ...

 ـــ مالم ىیوا رْى...

اًّْهت تْ گـكتی عْاتیؼی؟ػیگَ کٌنـت ىـّع ىؼٍ... ػّ ماػتـــ ؿـّب ىؼٍ...  

 ـــ عة عْاتن هیاػ ػیگَ...

 ـــ تیا...تـات یَ هاًتْ عـیؼم...كیت تٌت ُنت...

 ـــ هوًٌْن...

 ـــ تْ عیلی الؿـی ػعتـ...هاًکٌی ُنتی تـای عْػت...چيات ُن کَ ّصيی ّ عْىگل...ػیگَ چی هیغْای؟

 ـــ ػیًَّْ.



 ـــ هـگ عْػت ؿامت هیگن.

لثامن ّ تپْىن.ـــ عة تـّ تیـّى   

 ـــ اُا...ایي ىؼ..

 تؼؼ اف ًین ماػت تیـّى ؿكتین.

تْػ ّ یک ماػت ػیگَ  0هـػم فیاػی روغ ىؼٍ تْػًؼ...عیلی تْػًؼ...رای مْفى اًؼاعتي ًثْػ..تا ایٌکَ ماػت   

 عْاًٌؼَُ هیْهؼ ّلی تافم تؼؼاػ فیاػ تْػ.

 یَ یک ماػتی تْی مالي تْػین...اها عثـی ًيؼ...

ٍّّ...عنتَ ىؼین..چـا ًویاػ..ىیوا: اّّ  

 ـــ ًویؼًّن..

 تا توْم ىؼى صـكن ُوَ پاىؼى ّ ریؾ کيیؼى...ها ُن تا پیـّی اف کاؿىْى تلٌؼ ىؼین...

 ظاُـا آهای عْاًٌؼٍ تيیليْى ّ اّؿػٍ تْػًؼ...

 چِـه ّ ًویتًْنتن تثیٌن...ىیوا چْى هؼه تلٌؼتـ اف هي تْػ هیتًْنت تثیٌَ...

ٌگاه ّ هیغًْؼى...ُوَ ػمت هیقػى ّ آُ  

 ػاىتن تا عْػم هیاكو ّ تْی ؽٌُن تزنن هیکـػم کَ یَ ٍؼایی گلت: تلـهاییؼ....تٌيیٌیؼ...عْاُو هیکٌن تلـهاییؼ.

 گْىن تیق ىؼ...هي...هي ایي ٍؼا ؿّ...اؿٍ...آویٌاى ػاؿم..هي ایي ٍؼا ّ رایی ىٌیؼم...ُـچی هیغْامتن تیاػ

تیاؿم ّلی ًویيؼ....   

ٌن تًْنتن هیاكو ّ تثیٌن...ّهتی ًگاُو ّ ػیؼم هـقم ػؿػ گـكت...اًگاؿی ایي هـػ ّ رایی ػیؼٍُوَ ًينتي ّ ه  

تاىن...هي ّ ىیوا آعـیي ًلـ ًينتَ تْػین...ّلی عة عیلی عْب هیتًْنتین تثیٌیوو...اًّن عیلی عْب هاؿّ   

هیتًْنت تثیٌَ...   

اعتیاؿ تٌؼٍ گؾاىتي...عْىضالن کَ ػؿ هواتلاؿتیي هیگلت: مالم عؼهت ُوَ ػّمتاى ػقیق کَ ّهتيْى ّ ػؿ   

هـػم عْب ىوال کيْؿم هـاؿ ػاؿم...   

 هي تؼزثن تیيتـ هیيؼ...اػَاتن عْؿػ هیيؼ اف ایٌکَ ًویتًْنتن چیقی تَ یاػ تیاؿم.

 اؿتیي: عة اّلیي آٌُگن ّ هیغْام ایٌزْؿ ىـّع کٌن...



 هي تا تِت تـػکل ُوَ ّاینتاػٍ تْػم ّ تِو عیـٍ ىؼٍ تْػم.

:آٌُگ پغو ىؼ ّ چيواه ّ تنت...اف تَ ػلو عًْؼ  

 ػل ػًیا ّ عْى کـػی کَ ایي رْؿی تْ ؿكتی

 

 توْم ػل عْىی ُام ّ تْ تا ؿكتي گـكتی

 

 ػل ػًیا ّ عْى کـػی کَ ایي رْؿی تْ ؿكتی

 

 توْم ػل عْىی ُام ّ تْ تا ؿكتي گـكتی

 

 هخل صل یَ ػين تافٍ تْػی

 

 هخل اكناًَ تی اًؼافٍ تْػی

 

ل تـای هي ىثیَ تْ ًثْػٍُیچ ک  

 

 ػًیا چَ تی ؿصوی اعَ تٌِایی فّػٍ

 

 تِو عیـٍ ىؼٍ تْػم...ػٌُن تاف هًْؼٍ تْػ...هي...هي ایي هـػ ّ یَ را ػیؼم...آویٌاى ػاؿم...ػیؼهو...

 

 ػل ػًیا ّ عْى کـػی کَ ایي رْؿی تْ ؿكتی

 

 توْم ػل عْىی ُام ّ تْ تا ؿكتي گـكتی



 

 هخل صل یَ ػين تافٍ تْػی

 

 هخل اكناًَ تی اًؼافٍ تْػی

 

 ػل ػًیا ّ عْى کـػی کَ ایي رْؿی تْ ؿكتی

 

 توْم ػل عْىی ُام ّ تْ تا ؿكتي گـكتی

 

 ) تْ ؿكتی اف هـتْی پاىایی (

 

 آٌُگ کَ توْم ىؼ ، چيواه ّ تاف کـػ...ّهتی چياه ّ تاف کـػ ، ًگاُو تْی ًگاُن هلل ىؼ.

 تا تِت ًگاُن هی کـػ...هٌن ُویٌطْؿ...

.ت ًؼاىتن ایي مـػؿگوی ّ تضول کٌن....تـای ُویي تا ُوْى تِتی کَ ػاىتن اف مالي عاؿد ىؼمػّم  

 ىیوا ػاىت تا تـلیو صـف هیقػ...

 کیاؿه آؿتیي ُن تْی هنیـ ؿاٍ هي ّ تا چيواه تؼؿهَ هی کـػ.

 ًاعْػآگاٍ اىکن ػؿاّهؼ....

 کیارش

گـكتَ تْػًؼ... آٌُگ ّ تا توْم ّرْػم عًْؼم...صتی آعـیي لضظَ چيوام ًن  

 هیغْامتن لثغٌؼ تقًن کَ....

 تا تاف ىؼى چيوام ، ػعتـی ّ ػیؼم کَ ىایؼ تاّؿه تـام مغت تْػ...

 ًگاُو...چيواه...صـکاتو...ٍْؿتو...ظـیلی تؼًو...ُوَ ّ ُوَ ىثیِو تْػ...هخل یَ كـىتَ تْػ...

عاؿد ىؼ.... اّل اصناك کـػم ؿّصيَ کَ تـای ػلگـهین کٌاؿهَ....ّلی ّهتی اف مالي  



 هي هؼزقٍ ّ صل هی کـػ...آؿٍ...اّى ّاهؼی تْػ....هي آویٌاى ػاؿم...ّلی عة...اّى ىغٌ هْؿػ ًظـ هي

ًینت....ًَ اّى....اّى ًینت...   

 تْی ُوْى تِت تْػم...ًویؼًّنتن چکاؿ کٌن...صتی تـای اػاهَ کٌنـت اًگیقٍ ای ًؼاىتن....ىایؼ تغآـ ایي تْػ

یـّیی تْی مالي هي ّ رؾب عْػه هی کـػ....ّلی االى ًینت... کَ تا هثل اف ایي ً  

 نفس

 تا میل اىک اف مالي عاؿد ىؼم...

...کٌاؿ یَ رٌنیل هـق پنتَ ای ًينتن  

 عنتَ ىؼٍ تْػم...اف ایي ُوَ ًاهلِْهی....اف ایي ُوَ مـػؿگوی...اف ایي ُوَ کالكگی عنتَ ىؼٍ تْػم...

 گـین ىؼت گـكت...

ًویتًْن اّى ّ تَ یاػ تیاؿم....ایي صل کَ ًویلِون چی تَ چیَ ػاؿٍ آفاؿم هیؼٍ...ـــ عؼایا چـا هي   

 تلٌؼ ىؼم...

 چٌؼ هؼم ًـكتَ تْػم کَ پيتَ مـم یکی گلت: ّاینتا...

 تَ رای پاُام ، هلثن ّاینتاػ...ایي عْػه تْػ...ُوًْی کَ هیتًَْ تِن تگَ چـا ایٌزْؿین...

 تـگيتن...

...تـای ُویي اىکام هيغٌ ًثْػ...هطـات اىکام تا تاؿّى ُوـاٍ ىؼٍ تْػ.تاؿّى هیْهؼ...میل تْػ.  

 چياه مثق تْػ...ؿًگی کَ هي ّ ّاػاؿ تَ هـّؿی تـ گؾىتَ هی کـػ...گؾىتَ ای کَ ًویؼًّن...

 ًقػیکتـ اّهؼ...هي مـ رام اینتاػٍ تْػم...ُـچی ًقػیکتـ هیْهؼ ، عآـاتی هخل یَ عْاب اف رلْی چيوام ؿػ 

.هیيؼ..  

 ـــ تْ...تْ...

 لثاك ُـػّهْى عیل تْػ....آتکو ىؼٍ تْػین.

 ـــ هي چی؟...تْ چی؟....

 ًقػیکن اّهؼ...

 تٌن هیلـفیؼ...تاؿّى ىؼیؼ ىؼٍ تْػ....ػّػ هی کـػ...



 اًّن ػیؼ کَ هیلـفم ، کاپيي هـهقه ّ تِن ػاػ...) عْىتیپ تْػااااااااااا.... تیپو كْم الؼاػٍ تْػ...کاپيي هـهق ّ

ریگـی...الثتَ تْی کٌنـت تیيـت ملیؼ ػاىت...عیلی تا کالك ّ عْىتیپَ الهَة...(کتاى ْاؿ ىل  

 هٌن تؼّى صـكی پْىیؼهو...

 ًویؼًّن چـا ػاؿم تاُاه کٌاؿ هیام...ًویلِون.

 کیاؿه آؿتیي رلْتـ اّهؼ ّ گلت: تْ...تْ...

 ػاػ فػم: هي چی؟

..ًویؼًّی هي کین؟...ػ لؼٌتی رْاب تؼٍ.ػاػه تیيتـ اف هي ىؼ: تْ هي ّ ًویيٌامی؟...هي؟..  

 ـــ ًَ...ًویؼًّن کی ُنتی...

 تا ىٌیؼى صـكن اًگاؿ ػًیا ؿّی مـه عـاب ىؼ...تافم ػؿک ًوی کـػم.

 تا ػَثاًیت افم ػّؿ ىؼ ّ تَ مالي ؿكت...صتی كـٍت ًيؼ کاپيٌو ّ تِو تؼم...هخل ایٌکَ صْامو عیلی

پـت ىؼٍ تْػ...   

وا تا تـك ػًثالن هی گيت...کٌنـت کَ توْم ىؼ ، ىی  

 تـاه ػمت تکْى ػاػم: ىیوا...هي ایٌزام...ىیوا..

 تطـكن اّهؼ.

 ـــ ػعتـ ًویگی تؼّى آالع تـی ًگـاًت هیين؟

صْامن ًثْػ مـکاؿ...لثغٌؼی فػم ّ گلتن: تثغيیؼ...  

ؿامتی ایي کاپيي چیَ ػمتت؟ـــ هنغـٍ...  

 ـــ ُا؟...اُا...ایي ّ لیال عاًْم تِن ػاػ.

 ـــ هـػًَّ ُنت کَ...

 ـــ عة تـای صاری ُنتو...

 ـــ ّلی رًّْاًَ ُنتو...تثیٌن ًکٌَ...

 ـــ ًَ تاتا...ػیًَّْ..

عة تـین؟ـــ اّکی تاتا...  



 ـــ تـین.

 تَ عًَْ ی لیال عاًْم کَ ؿكتین ، اف ىیوا عؼاصاكظی کـػم ّ ػاعل ؿكتن.

ػیؼم...هْهغ عْاب ُوو تَ ایي كکـ هیکـػم کَ هي اّى ّ کزا   

 عؼایا ّاهؼا هي اّى هـػ ّ کزا ػیؼم...تَ یویي هیتًْن تگن کَ تْی تلْیقیْى یا اف ػّؿ ًؼیؼهو...

 هي اّى ّ اف ًقػیک ػیؼم...

 عؼایا کوکن کي....هي ًویلِون....تَ یاػ ًویاؿم.

***********  

 ده باشه...ـــ گفتم خانومم خسته هست.. خودم دست به کار بشم....کیانا باید بهت خبر  دا

 ـــ آره....دعوتمون کرد....مامان اینا هم قبول کردن....خب حاال ماجرای این چیه؟

 ـــ شما که ناز دارید نمیاید....گفتم خودم به سلیقه خودم برات لباس بخرم.

 ـــ برای من؟

 ـــ اره....بیا بگیرش...همین و بپوشیا....اگه خوشتم نیومد بازم باید بپوشی....

 اخه...ـــ ولی 

 ـــ ولی و اما و اگر و اخه نداره....همین و بس...

 ناگهان سرم به تیزی خورد و....

 حیرون بلند شدم...و سریع 

 حیرون بودنمم خدای من....این چه خوابی بود؟...من؟...من داشتم خواب میدیدم؟...ولی خیلی واقعی بود...

 .خودش بود...با همون ماشینی که کنارش گریه می بخاطر این بود که طرؾ مقابلم کیارش آربین بود...اره.

 کردم...همون چشمای سبز بهم اون حرفا و میزد...ولی...ولی...کیانا کیه؟...کیانا...کیانا...کیانا...

 

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

 ـــ لیال خانوم...

 ـــ جانم دخترم؟

 ـــ میشه بیرون برم؟



 م برید.ـــ باشه...فقط صبر کن که به شیما زنگ بزنم تا باه

 ـــ نه...راستش...میخوام خودم تنهایی برم.

 ـــ باشه عزیزم. هرجور خودت دوست داری..من برای اینکه تنها نباشی میگم...هرجور مایلی..

 ـــ ممنون..

 ـــ خواهش میکنم عزیزم.

 لباسم و پوشیدم و بیرون رفتم.

 میخواستم یه کمی هوا بخورم ، بلکه حالم بهتر بشه.

 یه کیفی که برای دخترش بود و بهم داد...کمی هم پول داد تا یه چیزی برای خودم بخرم...واقعا لیال خانوم 

 خدا حفظشون کنه...ازش ممنونم....خیلی خانواده مهربون و خوبی بودند...

 توی کیفم کاپشن قرمزش و گذاشته بودم...

 توی شهر رفتم....

 خیلی شلوغ بود...

 فاصله زیادی نداشت...شاید ده دقیقه پیاده روی تا دریا بود.خونه لیال خانوم اینا با دریا 

 اول توی بازار کمی چرخ زدم...بعد به سمت دریا رفتم.

 به دریا که رسیدم ، آدمای زیادی بودند....خیلی شلوغ بود...کمی اونطرؾ تر رفتم...جایی که رفتم تقریبا 

 خلوت بود.

 یه سنگ بزرگ کنار ساحل بود...روش نشستم.

 دریا نگاه کردم...آبیه آبی....به دورتر نگاه کردم....به نقطه ای که دریا به آسمون وصل میشد. به

 چند نفری که اونجا بودند هم رفتند...فقط من بودم و من...تنها...

 کفشم و درآوردم....جورابمم درآوردم...شلوارم و تا حدودی باال کشیدم.

 پام و توی آب بردم...

 ی داشتم.خنک شدم...حس بهتر

 سرم و باال بردم و به آسمون خیره شدم...

  ک.. بود...کیانا...کیانا...ین...به کیانا...اسم آشنایی برام فکر می کردم....به کیارش آرب دو شب پیشبه خواب 



 همینجور داشتم اسمش و صدا می کردم که...

 بست...یه چیزی یادم اومد....اره...تصویرش....تصویر یه دختر توی ذهنم نقش 

 شک نداشتم اون دختر کیانا بود...قیافش تقریبا سی ساله میخورد...کیانا....اره....ولی...ولی چرا دیگه چیزی 

 یادم نمیاد....هه...من از گذشتم فقط یه کیارش آربین و یه دختر به نام کیانا میشناسم...که البته از اونا هم 

 چیزی نمیدونم.

 به کاپشن نگاهی کردم....

 و بستم... چشمام

 ناگهان صدایی گوشم و نوازش داد:

 

 صاال کَ اهیؼ تْػى تْ ػؿ کٌاؿم ػاؿٍ هی هیـٍ

 

 هٌن ّ گـیَ هوتؼ ًَق ىثن ػّتاؿٍ ػلن هی گیـٍ

 

 صاال کَ ًینتی ّ تـِ گلْهْ گـكتَ چَ رْؿی تيکٌوو

 

 ینتی اًّوؼٍ ػلگیـٍ، کَ ػاؿٍ اف ؿََ هی هیـٍتیا ّ تثیي ػهیوَ ُایی کَ ً

 

 عالی فرـم هیؼٍ ایي عآـاتْ، ػؾاتن هیؼٍ ایي رای

 

 كکـم تی تْ ػاؿْى ّ عنتَ اك، کاه تـٍ اف یاػم اّى ٍؼاتْ

 

 ػؾاتن هیؼٍ ایي رای عالی، فرـم هیؼٍ ایي عآـاتْ،

 

 كکـم تی تْ ػاؿْى ّ عنتَ اك، کاه تـٍ اف یاػم اّى ٍؼاتْ

 

 ، ػؾاتن هیؼٍػؾاتن هیؼٍ، ػؾاتن هیؼٍ، ػؾاتن هیؼٍ

 

 هٌوْ ایي رای عالی کَ تی تْ ُیچْهت پـ ًویيَ
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 هٌوْ ایي ػکل کٌَِ کَ اف گـیَ ام ػلغْؿ ًویيَ

 

 هٌوْ ایي صالْ ؿّفی کَ تی تْ تؼـیلی ًؼاؿٍ

 

 ایي رنن تْعالی کَ تی تْ ُی کن هیاؿٍ هٌوْ

 

 ػؾاتن هیؼٍ ایي رای عالی، فرـم هیؼٍ ایي عآـاتْ،

 

 كکـم تی تْ ػاؿْى ّ عنتَ اك، کاه تـٍ اف یاػم اّى ٍؼاتْ

 

 ،فرـم هیؼٍ ایي عآـاتْػؾاتن هیؼٍ ایي رای عالی، 

 

 ، کاه تـٍ اف یاػم اّى ٍؼاتْكکـم تی تْ ػاؿْى ّ عنتَ اك

 

 

 ػؾاتن هیؼٍ، ػؾاتن هیؼٍ، ػؾاتن هیؼٍ، ػؾاتن هیؼٍ

 

 تٌِا ی تٌِا.اًگاؿ ػلو عیلی گـكتَ...کنی تاُاه ًثْػ... تَ پيتن ًگاُی کـػم....ػاىت تا چيای تنتَ هیغًْؼ...

 

 

 …هي عْاتتْ هی تیٌن هیگن ىایؼ ّهتو ؿمیؼٍ

 

 ًوی ػٍتی عْاتی هی ىیٌَ تْی چيوام هِلت 

 

 ػّتاؿٍ ُیيکی تْ ىؼـام صـكی ّامَ گلتي ًؼاؿٍ

 

 ػّتاؿٍ ًینتی ّ تـِ گلْهْ هی گیـٍ تاف کن هیاؿم

 

 صاال کَ اهیؼ تْػى تْ ػؿ کٌاؿم ػاؿٍ هی هیـٍ
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 هٌن ّ گـیَ هوتؼ ًَق ىثن ػّتاؿٍ ػلن هی گیـٍ

 صاال کَ ًینتی ّ تـِ گلْهْ گـكتَ چَ رْؿی تيکٌوو

 

 تیا ّ تثیي ػهیوَ ُایی کَ ًینتی اًّوؼٍ ػلگیـٍ، کَ ػاؿٍ اف ؿََ هی هیـٍ

 

 ،فرـم هیؼٍ ایي عآـاتْػؾاتن هیؼٍ ایي رای عالی، 

 

 عنتَ اك، کاه تـٍ اف یاػم اّى ٍؼاتْ كکـم تی تْ ػاؿْى ّ

 

 ،فرـم هیؼٍ ایي عآـاتْػؾاتن هیؼٍ ایي رای عالی، 

 

 كکـم تی تْ ػاؿْى ّ عنتَ اك، کاه تـٍ اف یاػم اّى ٍؼاتْ

 

 ػؾاتن هیؼٍ، ػؾاتن هیؼٍ، ػؾاتن هیؼٍ، ػؾاتن هیؼٍ

 

 ) عذاب از محسن یگانه (

 

 نگاهش میکردم... خیره

 چشماش و باز کرد....با بازشدن چشماش بهم نگاه کرد....

 تعجب کرده بود...منم همینطور....

 چشماش...تیله های سبز رنگش من و به گذشته بر میگردونه...

 اومد طرفم...

 پام توی آب بود...

 کنارم ، روی یه سنگ کوچکتر نشست...

 با بهت نگاهش می کردم.

 ن اومد؟چرا این پیش م
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 کیارش آربین: من...پسری مؽرور بودم...پسری از خانواده پولدار و محترم....دوست داشتم با دخترا ارتباط 

 نه ارتباط نا مشروع...فقط دوست داشتم باهاشون دوست بشم...روزا و شبهام یکنواخت بود... برقرار کنم...

 ...دختر که نه...یه فرشته کوچولو زندگیم و نجات زندگیم هموار بود...از همواری بدم میاد...روزی یه دختری

 داد...بهم فهموند پول عشق نمیاره...فهموند پول شخصیت نمیاره...اون یه فرشته بود برای من... اون دختر به 

 زندگی من رنگی تازه داد...زندگیم از همواری بیرون اومد...رویایی که منتظرش بودم در کنار اون دختر به 

 ت...حقیقت پیوس

 بهش خیره شده بودم...

 سرم درد گرفته بود...پول عشق نمیاره....پول عشق نمیاره....من...آره...آره آره....من این حرؾ و زده 

 بودم...من...م...

 پول خوشبختی نمیاره ، محبت نمیاره ، دوست داشتن نمیاره ، راستگویی نمیاره ، عشق واقعی ))

 ید بعضیا با پولت خر شدن ، ولی من اینجوری نیستم...تو ، تو خودت نمیاره....پول هیچی نمیاره....شا

 ((گمی...یه نگاه به دور و برت بنداز...

 اینا چی هستن؟خدای من....این چیزا چیه که داره یادم میاد...

 همه این حرفا و به زبون آوردم...

 ...کیارش آربین با شنیدن حرفام ، نگاهش و از دریا گرفت و به چشمام دوخت

 ـــ تو....تو اسمت چیه؟...پرسیدم اسمت چیه؟

 ـــ مینا...اسمم میناست...

 ـــ نه....اسمت مینا نیست...تو مینا نیستی....تو...آره...تو نفسی....نفسی...تو نفسی...

 ـــ من نفس نیستم....من مینا هستم..

 ؟....اینقدر حست نسبت بهم زودگذر ـــ لعنتی من و یادت نمیاد؟....تو کیارش و به همین زودی فراموش کردی

 بود؟....آره؟

 اشکام دراومد.

 داد زدم: من هیچی نمیدونم....من اسمم نمیدونم...بعد از اون تصادؾ حافظم و از دست دادم....من حافظم و از 

 دست دادم....کسی و یادم نمیاد....من چیزی از حرفات نمیفهمم....من نمیدونم....چیزی نمیدونم...



 شدم و این چیزا و تو روش میگفتم...بلند 

 همینجور جیػ میزدم و گریه می کردم که یکدفعه....

 پام در رفت و با کله توی آب رفتم.

 اش....ـــــــــصداش و شنیدم که داد میزد: مواظب ب چیزی نفهمیدم....فقط 

 

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

 کیارش

 اد....دختره که به یقین میتونم بگم نفس هستش ، از سنگ افت

 بهش گفتم مواظب باش....ولی دیگه کار از کار گذشته بود....اون افتاد....

 کمک میخواست....

 چاره ای نداشتم...

 پیرهنم و درآوردم....شلوارمم در آوردم....پریدم توی آب....

 روسریش و آب برده بود...

 نمیتونستم به موهای باز و زیباش نگاه نکنم....

 لند گفتم: هوش بیا....بیدار شو....هوش بیا لعنتی...موهاش و کنار زدم و ب

 جوابی نمیداد.

 دست خودم نبود....چون لباسش خیس بود ، برجستگی های بدنش تقریبا مشخص بود...

 ولت 660حرارت بدنم بیشتر از قبل شده بود....وقتی بؽلش کردم و بدنم با تنش تماس گرفت ، انگار جریان 

 یلی سریع به خونه بردمش...بهم وصل کرده بودند....خ

 نمیدونستم چرا اینقدر در مقابل توی خونه شال کیانا بود....برداشتم و سرش کردم...تا نگاهم و کنترل کنم...

 این دختر نمیتونم کاری کنم....من اطمینان دارم این خودشه...نفس منه....این دختر همونه....

 

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

 چشمام و باز کردم....



 فته بود...لگنم درد می کرد...تنم کو

 من کجا هستم؟.....چه اتفاقی برای من افتاده بود؟....وایستا ببینم....من....من با اون تنها بودم...داشتیم بحث 

 می کردیم که....که افتادم...ولی حاال....حاال کجا هستم...

 توی یه اتاق بودم...

 از تخت بلند شدم... بیرون از اتاق رفتم.

 ها پایین اومدم. از پله

 داشتم اطرافم و نگاه می کردم تا یه نفر و پیدا کنم ، که یکی گفت: حالت بهتر شد؟

 برگشتم...خودش بود.

 ـــ من کجام؟....چرا من و اینجا آوردی؟

 ـــ اینجا خونم هست...تو هم که حالت خوب نبود....آوردمت اینجا..

 من و نبردی؟ـــ خ...خب...خب چرا اینجا؟...چرا بیمارستان 

 ....دکتر هستـــ چون اینجا 

 ـــ کی؟

 ـــ من...

 ـــ تو؟

 ؽز و اعصاب....پزشک معالج پارسا زارع....ـــ کیارش آربین....دکتر م

 ..خیلی آشنا.با شنیدن اسم پارسا ، یه جوری شدم....انگار پارسا و میشناختم...اسم پارسا برام آشنا بود.

 ـــ پارسا زارع؟

 .خیلی جلو...جوری که نفساش و به وضوح حس می کردم...جلوتر اومد..

 تو چشمام خیره شد...

 ـــ تو...تو واقعا من و نمیشناسی؟...پارسا و نمیشناسی؟

 ـــ نه...من چند دفعه باید بگم...من...تو رو...نمیشناسم...اصال...اصال پارسا کیه؟

 ود....دوباره زنده شد...منم پزشکش بودم...یادتـــ برادرت...برادری که تصادؾ کرده بود...توی کما رفته ب

 نیست؟....هنوزم انکارش می کنی؟ 



 ـــ من چیزی واسه انکار ندارم...اگه میشناختمت که اینقدر خودم و تو بهت و سردرگمی نمیزاشتم...

 نا امید روی مبلی که کنارش بود نشست...

 بود...ممنون... میخواستم بیرون برم که برگشتم و گفتم: اینم یادت رفته

 فقط سرش و تکون داد...

 ـــ درب خروجی کجاست؟

 به سمت راستم اشاره کرد...

 داشتم میرفتم که....یه چیزی یادم اومد....

 برگشتم...

 ـــ تو...تو کیانا میشناسی؟...دختری شاید سی ساله....

 دستاش و از روی صورتش برداشت و حیرت زده نگاهم کرد...

 ومد..شتابان به سمتم ا

 ـــ تو کیانا و از کجا میشناسی؟...بهت میگم کیانا و از کجا میشناسی؟

 خب....خب...ـــ 

 ـــ بگو دیگه....

 ـــ من فقط....من....

 بهت میگم بگو... شونه هام و محکم گرفت و تکون میداد:

 ببینم....ازت یه سوال ـــ من فقط یه کابوس دیدم....کابوسی که شبیه واقعیت بود....توی خواب...توی....اصال

 کردم...گفتم کیانا و میشناسی یا نه؟ 

 ـــ اون خواهرمه....

 از روی اپن یه عکس گرفت و بهم داد.

 ـــ اینم عکسشه....

 مات و مبهوت به عکس نگاه کردم...

 این بود ...آره...خودشه ولی...از اینکه بیشتر تعجب کردم هاین...اینکه همون دخترهخیره شده بودم....نه.....

 با قیافه قبلیم...کسی کنارش بود....کسی که کنارش بود...اون کس...من بودم...خودم بودم... که



 با چشمای از حدقه بیرون زده بهش گفتم: این...تو این و از کجا آوردی؟...این عکس منه...این عکس برای 

 منه...تو عکس من و چرا داری؟...اصال تو کی هستی؟...ها؟

 یارش...همون کسی که توی دانشگاه استادت بود...همونی که باهاش بد بودی...همونی که توی لندن ـــ من...ک

 خدمتکارش بودی...همونی که توی مشهد بهت گفت که دوستت داره...همونی که نامزد گرفت...من اونم... من 

 کیارش هستم...و تو  هم نفسی...

 ـــ نه...من مینا هستم...اسم من میناست..

 تو از کجا میدونی؟...اسمت مینا نیست. ـــ

 ـــ لیال خانوم گفت...گفت من دانشجو یه دانشگاه خوب هستم.

 ـــ دانشگاه شهید بهشتی؟

 ـــ تو از کجا میدونی؟

 ـــ گفتم که...من استادت بودم....

 ذشتم حضورـــ ولی من تو رو نمیشناسم...من خانوادمم نمیشناسم...فقط میدونم تو و کیانا توی زندگی گ

 داشتید. 

 ـــ باش...بهت وقت میدم....تا هر چند که باشه به پات میشینم...اگه زمانی که تو من و بشناسی صد سال هم 

 طول بکشه میمونم....من صبر میکنم...همین که کنارمی و زنده ای برام کافیه...

 بهم فرصت داد...شاید چون دکتر بود ، میدونست که حافظم بر میگرده...

 از خونش خارج شدم و به خونه لیال خانوم اینا رفتم.

 شب شد و لیال خانوم برای شام ته چین درست کرده بود.

 من از اتاق داشتم بیرون میومدم که حاج آقا توی آشپزخونه به لیال خانوم جوری که من نشنوم گفت: قربون

 کسی که این ته چین خوشمزه و درست کرده بشم.... 

 .لبخندی زدم و...

 کیارش انگار این حرؾ و یکبار زده بود...ولی وقتی این جمله و گفت یه چیزی داشت یادم میومد...آره...

 ـــ هـتْى کنی کَ ایي تَ چیي عْىوقٍ ّ ایي کثاب تاصال ّ ػؿمت کـػٍ تين.

 ـــ کیاؿه عاى...ؿؾای اهية ّ ًلل ػؿمت کـػٍ. ُن کثاتو ّ ُن تَ چیٌو...



ىٌیؼٍ تْػم...ًلل...تَ چیي...ایي ػیالْگ ّ هي یَ را   

 ػاىتن تْ كکـ هی ؿكتن کَ یکؼكؼَ تا صـكی کَ لیال عاًْم فػ ، هیغکْب ّاینتاػم ّ ىْکَ ىؼم....

...آروم تر آقا...نفس اینجاست صاد آها اّى صـف ّ فػ ، لیال عاًْم گلت:تؼؼ اف ایي کَ   

 باور نمیکردم...

نفسه؟....من نفس هستم؟...کیارش راست گفته؟...یعنی چی؟... نفس؟....اون االن گفت نفس؟....یعنی اسم من  

 توی اتاق رفتم.

 موقع شام خوردن ، رو به لیال خانوم گفتم: لیال خانوم....

 ـــ بله مادر؟

 ـــ یه سوال بپرسم راستش و میگید؟

 ـــ آره عزیزم....بپرس دخترم.

 ـــ اسم واقعیم چیه؟

 د....با شنیدن حرفم هردو به هم نگاه کردن

 حاال چرا این سوال و کردی نفس جا....مینا جان؟حاج آقا: 

 ـــ پس اسمم نفسه....چرا بهم نگفتید...

 از جام بلند شدم و گفتم: برای چی نمیخواید از گذشتم چیزی بدونم؟

 ـــ دخترم...خانم دکتر گفت که شاید حکمت باشه و تو گذشته بدی داشته باشی...ولی خب...وقتی دیروز اون 

 جوون اونقدر برات بی تابی می کرد ، فهمیدم که گذشتت خوب بوده...

 چشمام و ریز کردم: کدوم جوون؟

 ـــ دیروز یه جوون خوشتیپ و ...اها...همونی که عکسش و شیما توی بلیطه داشتش...همون...اومده بود اینجا 

 ضیح دادم...دخترم اون همون و سراؼت و می گرفت...میگفت اسمت چیه و اینا...منم همه چیز و براش تو

 کسی هست که دوسش داشتی...پسر خوبیه...

 ـــ ببخشید من میتونم برم استراحت بکنم؟

 ـــ برو دخترم.

 ـــ شب خوش.



 ـــ شب بخیر مادر.

 موقع خواب همش به این فکر می کردم که چرا اینقدر این چند روزی زندگیم عوض شده....خدایا کمکم کن.

 خوابیدم. نمازم و خوندم و

 ـــ ًلنن تَ ًلنت تٌؼٍ ًلل...ػاىوتن ػاًيزْی ىیطْى هي..

 ـــ منم همینطور استاد مؽرور من.

 از جام بلند شدم....

 عرق کرده بودم...یه لیوان آب خوردم.

 من.....من...آره...من یه چیزایی یادم اومد.....اینکه اون همون مرد زندگیمه و یادم اومد....آره....من...نفس 

 ستم....اونم کیارش آربین....ه

 

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

 ـــ کیارش....

 ـــ جانم خانومی؟

 ـــ میشه بگی داری من و کجا میبری؟

 ـــ باشه...میگم.

 ـــ خب بگو دیگه....میشنوم.

 ـــ داریم میریم آب تنی...

 ـــ آب تنی؟

 ـــ آره.

 ـــ کجا؟

 جوابی نداد....

 سه دقیقه بعد به ساحل رسیدیم.

 یالی کیارش کنار ساحل بود...یعنی اون ساحل اختصاصی داشت...و

 من و کری تنها بودیم.



 چهار تا درهای ماشین باز بودند...

 ما توی ساحل نشسته بودیم.

 ـــ نفس..

 ـــ هوم؟

 ـــ میگم این دوهفته چه زود گذشت....نه؟

 ـــ آره...

 این بهترین هدیه خدا بهم بود...ـــ دو هفته تا رسیدن بهت خیلی زمان کوتاهی بود....و 

 لبخند پسرکشی تحویلش دادم...

 ـــ توی این دو هفته که منتظر بودم تا حافظت برگرده از خدا فقط میخواستم این اتفاق زود بیفته...

 ـــ کیارش...

 ـــ بله..

 ـــ ممنون....

 ـــ خواهش میکنم بانو....تازه...یه دقیقه وایستا...

 ـــ کجا؟

 لند شد و به سمت ماشین رفت...از جاش ب

 از توی ماشین گیتارش و برداشت و پیشم اومد...

 روبروم نشست و گفت: آماده ای خانومی؟

 ـــ آره...چرا که نه...

 بار چشماش و موقع خوندن نبست....بهم خیره شد و با لبخند شروع کرد: اینبار برای اولین

 

 ُویيَ آؿفّم تْػٍ هخل تْ پیؼا تيَ

 

 ؿیک ػلن ػّتاؿٍ هِتاب تيَىثای تا

 



 تْ اّهؼی تْ ؿّیاُام هِوْى هلثن ىؼی

 

 ًؾاىتی تا ػًیای هي ؿّتَ مـاب تاف تيَ

 

 عْه اّهؼی تَ فًؼگین تا تْ پـ اف تِاؿم

 

 تا تْ ػیگَ تا ُیچکنی تْ ػًیا کاؿ ًؼاؿم

 

 عْه اّهؼی متاؿٍ ؿّىي ىة ُای هي

 

 تْ اّد عْىثغتی ّ ؿن تْیی ؿكین ّ یاؿم

 

 ؼی تَ فًؼگین تا تْ پـ اف تِاؿمعْه اّه

 

 تا تْ ػیگَ تا ُیچکنی تْ ػًیا کاؿ ًؼاؿم

 

 عْه اّهؼی متاؿٍ ؿّىي ىة ُای هي

 

 تْ اّد عْىثغتی ّ ؿن تْیی ؿكین ّ یاؿم،تْیی ؿكین ّ یاؿم

 

 هلثن ىؼی  ػـّك مـفهیي

 

 یَ ُوؼم ىؼی  تـام یَ ُن فتْى



 

 تِاًَ هيٌگ فًؼٍ تْػى كـىتَ ًزات رًْن ىؼی

 

 ىتَ ًزات رًْن ىؼیكـ

 

 عْه اّهؼی تَ فًؼگین تا تْ پـ اف تِاؿم

 

 تا تْ ػیگَ تا ُیچکنی تْ ػًیا کاؿی ًؼاؿم

 

 ىة ُای هي ؿّىيعْه اّهؼی متاؿٍ 

 

 تْ اّد عْىثغتی ّ ؿن تْیی ؿكین ّ یاؿم

 

 عْه اّهؼی تَ فًؼگین تا تْ پـ اف تِاؿم

 

 تا تْ ػیگَ تا ُیچکنی تْ ػًیا کاؿ ًؼاؿم

 يعْه اّهؼی متاؿٍ ؿّىي ىة ُای ه

 

 تْ اّد عْىثغتی ّ ؿن تْیی ؿكین ّ یاؿم

 

 ّهتی هی عٌؼی ًافًیي ػًیا توي هی عٌؼٍ

 

 تا تْػت تْ هلة هي ػؿ ؿّ ؿن هی تٌؼٍ
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 تْ اّهؼی ػين ّ تـام تَ اؿهـاى آّؿػی

 

 هلثن تيْ تَ ؿّی تْ تَ ؿََ ُا هی عٌؼم

 

 عْه اّهؼی تَ فًؼگین تا تْ پـ اف تِاؿم

 

 ا کاؿ ًؼاؿمتا تْ ػیگَ تا ُیچکنی تْ ػًی

 

 عْه اّهؼی متاؿٍ ؿّىي ىة ُای هي

 

 تْ اّد عْىثغتی ّ ؿن تْیی ؿكین ّ یاؿم

 

 تَ فًؼگین تا تْ پـ اف تِاؿم.عْه اّهؼی

 

 تا تْ ػیگَ تا ُیچکنی تْ ػًیا کاؿ ًؼاؿم

 عْه اّهؼی متاؿٍ ؿّىي ىة ُای هي

 

 اّد عْىثغتی ّ ؿن تْیی ؿكین ّ یاؿم تْ

 

 تویی رفیق و یارم

 

 ) خوش اومدی از مجتبی صفری (
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 فوق العاده بود...آهنگ که تموم شد ، براش دست زدم و گفتم: مرسی...

 ـــ این برای خانومی مثل شما که چیزی نیست...

 گیتار و از دستش گرفتم و فاصلمون و کمتر کردم.

 ا...ـــ دوستت دارم سنگ پ

 ـــ منم دوستت دختر عمو....

 ـــ دختر عمو؟....خوبی؟

 ـــ عالیم...

 ـــ وا...

 ـــ واال.

 ـــ خب شوخی بسه....

 ـــ بخدا دارم راست میگم دختر عمو...

 ـــ میشه اینقدر دختر عمو دختر عمو نکنی...اخه یعنی چی؟

 ـــ تو...تو...

 ـــ من چی آقا؟

 خانواده زارع نیستی؟ ـــ تو...تو میدونستی که دختر

 سرم و پایین انداختم.

 ـــ آره...میدونم...سپهر عوضی بهم گفته بود.

 ـــ و خانواده اصلیت و پیدا کردی؟

 ـــ نه...دنبالشون بودم...ولی خب تصادؾ همه چیز و خراب کرد.

 ...ـــ عزیزم...گفته بودم که من یه عمو داشتم که نوزده سال پیش تصادؾ کرد و با زنش مرد

 ـــ خب؟...آره گفته بودی.

 ـــ و گفته بودم که یه دختر هم داشتن و اون فقط زنده موند.

 ـــ آره...خب؟



 دختر عموم هم از همون موقع دیگه پیدا نشد...ـــ یه روز مامانم توی بازار کالسکه دختر عموم و گم میکنه...

 ـــ وای...چه بد...متاسفم.

 ـــ البته همچین بدم نشدا...

 ــ چرا اونوقت؟ـ

 ـــ چون دختر عموم بعد از نوزده سال پیدا شده...

 ـــ واقعا؟

 ـــ آره....

 ـــ چه عالی...فردا که رفتیم تهران خونمون ، حتما یادم بیار ببینمش...

 ـــ نیازی به یادآوردن نیست خانومی.

 ـــ وا...چرا؟

 ـــ چون دختر عموی بنده همین جاست...

 ـــ اینجا؟

 ...توی همین ویالست...ـــ آره

 چشمام خون افتاده بود....

 ـــ توی این ویال؟....با تو؟...

 از عصبانیت بلند شدم داشتم به سمت ماشین میرفتم که جلوم اومد و سد راهم شد.

 ـــ ناز نکن دیگه دختر عمو....منظورم تو بودی....

 ـــ چی؟

 زارع هم که دختر دوست داشت تو رو به عنوان دختر  ـــ تو رو وقتی پیدا کردن ، میبرن پرورشگاه....آقای

 قبول میکنه.

 ـــ امکان نداره...یعنی االن من و تو....

 ـــ بله...درسته...من و تو دخترعمو پسرعمو هستیم...به همین خوشمزگی!!!

 لیه........عاواااااااااااااااااااای....االن من و کیارش فامیل نزدیک هستیم؟....خدای مـــــــــــن

 کیارش با دستش یکی به بینیم زد و گفت: میگم بیخود نیست عقد دخترعمو پسرعمو و توی آسمونا میگیرن...



 خندیدم و گفتم: دیوونه...

 ـــ خب اگه راست هستش پس االن محرمیم دیگه....عقد هم که کردیم و امشب هم که تنها هستیم توی ویال.... 

 چطوره امشب....

 ود تا استراحت کنم....نزاشتم حرفش و ادامه بده و بالش و گرفتم و افتادم دنبالش....یه بالش کنارم ب

 اون می دوید ومن پشت سرش....هی می خندید و منم از خندش خندم گرفته بود....

 کل حیاط ویال و ساحل و دویدیم...

 کیارش توی آب رفت...منم دنبالش رفتم....

 ید و روی سرم آب می ریخت...تا کمر توی آب بودیم...کیارش میخند

 ـــ نکن کیارش....آب توی دهنم رفت...

 ـــ حقته خانوم کوچولو....تو باشی که دنبالم نیای...

 ـــ خفه شدم دیوونه....کافیه...

 ـــ تازه مزه داده...

 داشت همینجور روی سرم آب می ریخت که یکدفعه.....

 و از دست دادیم....پرت شدیم طرؾ ساحل....یکدفعه یه موج قوی اومد....هردومون تعادلمون 

 من که افتادم ناگهان یه چیزی و روی خودم حس کردم.

 چشمام و که باز کردم دوتا تیله سبز رنگ و دیدم...

 وای....دقیقا االن چی شد؟....ن....نه....االن....من...و...کیارش...یعنی االن....کیارش روی من افتاده؟؟؟؟؟؟؟

 

 کیارش

 شه....من االن روی نفس هستم؟؟؟....خدای من....خوشی خواستم...دیگه نه تا این حد....باورم نمی

 چشمای وحشیش من و از همه وقت حریص تر می کرد....

 تحملش برام سخت بود....یعنی دیگه بریده بودم....نمیتونستم این وضعیت و تحمل کنم.

 

 نفس



 تیله های سبزش داشت دیوونم می کرد....

 روم بلند شد و کنارم نشست....منم نشستم.کیارش از 

 ـــ نفس....

 ـــ بله؟

 بهم خیره شد و گفت: میتونم....میتونم...راستش دارم دیوونه میشم که به هم محرم نیستیم....من مرد هستم... 

 فقط میتونم تا حدی خودم و کنترل کنم....میخواستم بگم....

 دستم و روی لبم گذاشتم که یعنی ساکت....

 ــ هیس...میدونم...منم دلم نمیخواد اول زندگیمون و با گناه شروع کنیم...همون کاری که میدونی صالحه و ـ

 انجام بده...

 ـــ بهم ایمان داری؟

 ـــ اگه نداشتم که باهات توی این ویالی به این بزرگی نبودم...

 لبخندی زد و گفت: پس وایستا االن بیام.

 .ماشین و گرفت و بیرون رفت...

 بعد از چند دقیقه برگشت....توی ماشین و نگاه کردم....فکر کنم شخصی که کنارش بود یه دفتر دار بود.

 دفتر دار و کیارش به سمتم اومدند.

 برای من و کیارش خوند.... یه صیؽه دو روزهخالصه همون دفتر داره 

 کیارش دفتر داره و رسوند....منم به داخل ویال رفتم.

 و موهام و به حالت دم اسبی بستم....مانتو داشتم....مانتوم و هم در آوردم...چون خیس بود..  شالم و در آوردم

 یَ تًْیک یوَ ػاؿ کَ اف رلْ چٌؼتا ػکوَ هی عْؿػ ، تَ ؿًگ ملیؼ تا گل ُای شلوارمم و عوض کردم....

 ...تًْیک ّ ىلْاؿ مـُن تْػ.پْىیؼم ؿیق آتی

 باید یه کوفتی درست کنم....خب حاال چی درست کنم؟؟؟...ای بابا... اممممم....خب امشب ؼذا نداریم...پس 

 حاال چی درست کنم من؟....وایستا یه لحظه فکر کنم...امممم....اها...چون هوا سرده آش درست میکنم.

 خداروشکر همه ی مواد الزم برای درست کردن آش توی خونه بود.

 دراومد....رفتم و در و باز کردم.... همینجور مشؽول درست کردن بودم که آیفون به صدا



 اصال حواسم به موهای بازم نبود.....

 شیر آب و باز کرده بودم و داشتم دستم و می شستم که ناگهان دستی و دور کمرم حس کردم.

 عطر تنش مستم کرده بود....

 صورتش و کنار الله گوشم گذاشته بود.

 وای نفـــــــــــس....موهات.....

 موهام برد. دستش و توی

 به سمتش برگشتم...

 لبخند جذابی بر لب داشت....منم به روش لبخند مهربونی زدم.

 ـــ هیچ لحظه ای توی عمرم اینقدر برام لذت بخش نبود....عاشقتم کوچولوی من....

 ـــ دوست دارم کیارش....ممنون که به پام وایستادی و...

 کردی چیزی نبود خانومی...حرفم و قطع کرد: در مقابل عشقی که بهم هدیه 

 یه تای موهام و از روی پیشونیم برداشت و کنار زد....

 منم چشمام و بستم و با عشق همراهیش کردم.با لبخند جلو اومد و بر لبم بوسه طوالنی زد....

 لبش خواستنی تر از قبل برام شده بود....

 قفل شده بود... چشمام و که باز کردم ، دیدم بهم خیره شده...نگاهمون توی هم

 دوست داشتم اون لحظه ثانیه ها توقؾ می کردند...میخواستم اولین بوسه ام ، با عشق خاصی باشه....

 ـــ نفس....زندگیم بدون تو هیچه...این و میدونستی؟

 ـــ آره...چون این حس و منم نسبت بهت دارم...

 ـــ بهترینی کوچولوی دوست داشتنی کیارش....

 ارم...ـــ منم دوست د

 

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

 ـــ چی پختی حاال؟

 ـــ از عطرش حدس بزن جناب.



 ـــ خب....آش؟

 ـــ الحق که مخه مخی....

 ـــ پس افتخار باید کنی که همچین کسی گیرت اومده....

 ـــ اوووووووه....زیاده روی نکنا....من همون نفسی هستم که باهات کل کل می کرد...

 کیارش مؽروری هستم که توی روت وای میستاداااا....ـــ نه بابا....منم همون 

 ....به قول قبلنا ، انگار فرعون مصره آقا....آق اسی ـــ زهی خیال باطل

 ظرؾ آش و روی میز گذاشتم و روی صندلیم نشستم و مشؽول خوردن شدیم.

 ـــ نفس خانوم...از همین االن بگم که حرؾ اول و آخر و توی خونه من میزنم....

 نه بابا... ـــ

 ـــ حرؾ اول و آخر و من میزنم....اونم چشم عزیزم....

 هردو خندیدیم....

 ـــ چه آشی بودا....ممنون..

 ـــ نوش جان آقا.

 ـــ میگم یادته من تو رو اون روز برفی از کالس بیرون کردم؟

 ـــ مگه میشه یادم بره...

 انیم چای ریخت؟ـــ بعد یه از خدا بی خبری اومد و روی برگه های امتح

 اوه اوه....اوضاع داره وخیم میشه....

 ـــ چیزه...من برم لیوان بیارم....

 ـــ بشین خانوم کوچولو....دستت رو شده...فدای سرت.

 ـــ ولی خدایی جیگرم حال اومدا....کیؾ کردم....

 که اونا برگه های شخص شما بود.... گفته بشهـــ جهت اطالع باید 

 رت چیه؟ـــ چی؟....منظو

 تو رو گرفته بودم و داشتم برسیشون می کردم....شما هم ندیده برگه ها رو ـــ من همه برگه های امتحانی 

 خیس کردید....وقتی دیدم برگه ها اونجوری شدن ، خندم گرفته بود...چون میدونستم کار تو بود... ولی خب 



 بهت نگفتم و خودم همه و درست کردم....

 ـــ واقنی؟

 ه....واقنی....ـــ بل

 ....اسم برگه ها و نخونده بودم.اوهسرم و خاروندم و گفتم: 

 شام و خوردیم و من ظرفا و شستم...کیارش هم تلویزیون نگاه می کرد.

 ظرؾ ها و که شستم ، کمی تخمه آوردم و کنار کیارش نشستم...باهم دیگه تخمه میشکوندیم و فیلم و نگاه

 می کردیم...

 شد.صدای آیفون بلند 

 ـــ بله؟

 ـــ ....... .

 ـــ نفس با تو کار داره.....همون دوستت شیما هستش.

 آخ جوووووووون....االن شیما تعجب میکنه که کیارش و من قراره ازدواج کنیم....چون اون اطالعی نداره.

 سریع یه مانتو و شال پوشیدم و توی حیاط رفتم.

 ـــ سالم شیمایی....

 یی...ـــ یه دفعه بگو شیمیا

 خندم گرفت.

 ـــ سالم تنفس...خوبی؟

 ـــ نفـــــــــــس....تنفس چیه....

 ـــ خب خوبی حاال؟

 ـــ قربونت گلم.

 ـــ بی خبر میری....ما رو هم که اصال آدم حساب نمیکنی.

 ـــ این چه حرفیه....

 بینم.ـــ راستی خوشحالم که باالخره عشقت و پیدا کردی....خیلی دوست دارم آقاتون و ب

 فقط...ـــ باش...می بینیش....



 ـــ فقط چی؟

 به حالت شوخی اخم کردم و گفتم: وقتی دیدیش و فهمیدی نامزدمه دیگه قربون صدقش نمیریا....گفته 

 باشم...اون چشم هیزت هم پایین میندازی....

 ـــ اووووووووووه....انگار چی هست این جناب...

 : نفس....عزیزم....بیاین داخل...همون بین کیارش وارد حیاط شد و گفت

 با شنیدن صداش شیما با تعجب فراوان گفت: چه صدای آشنایی....

 و با سرعت به سمت کیارش برگشت....

 گفت: نه....با لحن کش داری وقتی کیارش و دید 

 آره.منم با لحن خودش گفتم: 

 ـــ این که....این که....

 کیارش جلو اومد و کنارم وایستاد.

 ینم کیارش...که قراره باهم ازدواج کنیم.ـــ ا

 و رو به کیارش گفتم: اینم شیما...دوستم داخل شمال....کیارش شیماجون عاشق صداته...میشه گفت باید 

 مدیونش باشم....چون اون بود که من و به کنسرتت آورد و این ماجراها پیش اومد...

 ییتون هم خوشحال شدم.کیارش: واقعا؟...خیلی ممنونم شیما خانوم...از آشنا

 شیما هنوز توی بهت بود.

 خندم گرفته بود.....کیارش هم که زرنگ و تیز....موضوع و گرفت و جلوی خندش و نگه داشت.

 ـــ م...منم..منم از آشناییتون خوشحال شدم آقای آربین...

 میشه....نفس تو نگفته همه جا سکوت بود که یکدفعه شیما خل و چل جیػ مالیم زد: واااااای....من باورم ن

 بودی همسر آیندت کیارش...منظور آقای آربینه....

 کیارش: و منم بخاطر همین شیفتش شدم....نفس یه خصلت خوبش اینه که پزنمیده و دارایی هاش و به رخ 

 دیگران نمیکشه....

 وتون مثل همه... شیما لبخند رضایت بخشی زد و گفت: نه....پس واقعا بدرد هم می خورید....طرز فکر هرد

 واقعا خوشحال شدم که هم تو رو دیدم و هم شمارو جناب آربین....امیدوارم خوشبخت و به پای هم پیر شید...



 ـــ ممنون شیما جون....حاال بودی...بیا باال یه چیزی بخور.

 بگیریم؟ـــ نه مرسی....باید برم....فقط میخواستم زیارتتون کنم....همین...فقط میشه سه تایی عکس 

 من و کری فهمیدیم که میخواد به بقیه نشون بده.

 ـــ اشکالی نداره.

 عکس و گرفتیم.

 ـــ ممنون.

 ـــ لطؾ داری...

 ـــ خدانگهدار.

 کیارش: خدا حافظ.

 من: خدافظ.

 من تا دم در همراهیش کردم....کیارش داخل رفت.

 ـــ میگم نفس...

 ـــ هوم؟

 ....دست همه دخترای فیس و افاده ای و از پشت بستی...ـــ بابا ایول بهت....واقعا محشری

 ـــ چرا مگه؟

 ـــ چجوری تونستی تورش کنی؟

 ـــ عزیزم ماجرای من و کیارش با چهارتا نگاه رقم نخورد....

 ـــ پس امیدوارم همینطور عاشق هم باشید....خیلی خوشحال شدم....وای...نمیدونی به دوستام بگم....

 مه آدم هستن دیگه...ـــ خب حاال....ه

 ـــ خدافظ...

 ـــ بای گلم...سالم برسون.

 

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

 میوه آوردم و باهم می خوردیم و تلویزیون تماشا می کردیم.



 ـــ کیارش من خوابم میاد...میشه برقا و خاموش کنیم و بخوابیم؟

 ـــ االن نود شروع میشه نفسی...

 ـــ بخوابیم دیگه کیارشی....

 ه...وایستا نود و نگاه کنیم...بعد....ـــ ن

 ـــ نه...باید بخوابیم...

 ـــ لج نکن دیگه نفس...بچه ای مگه؟

 ـــ آفرین پسر خوب....بخوابیم...باشه؟

 ـــ نه دخترم....اول نود...بعد خواب....

 ـــ اه...من خوابم میاد....میرم بخوابم.

 ـــ نه....

 ـــ نه؟

 ـــ شما کنار من میمونی....

 ـــ کیـــــــــــــــــارش....

 ـــ جان کیارش؟

 ـــ بخوابیم....

 ـــ باشه نمیخوابیم.

 با عصبانیت بالش و توی سرش زدم....اونم خندید.

 

 کیارش

 ده دقیقه ای گذشته بود....برنامه نود شروع شد....

 ـــ خب...نود شروع شد...

 صدایی نشنیدم.

 .خواب رفته بود....سرم برگردوندم و به نفس نگاه کردم...

 صورتش هنگام خواب مثل بچه ها میشه....



 روی شونه من خوابش برده بود.

 موهاش و بوییدم و بؽلش کردم....

 بردمش توی اتاق و روی تخت گذاشتمش....

 االن دیگه بهم محرمیم....و من از اینکه بهم اعتماد کرد خوشحالم.

 پتو و روش کشیدم....

 بعد آروم لبش و بوسیدم....نگاه عمیقی بهش کردم و 

 این کارو نکرده بودم....حریم ها و سعی کردم  بوسه های امروز ، اولین بوسه زندگیم بود...من با هیچ دختری

 همیشه حس کنم....

 از اتاق خارج شدم و برنامه و دیدم....کمی بعد هم همونجا خوابم برد.

 

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

 نفس

 ساعت هفت صبح بیدار شدم.

 و صبحونه درست کنم.... خب برم

 صورتم و آب زدم و به آشپزخونه رفتم....صبحونه و درست کردم و بلند گفتم: کیارش....کیارش...

 ـــ ها؟...خوابم....

 کنارش رفتم و گفتم: بیدار شو آقا....وگرنه بد می بینیاااا....

 چشماش و باز کرد و سریع بلند شد...

 قبل ها پارچ آب و روی سرم خالی نکن...ـــ نه....بیدار میشم....فقط مثل 

 خندم گرفت...اونم خندید.

 صبحونه و خوردیم و آماده رفتن شدیم....

 ماشین و روشن کرد و راه افتادیم.

 ـــ کیارش...

 ـــ جانم؟



 ـــ میگم چرا به مامان اینا خبر ندادی که من زندم؟

 ـــ خب سوپرایز بشن که بهتره.

 ـــ مامانت...ماما...

 م و قطع کرد: اون از وقتی که فهمید تو همون دختر عموی گمشده ی منی ، حالش بد شده و یه پاش خونه حرف

 هست و یه پاش بیمارستان....

 بعد از چند ساعت رسیدیم....

 ...آخه کیارش به خونه زنگ زد و بهم گفت که مامانم اینا خونشون هستن.اول تهران رفتیم.

 به خونشون رسیدیم.

 در و باز کرد....وارد که شدیم ، کیارش گفت: وایستا باهم بریم....میترسم همه سنگ کوب کنن.با ریموت 

 خندیدیم....

 ماشین و پارک کرد و باهم داخل رفتیم.

 صدای مامان و مادر کیارش ، یا بهتره بگم زن عمو از دور به گوش میرسید.

 ـــ دخترم....جوون بودی....چرا مارو تنها گذاشتی مادر.

 ــ عزیزم من و ببخش....کیارش من و هیچ وقت نمیبخشه....اون ازم دلخوره.ـ

 ناراحت شدم...البته خوشحالم بودم که باالخره زن عمو من و شناخت و تفکر ؼلطش و نسبت بهم عوض کرد.

 کیارش جلوتر از من رفت...

 کیارش با خوشحالی گفت: سالم.

 همه تعجب کرده بودند....

 همه بودند....

 ا: سالم....خوبی کیارش جان؟کیان

 عمو ) بابای کیارش ( : حالت خوبه بابا؟

 پارسا: سالم....بهتری؟

 کیارش: عالی....بهتر از این توی عمرم نبودم.

 خندم گرفته بود....آخه قیافه هاشون دیدنی بود....چشاشون از کاسه بیرون زده بود....کیارس و کیانا هم 



 دهنشون باز بود.

 روشکر که حالت خوبه.نوشان: خب خدا

 کیارش: راستی مامان....

 ـــ جان مامان؟

 ـــ من میخوام ازدواج کنم....با یه دختر که دوسش دارم.

 یکی بیاد اینا و جمع کنه....

 مامانم عصبانی بلند شد: معلومه چی میگی آقا کیارش؟

 ـــ کامال جدی گفتم.

 عمو بلند شد: کیارش....کافیه....

 رد عالقه ام و هم آوردم....اینجاست...بگم بیاد؟ـــ تازه دختر مو

 همه با تعجب به سمت من نگاه می کردند.

 من وارد شدم و اولین کسی که فهمید من نفس هستم ، مامان بود.

 مامان با سیلی از اشک بطرفم اومد.

 ـــ این نفسه....دخترم نفسه....تو دخترمی...

 منم گریم گرفت....

 .من همونم نرگسی آق پوریا...برم...ـــ آره قربونت 

 تا این حرؾ و زدم ، پارسا و بابا هم به سمتم اومدند....

 پارسا بؽلم کرد.

 .داداش پارساـــ سالم 

 خودتی؟ ی...خواهریـــ سالم عزیزکم....نفس

 ـــ آره داداشی....خودمم.

 کیانا و نوشان و پونه هم من و بؽل کردند...

 ح داد.کیارش همه ماجرا و براشون توضی

 زن عمو کنارم نشسته بود و دستم و سفت نگه داشته بود و می فشرد.



 زن عمو: نفس....دخترم...

 ـــ بله زن عمو؟

 اشکش جاری شد.

 ـــ من و می بخشی؟....من متاسفم....واقعا نمیخواستم....

 کلیه....حرفش و قطع کردم: این چه حرفیه...همین که فهمیدم از خانواده به این خوبی هستم خودش 

 مامان انگار کمی ناراحت شده بود....

 مامان و بابا و پارسا و پونه از جاشون بلند شدند.

 بابا: ببخشید که مزاحمتون شدیم جناب آربین.

 ـــ خواهش میکنم....افتخار دادید....ازتون متشکریم که دخترمون بزرگ کردید.

 تی ، خوشحال میشم که بهمون سری بزنی...مامان جلوم اومد و با بؽض گفت: عزیزم...اگه دوست داش

 این بدترین خبریه که میتونی بشنوی....خانواده ای که نوزده داشت گریم می گرفت....مامانم ، مادرم نبود...

 سال باهاشون زندگی کردی ، از خونت نیستند....

 دستش و بوسیدم و گفتم: این چه حرفیه مامان....منم باهاتون میام.

 نفس جان پیش ما هست....عزیزم شاید تو ما رو خوب نشناسی....ولی ما که تو رو تازه پیدا  زن عمو: حاال

 کردیم....

 مامان سریع خداحافظی کرد و رفت....

 بابا اینا هم رفتند.

 من فقط نگاهشون می کردم...اندوهم بیشتر شده بود....میتونستم حس کنم که مامانم داره گریه میکنه....

 و روی شونم گذاشت و گفت: دخترم من و می بخشی؟ زن عمو و دستش

 لبخندی زدم و گفتم: زن عمو من شما رو درک می کنم....حق داشتید.

 ـــ نه....حق نداشتم که اینجوری دربارت قضاوت کنم....من تو رو خورد کردم....نفس من...من بدترین کار و 

 این تفکر اشتباه و هنوز داشتم.باهات انجام دادم....شاید اگه تو دختر گمشدمون نبودی 

 ـــ زن عمو اینقدر خودتون و سرزنش نکنید...

 ـــ میشه بهم مامان بگی؟



 با این حرفش نگاهم ناخودآگاه به سمت کیارش کشیده شد....اونم نگاهم می کرد.

 عمو: دخترم....من و زن عموت از وقتی که بچه بودی دوست داشتیم تو و کیارش بهم برسید....

 ا: حتی پدربزرگمون هم این پیش بینی و کرده بود....کیان

 خدمتکار اومد و گفت: بفرمایید...شام حاضره.

 نوشان: این بحث ها و میشه بعد هم کرد....االن شام بخوریم بهتره.

 کیارش: منم موافقم.

 زن عمو دستم و داشت و باهم به سمت میز شام رفتیم.

 ا هم پیش هم نشستند....عمو و زن عمو هم دو سر میز نشستند.کیارس و نوشان کنار هم و کوروش و کیان

 فقط دو جا کنارهم بود....

 خدا معلومه دیگه...نفس جان تو هم باید کنار آقاتون بشینی...آخ جووووون...خداک تو سرت  هه....خب خنگ

 یوونه ای... دکه اینقدر ذوق زده میشی....خب چکار کنم....دست خودم نیست....کاره دل هست دیگه....

 واااای....بسه دیگه...پاک خل شدم رفت....

 کیارش نشست....

 زن عمو: نفس جان....کنار کیارش بشین دخترم.

 لبخندی زدم و کنارش نشستم.

 زن عمو: نوشان...دخترم....

 ـــ بله مامان؟

 ـــ اون خورشت و به نفس جان بده.

 خورشت و بهم داد و منم ازش تشکر کردم.

 ن عمو روی خوشش و نشون بده یعنی نونت توی روؼنه....واال....میگم اگه ز

 آخر شب ، موقع خواب ، عمو و زن عمو توی اتاق خودشون و کیانا و کوروش هم روی تخت خودشون و 

 نوشان و کیارس هم همینطور.

 زن عمو یه اتاق شیک و مجهز و بهم داد...

 اول یه دوش گرفتم و بعد نمازم و خوندم.



 یبرد....پیش خودم گفتم حاال چکار کنم....ای بابا...اها...خوابم نم

 حس فضولیم گل کرده بود....نفسم دیگه...آخر شب هم حس فضولیم گل میکنه....

 در اتاقم و آروم باز کردم....میخواستم به اتاق آقامون برم.

 ره تا بهش برسی...از پله ها باال رفتم....چون اتاق کیارش یه جور طراحی شده که چند تا پله میخو

 آروم دستگیره و فشار دادم و در و باز کردم.

 خوابیده بود.

 در و بستم و داخل رفتم.

 کناره ی تخت نشستم و بهش خیره شدم.

 ـــ چرا اینجا اومدی؟

 ـــ بیداری؟

 ـــ آره.

 ـــ خوابم نمیبرد ، گفتم بیام اینجا.

 بهم عمیق نگاه کرد...

 یم؟من: میگم بریم بیرون قدم بزن

 ـــ باشه خانومی....

 بلند شد و دوتایی به سمت باغ رفتیم.

 چراؼا روشن بود و من از این بابت نمیترسیدم.

 ـــ میخوای چکار کنی نفس؟

 ـــ چیو چکار کنم؟

 ـــ خانوادت و میگم....آقای زارع...پارسا...مامانت.

 ـــ معلومه...پیششون میرم.

 وایستادیم.

 هست که میتونی برای قدر دانی ازشون انجام بدی.... ـــ آره...این بهترین کار

 به زمین خیره شدم.



 ـــ نفس....

 تاطکمممخخخخخزطببوم بهش نگاه کردم....انگار تردید داشت که بگه....

 ـــ فردا....فردا صیؽمون باطل میشه....این و میدونستی؟

 با تکون دادن سر متوجش کردم که یعنی آره....

 حلقه بست....دستاش و دور کمرم 

 چهرش توی شب جذاب تر بود....ته ریشش جذابیتش و بیشتر می کرد.

 تو چشمای هم دیگه ؼرق شده بودیم....

 و لبش و روی لبم گذاشت... بم نگاه می کرد نزدیک تر اومدهمونطور که به ل

 حس جالبی بود.

 جد میاورد....چشمامون باز بود و همدیگر و نگاه می کردیم...سبز بودن چشاش من و به و

 زبونش و توی دهانم برد و منم همراهیش کردم.

 من و بؽل کرد و با خودش به ته باغ برد....بوسه های ریزش از هرچیزی برام لذت بخش تر بود.

 شالم و برداشت و دستاش و توی موهام برد....

 دختر زندگیم بودی و تو رو میخوام نفس....فقط خودت و...تو بهترین  لبش و به الله گوشم نزدیک کرد:

 هستی....

 لبخند زدم و این بار من زودتر لبش و بوسیدم.

 

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

 صبح ساعت هشت از خواب بیدار شدم.

 پْىیؼم. یوَ ػاؿ تْمی تًْیکیَ ىلْاؿ ریي ػّػی ّ صورتم و آب زدم و لباس خوابم و در آوردم....

 بیرون از اتاق رفتم.

 ند....همه سر میز منتظر من بود

 سالمی کردم و نشستم...

 داشتم چای میخوردم که یادم اومد امروز.....امروز من و کیارش بهم محرم نیستیم.



 صبحونه که تموم شد ، از سر جام بلند شدم.

 زن عمو: کجا نفس جان؟

 م.... ـــ می بخشید....ولی من نمیتونم خانوادم و ترک کنم....اونا حقشون نیست که اینطوری ازشون جدا بش

 من تصمیم خودم و گرفتم.....

 کیانا: و اون تصمیم چیه دخترعمو؟

 ـــ میخوام با خانوادم....یعنی خانواده زارع زندگی کنم.

 عمو: حق با تو دخترم....هرجور صالح میدونی....زندگی خودته....بهترین راه همینه.

 به کیارش نگاه کردم....لبخند رضایت بخشی تحویلم داد....

 ت لباس نو توی کمد گذاشته بود...ز صبحونه لباسم و پوشیدم.....کیانا برام چند دسبعد ا

 لباسم و پوشیدم.

 اف اتاهن کَ تیـّى اّهؼم ّ پاییي کَ ؿكتن ، فى ػوْ پیين اّهؼ...

 ـــ ػعتـم تٌِایی ًـّ....ّاینتا کیاؿه ُن تاُات تیاػ.

 ًیْهؼٍ ًلل عاًن....عْػهًْین صاال ػیگَ....یکی تیاػ ًلل ّ تگیـٍ.....ّای کَ ایي ُوَ عْتی تِت 

 کیاؿه ُن اف عؼا عْامتَ مـ مَ مْت آهاػٍ ىؼ ّ مـ هاىیٌو ىؼین....یَ رْؿ هیگن اف عؼا عْامتَ اًگاؿ 

 ُویي ػّ ػهیوَ پیو کیاؿه تْػ کَ ػاىت تال تال هیقػ....ّاال....

 تَ ٍؼا ػؿاّهؼ.تْی ؿاٍ صـكی تیٌوْى ؿػ ّ تؼل ًيؼ....تا ایٌکَ هْتایل کیاؿه 

 ـــ مالم...تلـهاییؼ...

 ـــ ........ .

 ـــ هگَ ًگلتن کَ ػیگَ تِن فًگ ًقى....گلتن یا ًگلتن؟

 ـــ ........... .

 ـــ علَ ىْ...ًویغْام ٍؼای ًضنت ّ تيٌْم....هیلِوی؟

 عاًن اّى ؿّی هي ّ  ّاینا تثیٌن....االى چی ىؼ؟؟؟.....یَ ػعتـ ػاؿٍ تا کیاؿه صـف هیقًَ؟....َُ...هخل ایٌکَ

 ًؼیؼٍ....پل ّاینا ّ تواىا کي...

 ؿّ تَ کیاؿه گلتن: گْىی ّ تؼٍ تَ هي....



 کیاؿه تا تؼزة تَ هیاكَ صن تَ راًة هي ًگاٍ کـػ....

 اصناك کـػم تـای یَ لضظَ عـکیق ىؼٍ....الثتَ تایؼم هیيؼ....

 ـــ گْىی ّ تؼٍ....کاؿ ػاؿم.

 ػ.اًّن تؼّى هؼطلی گْىی ّ تِن ػا

 ـــ تقى کٌاؿ...

 کٌاؿ فػ.

 اف ایٌکَ هخل تچَ ُا صـكن ّ گْه هیؼاػ عٌؼم گـكتَ تْػ.

 اف هاىیي پیاػٍ ىؼم.

 گْىی ّ تْی ػمتن گـكتن.

 ـــ الْ....کیاؿه....ػيون.....ػيون....کزایی؟

 ـــ تثیي ػعتـٍ ػولی ػكؼَ آعـتَ کَ تَ کیاؿه فًگ هیقًی....

 ت: تْ ػیگَ کؼّم عـی ُنتی؟....کیاؿىن کزامت؟...گْىی ّ تؼٍ تَ ػيون.ػعتـٍ کَ اًگاؿ تؼزة کـػٍ تْػ گل

 ـــ َُ....فُی عیال تآل....ػيون؟....عاًْم تِتـٍ ایٌوؼؿ عْػت ّ مثک ًکٌی ّ تـی ؿػ کاؿت.

ـــ تثیٌن رْرْ تْ کی ُنتی ػیگَ؟....تؼتغت کیاؿه كؤ ػاؿٍ هغت ّ هیقًَ...اّى ؿّاًی تـای تلـیش یاُات 

 تیچاؿٍ.... ػّمت ىؼٍ

 ـــ هْاظة صـف فػًت تاه...ػكؼَ آعـتَ کَ تَ ًاهقػم تُْیي هیکٌی....

 ـــ ًاهقػت؟

 ـــ اگَ یکثاؿٍ ػیگَ ُن امن یا ىواؿت ّ تْی گْىی ىُْـم تثیٌن ، ؿّی مگ هي ّ هیثیٌی....كِویؼی تی صیا؟.. 

 ...ػیگَ ُن ًوثیٌن ػّؿ ّ تـ صاال ُن تـّ صـً هیغْؿی رْه هیقًی...تـّ کَ االى ًْتت ػول تیٌیت ُنت.

 ًغْاػ تاُات افػّاد کٌَ....ىُْـم هیپلکی....ّگـًَ کاؿی هیکٌن کَ کاؿگـ ىِـػاؿی ُن 

 ًقاىتن صـكی تقًَ ّ گْىی ّ هطغ کـػم.

 اف ُویي االى تایؼ هْاظة ػيوت تاىی....ػاؿًؼ الکی الکی ػيوت ّ افت هیگـًااااا.....ّاال.....

 ػاعل هاىیي ًينتن....

 ىی ّ تِو ػاػم....گْ

 ـــ چی گلتی ىیطْى؟



 ـــ ایي یَ تضج فًًَْ تْػ...ىوا کاؿی تَ ایي چیقا ًؼاىتَ تاه.

 ـــ اف ایي تَ تؼؼ تایؼ عْػم رْاتيْى ّ تؼم...الفم ًینت تْ تاُاىْى ػُي تَ ػُي تيی...اؿفىو ّ ًؼاؿى.

 َ هي اف اّى ػعتـای چين ّ گْه تنتَ ًینتن ـــ اتلاها....هي تایؼ تاُاىْى ػُي تَ ػُي تين ّ تِيْى تلِوًْن ک

 ّ صناب کاؿ ّ ػمتيْى تقاؿم...

 عیاتْى پـت کـػ....یَ ػكؼَ گْىیو ّ ّمٔ 

 ُوْى لضظَ ُن یَ کاهیْى لِو کـػ.

 ـــ چکاؿ کـػی؟

 ـــ تا ایي کاؿ ػیگَ ُیچ کؼّهيْى تاُام کاؿی ًؼاؿى ّ عاًْهن ایٌوؼؿ ًاؿاصت ّ ػَثی ًویثیٌن....

 م ّ گلتن: هوٌْى....لثغٌؼی فػ

 اًّن چيوک فػ ّ ؿاٍ اكتاػ.

 تَ عًَْ کَ ؿمیؼین ، اف کیاؿه عْامتن تا تاال تیاػ....اها گلت کَ کاؿ ػاؿٍ.

 فًگ ػؿ ّ فػم....ػؿ تاف ىؼ ّ ػاعل ؿكتن.

 ُوَ عًَْ تْػًؼ....

 چيوای هاهاى پق کـػٍ تْػ.....هؼلْم تْػ کَ ػیية گـیَ کـػٍ.

 ـــ مالم....

 م ػقیقم....عْه اّهؼی.هاهاى: مال

 اهـّف کَ تَ عًَْ اّهؼٍ تْػم ، یَ صل ؿـیة تاُام تْػ....اًگاؿ هِواى ُنتن....كْای عًَْ تـام آىٌا ًثْػ.

 اىکام راؿی ىؼ....

 هاهاًن ّ تـل کـػم ّ ػمتو ّ تْمیؼم....

 ـــ چـا ًویغْایي هي ایٌزا توًْن؟....ایٌوؼؿ فّػ تـاتْى تی اؿفه ىؼم.

 تن اّهؼ ّ گلت: ایي ّ ًگْ ػعتـم....هي ّ هاهاًت اف ػیية پلک ؿّی ُن ًقاىتین....عًَْ تؼّى تْ تاتا تَ مو

 مْت ّ کْؿٍ....ها اًتغاب ّ تـای عْػت گؾاىتین...

 ـــ ّ هٌن اًتغاتن ّ کـػم.

 هاهاى: تَویوت چیَ؟



 ـــ هي یَ عاًْاػٍ ػاؿم....اًّن هاهاى ًـگل ّ تاتا پْؿیا ّ ػاػاه پاؿما....

 اتا ّ هاهاى ُـػّ ُوقهاى تـلن کـػًؼ.ت

 لثغٌؼ فػم.

 پًَْ: اُا....یؼٌی هي ایٌزا ؿـیثَ ام؟

 عٌؼیؼم ّ گلتن: ىوا کَ آتزی ها ُنتی....عْتی اری کْچْلْ؟

 پاؿما ػؿ صالی کَ اىک ىْم ٍْؿتو ّ عیل کـػٍ تْػ ، گلت: هـتْى آتزین تـم کَ فّػی ىیطْى هیيَ.

 عْىوقٍ ػؿمت کٌن. هاهاى: تچَ ُا هي تـم یَ ؿؾای

 ىام ّ عْؿػین ّ عالٍَ هي ػّتاؿٍ تَ روغ عاًْاػٍ تـگيتن....

 ىة پًَْ پیيوْى هًْؼ ّ هي ّ پًَْ کٌاؿ ُن تْی اتاهن عْاتیؼین....پاؿما ُن هیغٌؼیؼ ّ ُی هی گلت فًن تایؼ 

 فػین کَ هاهاى  پیو عْػم تغْاتَ...الثتَ هٌن رلْه کن ػؿ ًیاّؿػم ّ تضج کـػم....ایٌوؼؿ مـ ُوؼیگَ ؿـ

 رلتوْى ّ ػػْا کـػ...ّهتی هاهاى ػػْا کـػ ، اًگاؿ اّى لضظَ ػًیا ّ تِن ػاػٍ تْػًؼ...هاهاًن....ایي فى ٌُْف 

 ُن هي ّ ػعتـه هیؼًَّ....مـه ّ تْمیؼم ّ اًّن هٌظْؿم ّ كِویؼ ّ اىک هِوْى چيواه ىؼ.

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

 ٍثش تا آیٌاف تَ ػاًيگاٍ ؿكتین....

 اهْى کَ توْم ىؼ ، کیاؿه ػًثالوْى اّهؼ.کالك ُ

 هي تغآـ آیٌاف تاُاه پيت ًينتن.

 کیاؿه آیٌاف ّ ؿمًْؼ....عیلی عٌؼّى تْػ.

 ـــ کیاؿه..

 ـــ راًن ػقیقم؟

 ـــ چـا اهـّف ایٌوؼؿ ىٌگْلی؟

 ـــ عة تغآـ ایٌَ کَ عاًْهن ّ ػیؼم...

 ـــ ػاؿم رؼی هیگن.

 ـــ هٌن رؼی گلتن.

 یَ چیقی ىؼٍ....آؿٍ؟ـــ ّلی اهـّف 



 ـــ آؿٍ.

 ـــ عة؟....چی ىؼٍ کَ ایٌوؼؿ ػاؿی ػًؼًّات ّ تغآـه ًوایو هیؼی؟

 ـــ هاهاًن یَ عثـ عْب تِن ػاػ....یَ عثـ ػالی...

 ـــ چَ عثـی؟

 ـــ ًَ ػیگَ...ًيؼ...اًّو ػیگَ تَ عْػم ؿتٔ ػاؿٍ....

 ـــ کیاؿه....هنغـٍ تافی ػؿ ًیاؿ.

 ی...كؼال تـّ عًَْ....مـیغ تـّ...ـــ تؼؼا عْػت هی كِو

 ـــ ّا..

 ـــ تْ تـّ.....کاؿی ًؼاؿی؟

 ـــ ًَ...عؼاكع...

 ـــ تای ػقیقم.

 ّاؿػ عًَْ ىؼم....

 ػاىت لثاك ُا ّ اتْ هی کـػ.هاهاى 

 ـــ مالم تـ هاػؿ هضتـهَ...

 ـــ مالم ػعتـم....عْتی هاػؿ رْى؟

 ـــ هـمی....

 ، گلتن: چَ عثـا؟....پًَْ ًیْهؼ؟ُوًْطْؿ کَ لثامن ّ ػؿ هیاّؿػم 

 ـــ ًَ...ٍثش تا پاؿما تـای ًاُاؿ تیـّى ؿكتي....هخل ایٌکَ ؿكتي مؼ کـد....

 ـــ اّّّّ....پل ؿكتي عْىگؾؿًّی...

 عٌؼیؼین.

 اف ػاعل یغچال یَ میة گـكتن ّ گاف فػم...

 ـــ ًلل...

 تا ػُاى پـ گلتن: رًْن هاهاًی؟

 ـــ تْ ًویغْای افػّاد کٌی؟



 ـــ چطْؿ؟

 ـــ تـات عْامتگاؿ اّهؼٍ.

 تا ىٌیؼى صـكو پْمت میة تْی گلْم گیـ کـػ ّ تَ مـكَ اكتاػم.

 ـــ چت ىؼ هاػؿ؟

 کوی آب عْؿػم.

 ـــ ُیچی...

 ـــ ػاىتن هیگلتن....

 ـــ تثغيیؼ هاهاى....هي تـم ػاعل اتاهن...کاؿ ػاؿم.

 ـــ ػاؿم تاُات صـف هیقًن ػعتـ.

 تـگيتن.

 ق ًلل؟ـــ تلَ ػقی

 ـــ هیگن تـات عْامتگاؿ اّهؼٍ....

 ـــ عة اّهؼٍ تاىَ....عْػتْى کَ هیؼًّیؼ رْاتن چیَ...

 ـــ ّلی ٓـف آػم صناتی ُنتا...

 ـــ ُـ کی هیغْاػ تاىَ....صٍْلَ ًؼاؿم.

 ـــ ُـرْؿ ػّمت ػاؿی....تَ ُـ صال اهية هیاى..

 ػاػ فػم: اهية؟

 ـــ ّای هلثن....چـا ػاػ هیقًی؟

 لی هي کَ آهاػٍ ًینتن.ـــ ّ

 ـــ ّلی تْ کَ گلتی رْاتت هٌلیَ...

 ـــ تاه...

 ىة ىؼ ّ پاؿما ّ پًَْ ُن اّهؼًؼ.

 ػاهي کْتاٍ تَ ؿًگ ًیلی کَ اف تاال کوی گياػ ىؼٍ ّ تلْف ماػٍ ّ ىیک ّ کلو پاىٌَ ػاؿ ًْک تیق تْی 

 عیلی هيٌگ ىؼٍ تْػم....عًَْ....



 تگیـم.ٍؼای آیلْى تاػج ىؼ تا هي امتـاب 

 گل ّ ىیـیٌی ّ ػمت یَ عاًن ػیؼم.

 ُـ مَ ًلـ ّاؿػ ىؼًؼ....عاًن ّ آها ّ یَ پنـ عْىتیة....هُْای رْ گٌؼهی ّ پْمت ملیؼ ّ چين ػنلی....

 عیلی عْىگل تْػ ّلی عة ُـچی تْػ تَ کیاؿىن ًوی ؿمیؼ.

 اٍال ًویغْامتن ّاؿػ هزلل تين....چْى هي عْػم یکی ّ ػاؿم.

 ٍضثت تْػ کَ ٍؼای آیلْى ػّتاؿٍ ػؿ اّهؼ.پؼؿ پنـٍ هيـْل 

 هاهاى ػؿ ّ تاف کـػ ّ گلت: آهای آؿتیي ایٌا ُنتي.

 ّااااااااااااااای....چــــــــــــــــی؟؟؟....کیاؿه ایٌا اّهؼى؟....هیاكَ کیاؿه ػیؼًی هیيَ ّهتی ؿهیثو ّ تثیٌَ...

 ػمت کیاؿه ُن گل ّ ىیـیٌی تْػ.ُـ مَ تیپ فػٍ تْػًؼ....ػوْ ّ فى ػوْ ّ کیاؿه كؤ تْػًؼ....

 چای ّ ؿیغتن ّ پغو کـػم.

 کیاؿه کٌاؿ ُوْى پنـٍ کَ كکـ کٌن اموو پیواى تْػ ًينت....

 هْهغ پغو کـػى چای ّهتی تَ کیاؿه ؿمیؼم ، ػوْ گلت: آها پْؿیا هؼـكی ًویکٌی؟

 ـیق آّؿػى.تاًکوْى ُنتي کَ تـای ػوـ عیـ...تـای ًلل راى تيـــ ایيْى رٌاب ىاپْؿی ؿییل 

 کیاؿه کَ ػاىت چای ّ هی گـكت ، تا ىٌیؼى صـف تاتا کوی چای ّ تْی ػمتو ؿیغت...

 چای ّ کَ پغو کـػم ، کٌاؿ پًَْ ًينتن.

 عاًن ىاپْؿی: عة....صاال ػـّك گلن هیيَ تا پیواى راى تـٍ  ّ صـكی تقًي؟

 هاهاى تِن اىاؿٍ کـػ کَ یؼٌی پاىْ....

 .کیاؿه ًگاٍ عيوگیٌو ّ تَ پیواى ػّعتَ تْػ....تا ًگاُن تِو التواك هی کـػم کَ پا ىؼم ّ پیواى ُن تلٌؼ ىؼ..

 عًْنـػ تاىَ...ّلی اهکاى ًؼاىت.

 تَ اتاهن ؿكتن....اًّن پيت مـم اّهؼ....پنـ هْػب ّ عزالتی ای تْػ.

 ـــ عة؟

 تِن ًگاٍ کـػ...

 ـــ عة....عة....ىٌیؼم ىوا پقىکی هیغًْیؼ....

 ..ّ ىوا؟ـــ تلَ...ػؿمتَ..



 ـــ هٌن ػتیـ ُنتن....هؼلن ػتیـمتاى...ؿىتَ ؿیاّی...

 ُوْى تیي یکی ػؿ فػ...

 هي: تلـهاییؼ.

 ػؿ تاف ىؼ ّ کنی کَ اًتظاؿه ّ ًؼاىتن ّاؿػ ىؼ....

 کیاؿه تا ًگاٍ تؼ هیٍْ آّؿػٍ تْػ.

 تا اعن گلت: ایي ّ ًـگل عاًْم گلتي کَ تیاؿم.

 گَ ػؿمتَ؟پیواى: رٌاب آؿتیي....کیاؿه آؿتیي ػی

 ـــ ػؿمتَ.

 ـــ عْىضال ىؼم ىوا ؿّ ػیؼم....

 ـــ تثغيیؼ....ًلل ، پًَْ عاًن کاؿت ػاؿٍ....

 پًَْ تا هي کاؿ ػاؿٍ؟

 تَ اٍـاؿ کیاؿه اف اتام تیـّى ؿكتن ّ پًَْ ّ کٌاؿ ػؿ ػیؼم.

 ـــ کاؿم ػاىتی پًَْ؟

 ـــ هي؟....ًَ.

 ـــ ّلی کیاؿه گلت کَ کاؿم ػاؿی...

 گلت: اّّّ...پل تاالعـٍ ؿیـت آها گل کـػ.... پًَْ عٌؼیؼ ّ

 چی؟....ؿیـت؟....تؼتغت ىؼم....ًکٌَ کیاؿه ػمت تَ یوَ تاُاه تيَ....عؼارْى کوک کي....

 پٌذ ػهیوَ ًگؾىتَ تْػ کَ کیاؿه ّ پیواى اف اتام تیـّى اّهؼًؼ.

 ؿكتین. تؼّى ایٌکَ تَ ها ػّتا ًگاٍ کٌٌؼ تَ پاییي ؿكتٌؼ. هي ّ پًَْ ُن پيت مـىْى

 ٌُْف هي ّ پًَْ پاییي ًـمیؼٍ تْػین کَ پیواى ّ هاػؿ پؼؿه تلٌؼ ىؼًؼ ّ اف ُوَ عؼاصاكظی کـػًؼ.

 اف تؼزة ػاىتن ىاط ػؿ هیاّؿػم....ّا....ایي یکؼكؼَ چو ىؼ؟؟؟

 تاتا ّ هاهاى ُن تؼزة کـػٍ تْػًؼ.

 تاتای پیواى تغآـ یَ ػلیل کَ هؼلْم تْػ الکی ُنت عؼاصاكظی کـػ.

 کَ تـای هي تؼ ًيؼ...هٌن ُویي ّ هیغْامتن.... عالٍَ



 ػوْ ّ فى ػوْ ُن اف ایٌکَ اًّا ؿكتٌؼ عْىضال تْػًؼ....کیاؿه کَ ػیگَ ًگْ....ىَت هیقػ...عغظ.... الثتَ 

 هي آویٌاى ػاؿم کَ ُویي آم امی عْػهْى تَ پیواى یَ چیقی گلتَ....

 ػوْ: ًلل راى....

 ـــ تلَ ػوْ؟

 یؼٌی...ها ایٌزا ُنتین...ها تـای عْامتگاؿی تْ اّهؼین.ـــ ؿامتو....ها...

 فى ػوْ: کیاؿه ػاىن ًلنَ....ها ُن ًویغْامتین رلْی ایي ػين ّ تگیـین...اّهؼین تـای عْامتگاؿی اف ًلل 

 رْى تـای کیاؿه...

 اًگاؿ یَ عْاب تـام تْػ....یؼٌی اّى لضظَ 

 .هـتْى ػظوتت کَ اگَ تغْای یکؼكؼَ ُوَ چیق ّ رْؿ هي؟....کیاؿه عْامتگاؿین اّهؼٍ؟؟؟....ّای عؼا...

 هیکٌی.

 کیاؿه لثغٌؼ هِـتًْی تِن فػ....هٌن ُویٌطْؿ.

 تاتا ّ هاهاى ُن عیلی عْىضال ىؼٍ تْػًؼ....اًگاؿ ُویي ّ هیغْامتي تيٌْى.

 فى ػوْ: عة کیاؿه ّ ًلل راى....تـیؼ یَ گْىَ ای ّ صـكاتْى ّ تقًیؼ.

 كکـ کٌن اف هثل صـكاىْى ّ فػى....پًَْ: الثتَ ایي فّد کَ 

 ُوَ عٌؼىْى گـكت.

 ُـػّ تلٌؼ ىؼین ّ تطـف اتاهن ؿكتین....

 هي ؿّی تغت ًينتن....کیاؿه ؿّی ٌٍؼلی کٌاؿ تغت ًينت.

 ػاىتن تَ ایي كکـ هیکـػم کَ ػٍ ػهیوَ پیو تا االى چوؼؿ اّّاع تـییـ کـػ....

 ...کیاؿه تک مـكَ ای کـػ ّ گلت:تثیٌیؼ عاًن فاؿع.

 تا تؼزة ًگاُو کـػم.

 ّ الثتَ  ـــ هي کیاؿه آؿتیي ، امتاػ ػاًيگاٍ تْػم ّ ػؿ صال صاّـ پقىک ُنتن...ػکتـ هـق ّ اػَاب....

 تْی ػاًيگاٍ ّهتی ىوا ؿّ عْاًٌؼٍ هؼـّف کيْؿی ُن ُنتن....آٌُگ ُای فیاػی ُن ػؿتاؿٍ ىوا عًْؼم....

 هْؿػ ًظـ هي تْػیؼ....هثال ػّمت ػعتـ ػاىتن.... ّلی تَ ػیؼم ػاىوتْى ىؼم.....ػعتـی تا ُوَ عٍَْیات 

 لطق ػالهَ ای کَ ًنثت تَ ىوا ػؿ هي تَ ّرْػ اّهؼ ایي مـگـهی ّ کٌاؿ گؾاىتن.... ػؿ لٌؼى ُن ػاىوتْى 



 تْػم....پنـی هــّؿ ّ تَ هْل تؼْیا مٌگ پا هقّیي ُنتن....ىایؼ ُن رؾاب ّ عْىگل تاىن... یَ عْاُـ 

  تْی ػًیا یک ًلـ ّ تیيتـ اف ُوَ ػّمت ػاؿم....اًّن ػيووَ.... ػم ّ یَ تـاػؿ ػّهلْ ػاؿم....تقؿگتـ اف عْ

 ًلنن....

 اف ٌٍؼلی تلٌؼ ىؼ ّ ػّ فاًْ رلْم ًينت....اف ػاعل ریة کتو یَ گل ؿف ػؿ آّؿػ ّ رلْم گـكت.

 ـــ صاال تا ایي صـف ُایی کَ فػم ، تا هي افػّاد هیکٌی؟

 یؼ...عٌؼیؼم....اًّن عٌؼ

 گل ّ افه گـكتن.

 ـــ ایي هنغـٍ تافیا چیَ ػیًَّْ؟

 ـــ ًگلتی....تا هي افػّاد هی کٌی؟

 ـــ عة تایؼ كکـام ّ تکٌن...

 تِن ًقػیک تـ ىؼ...

 ـــ تا هي افػّاد هیکٌی؟

 ـــ ُویٌزْؿی کَ ًویيَ....

 اف ریثو یَ کاػّ کْچیک ّ تِن ػاػ.

 ـــ ایٌن فیـ للظی....تافه کي.

 تِن ُؼیَ  ی کَ هاػؿتقؿگن اف کـػم.....ّااااااااااای....ًــــــــــــــَ....ایٌکَ ػطـ عْػهَ....ُوْى ػطـکاػّ ّ ت

 ػاػٍ تْػ....

 ـــ ّای....هـمی....تِتـیي کاػّیی تْػ کَ هیتًْنتی تِن تؼی.

 ػیکتـ اّهؼ...رْؿی کَ صاال ًلناه تاؿُای هُْام ّ تکْى هیؼاػ....قً

 افػّاد هی کٌی؟ـــ تا کیاؿه آؿتیي 

 ایٌثاؿ هي کوی ًقػیک اّهؼم.

 ـــ آؿٍ....تاُات افػّاد هیکٌن کیاؿه آؿتیي...

 لثغٌؼ هِـتًْی تِن فػ....هٌن ُویٌطْؿ....

 ـــ عْىثغتت هیکٌن ًلل...



 

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

 آیٌاف: عیلی فیثا ىؼی ًلل...

 ـــ هیؼًّن.

 ـــ ػیًَّْ...

 هٌِا ّ هِؼیل ُن کٌاؿم تْػًؼ...

 : ّای...چوؼؿ هيٌگ ىؼی....هیاكت اف اّى تیـیغتی ػؿ اّهؼ...هِؼیل

 ـــ تیيؼّّّْؿ...

 ُوَ عٌؼیؼین.

 کیاًا ٌُْف هؼل هُْاه توْم ًيؼٍ تْػ.

 آؿایيگـ ػاعل اّهؼ.

 ـــ عاًْها....ػـّك عاًْم....آها ػاهاػ تيـیق آّؿػى.

 ُوَ ػعتـا ػمت ّ مْت فػًؼ.

 کیاًا ُن آهاػٍ ىؼ...

 ..آهاػٍ ایؼ؟هٌِا: عة ػعی ُا.

 ُوَ گلتٌؼ: یل...

 ُوَ هاًتْ پْىیؼًؼ ّ پاییي ؿكتٌؼ...هٌن ىٌلن ّ پْىیؼم....لثامن ػکلتَ تْػ....کیاؿه تِتـیي لثاك ّ تـام کـایَ 

 ...ُتلوْى ُن تـای ػوْی هي ّ کیاؿه ُنت...ُوًْی کَ ػکتـ تْػ.ىؼّ ًین پْل کـایو  چِاؿکـػ... 

 هي تْػ ّ کیاؿك ماهؼّه کیاؿه تْػ.ُوَ پاییي ؿكتٌؼ....پًَْ ماهؼّه 

 پاییي ؿكتین....

 کیاؿه ّ تا ػمتَ گل تا ژمت عاٍی کٌاؿ هاىیي تْػ....كیلوثـػاؿ ُن ػاىت افه كیلن هی گـكت...

 ُوَ ػعتـا کٌاؿ رلتيْى تْػًؼ....) یَ رْؿ هیگن رلت اًگاؿ صیًّْي تیچاؿٍ ُا...عغغغظ.(

 تا اّهؼى هي ُوَ ػمت فػًؼ...

 ػمتْؿ كیلوثـػاؿ تطـكن اّهؼ.کیاؿه ٓثن 



 رْؿی کَ كؤ عْػم ّ كیلوثـػاؿ تثیٌین ، چيوک فػ..هٌن لثغٌؼی فػم ّ ػمتَ گل ّ گـكتن.ػمتَ گل ّ تِن ػاػ ّ 

 ػّ ًلـٍ ػاعل هاىیي ًينتین ّ تطـف ُتل ؿكتین.

 كیلوثـػاؿ ػاعل هاىیي پاؿما ایٌا ًينت.....ُوَ هاىیي ُا پيتوْى تْم هیقػًؼ...

 تو ّ تْی ػمتن گؾاىت ّ گلت: تاالعـٍ تَ آؿفّم ؿمیؼم.کیاؿه ػم

 ـــ ػیگَ کنی ًویتًَْ تْ ؿّ افم تگیـٍ.

 ـــ ًلل...

 ـــ راًن؟

 ـــ یَ مْپـایق تـات ػاؿم....

 ػمتام ّ تِن کْتیؼم ّ گلتن: ّای....چی ُنت صاال؟...کی هیغْای تِن تؼی؟

 ـــ كؼال ًَ....ُؼیَ ام ّ هیغْام رلْی روغ تِت تؼم.

 تا عْػ ُتل ػاىتن تَ ُؼیَ ام كکـ هی کـػم.

 تَ ُتل کَ ؿكتین ، کیاؿه ػؿ ّ تـام تاف کـػ....

 ػعتـا ّ پنـا ُوَ ػمت هیقػى....ىٌلن ّ کوی پاییي تـ آّؿػم تا هُْام فیاػی هؼلْم ًثاىَ....عْىن ًویاػ.

 موت آهایْى ؿكتٌؼ. ُتل عاًْها اّهؼًؼ ّ پنـا تَػعتـا تا ها تَ 

 ى ػوْ کَ ػؿ ٍؼؿ هزلل تْػًؼ ، تطـكوْى اّهؼًؼ ّ هي ّ تـل کـػًؼ.هاهاى ّ ف

 ػمت ػؿ ػمت کیاؿه تَ ٓـف رایگاٍ ؿكتن.

 ىٌلن ّ ػؿ ًیاّؿػم....چْى آهایْى تـای چٌؼ ػهیوَ هیغْامتي تیاى...

 ُوَ اّهؼًؼ....عاًْها ّ آهایْى...ُوَ عٌؼاى ّ ىاػ....

 تطـف ُويْى تـای عْه آهؼ گْیی ؿكتین.

 هیق کیاًا ایٌا تْػًؼ....تؼؼ آیٌاف ّ ؿمتا ایٌا.... اّلیي

 رلْتـ ؿكتین....ُویٌزْؿ مالم ّ تيکـ هی کـػین کَ چيون ًاگِاى ػیؼتو.

 لثغٌؼ فػم ّ گلتن: مالم....عْه اّهؼی.

 ّ ػمتن ّ رلْه ػؿاف کـػم.

 ّاهؼا ٍْؿتو هـهق تَ ّّْس هیيؼ ىـم ّ ػؿ ًگاُو عًْؼ...مپیؼٍ ػعتـی ًثْػ کَ عزالت تکيَ ّلی االى...



 یق ّ تِن گلتَ تْػ...هیؼًّنتن تاُاه چکاؿ کـػٍ.ىؼٍ تْػ....کیاؿه ُوَ چ

 

 کیارش

 ػاىتین تا ُوَ اصْال پـمی هی کـػین کَ مپیؼٍ ّ ػیؼم.

 ُوَ هارـای اّى ؿّف ّ تـای ًلل تؼـیق کـػم....اًّن هٌطوی تـعْؿػ کـػ...الثتَ ُوَ هٌظْؿم عیلی تا 

 رقییات ًثْػ....

 ًگاُو عزالت هْد هیقػ....كکـ هی کـػم ًلل تاُاه مـػ تـعْؿػ هیکٌَ....ّلی ػؿ ػیي ًاتاّؿی ػمت  اف

 رلْه ػؿاف کـػ ّ تا عْىـّیی گلت: مالم...عْه اّهؼی.

 ایي ػعتـ آعـ هي ّ تا هِـتًْی ُاه ػیًَّْ هیکٌَ.

 

 نفس

 افه کیٌَ ػاىتن ّلی گؾاىتن تَ  کیاؿه اف هّْْع تَاػف چیقی ًویؼًّنت....تِو ًگلتَ تْػم...تا ایٌکَ

 صناب ػعتـ ػوْ تْػًو...

 لثغٌؼ فّؿکی فػ ّ گلت: ك...مالم...هوٌْى. ّ ػمتن ّ كيـػ.

 ػمتو مـػ تْػ...ػاىت یظ هیقػ.

 افه گؾىتین ّ تا ُوَ اصْال پـمی کـػین.

 ًؼ گـكتَ تا تچَ ُا ّ ُوَ ّ ػػْت کـػٍ تْػین....اف ىیوا ّ آهای ّیلیام ّ ُونـه اّلیْیا کَ هنلواى ىؼٍ تْػ

 اماتیؼ ػاًيگاٍ ّ ُوکاؿای کیاؿه ّ چٌؼتا عْاًٌؼٍ هؼـّف ّ عالٍَ ُوَ ّ ُوَ....

 چٌؼ ػهیوَ گؾىتَ تْػ ّ عاًْها ّ آهایْى کٌاؿ ُن تْػًؼ.

 اؿکنت ُن تْػ...یکؼكؼَ کیاؿه اف راه تلٌؼ ىؼ ّ تِن گلت: مْپـایقم ّ االى هیغْام تِت تؼم ػيون.

 ٓـف اؿکنت ؿكت...تلٌؼگْ ّ گـكت ّ گلت: مالم...اهیؼّاؿم کَ اهية تِتْى عْه تگؾؿٍ... لثغٌؼی فػ ّ تَ 

 هوًٌْن اف ُوتْى کَ تا صْْؿ گـهتْى تَ هزلل ها كیِ تغيیؼیؼ...

 ُوَ ػمت فػًؼ.

 ـــ هي هیغْام االى یَ ُؼیَ تَ ُونـ ػقیقم...ًلل راى تؼم..یَ آٌُگ هغًَْ اهية...اهیؼّاؿم عْىو تیاػ.



 اااااااااای.....هوٌْى کیاؿه....آٌُگ تـای هي....آط رّّّّّّّْى...ّااا

 فػ ّ ىـّع تَ ّ لثغٌؼ چيوک ػمتن ّ گـكت ّ یَ ؿّ تَ هي اینتاػ... تـػ...ّمٔ پینت ؿهٌ هي ّ تا عْػه 

 عًْؼى کـػ:

 

 تام تْ ػمت ػيووَ ػًیاؿّ هي ػاؿمػم

 

 هؼ عؼای آموْى هي تْؿّ ػّمت ػاؿم

 هی کـػ.... تا ػمت تَ هي اىاؿٍ

 

 تا تْ عْىثغت تـیي

 

 ػاىن ِ ؿّ فهیٌن

 

 هنن تَ تْ کَ تا اتؼ

 

 تْیی ػقیقتـیٌن

 

 تا تْ عْىثغت تـیي

 

 ػاىن ِ ؿّ فهیٌن

 

 اهية تْ اّد ِ آموْى

 

 کٌاؿ هاٍ هیيیٌن

 

 تَ لثامن اىاؿٍ کـػ ّ اػاهَ ػاػ:



 

 ًافًیٌن تَ تٌت

 

 چَ هيٌگَ ایي لثاك

 

 هٌْ تْ هال ُوین

 

 ػّتاك ػًیا هال ها

 

 تؼٍ ػمتاتْ تَ هي

 

 هاٍ ًوـٍ کْب هي

 

 تا تْ راّػاًَ هیيَ

 

 لضظَ ُای عْب هي

 ػّ ًلـىْى ػّمت ػعتـای هثلیو ُوًْطْؿ کَ تَ ػعتـای صنْػ ُتل کَ چيويْى اف صؼهَ ػؿ اّهؼٍ تْػ ّ 

 تْػ ًگاٍ هی کـػ ، عًْؼ:

 چين صنْػا کْؿ تيَ چَ اًتغاتی کـػم

 

 يات تگـػماهية یَ تیکَ هاٍ ىؼی ػّؿ چ

 

 ّاژٍ تَ ّاژٍ عٔ تَ عٔ هي تَ تْ كکـ هیکـػم

 

 کَ ایي تـاًَ ی هيٌگْ تَ تْ ُؼیَ کـػم

 

 ًافًیٌن تَ تٌت

 



 چَ هيٌگَ ایي لثاك

 

 هٌْ تْ هال ُوین

 

 ػًیا هال ها ػّتاك

 

 تؼٍ ػمتاتْ تَ هي

 

 هاٍ ًوـٍ کْب هي

 

 تا تْ راّػاًَ هیيَ

 

 لضظَ ُای عْب هي

 

 یاؿّ هي ػاؿمػمتام تْ ػمت ػيووَ ػً

 

 هؼ عؼای آموْى هي تْؿّ ػّمت ػاؿم

 

 تا تْ عْىثغت تـیي

 

 ػاىن ِ ؿّ فهیٌن

 

 هنن تَ تْ کَ تا اتؼ

 

 تْیی ػقیقتـیٌن

 

 تا تْ عْىثغت تـیي

 



 ػاىن ِ ؿّ فهیٌن

 

 اهية تْ اّد ِ آموْى

 

 کٌاؿ هاٍ هیيیٌن

 

 ُوَ ػمت هیقػًؼ....هٌن ُویٌطْؿ....عیلی فیثا هیغًْؼ....

 

 تَ تٌت ًافًیٌن

 

 چَ هيٌگَ ایي لثاك

 

 هٌْ تْ هال ُوین

 

 ػًیا هال ها ػّتاك

 

 تؼٍ ػمتاتْ تَ هي

 

 هاٍ ًوـٍ کْب هي

 

 تا تْ راّػاًَ هیيَ

 

 لضظَ ُای عْب هي

 

 ) ًافًیي اف اصوؼ مؼیؼی (

 

 تؼؼ اف توْم ىؼى آٌُگ ُوَ ّمٔ اّهؼًؼ ّ ػّؿهْى صلوَ تنتٌؼ....ػمت فػًؼ ّ ریؾ هیقػًؼ.

 یکی ػیگَ....یکی ػیگَ....ُوَ هیگلتي: 



 کیاؿه: چی یکی ػیگَ؟

 کیاًا: یَ آٌُگ ػیگَ....

 ُوَ: یکی ػیگَ....یکی ػیگَ...

 کیاؿه تطـكن اّهؼ ّ ػمتام ّ گـكت...ُوَ ػوة ؿكتٌؼ.

 لثغٌؼ فػ ّ گلت: ایٌن تَ اكتغاؿ ػيووْى!

 ُوَ تـای ایي صـكو ػمت فػًؼ...

 ىـّع تَ عًْؼى کـػ:

 تْ ّهتی ُنتی  

 

گَ هؼٌا ًؼاؿٍؿن ػی  

 

 تْ هلة ػاىن هي

  

 رق تْ ُیيکی را ًؼاؿٍ

 

 تا ّهتی ُنتی عٌؼٍ ُات

  

ُویيَ ىاػم هیکٌَ   

 

 ػلغْىی اف تْ ًگاُت

  

 تاف ػاؿٍ یاػم هیکٌَ

 

 ػاىوَ ایي ػهایون

 

 تا ػمتاه هلثو ّ گـكت ّ اػاهَ ػاػ:



  

 یَ ػل ًَ ٍؼ ػل ػاىون

 

 تْؿّ ػاؿم ّامَ ُویيَ 

  

تقاؿم هي ػمت تْی ػمتات تیا رلْ ػّتاؿٍ تا  

 

 

 تؼّى ایي ػاىوَ ػیًَّْ تا آعـه ُنت پات

 

 اىتثاَُ هضَْ کَ

  

 ػّؿىن افت یَ لضظَ

 

 ًثْػٍ تْ ًضنَ

  

 ػیگَ ًلنا تْ میٌَ صثنَ

 

 ػیگَ تِتـ اف ایي ًویيَ 

 

 تْؿّ ػاؿم ّامَ ُویيَ

 

 هي ػیًَّْ ی چياتوْ تا تْ ؿـم ًيآن

 

ىتَ ی ًزاتنآؿٍ تثیي تا تْ چَ ىاػهْ تْیی كـ  

 

 آؿٍ تْیی كـىتَ ی ًزاتن

 

 یَ ؿّف اگَ ًثیٌوت 



  

 ػل هي پـ اف ؿن هیيَ

 

  ػقیقم ىاػیَ هي كؤ

 

 تا تْ كـاُن هیيَ

 

 هیغْام تا تْ توًْن

 

 ػل تَ ُیچکنی ًؼم

 

تْ هي یَ فًؼًّی تْ هلثَ   

 هضکْم تَ صثل اتؼم

 

 ػاىوَ ایي ػهایون

  

 یَ ػل ًَ ٍؼ ػل ػاىون

 

يَتِتـ اف ایي ًوی  

  

َتْؿّ ػاؿم ّامَ ُویي  

 

 ) تِتـ اف ایي ًویيَ اف ػلی ُایپـ(

 

 ُوَ ػمت ّ ریؾ فػًؼ....

 آهایْى عاؿد ىؼًؼ ّ تطـف مالي عْػىْى ؿكتٌؼ...كؤ کیاؿه هًْؼ.

 آیٌاف تطـكن اّهؼ.



 ـــ تال...اهية چَ ىثی ىؼٍ تـای تْ....

 ـــ اُْم...

 ـــ اٍّّّ...چَ ؽّهی ُن هیکٌَ....

 ين اّهؼًؼ.تویَ ُن پی

 ؿمتا: اف ُوَ ها فّػتـ ػـّمی کـػی کلک...

 ًْىاى: ػزلَ ای ػاىتیـــــا....

 ـــ تـیؼ گويیؼ تاتا...صاال کَ چی؟

 هٌِا: ُیچی ػیگَ....تَ روغ ها عْه اّهؼی هؼهؼی...

 ـــ هي کَ ٌُْف هخل ىوا هـؽ ًيؼم تا هؼهؼ کٌن.

 ...پًَْ: ًگـاى ًثاه...اف كـػا تَ روغ ها هی پیًْؼی.

 ـــ ّاهؼا تیيؼْؿییـــــــــــــؼ....

 ُوَ عٌؼیؼین.

 ُن تطـف عًَْ رؼیؼهْى ؿكتین.... کیاؿه ػّ تا آعـ ىة ُوَ تَ ٓـف عًَْ ُاىْى ؿكتٌؼ....هي ّ کیاؿه 

 عًَْ ُاه ّ تْی تِـاى كـّعت ّ یَ ّیالی کْچیک تْی تزـیو عـیؼ...چیؼهاًو ّ ُن هي ّ کیاؿه تاُن 

 هخل پؾیـایی تْػ..آىپقعًَْ ُن آتی ملیؼ.م هٍِْ ای ّ یَ اتام هـهق هيکی ّ یَ اتام ػیگَ چیؼین.. پؾیـایی کـ

 ػؿ عًَْ ّ تاف کـػین ّ اّل هي ّاؿػ ىؼم...

 تا ُوْى لثاك ػـّك ؿّی هثل ًينتن.

 کیاؿه تَ موت آىپقعًَْ ؿكت ّ کوی آب ًْىیؼ.

 یلتَ....اتلاهی ًک ّهت ؿؾا کن ًیاػ یا یَ کیاؿه: اهية عیلی امتـك ػاىتن...ی

 ـــ ّلی تـای هي کَ عیلی عْه گؾىت...اهية یَ ىة ؿّیاییَ...

 تطـكن اّهؼ....تْی چيوام فل فػ...لثغٌؼ ىیطًْی فػ ّ گلت: اف چَ لضاظ ؿّیاییَ؟

 ػمتام ّ ػّؿ گـػًو صلوَ کـػم...تا ًاف تِو چنثیؼم...مثقی چياه ىلاف تـ اف ُوَ ّهت تْػ.

 ـــ اف ایي لضاظ....

 ...ًّنتن کَ هیغْامت ُویي صـف ّ تقًنهیؼ



 لثغٌؼی فػ ّ چيواه ّ تنت...هٌن ُویٌطْؿ....لثاهْى ّ تِن ًقػیک کـػین....

 تیي تْمَ ُا چيواهْى ّ تاف کـػین.

 ـــ ًلل...

 ـــ راًن...

 ـــ پیو تْ کٌتـلن ّ اف ػمت هیؼم.

 تگیـٍ... ـــ هٌن ُویي ّ هیغْام...ًویغْام کَ اكناؿت ّ کل ػیگَ ای تَ ػمت

 ـــ کنای ػیگَ تلؼ کاؿ ًینتي عاًْهی....كؤ یکی هي ّ عٌخی هیکٌَ....اًّن تْیی ػيون.

 ػّتاؿٍ عْػم ؿّی لثو تْمَ فػم....اًّن ُوکاؿی کـػ.

 تْػم االى کٌاؿهَ تـای هي ىؼ....کیاؿىی کَ ؿّفی تاُاه تا مـ صؼ هـگ تؼ ّامَ ُویيَ آؿٍ....کیاؿه 

 ٌن اّى ّ ماعتن...ها هکول ُن ُنتین....ماعت....هّ....اّى هي ّ 

 

********* 

 سال بعد شش

 آؿتیي تَ اتام ػول...آهای ػکتـ آؿتیي تَ اتام ػول....ػکتـ ـــ 

 ـــ چی ىؼٍ؟....تا آهای آؿتیي چکاؿ ػاؿیؼ؟

 ـــ مالم عاًن ػکتـ...

 لثغٌؼی فػم ّ گلتن: مالم....

 ـــ ُیچی...یَ ػول كْؿی ػاىتي...

 ؟ـــ عة کزامت

 کی اًزام هیؼٍ؟ـــ 

 ػکتـ ًاػؿی....ـــ 

 ـــ عاًن ػکتـ....عاًن ػکتـ....

 تـگيتن...آیٌاف تْػ.

 ـــ ٍؼ ػكؼَ ًگلتن ایٌوؼؿ ؿموی ًثاه تا هي آیٌاف...



 ـــ هٌن ُقاؿ ػكؼَ گلتن ایٌوؼؿ تْی هضل کاؿ رلق ّ ٍویوی ًثاه....

 تیواؿ ػاؿم.ـــ هي تایؼ تـم...

 ؿكتن.ّ  یَ عؼاصاكظی مـمـی کـػم

 ....تغآـ تیقُْىین تًْنتن ایٌوؼؿ فّػ رـاس تين.هي پقىک فًاى ّ فایواى تْػم

 ّ تطـف اتاهن ؿكتن... تَ تیواؿا ؿمیؼگی کـػم 

 ػاىتن تَ کاؿا هیـمیؼم کَ یکی ػؿ فػ.

 ـــ تلـهاییؼ؟

 ػؿ تاف ىؼ....کیاؿه تا یَ میٌی هٍِْ ّاؿػ ىؼ.

 ـــ مالم عاًْهی عْػم...

 ....چطْؿیؼ؟....ـــ مالم آها

 ػؿ ّ هلل کـػ ّ ؿّی تغت ػؿاف کيیؼ....

 ـــ عنتن....

 تطـكو ؿكتن ّ کٌاؿه ًينتن...

 ...تَ ػکتـ ًاػؿی گلتی کَ ػول ّ اًزام تؼٍـــ هـمی کَ 

 هٌن ػول ػاىتن...ـــ 

 ـــ عنتَ ًثاىی..

 ػول مٌگیٌی ًثْػ.ـــ 

 ـــ آؿٍ....تـای ُویي تًْنتی اًزام تؼی ػیگَ...

 ااا....تاىَ....عْػت عْامتی...ـــ 

 کوی هٍِْ ّ ؿّی لثاك ملیؼه ؿیغتن.

 ـــ چکاؿ هیکٌی؟

 ـــ کاؿ مغتی ًثْػ....تـای ُویي تًْنتن اًزام تؼم...

 ـــ ػیًَّْ....

 ػؿ ّ یکی ػاىت تاف هی کـػ...



 کیاؿه اف تغت تلٌؼ ىؼ ّ هٌن تَ موت ػؿ ؿكتن ّ تاف کـػم.

 آیٌاف تْػ...

 ؼ هقاصن ىؼم....ـــ مالم...تثغيی

 ـــ مالم....عْاُو هیکٌن.

 ـــ تثغيیؼ....كؤ ًْؿا پاییي تْػ ّ ػاىت تا آؿمام تافی هی کـػ تؼؼ گلت کَ هیغْاػ تیاػ پیيتْى.

 ـــ ػالم هاهاًی...

 ًْؿا  ّ کَ ػكتـ ًواىی ػؿ ػمت تِن ًگاٍ هیکـػ ّ ػیؼم...تـلو کـػم....

 ـــ مالم ػقیقم....

 ىت؟ـــ تاتا کیالو کزا

 ـــ هي ایٌزام عْىولن...

 تا ػیؼى پؼؿه تَ تـلو ؿكت...

 هي: آیٌاف اهية یاػت ًـٍ...فّػی تیا..

 ـــ تاىَ...تِقاػ ُـ هْهغ اف ىِـمتاى تـگيت هیاین...تِقاػ یک ماػت ػیگَ هیـمَ.

 ـــ ایي آها تِقاػتْى ُن کَ هاؿّ کيتَ تا کاؿای اًناى ػّمتاًو....

 ن یکؼكؼَ تـٍ آكـیوا ّ تَ هـػهو کوک کٌَ....ػیگَ تـًگـػٍ...ـــ ایٌکَ عْتَ....هیتـم

 عٌؼیؼین...تِقاػ ػکتـ پْمت ُنتو...تَ هـػم ؿّمتاُا کوک هیکٌَ....هٌن ایي کاؿ ّ اًزام هیؼاػم ّلی اف ّهتی 

 ًْؿا تَ ػًیا اّهؼ ػیگَ ًـكتن....یؼٌی ًویتًْنتن...هیغْام ًْؿا کوی تقؿگ تـ تيَ تؼؼ...

 ظی کـػ ّ ؿكت....آیٌاف پقىک ػوْهی ُنت...آیٌاف عؼاصاك

 اهية تْلؼ ًَ مالگی ًیاالمت...

 ـــ هاهاًی....کی هیلین تْلؼ؟

 ـــ اهية...

 ؿـّب مَ تایی تَ عًَْ ؿكتین ّ لثاموْى ّ پْىیؼین...

 آهاػٍ ىؼین ّ تطـف عًَْ کیاًا ؿكتین.

 هي یَ کت ّ ىلْاؿ ملیؼ کَ ؿّی میٌَ کتو گل ؿف هـهق تْػ پْىیؼم....ؿژ هـهق ُن فػم ّ ؿّمـی هـهق 



 ُن یَ لثاك ػـّمکی اؿ کتاى ملیؼ پْىیؼٍ تْػ...ًْؿا پـت هـهق تا ىلْ..کیاؿه ُن کت امهيکین ّ پْىیؼم.

 .هُْاىن ػّ گْىی تنتن.ٍْؿتی پْىیؼ...

 ...تاییـــ تا

 ـــ راى ػلن هيٌگن؟

 کوٌؼؿ تْ چَ ؿًگیَ؟ـــ 

 ـــ هيکی...کوـتٌؼم هيکیَ....تؼؼىن کوٌؼؿ ًَ ّ کوـتٌؼ...تگْ...کوـتٌؼ...

 ـــ کوٌؼؿ...

 ـــ ًَ....کوـتٌؼ.

 ـــ کوٌؼؿ...

 هي عٌؼم گـكت.

 تَ عًْيْى ؿمیؼین.

 کیاًا افهْى امتوثال کـػ.

 ُن پیيوْى اّهؼًؼ....، ْىْى ، ػلی ى ّ کیاؿك ّ پنـ کْچْلًیاال ُن پیيوْى اّهؼ...ًْىا

 تـای ُویي ًؾؿ کـػًؼ ّ اف اهام ػلی عْامتي تا تِيْى تچَ تؼٍ...تؼؼ اف ًْىاى ّ کیاؿك تچَ ػاؿ ًویيؼًؼ....

 ػلی االى یک ماليَ...پٌذ مال فًؼگی عؼا تِيْى تچَ ػاػ...اموو ّ ُن ػلی گـكتي..

 کیاًا: عْه اّهؼیؼ....

 ـــ ػالم ػوَ...

 ْؿی ًْؿا عْىگلَ؟الم ػقیقم....چطـــ م

 تَ ػاعل ؿكتین...

 ُوَ تْػًؼ....ُوَ تا تچَ ُاىْى....الثتَ تـیـ اف هٌِا ّ آؿه کَ ػّمالَ تاُن ػـّمی کـػى ّ تچَ ًؼاؿى.

 عاًْها تْی آىپقعًَْ ػاىتي صـف هیقػى....روغ عْػهًْی تْػ...آهایْى ُن تْی پؾیـایی تْػى ّ هیگلتي ّ 

 هیغٌؼیؼى....

 هـػا هیغٌؼى...ًْىاى: چوؼؿ ایي 

 تَُْ....ىُْـای هاؿّ اعلال کـػٍ... ُوو فیـ مـ آهایؿّ تَ هي گلت: ؿمتا: هؼلْم ًینت چی هیگي...



 تؼًت ّ تَ ؿگثاؿ تنت......تْ تـّ تَ تچت تـك کَ هاىاهللا َچـــ تَ هي 

 ایلیا ، کَ چِاؿ هاٍ اف ًْؿا تقؿگتـٍ ، ؿّ لثاك هاهاًو ػمتيْیی ُوَ عٌؼیؼى....عْػىن عٌؼیؼ....اعَ تچو ، 

 کـػ....

 ه هی کـػین.لثامو ّ تا آب ىنت....ّلی لکَ اه ػؿ ًویـكت...ُوَ هیغٌؼیؼین ّ هنغـ

 ؿمتا: کّّّّْكت....چـا هنغـم هیکٌیؼ؟

 هِؼیل: ّاهؼا عٌؼٍ ػاؿ ىؼی اعَ...

 پًَْ: تـای هٌن یکثاؿ ایي اتلام اكتاػٍ تْػ....پْؿیا ّهتی ػّ مالو تْػ ّ ؿكتَ تْػین ػـّمی ، ؿّی لثاك 

 اف تیي ؿكت...ؿیا ػـّك ُویي کاؿّ کـػ....تیچاؿٍ ػـّك ػّهاػ...ىة ؿّیاییيْى تا تْی گٌؼ عـاتکاؿی پْ

 عٌؼٍ ُاهْى تیيتـ ىؼ.

 پْؿیا ، پنـ پًَْ ّ پاؿما ، پٌذ ماليَ...

 ماليَ... ؿمتا ایٌا ُن  6ػاؿى کَ ....پًَْ ایٌا ُن یَ پنـ تٌام پْؿیا کَ یکناليَ ؿىًْىاى ایٌا یَ پنـ تٌام ػلی ػا

 صاهلَ ُنت...آیٌاف ُن  ...تچيْى ایلیامت کَ چِاؿ هاٍ اف ًْؿا تقؿگتـٍ

 عالٍَ هْهغ کیک تـیؼى ، ًیاال ػاىت کیک ّ هی تـیؼ کَ یکؼكؼَ ًْؿا ّ پْؿیا تَ کیک چٌگ فػًؼ...

 هیاكيْى عٌؼٍ ػاؿ ىؼٍ تْػ....

 ُوَ عٌؼیؼًؼ...

 ّ هنغـٍ هیکٌیؼ؟ـــ کْكت....چـا تچن 

 : تْ تاىی تا هي ّ هنغـٍ ًکٌی....ُوچٌیي ىوا پًَْ عاًْم...ؿمتا

 ىة ّ هي ّ ؿمتا ّ پًَْ ػاىتین لثاك تچَ ُا ّ هیينتین.... کل

 اعـ ىة ُن تَ عًَْ عْػهْى ؿكتین...

 اّل تَ هقاؿ ؿكتین....

 کـػٍ. هیغْامتن تـم پیو پؼؿم....تاتام ػّ مالَ کَ كْت

 ـــ مالم تاتایی....هي اّهؼم....ًلنت اّهؼ....

 اىکام ّ پاک کـػم...

 ـــ عیلی ّهتَ ًؼیؼهت....ػّ مال هیگؾؿٍ....چی؟...آؿٍ...ًْؿا ّ کیاؿه ُن عْتي....



 ًْؿا کٌاؿ هثـ پؼؿتقؿگو ًينت ّ گلت: هللا...هللا..هللا....هاهاًی هي كاتضَ كلنتاػم...

 ـ هـمی ػقیقم...ــ

 هثـ ّ تْمیؼم ّ تاُاه عؼاصاكظی کـػم....

 تَ عًَْ ؿكتین.

 ًْؿا عْاتو هیْهؼ....تـاه ػامتاى عًْؼم ّ عْاتیؼ...

 َ ػكتـ عآـاتن ًگاٍ هیکـػم.تَ تْػم ّ ػاىتن تؿّی ٌٍؼلی ًين

 کیاؿه پیين ًينت...

 ـــ ػؿ چَ صالی ًلنن؟

 ..اف ػيوی کَ ػؿ ُـػّهْى کلی ُاهْى ت اّلو عًْؼم...اف کل..اف هنوىتن ػكتـ عآـاتن ّ هـّؿ هیکـػمـــ ػا

 ًیاال....ُوَ ّ عًْؼم...چَ ػّؿاًی تْػ...ىکل گـكت....اف افػّاروْى...تا اهية ّ تْلؼ 

 ػمتاه ّ ػّؿم صلوَ کـػ ّ تْمَ ای ؿّی هُْام فػ.

 تِتـیي ػّؿاى فًؼگین تا تْ ّ ًْؿا تْػًَ....ىواُا ػقیقتـیي کنای هي ُنتیؼ...ـــ 

 ...یـــ ّ تْ تِتـیي ىغٌ ؿّیایی هٌ

 نورا دلش یه برادر خوشگل میخواد....، نفس ـــ 

 همون بین نورا از خواب بلند شد و بطرفمون اومد....با لحن بچه گانش گفت: مامانی....من داداشی میخوام...

 .باباشه.. برم که اینقدر به فکر لبخندی زدم و گفتم: قربون دخترم
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